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Port Morski w Ustce będzie 
przebudowany! Przedstawicie-
le Urzędu Morskiego w Słupsku 
oraz Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa podpisa-
li umowę o przeznaczeniu na ten 
cel prawie 190 milionów złotych. 
Otrzymanie tak dużej kwoty by-
łoby niemożliwe bez dofinanso-
wania z Unii Europejskiej. 

Obok głosów zadowolenia 
związanych z przebudową portu, 
słychać jednak też głosy niezado-
wolenia. Sugerujące, że tak kosz-

towna inwestycja nie jest potrzeb-
na lub że w regionie są ważniejsze 
potrzeby, choćby drogowe.

Przypomnę, że na początku 
kadencji wspólnie z samorząda-
mi gminnymi przekazaliśmy pre-
mier Ewie Kopacz, a po zmianie 
rządu premier Beacie Szydło, listę 
najważniejszych inwestycji do zre-
alizowania w regionie słupskim. 
Był na niej również Port Morski w 
Ustce. Potrzebę jego przebudowy 
widzieli rybacy, portowcy, a także 
władze Ustki. Oprócz argumen-
tów dotyczących rozwoju funkcji 

handlowej i turystycznej chodzi-
ło też o zagwarantowanie bez-
pieczeństwa dla jednostek wpły-
wających. Infrastruktura portu 
już wtedy była tak zniszczona, 
że uważany był on za jeden z naj-
bardziej niebezpiecznych w Polsce. 
Zestawiając to z faktem, że w Ust-
ce zarejestrowanych jest najwięcej 
jednostek rybackich, przebudowa 
portu jest naprawdę potrzebna.

Osobiście mam satysfakcję, 
że jako samorząd powiatowy 
nie tylko apelowaliśmy do władz 
centralnych o pomoc w sprawie 

przebudowy portu, ale również 
wspólnie z samorządem Słupska 
i Ustki, sfinansowaliśmy opraco-
wanie jej koncepcji. 

Teraz liczę, że rozbudowa-
ny port przyczyni się do kolejnych 
potrzebnych inwestycji w regionie. 
Pilnej przebudowy wymaga np. 
też droga krajowa nr 21 ze Słup-
ska do Ustki. Ona także została 
wpisana do katalogu najważniej-
szych inwestycji regionu słupskie-
go. I powiat słupski przeznaczył 
też środki na związane z nią pra-
ce planistyczne.

Drodzy Czytelnicy!

ZdZisław 
KołodZiejsKi
starosta słupski
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Planując budowę nowych 
mostów w Polsce, rząd 
przede wszystkim powinien 
zadbać o nie burzenie tych, 
które wcześniej łączyły 
nas ze światem i Europą.
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 10 Po trzech dniach praco-

wałem już w Warszawie

Jeszcze niedawno miasto 
liczyło 104 tysięce 
mieszkańców. Dzisiaj 
liczy zaledwie 84 tysiące! 
Trzeba zrobić wszystko, 
by ten proces zatrzymać

 12 Łososiowy gigant

Nie jesteśmy firmą, która 
czeka aż klienci powiedzą 
nam, czego potrzebują, to 
my proponujemy naszym 
konsumentom nowe 
rozwiązania i produkty.

 13 Gdy brakuje środków...
 14 Pomysłowy Dobromir 

ze Słupska

Obecnie 75-letni 
racjonalizator kończy 
w swoim garażu maszynę 

do melioracji, która ma 
jednocześnie kopać rów, 
kłaść wąż i przysypywać 
go piaskiem.
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 18 Ruben Silva zawładnął 
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Gdy Niemcy likwidowali 
getto, to Żydzi sami 
musieli sobie kopać doły 
w ziemi. Do jednego 
takiego dołu wrzucali tyle 
ciał, że krew zabitych 
aż przedostawała się 
na powierzchnię ziemi.

 22 Lekarka o duszy artystki

Romana Małecka 
z zawodu jest 
lekarzem weterynarii, 

ale ma jeszcze dwie 
artystyczne pasje - 
malarstwo i poezję.

 25 Zielone Świątki

Zielone Świątki połączyły 
tradycję religijną 
ze świętem polskiego ruchu 
ludowego. Ostatecznie 
9 maja 1931 roku Naczelny 
Komitet Wykonawczy 
Stronnictwa Ludowego 
podjął uchwałę w sprawie 
pierwszych obchodów 
Święta Ludowego.

 26 Łączenie kultur

Zespół góralski 
„Równica” z Ustronia 
zyskał największe 
uznanie II Festiwalu 
Folklorystycznego „Ziemia 

Słupska” 2018, zdobył 
nagrodę główną i serca 
przybyłej publiczności.
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z wędkarzami, 
kominiarzami i kucami

 30 Niebo zaświeciło 
się na niebiesko
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zdrowia i życia
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Ile trwa wieczna pamięć, 
skoro kolejne pokolenie 
nie wie nic o niedawnych 
bohaterach, przecież 
nie bezimiennych. 

 38 Medali sportowych nie 
kupuje się w sklepie...

 40 Nabici w „garnek”
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Podczas kwietniowego (10-
11) XXiii Zgromadzenia 
ogólnego Związku Powia-
tów Polskich starosta słup-
ski Zdzisław Kołodziejski 
i wicestarosta Rafał Konon 
odebrali z rąk prezesa Lu-
dwika węgrzyna statuetkę 

i dyplom za zajęcie przez 
powiat słupski drugiego 
miejsca w ogólnopolskim 
Ranking Powiatów i Gmin, 
w kategorii powiatów od 60 
do 120 tys. mieszkańców. 

Ogólnopolski ranking pro-
wadzony przez Zwią-

zek Powiatów Polskich opar-
ty jest na zasadzie bezpłatnego 
i dobrowolnego uczestnictwa 
wszystkich samorządów szcze-

bla gminnego i powiatowego. 
Jest jedynym w Polsce tego ro-
dzaju przedsięwzięciem, zarzą-
dzanym przez ekspertów w try-
bie on-line.

Samorządy są oceniane we-
dług wielu kryteriów, m.in. za 
działania proinwestycyjne i pro-
rozwojowe; rozwiązania popra-
wiające jakość obsługi miesz-
kańców oraz funkcjonowanie 
samorządu, rozwój społeczeń-

stwa informacyjnego; obywatel-
skiego, umacnianie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, 
promocję rozwiązań z zakre-
su ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej.

Oprócz powiatu słupskiego 
z regionu słupskiego, Słupsk za-
jął dziewiąte miejsce w rankin-
gu miast na prawach powiatu, a 
gmina Kobylnica drugie w ka-
tegorii gmin wiejskich. (P.L.)

dariusz Grajda - członek 
zarządu i dyrektor handlo-
wy Kolei Mazowieckich po-
informował na konferencji 
prasowej w słupskim sta-
rostwie, zwołanej 22 maja, 
że także w tym roku zosta-
nie uruchomiony w sezonie 
letnim pociąg słoneczny 
z warszawy do Ustki. 

Według zapowiedzi dy-
rektora, pociąg wyruszy 

na szlak Warszawa Zachodnia-
Ustka 23 czerwca, a pojedzie 
nim po raz ostatni 2 września. 
W ubiegłym roku skorzystało z 
niego 111 tys. podróżnych. Po-

dróż będzie trwała do Gdań-
ska 3 godziny, a do Ustki - 5 go-
dzin i 26 minut (z Warszawy 
Wschodniej). Wyjazd z War-
szawy Zachodniej zaplanowa-
ny jest na godz. 6.29, a przyjazd 
do Ustki - na 12.08. W drogę 
powrotną pociąg uda się z Ust-
ki o 12.42 i dotrze do Warsza-
wy Zachodniej o godz. 18.25. 
Ceny biletów będą takie same 
jak w roku ubiegłym, czyli za 
przejazd na całej trasie zapłaci-
my 60 zł (studenci - 29.40 zł). 
Bilet normalny do Trójmiasta 
kosztować będzie 45 zł, dla stu-
dentów - 22.05 zł. Można je na-

bywać już od 23 maja we 
wszystkich kanałach dys-
trybucji. Tak samo jak w 
roku ubiegłym wprowa-
dzone zostaną karty ra-
batowe i będzie można 
skorzystać ze zniżek 
na spektakle, wysta-
wy i inne wydarzenia 
kulturalne w ramach akcji 
„Kolej do Kultury”. 

Na konferencji w 
starostwie poinformo-
wano też o organizo-
wanej kolejnej edycji 
konkursu „Srebrny 
Niedźwiedź”. W tym 

roku o te statuetki będzie moż-
na ubiegać się w kategoriach: 
mikro i małe przedsiębiorstwa, 
średnie i duże przedsiębior-
stwa, zakłady rzemieślnicze, 
turystyka wiejska, menedżer 
słupskiej gospodarki i gospo-
darczy debiut. W skład kapitu-
ły, która dokona wyboru lau-
reatów wejdą: starosta słupski 
- jako przewodniczący, prezes 
Słupskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej, prezydent Słup-
ska, prezes Pomorskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A., 
prezes Regionalnego Oddziału 
PTTK w Słupsku i Starszy Ce-
chu Rzemiosł Różnych w Słup-

sku. Sekretarzem będzie kie-
rownik Oddziału Promocji i 
Współpracy z Zagranicą w 

starostwie. Zgłoszenia do 
organizatora konkur-

su, czyli siedziby Sta-
rostwa Powiatowego 
można składać do 7 

września br. Może go 
dokonać sam uczestnik 
lub instytucja otocze-
nia biznesu za zgodą po-
tencjalnego uczestnika. 
Rozstrzygnięcie kon-

kursu zaplanowano na 
19 października pod-

czas uroczystej ga-
li. (PL)
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samorządowcy powiatu 
słupskiego - starosta Zdzi-
sław Kołodziejski i wice-
starosta Rafał Konon wzię-
li udział w Xiii jarmarku 
Świętokrzyskim na Świę-
tym Krzyżu w partnerskim 
powiecie kieleckim.

Tradycyjnie organizowany 
każdego roku jarmark od-

był się 27 maja. Zaczął się mszą 
świętą odprawioną w Klaszto-
rze Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej. 

Procesję z klasztoru na Bło-
nia prowadziła Orkiestra Dęta 

z Ustki. Tam ustawiono scenę 
i rozlokowały się liczne stoiska 
promocyjne gmin powiatu kie-
leckiego oraz tamtejszych kół 
gospodyń wiejskich, które pre-
zentowały regionalną kulturę i 
kuchnię.

Na dużej scenie, po ustec-
kiej orkiestrze dętej, występu-
jącej w marynarskich strojach, 
prezentowały się w barwnych 
ludowych strojach miejscowe 
zespoły folklorystyczne.

Organizatorzy przygoto-
wali też m.in. plenerową wysta-
wę malarstwa i rysunku. (AK)

ochotnicza straż Pożar-
na w strzelinie świętowała 
40-lecie powstania. Uro-
czystości połączono z po-
wiatowymi obchodami dnia 
strażaka. 

Obchody, 5 maja rozpoczęła 
polowa msza św. celebro-

wana przez księży - Mariusza Sit-
ko i Feliksa Samulaka. Uczestni-
czyli w niej strażacy, zaproszeni 
goście i licznie przybyłe pocz-
ty sztandarowe, reprezentujące 
oddziały gminne ZOSP RP po-
wiatu słupskiego oraz jednostki 
ochotniczych straży pożarnych 
gminy Słupsk. 

Po mszy, przy dźwiękach 
orkiestry dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Kępic, pocz-
ty sztandarowe, pododdziały 
OSP i goście przeszli na boisko 
sportowe. Komendant gmin-
ny ZOSP RP Andrzej Małyszka 

złożył meldunek prezesowi Od-
działu Powiatowego ZOSP RP 
-Zdzisławowi Kołodziejskiemu, 
staroście słupskiemu o gotowo-
ści pocztów sztandarowych i 
pododdziałów do uroczystości. 
Po przeglądzie pododdziałów i 
powitaniu strażaków, uczczo-

no minutą ciszy druhów, któ-
rzy odeszli z szeregów OSP na 
wieczny odpoczynek. 

Następnie gości i straża-
ków powitała prezes Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP Barba-
ra Dykier - wójt gminy Słupsk. 
Starosta słupski Z. Kołodziej-
ski. podziękował strażakom za 
codzienne realizowanie trud-

nych obowiązków, poświęcenie 
i ofiarność w ochronie życia, 
zdrowia i mienia ludzi. 

Wręczono nagrody i odzna-
czenia. Złotym Medalem za Za-
sługi dla Pożarnictwa uhonoro-
wano: Andrzeja Kostkę, Adama 
Nowakowskiego i Piotra Sen-
deckiego. Srebrny Medal otrzy-
mali Bogdan Słomiński i Dariusz 
Kowalczyk, a Brązowy: Czesław 
Bazyk, Marcin Kalata, Dorota 
Niedbała i Krystian Rudalski.

Odznaką „Strażak Wzoro-
wy” uhonorowano Rafała Kost-
kę i Daniela Łakuta. Wręczo-
no też odznaki za wysługę lat 
i dla młodzieżowych drużyn 
pożarniczych. 

Nagrody starosty słupskie-
go otrzymali - Aldona Szostakie-
wicz i Mirosław Słomczyński. 

B. Dykier - wójt gminy 
Słupsk wręczyła nagrody stra-
żakom z gminnych jednostek 
OSP. (A. M.)
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Jarmark Świętorzyski

Honory dla strażaków

Ponad 300 osób wzięło 
udział w rajdzie szlakiem 
łupawskich Megalitów. 

Rajd odbył się w pierwszą 
sobotę kwietnia. - Podczas 

wypraw do stanowisk arche-
ologicznych, grobowców me-
galitycznych znajdujących się w 
okolicach Łupawy, towarzyszy-
ła nam fantastyczna przygoda. 
Nie mniejszą atrakcję stanowiły 
krajobrazy oraz lasy Nadleśnic-
twa Łupawa - powiedział po raj-

dzie Bogusław Cyrny ze Sto-
warzyszenia Przyjaciół Dolina 
Łupawskich Megalitów, jeden 
z organizatorów rajdu. O histo-
rii megalitów i wykopalisk opo-
wiadał wielki pasjonat archeolo-
gii - Tomasz Wiktorzak. Oprócz 
tej wiedzy każdy uczestnik raj-
du dowiedział się, że zwiedzane 
stanowiska archeologiczne znaj-
dują się pod ochroną i są dzie-
dzictwem kulturowym, o które 
trzeba dbać i które należy chronić.

Wszyscy uczest-
nicy rajdu otrzymali 
pamiątkowe gadżety: 
kalendarze, magne-
sy, przypinki, karty, 
pieczątki oraz kub-
ki. Każdy mógł tak-
że dostać przewod-
nik pt. „W dolinie 
łupawskich megali-
tów”, który w bardzo 
przystępny sposób 
opisuje historię me-
galitów z okolic Łu-
pawy. (P.)

Łupawskie megality
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Pieśni Maryjne
w sobotę, 19 maja, w wi-
gilię święta Zesłania du-
cha Świętego, w nadmor-
skiej miejscowości Rowy 
w maleńkim, zbudowanym 
z kamienia w połowie XiX 
wieku kościółku, pw. św. 
apostołów Piotra i Pawła 
odbył się ii Przegląd Pie-
śni Maryjnych, zorganizo-
wany według pomysłu ks. 
Mariusza drogosza przez 
miejscową Rodzinę Kolpin-
ga i Centrum Kultury Gmi-
ny Ustka, w tym roku de-
dykowany seniorom. 

W przeglądzie wystąpili so-
liści i zespoły - dziecięce 

oraz dorosłych - z ościennych 
miejscowości, reprezentując 
szkoły, parafie, centra kultury. 

W repertuarze znalazły się daw-
ne pieśni maryjne, jak „Chwal-
cie łąki umajone” i zupełnie 
nowe, jak cover „Stabat Ma-
ter Dolorosa” wg Piotra Rubi-

ka, pieśń zaśpiewana a’capella 
przez Annę Kuźmińską. Ponad-
to byliśmy świadkami debiutu - 
autorską pieśń napisaną i skom-
ponowaną na akompaniament 

ukulele wykonała autorka, li-
cealistka Kinga Łozińska, zdo-
bywczyni I nagrody w kategorii 
młodzieżowych solistów. 

Miejscowe koła gospodyń 
wiejskich przygotowały poczę-
stunek, zapraszając uczestników 
i seniorów do degustacji gro-
chówki i ciast. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, a laureaci okazjonalne 
statuetki, nagrody pieniężne i 
rzeczowe ufundowane przez or-
ganizatora, władze powiatowe i 
gminne oraz sołtysów.

Jurorzy zwrócili uwagę na 
radosną, modlitewną atmosferę 
muzycznego spotkania, zaanga-
żowanie instruktorów, opieku-
nów i organizatorów przeglądu. 
Spotkanie zakończono wspól-
nym śpiewem i modlitwą, z na-
dzieją spotkania za rok. (Cz.D.)

ochotnicza straż Pożar-
na w smołdzinie zorga-
nizowała Xi Bieg „dycha 
po piachu”. wymagająca 
i jednocześnie malowni-
cza trasa szlakami słowiń-
skiego Parku Narodowego 
dała mocno „w kość” 116 
miłośnikom nadmorskiego 
biegania. 

Bieg odbył się 1 maja i roz-
począł tradycyjnie na par-

kingu po byłej jednostce woj-
skowej w Czołpinie. Starterem 
był prezes OSP dh Zbigniew 
Skocelas, następnie biegacze 
pokonali stromy podbieg pod 
latarnię morską i zbiegli na pla-
żę. Po pokonaniu 1,5 km brze-
giem morskim zawodnicy mie-

li nadzieję, że najtrudniejsza 
część zadania już za nimi. My-
lili się, bo kolejny podbieg i ru-
chome wydmy stanowiły nie la-
da wyzwanie. Jednak ostatnie 3 
kilometry leśnym duktem i as-
faltem do linii mety były już od-
poczynkiem dla nóg. Zwycięz-
cą został Dariusz Guzowski z 
czasem 0:42:48, a najszybszą 
kobietą okazała się Lucyna Ku-
klińska-Nurkowska (0:51:34). 

Na mecie członkowie 
smołdzińskiej Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej wręcza-
li biegaczom pamiątkowe me-
dale, wszystkie panie dodatko-
wo otrzymały mały upominek. 
Po dekoracji można było zjeść 
pyszną strażacką grochówkę 

lub kawałek domowego ciasta 
serwowanego przez Klub Ak-
tywnych przy Sołectwie Smoł-
dzino. Mogli upiec na ognisku 
kiełbaskę, skorzystać z narko- 
i alkogogli użyczonych przez 

słupski WORD, a także wziąć 
udział w quizie zorganizowa-
nym przez pracowników Sło-
wińskiego Parku Narodowego. 
Mogli obejrzeć wozy bojowe, 
którymi dysponują strażacy 
- ochotnicy. 

Puchary, dyplomy i nagro-
dy zwycięzcom biegu wręczali: 
Arkadiusz Walach - wójt gmi-
ny Smołdzino, Marek Soboc-
ki - dyrektor SPN i Zbigniew 
Skocelas. Wicestarosta Rafał 
Konon wręczył puchar Staro-
sty Słupskiego najszybszemu 
strażakowi - ochotnikowi z po-
wiatu słupskiego. Okazał się 
nim Grzegorz Duda z OSP w 
Bukówce. Jedyną kobietą star-
tującą w tej kategorii była An-
gelika Sałaj z OSP w Lulemi-
nie. (GS)

Dycha po piachu
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Kobylnica po raz jedena-
sty stała się powiatową 
stolicą śmiechu. a to za 
sprawą kolejnego Przeglą-
du Kabaretów „obciach”, 
który odbył się 9 kwietnia 
w Gminnym Centrum Kul-
tury i Promocji. 

W tym roku w przeglądzie 
prezentowało się osiem-

naście kabaretów. Oprócz grup 
dziecięcych i młodzieżowych, 
przyjechały również grupy bar-
dziej zaawansowane wiekowo. 
Bez względu jednak na wiek 
wszyscy starali się rozbawić wi-
downię i zyskać aprobatę juro-
rów. W kategorii dziecięcej ko-
lejność była następująca: „Przez 
dziurkę od klucza” z Wytowna, 
„Szpilka” z Miastka, „Horrorek” 

z Kobylnicy. Wyróżnienie przy-
znano „Siódemce” ze Skórowa 
i kabaretowi „Na Wspak-Tera-
bak” ze Smołdzina.

W kategorii młodzieżo-
wej nagrodzono: „Bez nazwy”, 
„Daleko od celu” i Czwórkę” - 
wszystkie ze Słupska. Wyróż-
nienie przyznano „Kurtynce” 
ze Słonowic, a za kreację aktor-
ską: Kindze Rutkowskiej, Jano-
wi Michałowiczowi i Oskarowi 
Degórskiemu. 

Z kolei w kategorii doro-
słych kolejność była następu-
jąca: „Uśmiechnięty Belfer” i 
„Kabaret Bez Nazwy” - oba z Ko-
bylnicy. Wyróżnienie przyznano 
kabaretowi „Epitetem po meta-
forze” z Lubuczewa, a za kreację 
aktorską - Dorocie Kosidło.

Powiatowy przegląd ka-
baretów organizują: Gminne 
Centrum Kultury i Promocji 

w Kobylnicy, Powiat Słupski i 
Centrum Edukacji Regionalnej 
Powiatu Słupskiego. (k)

Na sesjach marcowych 
radni Ustki i słupska 
przyjęli uchwały, w któ-
rych zdecydowali o utwo-
rzeniu spółdzielni socjal-
nej „drabina” z siedzibą 
w Ustce. Zebranie zało-
życielskie odbyło się 27 
kwietnia, wybrano na nim 
zarząd i przygotowano do-
kumenty do Krajowego 
Rejestru sądowego. jed-
nocześnie złożono wnio-
sek do ośrodka wsparcia 

ekonomii społecznej o do-
tację na utworzenie no-
wych miejsc pracy. 

14 maja nadeszła decyzja o 
przyznaniu dofinanso-

wania. Projekt uplasował się na 
drugim miejscu listy rankingo-
wej i uzyskał 189 tys. zł dofinan-
sowania. Spółdzielnię utworzy-
ło miasto Ustka i miasto Słupsk. 
Powstała, by aktywizować za-
wodowo osoby zagrożone wy-
kluczeniem społecznym, w tym 
niepełnosprawne i bezrobot-

ne, które nie są w stanie pod-
jąć lub utrzymać zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy. Po-
magać będzie takim osobom, 
objętym działaniem Centrami 
Integracji Społecznej w Ustce i 
Słupsku. 

Reintegracja okazuje się 
skutecznym sposobem na ak-
tywizację zawodową dla ok. 50 
proc. uczestników CIS. Pozo-
staje jednak grupa osób, które 
po jej zakończeniu nadal nie są 
w stanie odnaleźć się na otwar-
tym rynku pracy, dlatego pra-
ca w spółdzielni socjalnej mo-

że być dla nich alternatywą 
zatrudnia.

Spółdzielnia „Drabina” bę-
dzie działać na terenie gmin za-
łożycielskich, ale także innych 
powiatu. Zajmować będzie się 
utrzymaniem terenów zielo-
nych, usługami porządkowymi, 
konserwatorskimi, remonto-
wo-budowlanymi i kolporta-
żem. Dodatkowo ma zajmować 
się produkcją i sprzedażą rę-
kodzieła. Utworzonych zosta-
nie sześć miejsc pracy - po trzy 
dla osób z Ustki i ze Słupska. 
(E.M.)

wydaRZeNia

Spółdzielnia socjalna

Obciachowy przegląd
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Pod ścianą
Planując budowę nowych mostów 
w Polsce, rząd przede wszystkim 
powinien zadbać o nie burzenie 
tych, które wcześniej łączyły nas 
ze światem i europą.

Po zawetowaniu ustawy dezube-
kizacyjnej izolacja prezydenta 

RP Andrzeja Dudy w obozie władzy 
utrwaliła się. Oficjalnie nawet mó-
wi się, że nie uzyska on poparcia PiS 
w wyborach na kolejną kadencję. Dla 
nas ważniejsze jest jednak to, co zro-
bił, a właściwie podpisał wcześniej. A 
podpisał ustawę o holokauście. Nie-
zrozumiałą przez światowe media w 
kontekście wynikających z niej inten-
cji i oburzającą środowiska żydowskie. 
Ustawę, która - co wcześniej próbo-
wano w partii rządzącej ukryć - spo-
wodowała zwrot w serdecznych sto-
sunkach ze Stanami Zjednoczonymi. 

Ostatni wyjazd prezydenta An-
drzeja Dudy do Nowego Jorku na se-
sję Rady Bezpieczeństwa ONZ, nad 
którą Polska okresowo objęła prze-
wodnictwo, potwierdził wcześniejsze 
przypuszczenia. Z naszym prezyden-
tem nie tylko nie spotkał się (przy tak 
ważnej okazji przecież!) prezydent 
Donald Tramp, ale także nikt z jego 
otoczenia. Groteskowym wydaje się 
przy tym sposób załatwiania przez 
prezydenta spraw polskich.

Już sam temat przestrzegania 
prawa międzynarodowego w aspek-
tach militarnych, z jakim wystąpił on 
podczas otwarcia sesji, brzmiał jakoś 
dziwnie i mało przekonująco w ustach 
człowieka hołdującego swoistej filo-
zofii służebności prawa wobec woli 
suwerena, w tym głównie reprezen-
tującej go większości parlamentarnej. 
Wygłoszone przemówienie, w któ-
rym w podobnym duchu podkreślił, 
że prawo „musi służyć sprawiedliwo-
ści”, co szczególnie ma dotyczyć ta-
kich kwestii jak np. kompensacje czy 
wynagrodzenia za historyczne straty 
oraz katastrofy lotnicze, wzbudziło 
nie tylko zaskoczenie, ale i zdziwienie 
wielu polityków.

Tym większe, że w uzasadnieniu 
tej tezy prezydent wyjaśnił, iż osobi-
ście zamierza to wykorzystać w Ra-
dzie Bezpieczeństwa ONZ do uzy-
skania przez Polskę odszkodowania 

od Niemiec za straty II wojny świato-
wej i ostatecznego wyjaśnienia przy-
czyn katastrofy smoleńskiej.

Niemałe zdziwienie wzbudziło 
też stwierdzenie Andrzeja Dudy, iż 
Donald Tusk nie jest polskim polity-
kiem, ale europejskim.

Ameryka, której tak niedawno 
przecież podczas wizyty Trampa w 
Warszawie wręcz wiernopoddańczy 
hołd składał cały nasz obóz rządzący 
z prezydentem na czele, zignorowa-
ła owego prezydenta powtarzającego 
wciąż jak mantrę: „Ja, jako prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej...” i na pew-
no tych słów nigdy nie odbierze tak 
poważnie, jak pamiętne, wypowie-
dziane kiedyś słowa przez Lecha Wa-
łęsę: „My naród”. Jedynym przedsta-
wicielem z wyższych sfer rządzących, 
i to tylko ze względu na okazjonalne 
kontakty z Polonią Amerykańska, był 
gubernator stanu Illinois.

Nie trudno przy tym znaleźć 
odpowiedź na pytanie o przyczyny. 
Zwłaszcza tej zasadniczej - dlacze-
go Donald Tramp, który podczas tej 
wspomnianej warszawskiej wizyty, 
nie mógł nachwalić się Polski, jej na-
rodu i dokonań na przestrzeni rozle-
głych historycznych dziejów, odwraca 
się plecami od Andrzeja Dudy.

To nie tylko podpisanie przez 
Andrzeja Dudę ustawy o holokauście. 
To także brak jakiejkolwiek elastycz-
ności, a zwłaszcza samodzielności w 
podejmowaniu decyzji w sprawach 
wagi państwowej. 

Naga prawda o obecnej sytuacji 
w Polsce i problemach stwarzanych 
przez niekompetentnych przedstawi-
cieli naszego rządu sięgnęła także za 
ocean. Planując budowę nowych mo-
stów w Polsce, rząd przede wszystkim 
powinien zadbać o nie burzenie tych, 
które wcześniej łączyły nas ze świa-
tem i Europą.

Jako żenujący ogłoszony zo-
stał przez wiele mediów publicznych 
efekt spotkania prezydenta Dudy na 
poziomie kontaktu z lokalnym bur-
mistrzem Jersey City w sprawie Po-
mnika Katyńskiego w tym mieście, 
w wyniku którego niewątpliwy suk-
ces odniósł burmistrz „wojujący” z 
naszą Polonią o usunięcie pomnika. 
Zaskoczenie wywołało zwłaszcza zo-
bowiązanie, że Polska będzie przez 99 
lat płacić niemal pół miliona złotych 
rocznie za dzierżawę działki, na której 
stoi pomnik.

Brak osobistego doświadczenia, 
zapewne także brak odpowiednich 

kompetencji u osób, które doradzają 
prezydentowi, przygotowują ustawy, 
dokumenty i wystąpienia publiczne, 
sprawia nawarstwianie się kolejnych 
politycznych potknięć i złych decy-
zji. A dzieje się tak dlatego, że par-
tia rządząca od początku nastawiła 
się na działania propagandowe, po-
pulistyczne, mające jej zapewnić jak 
najlepsze i jak najdłuższe poparcie 
społeczne. Póki co, w wielu kręgach 
społecznych w kraju jeszcze to dzia-
ła, skutkuje. Gorzej jest w obszarach 
polityki zewnętrznej, gdzie do czynie-
nia mamy z zawodowymi politykami 
i prawdziwym politycznym establish-
mentem. Ten establishment niestety 
coraz częściej stawia naszych polity-
ków pod przysłowiową ścianą, punk-
tuje i ośmiesza. Tak stało się z wizy-
tą prezydenta Dudy w Nowym Jorku. 
I tak dzieje się nadal w kontaktach z 
Unią Europejską. 

Mimo wcześniejszych zapowie-
dzi i podejmowanych, spekulacyj-
nych zresztą prób naprawy sytuacji 
związanej z przestrzeganiem w Pol-
sce praworządności (wniesieniem 
poprawek do... i tak niepoprawnych 
aktów prawnych przyjętych wcze-
śniej przez parlament), nie udało się 
przekonać Komisji Europejskiej, by 
odstąpiła od wdrożenia postępowa-
nia przeciwko Polsce. Nie przekonały 
„unijnych urzędników” - jak o komi-
sarzach i przewodniczących mawiają 
nasi rządzący - o rzekomej słuszności 
nowelizacji polskiego sądownictwa, 
ani spotkania z nowym premierem, 
ani nowym ministrem spraw zagra-
nicznych: Morawieckim i Czaputowi-
czem. Nie przekonała też nikogo pro-
pagandowa relacja zawarta w Białej 
Księdze. Jeszcze kilka tygodni i tu też 
staniemy pod przysłowiowym mu-
rem; Unia nam nie popuści, fundu-
sze unijne na najbliższe lata zapewne 
zostaną rozdzielone w myśl nowych 
ustaleń związanych z koniecznością 
przestrzegania prawa.

Jak na tym tle przyszłościowo za-
chowają się wyborcy, których partia 
rządząca planuje wykorzystać w przy-
szłych wyborach do parlamentu euro-
pejskiego, wystawiając na listach wy-
borczych tych kandydatów, którym 
tylko immunitet parlamentarzysty 
będzie mógł zapewnić, iż nie zosta-
ną pociągnięci do odpowiedzialności 
przed Trybunałem Stanu? Trudno po-
wiedzieć. Wydaje się jednak, że kręgi 
świadomych wyborców poszerza-
ją się. Rośnie świadomość społeczna 
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w dolnych obszarach społeczeństwa: 
najniżej zarabiających, najuboższych, 
doświadczonych przez los, pokrzyw-
dzonych przez ustawy sejmowe przy-
jęte z zastosowaniem odpowiedzial-
ności zbiorowej. Przez ludzi, którym 
coraz mniej podoba się sytuacja poli-
tyczna w kraju. 

Zaplanowana rozmyślnie propa-
gandowa akcja spotkań z wyborcami  
wydaje się - nie przynosi PiS-owi za-
mierzonych efektów. Przedstawicie-
lom władz rządowych brakuje argu-
mentów, które w aktualnej sytuacji 
wyjaśniałyby wszystkie posunięcia 
władzy. Wiele z tych spotkań kończy 
się przed czasem, a prowadzący je po-
litycy po przyparciu ich do tak zwanej 

ściany serią niewygodnych pytań, po 
prostu serwują się „ucieczką”.

Rekordy czasowe pobiła prote-
stująca w naszym sejmie grupa matek 
dzieci niepełnosprawnych. Natomiast 
rekordy nie-akceptacji protestu, znie-
czulicy i braku jakiejkolwiek empatii 
wobec tego środowiska pobili polity-
cy z partii rządzącej, którzy i w tym 
przypadku zderzyli się z przysłowio-
wą ścianą niemocy.

Z jednej strony - milczenie same-
go „guru” partii (bo chory i rzekomo 
„nic nie wie o tym, co tam się dzie-
je”), z drugiej zaś - trwanie, klasyczne 
trwanie w partyjnym uporze, któremu 
przecież poświęcili się od samego po-
czątku sprawowania mandatu władzy. 

Pisząc o tym, trwoży mnie jakieś 
złe przeświadczenie, że cała ta sytu-
acja mimo zawieszenia protestu w cza-
sie, gdy o tym piszę, może mieć bar-
dzo złe zakończenie dla rządzących. 
Póki co na pewno ujawniła światu, jak 
dalece rozbieżne są jego populistycz-
ne hasła o prospołeczności z realiami 
życia codziennego.

Niemoc, niemoc, niemoc prze-
ogromna. Gdy tymczasem w kraju 
nadal wrze od rozkręconej przez samą 
byłą panią premier Beatę Szydło akcji 
przyznawania sobie... najpierw „nale-
żących się im”, a potem jednak niena-
leżnych, ale zwracanych nie do pań-
stwowej kasy, tylko do kasy Caritasu, 
nagród. Gdy w przygotowanej pro-
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pagandowo „piątce obietnic wybor-
czych” premiera Morawieckiego - dla 
zdobycia głosów wyborców - obieca-
ło się wszystkim dzieciom wyprawki 
szkolne w wysokości po 300 złotych. 
I gdy... podobnie jak w poprzednim 
przypadku, rozreklamowane wcze-
śniej 500 plus nadal rozdzielane jest 
także wśród rodziców z wysokimi 
dochodami...

Nie wypada nużyć tematem, ale 
dla dopełnienia jego wywodu nie spo-
sób dopowiedzieć, że zawsze kiedy się 
głosi, że jest coraz lepiej, mamy coraz 
więcej, jemy już na okrągło tę szynkę, 
której zazdroszczą nam inni, to mu-
simy wiedzieć, że kiedyś ci inni, ci 
przede wszystkim najubożsi i najbar-
dziej potrzebujący, także się o tę szyn-
kę upomną.

Oczywiście, w tym przypadku 
nie o szynkę nawet chodzi. Chodzi 
naprawdę o pilne podstawowe po-
trzeby zapewniające jakie takie życie 
chorych dzieci i warunki dla ich opie-
kunów, których nawet nijak porów-
nać nie można z sytuacją związaną z 
uchodźcami. Z uchodźcami na któ-
rych - jak rząd twierdził - nie to że nas 
nie stać, ale po prostu nie chcemy ich 

u siebie ze względu na inną religię i 
kulturę. Ze względu na zagrożenie, ja-
kie niosą dla społeczeństwa.

Jesień zapewne przyniesie wię-
cej konkretnych rozstrzygnięć. Może 
niektóre z tych ścian niemocy rozpad-
ną się same. Może rozsądek społeczny 
zacznie dominować wreszcie i w na-
szej polskiej polityce. Póki co jednak 
przed nami sezon ogórkowy i jako au-
tor tego felietonu powinienem na naj-
bliższe dwa miesiące zaproponować 
naszym czytelnikom zwiększenie dy-
stansu do wszystkiego, co ten wyjąt-
kowo mętny nurt w ostatnim czasie 
niósł, czym nas denerwowano, ma-
miono, co szczególnie wytapiało po-
kłady naszej cierpliwości. W co wcią-
gano nas bez względu na to, czy sobie 
tego życzyliśmy, czy nie, zmuszani do 
zwykłego przejawiania troski nie tyl-
ko o swoje rodziny, ale i swoją wieś, 
miasto, region, Polskę.

Powinienem to zaproponować, 
więc proponuję. Nie dajmy się do 
końca zwariować politykom. Niech 
przestaną wreszcie stawiać nas pod 
ścianą i zmuszać do konieczności wy-
boru swych „jedynie słusznych idei”, 
przekonywać do swoich wspieranych 

nachalną propagandą racji. Niech da-
dzą nam przynajmniej na te najbliższe 
letnie miesiące święty spokój i... prze-
staną kłamać, że dopiero teraz pod 
ich rządami będzie lepiej, że nabudu-
ją nam nowych mieszkań i mostów, że 
udoskonalą pracę wymiaru sprawie-
dliwości, podniosą poziom szkolnic-
twa, poprawią sytuację emerytów, za-
dbają o polską wieś, etc.

Nawet jeśli ktoś w to wierzy, to je-
go sprawa, niech sobie wierzy. Niech 
nie przeszkadza jednak innym w let-
nim relaksie, odpoczynku.

Apeluję do polityków: „odejdź-
cie od tych swoich ścian mocy i... nie-
mocy także, i przynajmniej na te dwa 
miesiące dajcie ludziom od siebie od-
począć, psychicznie, duchowo i men-
talnie. Od siebie, od waszych waśni, 
kłamstw, populistycznych haseł i nie-
udolnych pomysłów „dobrej zmiany”, 
które nas dzielą, skłócają i dręczą.

Usiądźcie w zaciszu swych partyj-
nych gabinetów i poświęćcie czas na 
przemyślenia z czym naprawdę mą-
drym i korzystnym dla ludzi wyjść 
jesienią.

Jan Stanisław Smalewski
Bąkowo
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BeZPieCZeŃsTwoćWICZENIA OBRONNE

Terroryści w AGRO
w Zespole szkół agrotechnicznych w słupsku przeprowadzono 5 czerwca 
ćwiczenia obronne pn. ,,aGRo-2018”. dwóch terrorystów użyło broni 
palnej oraz materiałów wybuchowych wobec uczniów.

Symulacja zdarzenia przygotowa-
na została w wariancie siłowym. 

Kiedy prowadzący rozmowę negocja-
tor nie osiągnął porozumienia z po-
rywaczami, dowodzący akcją z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Słupsku 
poprosił o wsparcie antyterrorystów 
z Samodzielnego Pododdziału Anty-
terrorystycznego Policji w Gdańsku. 
Antyterroryści dokonali sprawdze-
nia pomieszczeń, ewakuowali część 
uczniów oraz zabezpieczyli pomiesz-
czenia, w których zabarykadowali się 
napastnicy. Po kilku minutach i serii 
strzałów antyterroryści odbili prze-
trzymywanych zakładników, a na-
pastników obezwładnili. Następnie 
grupa saperska z Gdańska przeszuka-
ła budynek szkoły w związku z infor-
macją o podłożonym ładunku wybu-
chowym. Saperzy wynieśli i rozbroili 
ładunek podłożony przez agresorów. 

Na koniec akcji Państwowa 
Straż Pożarna w Słupsku ewakuowa-
ła uwięzionego nauczyciela przy po-
mocy wozu bojowego wyposażo-
nego w drabinę mechaniczną. Całą 
akcję zabezpieczali żołnierze z Bata-
lionu Ochrony Bazy w Redzikowie. 
W ćwiczeniach czynny udział wzię-
li uczniowie i nauczyciele z Zespołu 
Szkół Agrotechnicznych, a obserwo-
wali je inni uczniowie i nauczyciele, 

zaproszeni wójtowie i dyrektorzy pla-
cówek oświatowych z powiatu słup-
skiego. Otrzymali praktyczną lekcję, 
jak zachować się w przypadku bezpo-
średniego zagrożenia życia i potrzeby 
współdziałania ze służbami podejmu-
jącymi interwencję.

Było to kolejne ćwiczenie prze-
prowadzone w powiecie słupskim. 
Wcześniej, w 2016 roku odbyło się w 
Główczycach. Zarówno podczas tam-

tego, jak i tego uczestnicy mogli prze-
ćwiczyć działania wymagające współ-
działania administracji samorządowej 
ze służbami i inspekcjami oraz jed-
nostkami wojskowymi. Ćwiczenia ta-
kie dostarczają cennych doświadczeń 
i spostrzeżeń, które mogą przyczy-
nić się do szybszego i sprawniejszego 
działania służb w niesieniu pomocy 
zagrożonym osobom. 

Jolanta Bubeła, Słupsk
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LUdZie PODZIĘKOWANIE

Po trzech dniach 
pracowałem  
już w Warszawie
Z jerzym Mazurkiem, prezydentem słupska w latach 1994-2001, 
podsekretarzem stanu w Ministerstwie spraw wewnętrznych 
i administracji w rządzie Leszka Millera, a następnie Marka Belki - 
rozmawia włodzimierz Lipczyński.

- 14 kwietnia br. w Słupskiej 
Filharmonii odbył się koncert pt. 
„Chciałbym Wam podziękować” w 
wykonaniu Słupskiej Sinfonietty 
oraz zespołu WHITEPIN, który de-
dykował Pan swoim współpracow-
nikom i przyjaciołom w związku 
zakończeniem kariery zawodowej. 
Jakie szczeble kariery realizował 
Pan przed działalnością w lokalnym 
samorządzie?

- Przyjechałem do Słupska w 
1970 roku na studia licencjackie na 
kierunku historii. Po ich ukończe-
niu na Uniwersytecie Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu zadzwonił do 
mnie prof. Andrzej Czarnik i zapro-
ponował pracę w Zakładzie Histo-
rii Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 
Propozycję tę przyjąłem z dużym 
zadowoleniem. W tym okresie ba-
dałem losy uczniów szkół polskich, 

które funkcjonowały w okresie mię-
dzywojennym na terenie powiatu 
bytowskiego. Badałem również hi-
storię i zawartość Dziennika Berliń-
skiego, który ukazywał się w Niem-
czech od 1897 do 1939 roku. Bardzo 
dużo czasu poświęcałem działalno-
ści w organizacjach studenckich, 
stąd m.in. moja znajomość z Alek-
sandrem Kwaśniewskim, Ryszardem 
Kaliszem - działaczami z Ordynac-
kiej. W tym okresie byłem również 
prezesem Klubu Uczelnianego AZS. 
Moją wielką przygodą, która trwa do 
dzisiaj, była i jest Finlandia. W 1984 
roku, wspólnie z przyjaciółmi utwo-
rzyliśmy oddział Towarzystwa Przy-
jaźni Polsko-Fińskiej w Słupsku. Za-
owocowało to bardzo szerokimi 
kontaktami z mieszkańcami Suomi. 
W 1987 roku Słupsk podpisał umo-
wę z Vantą. Dziś mogę z satysfakcją 
stwierdzić, że dzięki naszej działal-
ności wielu mieszkańców Słupska 
zwiedziło i poznało ten piękny kraj.

- Po wyborach samorządowych 
w 1994 roku został Pan prezyden-
tem Słupska. Z jakim programem 
odniósł Pan to zwycięstwo i na ja-
kie potem trudności natrafiła reali-
zacja tego programu?
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- W 1994 roku był nieco inny sys-
tem wyborczy. Prezydenta miasta wy-
bierała 45-osobowa Rada Miasta. So-
jusz Lewicy Demokratycznej, który 
zdobył największą liczbę mandatów 
w Radzie, zawarł koalicję z Unią Wol-
ności i zaproponował mi funkcję pre-
zydenta. Oczywiście byłem również 
radnym miasta Słupska. Podstawo-
wym celem mojego programu wybor-
czego była walka z bezrobociem, bo 
było ono wówczas bardzo wysokie, a 
także rozwój budownictwa komunal-
nego i przygotowanie terenów pod 
budownictwo indywidualne. Pro-
gram ten udało mi się zrealizować w 
bardzo poważnym stopniu. Dlatego 
też wyborcy w 1998 roku ponownie 
zaufali ekipie, którą kierowałem.

- Jak z perspektywy lat ocenia 
Pan prawie dwie swoje kadencje 
jako prezydenta miasta i decyzje, 
które podejmował. Przypomnę tyl-
ko, że Słupsk był wówczas ponad 
100-tysięcznym miastem? 

- Trudno mi samemu oceniać po-
dejmowane wówczas decyzje. My-
ślę, że mogliby to zrobić inni. Pan też 
w tym czasie był miejskim radnym, 
więc jest osobą jak najbardziej kom-
petentną. Mogę tylko przypomnieć, 
że wspólnie z Zarządem Miasta zde-
cydowaliśmy wtedy o rozbudowie 
oczyszczali ścieków, rozbudowie 
składowiska odpadów w Bierkowie, 
uzbrojeniu terenów pod budownic-
two na Osiedlu Westerplatte, prze-
kazaniu ponad stu hektarów terenów 
pod Specjalną Strefę Ekonomiczną i 
ich uzbrojeniu, budowie Szkoły Pod-
stawowej nr 5, budowie Przedszkola 
Integracyjnego przy ulicy Wiatracz-
nej, budowie Izby Wytrzeźwień czy 
budowie jednego budynku komunal-
nego (mieszkalnego) każdego roku. 
Jak na siedem lat kierowania miastem, 
nie było to mało. 

- Był Pan pierwszym przewod-
niczącym powołanego wówczas 
Związku Miast i Gmin Dorzecza 
Rzeki Słupi i Łupawy. Powstał on 
m.in. z mojej inicjatywy, więc mogę 
stwierdzić, że realizowano też naj-
większe zadania w zakresie porząd-
kowania gospodarki wodno-ścieko-
wej rzeki Słupi.

- Powołanie Związku ponadgmin-
nego działającego na obszarze zlew-
ni rzeki Słupi i Łupawy było dużym 
przedsięwzięciem. Zadaniem nad-
rzędnym było rozwiązywanie wspól-
nie problemów gospodarki wodnej i 
ściekowej tych rzek i doprowadzenie 

ich do I klasy czystości. Zostało zreali-
zowane największe zadanie Związku 
- kompleksowy program gospodar-
ki ściekowej rejonu miasta Słupska, 
obejmujący obszar gmin Kobylnica, 
Słupsk i miasta Słupsk. Realizowano 
wspólnie programy przy udziale dwu-
dziestu samorządów i pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych na: projekt 
„Salmon”, edukację ekologiczną w sie-
ci dwudziestu jeden szkół gimnazjal-
nych, szkolenia dla służb gminnych, 
nauczycieli i społeczności lokalnych, 
oraz szeroki program wydawniczy, 
m.in. ukazywały się cykliczne materia-
ły na temat prowadzonej działalności. 

- Nie mogę pominąć istotnego 
wydarzenia w Pana życiu politycz-
nym - powołania w roku 2001 na 
podsekretarza stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Jak to się stało, i jakie 
korzyści miał z tego Słupsk?

- Wybory wygrał Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej. Ministrem re-
sortu Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji został Krzysztof Janik, który 
znał mnie z aktywnej działalności w 
Związku Miast Polskich oraz Związku 
Powiatów Polskich (byłem przewod-
niczącym Komisji Rewizyjnej tego 
stowarzyszenia). Pewnego listopado-
wego dnia zadzwonił do mnie Kazi-
mierz Janik i zaprosił na spotkanie w 
Warszawie. Rozmowa była krótka, ale 
bardzo konkretna. Po trzech dniach 
pracowałem już w Warszawie. W za-
kresie moich obowiązków był nadzór 
nad szeroko rozumianą administracją 
w Polsce oraz współpraca z samorzą-
dami terytorialnymi. W trakcie swo-
jej działalności w resorcie, uważam, 
że kilka decyzji, które procedowa-
łem, były kluczowe dla samorządno-
ści w Polsce: ustawa o bezpośrednim 
wyborze wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów, ustawa o Komisji Wspól-
nej Rządu i Samorządu, ustawa o fi-
nansach publicznych (zwiększająca 
udział samorządów w podatku PIT i 
CIT). Ustawy te miały i mają wpływ 
na życie również w Słupsku. Starałem 
się również lobbować za ważnymi in-
westycjami w Słupsku i regionie, taki-
mi jak program wodno-ściekowy dla 
Słupska, gminy Słupsk oraz gminy 
Kobylnica czy rozbudowa przychod-
ni zdrowia MSWiA w Słupsku.

- Czy obecnie, będąc aktywnym 
radnym w Radzie Miasta widzi Pan 
możliwości rozwojowe dla Słupska? 
Co Pan proponuje, aby miasto mo-
gło się rozwijać? 

- Jeszcze niedawno miasto liczyło 
104 tysięce mieszkańców. Dzisiaj li-
czy zaledwie 84 tysiące! Trzeba zrobić 
wszystko, by ten proces zatrzymać, 
ponieważ największym bogactwem 
miasta są jego mieszkańcy. Trzeba 
uzbrajać tereny pod budownictwo in-
dywidualne, uchwalać MPZ-ty, dać 
zielone światło dla deweloperów oraz 
przedsiębiorców tworzących nowe, 
atrakcyjne miejsca pracy dla ludzi 
młodych. Reszta to dodatki. 

- Teraz będzie miał Pan więcej 
czasu dla siebie. Jak zamierza go 
wykorzystać? 

 - Będę jeszcze bardziej aktywny w 
Radzie Miasta Słupska. Jesienią jesz-
cze raz powalczę w wyborach samo-
rządowych z list Słupskiego Porozu-
mienia Obywatelskiego. Chciałbym 
też pobić moje rekordy wędkarskie 
i złowić jeszcze większe ryby jak do-
tychczas. Moje największe osiągnię-
cia wędkarskie, to szczupak ponad 
10-kilogramowy i okoń długości po-
nad 38 centymetrów. Liczę na jeszcze 
większe okazy. 

- Życzę zatem nowych sukce-
sów samorządowych i tych... węd-
karskich. 

Rozmawiał: 
Włodzimierz Lipczyński, Słupsk 

Jerzy Mazurek ukończył studia na 
Wydziale Historycznym Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W latach 1975-1982 pracował w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, a 
następnie (do 1989) w Komitecie Wo-
jewódzkim PZPR. Od 1989 do 1994 
był szefem Słupskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. Po rozwiązaniu PZPR 
był członkiem-założycielem SdRP, a 
następnie SLD. Od lipca 1994 pełnił 
urząd prezydenta Słupska. W grudniu 
2001 został podsekretarzem stanu w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w rządzie Leszka Mille-
ra, a następnie Marka Belki. W 2006 
postawiono mu zarzuty w aferze prywa-
tyzacyjnej „Dróg i Mostów”. Po trwają-
cym sześć lat procesie został uniewinnio-
ny. W kwietniu 2006 został specjalistą 
ds. pozyskiwania funduszy europejskich 
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komu-
nalnej w Słupsku. Ostatnio pracował 
w Filharmonii Słupskiej na stanowisku 
pełnomocnika dyrektora ds. ekonomicz-
nych i administracyjnych. Od 2014 ro-
ku wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Słupska. W 2016 został uhonorowany 
Orderem Lwa Finlandii Rycerza I Kla-
sy za wkład w rozwój przyjaźni fińsko-
polskiej. (Z Wikipedii.)
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- Wielu mieszkańców regio-
nu słupskiego pracuje w Morpolu, 
jednak pewnie tylko niewielu tak 
naprawdę wie, czym zajmuje się ta 
firma?

- Morpol, a właściwie Grupa Mor-
pol, to największy światowy przetwór-
ca wędzonego łososia. Firma składa 
się z trzech fabryk, zlokalizowanych 
w Duninowie koło Ustki, Strzelinie 
koło Słupska i w Lęborku, a także z 
zakładu zajmującego się naprawą, ser-
wisem i budową maszyn i urządzeń - 
Morpol Technology. W skład Grupy 
wchodzi również trójmiejskie biuro, 
w którym zlokalizowane są funkcje 
sprzedażowe, finansowe i controlling. 
Obecnie w Polsce zatrudniamy po-
nad 4 tysiące pracowników. Naszym 
głównym asortymentem są produkty 
z łososia wędzonego na zimno, wyro-
by wędzone na gorąco, a także carpac-
cio z łososia. Od 2013 roku jesteśmy 
częścią norweskiej firmy Marine Ha-
rvest, która jest największym na świe-
cie hodowcą łososi atlantyckich. Po-
łączenie obu firm, Marine Harvest 
i Morpolu, stworzyło niespotykaną 
wcześniej szansę na rynku do dostar-
czania klientom produktów z łososia, 

które są przygotowywane z najwyższą 
dbałością. Obecnie Marine Harvest 
jest jedyną na świecie firmą w branży, 
która ma pod kontrolą cały łańcuch 
łososia hodowlanego. Sami produku-
jemy karmę dla naszych ryb, sami je 
hodujemy od ikry aż po dorosłość, a 
potem w pełni kontrolujemy warunki, 
w których przygotowywane są nasze 
produkty.

- Czyli Morpol udowadnia, że 
polskie przedsiębiorstwa mogą 
świetnie sobie radzić na rynkach 
światowych?

- Tak, nasze produkty można ku-
pić na trzech kontynentach: w Euro-
pie, Ameryce Północnej i Azji. Eks-
port stanowi dla nas ważną część 
biznesu. Aktualnie jako Marine Ha-
rvest podsumowaliśmy rok obrotowy 
2017, który okazał się dla nas najlep-
szym rokiem w historii firmy. Morpol 
miał swój udział w tym sukcesie. Na-
sze produkty są niezwykle popularne 
na największych europejskich i świa-
towych rynkach zbytu, na przykład w 
Niemczech i Francji, ale również w Ja-
ponii i USA. Mieliśmy bardzo dobry 
rok we Włoszech, gdzie nasi koledzy 
z Bolonii osiągnęli świetne wyniki 

sprzedaży. To wszystko przekłada się 
na większe zamówienia dla fabryki, a 
to z kolei oznacza stabilne zatrudnie-
nie dla naszych pracowników w kra-
ju. Polska przestaje być jednak tylko 
miejscem produkcji naszych wyro-
bów, ponieważ rodzimy rynek wę-
dzonego łososia jest dość dynamicz-
ny. Nasza sprzedaż w Polsce znacznie 
wzrosła w ciągu ostatnich dwunastu 
miesięcy.

- To proszę powiedzieć, jak się 
zdobywa rynki zagraniczne? Czy fir-
my działające w Polsce opierają swoje 
sukcesy na niższych kosztach pracy?

- Rzeczywiście przez kilka lat po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej 
rodzime firmy mogły konkurować 
przede wszystkim niższymi kosztami 
pracy. Sprzyjała temu otwartość gra-
nic wewnątrz Wspólnoty. Ale te sa-
me otwarte granice, które były błogo-
sławieństwem dla przedsiębiorców, 
zachęciły do wyjazdu z Polski wielu 
naszych rodaków i spowodowały du-
żą zmianę na rynku pracy. W Morpo-
lu wiemy, że opieranie wzrostu firmy 
na niższych kosztach może okazać się 
krótkofalowym działaniem. Nasz suk-
ces budujemy na przewadze techno-
logicznej i innowacyjności. Chcemy 
zawsze być o krok przed konkurencją, 
szybciej od niej przewidywać i wyko-

Z emilią schomburg - rzecznikiem prasowym firmy Morpol 
z duninowa, rozmawia włodzimierz Lipczyński.

GosPodaRKa NA TRZECH KONTyNENTACH

Łososiowy gigant
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rzystywać nowe technologie i tren-
dy. Nie jesteśmy firmą, która czeka 
aż klienci powiedzą nam, czego po-
trzebują, to my proponujemy na-
szym konsumentom nowe rozwią-
zania i produkty, które wyprzedzają 
ich oczekiwania.

- Jakimi zatem zmianami mo-
żecie się pochwalić? 

- Mogłabym długo wymieniać. 
Ostatnie lata to duży nacisk na szko-
lenie i wdrażanie rozwiązań lean ma-
nufacturing. Jest to dla nas droga do 
poszukiwania nowych rozwiązań i 
oszczędności na każdym etapie pro-
cesów realizowanych w firmie. Bar-
dzo dużo uwagi poświęcamy na 
optymalizację. Chcemy maksymal-
nie efektywnie wykorzystywać nasz 
surowiec, aby uzyskiwać jak najwię-
cej pełnowartościowych produktów. 
Dużym rynkowym sukcesem nasze-
go przedsiębiorstwa było wprowa-
dzenie na europejskie rynki nowego 
produktu - sushi. Zaczynaliśmy od 
produkcji kilkuset opakowań dzien-
nie, głównie na polski rynek. Obec-
nie dzienna produkcja to kilka tysię-
cy tacek sushi, które trafiają na półki 
sklepowe w Polsce, Niemczech i w 
innych krajach Europy.

- W branży spożywczej bardzo 
ważne jest spełnianie norm jako-
ściowych. Morpol z pewnością 
nie odniósłby rynkowego sukce-
su, gdyby nie dbał o jakość swoich 
produktów?

- Zgadza się. To, co zawsze nas 
wyróżniało, to odpowiednia ja-
kość. Jesteśmy ogromną firmą, któ-
ra produkuje wiele różnych wyro-
bów i sprzedaje je w kilkudziesięciu 
krajach. Wiąże się to z konieczno-
ścią posiadania szeregu certyfika-
tów jakościowych i zezwoleń. Naj-
ważniejsze dla nas jest świadectwo 
AEO, czyli dokument ułatwiający 
nam funkcjonowanie na wspólnym 
rynku europejskim. Kolejne waż-
ne certyfikaty to BRC i IFS oraz 
BAP. Certyfikat BRC jest bramą na 
rynek Zjednoczonego Królestwa, 
natomiast IFS - certyfikatem po-
twierdzającym wysoki standard bez-
pieczeństwa produktów żywnościo-
wych i jest warunkiem współpracy 
z krajami Europy Zachodniej. Cer-
tyfikat BRC posiadamy na pozio-
mie A+, a IFS na poziomie Higher 
Level. Ponadto Morpol jest pierw-
szą w Polsce i jedną z zaledwie kil-
ku firm w Europie, firmą posiadającą 
certyfikat BAP, który jest oczekiwa-

ny przez klientów w Stanach Zjed-
noczonych i krajach azjatyckich. 
Posiadamy też szereg innych certy-
fikatów, na przykład Global G.A.P i 
Orthodox Union. Jesteśmy na liście 
firm mogących pochwalić się certy-
fikatem ASC, czyli potwierdzeniem, 
że naszą działalność prowadzimy w 
zrównoważony sposób z zachowa-
niem dbałości o środowisko natural-
ne i lokalne społeczności.

- Niedawno prasa informowała 
o powstaniu pod patronatem Mor-
polu klasy w technikum w Ustce. 
Firma oferuje też pracownikom 
szereg korzyści wynikających z za-
trudnienia. Czy to element strate-
gii przedsiębiorstwa?

- To prawda. Robimy wiele, aby 
zaoferować naszym pracownikom 
szereg dodatkowych korzyści wyni-
kających z pracy w Morpolu. Aktyw-
nie działa u nas Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych, z którego 
mogą korzystać wszyscy zatrudnieni 
w firmie. Z Funduszu można otrzy-
mać zwrot części kosztów ponoszo-
nych na wypoczynek letni dzieci, 
zwrot kosztów biletów do kina, te-
atru lub karnetów na siłownie. Po-
nadto Fundusz udziela też bezzwrot-
nej pomocy finansowej w trudnych 
sytuacjach losowych oraz pożyczek 
remontowych. Oprócz Funduszu 
mamy także Pracowniczą Kasę Za-
pomogowo-Pożyczkową. Członko-
stwo w niej jest dobrowolne. Każdy 
pracownik zapisany do Kasy odkła-
da co miesiąc określoną składkę na 
swoim indywidualnym koncie, a po 
zgromadzeniu odpowiedniego wkła-
du może skorzystać z nieoprocento-
wanej pożyczki. To bardzo duża ko-
rzyść, szczególnie gdy porówna się 
ją z oprocentowanymi pożyczkami 
bankowymi. Firma dużo uwagi po-
święca też na organizację dodatko-
wych form aktywności dla pracow-
ników. Działają u nas sekcje fitness 
dla kobiet, siatkówki, koszykówki, 
grupa kolarska, a nawet grupa mor-
sów. Jednym z ostatnich naszych 
przedsięwzięć było utworzenie pa-
tronackiej klasy w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych 
w Ustce. Przy dużej współpracy ze 
szkołą kształcimy dziewiętnastu me-
chatroników. Liczymy, że po zakoń-
czeniu nauki podejmą pracę w na-
szych zakładach. 

Rozmawiał:
Włodzimierz Lipczyński, Słupsk

w.lipczynski@interia.eu

Gdy brakuje 
środków...
Nasze myślenie o pomocy unijnej musi 

również ulec zmianie. Nie warto pla-
nować rozwoju firmy w oparciu o nadzie-
ję na pozyskanie dotacji, lecz korzystać z 
tego, co rynek ma nam do zaoferowania. 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości Sp. z o.o. od piętnastu lat wspie-
ra pożyczkami firmy w swoim regionie. Po-
wodzenie i zadowolenie przedsiębiorczych 
Wielkopolan jest zachętą, by te działania 
przenosić na teren innych województw. 

Pożyczka unijna dla przedsiębiorców z 
terenu województwa pomorskiego, zwłasz-
cza pożyczka turystyczna, daje ogromne 
możliwości rozwoju firmy. Przedsiębior-
ca może sięgnąć po kwotę do 750 tysięcy 
złotych, nie angażując swoich środków na 
wkład własny. Pożyczka jest udzielana na 
72 miesiące, ale można ją rozliczyć wcze-
śniej bez dodatkowych opłat. Można z niej 
skorzystać nie mając żadnej historii kredy-
towej - jest to oferta także na start. Pienią-
dze oprocentowane od 2,45 proc. można 
przeznaczyć na wcześniej określone cele 
inwestycyjne i obrotowe, w ramach usług 
turystycznych, rehabilitacyjnych, leczni-
czych, kulturowych i gastronomicznych. 
Przedsiębiorca ma możliwość zawieszenia 
spłaty odsetek aż na sześć miesięcy. Z tej 
karencji warto skorzystać na samym po-
czątku, kiedy firma się rozkręca lub poza 
szczytem sezonu, czyli w okresie, gdy fir-
ma nie przynosi większego zysku.

Pracownicy Wielkopolskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości udzielą szcze-
gółowych informacji. By po nie sięgnąć, a 
także zawnioskować o kredyt, nie trzeba 
mieć jeszcze nawet założonej działalności 
gospodarczej. Korzystną unijną pożyczkę 
można uzyskać na otwarcie sklepu, szko-
ły tańca, salonu fryzjerskiego, SPA, gabine-
tu stomatologicznego, restauracji, lodziarni, 
na firmę usługową, by zorganizować np. ar-
tystyczny festiwal. 

Szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronach internetowych: warp.org.
pl lub pozyczkadlatwojejfirmy.pl 

Agata Fierek-Dziurla, Poznań

strategią unijną jest rozwijanie zwrotnych 
produktów finansowych. Pieniądze 
z pożyczek unijnych wracają i ponownie 
zasilają pulę do rozdysponowania. Powrót 
do obrotu to przewaga nie do przecenienia.

FUNdUsZeNA ROZWÓJ FIRM
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LUdZie DWUZAWODOWy WyNALAZCA

Pomysłowy Dobromir ze Słupska

obecnie 75-letni 
racjonalizator kończy w swoim 
garażu maszynę do melioracji, 
która ma jednocześnie kopać 
rów, kłaść wąż i przysypywać 
go piaskiem. Robiona jest od 
podstaw, całkowicie według 
swojego pomysłu.

Garaż Kazimierza Piwońskiego, 
mieszczący się na jednej z pose-

sji na słupskim Zatorzu, wydaje się na 
pozór zwykłym pomieszczeniem na 
samochód, może jeszcze do przecho-
wania rowerów czy skrzynki z narzę-
dziami. Tych narzędzi jednak jest o 
wiele więcej niż potrzebuje przeciętny 
właściciel samochodu. Dla niewpraw-
nego oka jest to po prostu zbiorowi-
sko żelastwa, ale ktoś kto ma smykał-

kę choćby do majsterkowania wie, że 
z takich różnych kawałków można coś 
skonstruować. Tak jak robi to od kil-
kudziesięciu lat bohater tej historii.

Kazimierz Piwoński urodził się 75 
lat temu w Osuchowie koło Radomia. 
Po wojnie, jak wiele rodzin, także Jan 
i Józefa Piwońscy z małym Kazikiem 
i jego starszym rodzeństwem przyje-
chali na tzw. Ziemie Odzyskane. Tu 
dawano można było objąć całe gospo-
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Pomysłowy Dobromir ze Słupska
darstwo. W roku 1947 zamieszkali w 
Luleminie, a później przenieśli się do 
Widzina, też na gospodarkę. Córka po 
wyjściu za mąż osiadła na Śląsku, sy-
nowie zaś wykształcili się: najstarszy 
na inżyniera, średni skończył techni-
kum, młodszy szkołę zawodową, zaś 
Kazik, jako najmłodszy, po skończe-
niu siedmioklasowej podstawówki 
przeznaczony został, według zwycza-
ju, do pozostania na gospodarce, przy 
rodzicach. Tak też się w zasadzie stało, 
ale nie było to tylko gospodarowanie. 
Jako kilkunastoletni chłopak, jeszcze 
„przed wojskiem”, Kazik został wysła-
ny z Kółka Rolniczego na kurs trakto-
rzysty. Było to coś nowego, inni ludzie, 
ciekawe doświadczenie. Po tym kur-
sie młody Piwoński skończył kolejny 
kurs, na spawacza, po czym rozpoczął 
pracę w słupskich zakładach: Fama-
rolu, TOS-ie (Techniczna Obsłu-
ga Samochodów), Polskim Związku 
Motorowym, i wreszcie w Miejskim 
Zakładzie Komunikacji, gdzie praco-
wał do emerytury. Jak wielu rolników 
w tamtym czasie, był dwuzawodowy, 
czyli pracował w zakładzie w mieście, 
a po pracy była kolejna, we własnym 
gospodarstwie rolnym. Od trzydzie-
stu lat Kazimierz Piwoński mieszka w 
Słupsku. Nie pędzi jednak spokojne-
go życia emeryta, lecz w swoim gara-
żu tworzy, wymyśla i konstruuje.

Pierwsze pomysły i pierwsze wy-
nalazki pojawiły się na gospodarce, w 

Widzinie. Na początku lat 70. Kazi-
mierz Piwoński skonstruował podno-
śnik - ładowacz do obornika, na linkę. 
Później przyszły kolejne urządzenia: 
przyrząd do robienia oczek do siat-
ki ogrodzeniowej, na silnik; ścinacz 
do łętów kartoflanych (przekładnia 
kątowa, napęd wałkiem od traktora, 
łańcuchy ścinały pod wpływem ob-
rotów) - tę maszynę wszyscy we wsi 
pożyczali; siewnik do nawozu wła-
snego pomysłu, z napędem na ślimak. 
Okres widziński to był też czas trak-
torów „własnego wyrobu”. Był traktor 
złożony następująco: silnik od Zetora 
Major, skrzynia biegów od Lublina, 
tylny most od Żuka, zwojnica od RS. 
Okazał się bardzo wolny. Kolejny za-
tem traktor dostał silnik od Stara, sze-
ściocylindrowy, o bardzo dużej mocy 
2800 obrotów. Ten okazał się bardzo 
szybki, do 30 km/h, więc jak ciągnął 

w polu kultywator to wzbudzał zain-
teresowanie, że ledwie zaczął pracę a 
już zawraca przy końcu pola. Najwię-
cej jednak ludzi gromadziło się, gdy 
Piwoński jechał traktorem nazwanym 
„w prawo kręci w lewo jedzie”. Był to 
ciągnik z silnikiem S60, tylnym mo-
stem i skrzynią od Stara, napędzany 
pasem klinowym. Silnik miał dwa ko-
ła zamachowe. Przy jednym kole było 
koło pasowe (jak w kombajnie), a na 
skrzyni biegów koło pasowe od kom-
bajnu Vistula. Wyglądało to bardzo 
śmiesznie, wszyscy chcieli patrzeć na 
wynalazek Kazika, a w dodatku gdy 
kręciło się kierownicą w prawo, to 
traktor skręcał w lewo. 

W okresie pracy w MZK, w latach 
80. i 90., też okazało się, że spawacz 
Piwoński ma pomysły racjonaliza-
torskie, potrafi wymyślić i skonstru-
ować nowe narzędzia i maszyny albo 
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udoskonalić dotychczasowe. Zaczę-
ło się od śrubokrętu na dwie ręce, za 
pomocą którego można było odkrę-
cić każdą, nawet najbardziej oporną 
śrubę. Kolejnym wynalazkiem były 
tawotnice do smarowania, na pom-
pę wtryskową, napędzane silnikiem 
elektrycznym, z zamontowaną sprę-
żarką (olej podawał się z góry, pod 
ciśnieniem). Był to tak ciekawy po-
mysł, że przychodzono ze słupskiej 
Kapeny, żeby go podglądać. Najważ-
niejszymi jednak konstrukcjami Ka-
zimierza Piwońskiego w MZK był 
przyrząd do wyciągania skrzyni bie-
gów i idący z nim w parze widłaczek. 
Przyrząd służył do wyciągania skrzyni 
biegów w autobusach wszystkich ty-
pów, a także silników elektrycznych 
w trolejbusach, które to silniki ważyły 
tonę. Za pomocą „przyrządu Piwoń-
skiego” mógł to robić zaledwie je-
den pracownik: odkręcił i wyciągnął, 
oszczędzając czas i pracę wielu ludzi. 
Widłaczek zaś, skonstruowany na si-
łownik na olej i pompę od przycze-
py, służył do odbioru skrzyni biegów 
z tegoż przyrządu. Wszystko to odby-
wało się w kanale, na specjalnie spa-
wanych szynach. Ówczesny dyrektor 
MZK, Hinc, uznając te wynalazki za 
wnioski racjonalizatorskie, zalecił Ka-
zimierzowi Piwońskiemu robić naj-
pierw rysunki techniczne. Usłyszał 
jednak od spawacza, że to niemożli-
we, bo ma skończone tylko siedem 
klas i nie zna się na tym. Dyrektor się 
zdumiał i przydzielił Piwońskiemu 
pracownika, który miał sporządzać 
te rysunki; ostatecznie uzgodniono, 
że robione będą zdjęcia nowatorskich 
konstrukcji.

Tak jak w okresie widzińskim, tak 
też i w słupskim Kazimierz Piwoński, 
pracując w MZK, po pracy nie odpo-
czywał, tylko wymyślał i przerabiał w 
garażu kolejne maszyny. Pierwszą był 
Multikar - wywrotka jednoosobowa 
przerobiona na dwuosobowy samo-
chód, z silnikiem od ciągnika Ursus 
C 330. Wóz był bardzo wolny, ale Pi-
woński i na to znalazł sposób: między 
oryginalną skrzynię biegów i tylny 
most założył skrzynię biegów od Żu-
ka - co ważne - odwrotnie. Gdy włą-
czył drugi bieg, szybkość samochodu 
zwiększyła się o 100 procent. Garaż w 
Słupsku był także miejscem konstru-
owania kolejnego traktora. Złożony 
został następująco: silnik, skrzynia 
biegów i tylny most od Multikara, tyl-
ne koła od Stara 66, przednie od Żu-
ka, kierownica od Zetora Supra 50, 

przód zaś swojej roboty. Kolejnym 
pojazdem była bryczka jednoosiowa 
na jednego konia w dyszołkach, trzy-
osobowa. Wykonana została z alumi-
nium, z tyłu miała bagażnik i scho-
wek. Koła skonstruowane były na 
szprychach od wozu konnego.

Gdy przyszedł czas na emerytu-
rę, Kazimierz Piwoński bynajmniej 
nie zamknął swojego garażu. Prze-
ciwnie, miał więcej czasu na swoje 
wynalazki. Okres emerycki zaczął się 
od skonstruowania rikszy. Zrobiona 
na bazie Komara była trójkołowcem. 
Siedzenie pozyskał Piwoński z Tra-
banta, poręcze od fotela, pod nogami 
zamontował deskę sklejkę. Można by-
ło nią przewieźć troje dzieci. Następ-
ne były riksze rowerowe, zbudowane 
na podobnej zasadzie. Trzecim pojaz-
dem był triad, na bazie roweru, z tyłu 
dwa koła, z przodu jedno, z napędem 
na łańcuch na jedno tylne koło; jed-
noosobowy, z siedziskiem z fotelika 
autobusowego. Po pojazdach przyszła 
pora na maszyny rolnicze. Pierwszą 
była talerzówka, przerobiona z łąko-
wej na polną. Skonstruowana została 
dwuczłonowo, jedna zaczepiona jest 
za drugą. Tył podnoszony jest siłowni-
kiem hydraulicznym, a przód na pom-
pie od ciągnika. Dodatkowo ma doro-
biony z tyłu wałek, który pole równa 
i rozdrabnia; wszystko zatem za jed-
nym razem. Jest bardzo ciężka, może 
ją uciągnąć Ursus 80, a funkcjonuje 
bardzo dobrze. Kolejnym urządze-
niem jakie skonstruował Kazimierz 
Piwoński był podnośnik do „wszyst-
kiego”. Kupiony został stary podno-
śnik od widłaka i przerobiony, żeby 
zaczepić do traktora jako narzędzie. 
Podłącza się go hydraulicznie, można 
podnosić palety i różne ładunki, tak-
że w specjalnie zbudowanym koszu. 
Może służyć m.in. do podnoszenia 
500 kg nawozu i sypania go do siew-
nika. Obecnie 75-letni racjonalizator 
kończy w swoim garażu maszynę do 
melioracji, która ma jednocześnie ko-
pać rów, kłaść wąż i przysypywać go 
piaskiem. Robiona jest od podstaw, 
całkowicie według swojego pomysłu.

Kazimierz Piwoński na pytanie, 
skąd bierze takie pomysły i jak to się 
dzieje, że konstruuje przeróżne urzą-
dzenia, odpowiada: „Ja to widzę”. Ale 
jak to widzi, jak to się dzieje? Wyna-
lazca mówi: „Jak jest potrzeba, żeby 
coś usprawnić, to ja widzę całą maszy-
nę gotową”. Potem pozostaje już tylko 
ją zbudować. 

Jolanta Betkowska, Słupsk

LUdZie DWUZAWODOWy WyNALAZCA

Stadion sportowy w Sycewicach 
zamienił się już w duży plac bu-

dowy. Sportowców, których do tej 
pory można było na nim oglądać 
zastąpił ciężki sprzęt. Wszystko po 
to, by w ciągu kilkunastu najbliż-
szych miesięcy wybudować w je-
go miejsce nowoczesny kompleks 
sportowy. 

Przygotowane środki pozwo-
lą na wymianę nawierzchni boiska 
głównego, zamontowanie oświe-
tlenia i przygotowanie dodatko-
wego boiska treningowego o na-
wierzchni trawiastej. Powstanie też 
boisko do siatkówki plażowej. Ca-
ły teren zostanie ogrodzony, wy-
posażony m.in. w urządzenia do 
fitnessu. Ponadto utwardzone zo-
staną ciągi piesze i pieszo-jezdne 
oraz wzbogacone elementy małej 
architektury. 

Choć prowadzone prace są 
złożone i wymagają specjalistycz-
nego sprzętu, wykonawca zobo-
wiązał się sfinalizować je najpóź-
niej do końca maja przyszłego 
roku. Jednak budowa boiska głów-
nego zakończona zostanie już w 
czerwcu tego roku. Na inwestycję 
tę gmina pozyskała z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Mini-
sterstwa Turystyki i Sportu ponad 
555 tys. zł. 

Tymczasem Kobylnica wzbo-
gaciła się już o nowoczesny obiekt 
sportowy. Około 690 tysięcy zło-
tych samorząd wydał na moderni-
zację dawnych kortów tenisowych, 
które znajdują się przy Szkole Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego. W ich miejsce powsta-
ły boiska do gry w piłkę ręczną, 
piłkę nożną, tenisa, siatkówkę i 
badmintona.
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saMoRZądDLA DZIECI I DLA DOROSŁyCH

Nowe kompleksy sportowe
spore środki zostaną zainwestowane w unowocześnienie boiska piłkarskiego 
w sycewicach. Przebudowa istniejącego obiektu pochłonie 1,37 mln złotych, 
a jej zakończenie zaplanowano na maj przyszłego roku.

Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonano 30 maja w obecności kilku-
set uczniów i ich rodziców. Specjalnie 
na tę okazję przygotowano też bogaty 
program artystyczny, a wszyscy wzię-
li udział w uroczystej paradzie, która 
przemaszerowała ulicami Kobylnicy 
pod budynek szkoły. W pierwszym 
meczu na nowym boisku uczniowie 
rywalizowali z uczniami.

- Oddajemy dziś nowoczesny 
kompleks sportowy, który pozwo-
li wam rozwijać swoje umiejętności i 
talenty - podkreślał w trakcie uroczy-
stości Leszek Kulinski - wójt gminy. - 
Cieszę się, kiedy na waszych twarzach 
widzę uśmiech i podekscytowanie w 
związku z oddaniem tego komplek-
su. Niech służy wam dobrze i kształci 

przyszłych wielkich sportowców, ale 
przede wszystkim zachęca was do ru-
chu i aktywności - mówił wójt.

W ramach pierwszego etapu za-
dania wykonano prace związane z ni-
welacją całego terenu wraz z budową 
skarp umocnionych geokratą oraz bu-
dową ścian oporowych. Na tak przy-
gotowanym terenie wykonano system 
odwodnieniowy, by później rozpo-
cząć najważniejsze prace - polegają-
ce na wykonaniu pełnowymiarowego 
boiska wielofunkcyjnego. 

Boisko będzie wyposażone w 
bramki do piłki ręcznej, słupki z ta-
blicą do koszykówki z mechanizmem 
umożliwiającym regulację wysoko-

ści tablicy, słupki do tenisa/badmin-
tona, piłkochwyty oraz oświetlenie. 
Kompleks zyska też nowe ogrodzenie 
i ciągi piesze. Z boiska korzystać bę-
dą uczniowie, a po zakończeniu zajęć 
- także mieszkańcy.

Gmina zamierza teraz przystąpić 
do drugiego etapu prac. Zakłada on 
wybudowanie na sąsiednim terenie 
drugiego boiska o wymiarach 18,5 m 
x 30 m połączonego z placem fitness. 
Planowany termin realizacji prac to 
2021 rok. Według szacunków będzie 
ono kosztować 250 tysięcy złotych. 
Oba etapy pochłoną więc prawie 934 
tys. zł.

Karol Kotusiewicz, Kobylnica
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MUZyKa DWA KONCERTy

Ruben Silva 
zawładnął 
sercami 
melomanów

Pożegnanie zimy” - tak zatytuło-
wany był pierwszy koncert, na 

który złożyły się utwory Stanisława 
Moniuszki (uwielbianego przez dyrek-
tora) Antonio Vivaldiego i Piotra Czaj-
kowskiego. Na początku rozbrzmiała 
uwertura „Bajki” S. Moniuszki - kom-
pozycja zjawiskowa z podtytułem 
„Opowieść zimowa”. Mimo iż utwór 
ten nawiązuje do tytułu baśni Ander-
sena to nie jest jego ilustracją. Nale-
ży do najlepszych kart muzyki instru-
mentalnej Moniuszki. Jest - jeśli tak 
można napisać - skrzyżowaniem alle-
gra sonatowego ze swobodną formą 
poematu symfonicznego. 

Następny zagrany przez orkie-
strę utwór to już typowa muzyka 
klasyczna. Kompozycję mistrza ba-
roku A. Vivaldiego „Pory roku” wy-
konał i uświetnił znakomitą grą za-
proszony do Słupska skrzypek Janusz 
Wawrowski, który jest nauczycielem 
akademickim w klasie skrzypiec Uni-
wersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Wirtuozow-
ska gra skrzypka w towarzystwie or-
kiestry wzbudziła szczególny entu-
zjazm wśród słuchaczy. 

Po przerwie koncert w całości był 
poświęcony Piotrowi Czajkowskie-
mu. Ruben Silva poprowadził orkie-
strę i dał popis możliwości muzyków, 
którzy pod jego batutą zagrali I Sym-
fonię g-moll „Zimowe marzenia”. Piotr 
Czajkowski, znakomity kompozytor 
romantyzmu, został zainspirowany 
pełną wrażeń wycieczką po zamarz-
niętym jeziorze Ładoga. Utwór skła-
da się z trzech części. Pierwsza to alle-
gro tranquillo, czyli marzenia podczas 
zimowej przejażdżki. Druga to ada-
gio- „Posępna kraina”. Część trzecia 
to lekkie, nieco melancholijne sche-
rzo, które jest lubianym przez kompo-

zytora walcem. Utwór się kończy na 
dwóch rozwijanych tanecznych me-
lodiach rosyjskich. Słuchacze przyjęli 
też owacyjnie to końcowe wykonanie. 

W kwietniu filharmonia zapro-
ponowała wyjątkowe przeżycie mu-
zyczne - koncert „Vive la France”. W 
całości był poświęcony klasyce fran-
cuskich kompozytorów. Przygotowa-
ny program to: Claude Debussy - „Po-
południe fauna”, Camille Saint-Saensa 
- trzeci koncert skrzypcowy h-moll i 
Georges Bizet - „Arlezjanka” - I i II su-
ita. Orkiestrą dyrygował oczywiście 
Ruben Silva, a skrzypaczką występu-
jącą gościnnie była Judyta Kluza. Zo-
stała przedstawiona jako studentka 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie w klasie skrzy-
piec dr. hab. Janusza Wawrowskiego. 
Jest laureatką wiele konkursów ogól-
nopolskich i międzynarodowych. 

 Koncert rozpoczął się „Popołu-
dniem fauna”. Jest to poemat symfo-
niczny - najsłynniejsza i najczęściej 

wykonywana kompozycja napisana 
na orkiestrę. Kompozytor był pod 
wrażeniem wiersza francuskiego liry-
ka Mallarmego i swój utwór określił 
jako preludium - „Prelude d l’apres-
midi d’un Faune” - tak brzmi orygi-
nalny tytuł dzieła. Ukazuje on roz-
marzonego fauna, który pożądliwym 
wzrokiem obserwuje igrające nimfy 
i kusi je uwodzicielskimi zmysłowy-
mi dźwiękami fletu. Słupska orkie-
stra swoją muzyką wywołuje najde-
likatniejsze muzyczne odczucia. Są 
to wysubtelnione cieniowania, ale 
też dynamicznie przedstawiona wi-
zja gorącego popołudnia, w którego 
dusznej i sennej atmosferze rozgry-
wa się ta scena. „Popołudnie fauna” to 
utwór, który dał początek impresjoni-
zmowi w muzyce. Działa wyrafinowa-
nym dźwiękiem na słuchacza. 

Następnie został zaprezentowany 
III koncert skrzypcowy h-mol i jego 
części: „Introdukcja”, „Rondo capric-
cioso”, „Havanaise E-dur” Camille-

Ruben silva - dyrektor naczelny i artystyczny Polskiej 
Filharmonii „sinfonia Baltica” im. wojciecha Kilara 
w słupsku proponuje słupskim melomanom powrót do 
uniwersalnego repertuaru, czyli do muzyki klasycznej. 
Uczestniczyłem w dwóch koncertach i sala była 
wypełniona publicznością.
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’a Saint-Saensa oraz „Danse macabre” 
tego samego kompozytora. Utwory te 
wykonała, popisując się wspaniałą grą, 
też Judyta Kluza w towarzystwie or-
kiestry. Największe wrażenie wywołał 
jednak utwór „Danse macabre” (Ta-
niec szkieletów), który jest najbardziej 
znanym dziełem Saint-Saensa, tworzą-
cego w duchu romantyzmu. Kompo-
zytor nawiązuje w nim do alegorycz-
nych, często tworzonych utworów, 
przedstawiających „tańce śmierci”. 
Muzyka ta wprowadza w nastrój no-
cy, słyszymy wybijanie godziny dwu-
nastej - jest to dźwięk harfy, pizzicato 
wiolonczel i kontrabasów. Pojawiającą 
się śmierć imitują dźwięki sola skrzyp-
cowego, które zwołuje duchy do upior-
nej zabawy. Muzyka staje się coraz 
głośniejsza i dziksza, bo bardziej niesa-
mowity staje się taniec śmierci. Nagle 
o świcie kres kładzie tej sceny pianie 
koguta, które naśladuje włączający się 
obój. Jeszcze słychać ostatnie dźwięki 
gęśli - skrzypek posępnego wodzire-

ja i całe niesamowite widziadło znika. 
Prostymi środkami muzycznymi kom-
pozytor stworzył plastyczną wizję, cie-
kawie przedstawioną przez orkiestrę i 
solistkę. Utwór ten jest właściwie sze-
roko rozbudowanym walcem, które-
go dwa tematy powracają na przemian 
w wariacyjnych przekształceniach. 

Po przerwie usłyszeliśmy wyko-
nanie I i II suity z „Arlezjanki” Geo-
rgesa Bizeta. I suitę otwierał wstęp 
- cztery wariacje oparte na temacie 
starej piosenki prowansalskiej „La 
Marche des Rois” (Marsz królów). 
Temat ten wprowadzają smyczki, na-
stępnie słyszeliśmy pełną smutku me-
lodię, w której pojawił się i którą pro-
wadził saksofon. Dwie następne części 
to intermezzo w stylu XVIII-wieczne-
go menueta i wdzięczne adagietto na 
smyczki. Finał stanowi spopularyzo-
wany carillon, oparty na motywie ku-
ranta dzwonowego. Suita ta stała się 
największym sukcesem kompozytora 
i nawiązuje do premiery sztuki Alfon-

sa Daudet’a - „L Arlesienne”. A suk-
ces swój kompozytor zawdzięcza w 
dużym stopniu naturalności muzyki. 
Orkiestra słupska przedstawia nam 
piękno w aurze nastrojowej, przy-
bliżając prześwietloną słońcem Pro-
wansję - krainę położoną na południu 
Francji, w której toczy się akcja sztuki 
Daudeta

II suita rozpoczyna się idyllicz-
nym pastorale, potem intermezzo z 
lirycznym epizodem, następnie poja-
wia się spokojny menuet, a całość za-
myka sławna farandola - pełny tempe-
ramentu taniec prowansalski. 

Koncert kwietniowy został przez 
słuchaczy owacyjnie przyjęty i nagro-
dzony długimi, powtarzającymi się 
brawami. Słupska orkiestra przybli-
żyła słuchaczom najciekawszych kla-
sycznych kompozytorów francuskich 
i jednocześnie pokazała swoje poten-
cjalne możliwości. 

Włodzimierz Lipczyński, Słupsk 
w.lipczynski@interia.eu
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„Ot curki”
Gdy Niemcy likwidowali getto, to Żydzi 
sami musieli sobie kopać doły w ziemi. 
do jednego takiego dołu wrzucali tyle 
ciał, że krew zabitych aż przedostawała 
się na powierzchnię ziemi.

Na maleńkim cmentarzyku w Ple-
bańcach wśród nagrobków wio-

skowych plemieńców stoi wtopiony 
w ziemię skromny pomnik z grysiku. 
Czas go pokrył od zachodniej stro-
ny zielonym nalotem, porcelanowe 
zdjęcie nieboszczki przykuwa mo-
ją uwagę. Dopiero duże powiększe-
nie odsłania twarz starszej pani w si-
wiźnie włosów rozczesanych na boki. 
To Bronisława - sąsiadka babci Emilii 

Chodźkowej. Prawie ró-
wieśniczki. Zanim Broni-
sława Turek stała się mę-
żatką, biegała jako panna 
Pawłowska z koleżankami 
i braćmi nad pobliskie je-
zioro Cno na plażowanie 
po ciężkiej pracy. W Ple-
bańcach poznała przyszłe-
go męża Alfonsa i w 1918 
roku zawarli związek mał-
żeński przed ołtarzem w 
brasławskim kościele, cho-
ciaż wokół pisała się wiel-
ka historia - rewolucja w 
Rosji i narodziny Polski 
na Brasławszczyźnie. Zie-
mi wiele nie mieli, ale star-
czało na przeżycie. Docze-
kali się dwójki dzieci. Rok 
po ślubie przyszła na świat 
Marysia, a w 1921 jej bra-
ciszek Henryk. W okre-
sie międzywojnia Bronia 
owdowiała. Na jej barki 
spadły dodatkowe obo-
wiązki. Prócz krzątania się 
przy domu i zajmowania 
dziećmi przejęła mężow-
skie sprawy - uprawę nie-
wielkiego pola w Plebań-
cach. Marysia z bratem, jak 
wszystkie dzieciaki ze wsi, 
chodzili do powszechnej 
czteroklasowej szkoły w 
Jackowszczyźnie. 

W nieodległej Słobód-
ce zaraz po studiach rozpo-
czął pracę jako nauczyciel 
Józef Czechowicz - uro-
dzony 15 marca 1903 ro-
ku w Lublinie, maturzysta 
Seminarium Nauczyciel-
skiego Męskiego w Lubli-
nie, rocznika 1921, polski 

poeta awangardowy dwudziestolecia 
międzywojennego, członek i jeden z 
założycieli grupy poetyckiej „Reflek-
tor”. Jego tom wierszy „Przez kresy” 
pewnie w tym okresie ma swoją gene-
zę, zauroczył również współczesnych, 
skoro tytułowy wiersz odszukał i za-
śpiewał sam Grzegorz Turnau.

Pewnie ani Marysia, ani Henio 
nie wiedzieli, że w pobliżu dojrzewa 
poeta, nasyca wyobraźnię kresowy-
mi pejzażami. Bywali w Słobódce u 
krewnych i przyjaciół. Dorastali. W 
trzydziestym dziewiątym przez Ple-
bańce przelała się nawała sowietów. 
Dwadzieścia lat spokoju zamieniło 
się w wojenny koszmar. W pobliskim 
Brasławiu już nie było ulicy Piłsud-
skiego, teraz nastała Leninskaja. 

Przed II wojną Brasław liczył bli-
sko pięć tysięcy mieszkańców. W la-
tach 1920 - 1939 w granicach Rze-
czypospolitej Polskiej Brasław został 
stolicą powiatu w województwie wi-
leńskim. W 1936 roku odsłonięto w 
miasteczku pomnik marszałka Pił-
sudskiego, a kiedy w 1939 nadcho-
dzili sowieci, popiersie Marszałka 
ukryto. Odnaleziono je niedawno, od 
2004 roku stoi w jednej z sal Muzeum 
Piłsudskiego w Sulejówku, opatrzo-
ne tabliczką z informacją: „Pomnik 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskie-
go odsłonięty w m. Brasław, woj. Wil-
no w 1936 r.; rzeźba dłuta A. Karne-
go była darem Centralnego Instytutu 
Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie; Mieszkańcy Brasławia ukryli i 
przechowali oryginalny odlew głowy 
Marszałka. Brasławianie przekazali 
tę drogocenną pamiątkę kresową do 
Muzeum Marszałka Piłsudskiego w 
Sulejówku”.

To tam na rogu ulicy Piłsudskie-
go i ulicy 3 Maja, naprzeciwko ko-
ścioła NMP Królowej Jezior, w Bra-
sławiu mieściła się apteka i obok skład 
- sklep Fiszerów. Nad wejściem do 
sklepu szyld głosił: „Firma Chrześci-
jańska Michał Fiszer”. Wszyscy nazy-
wali właściciela Mośkiem - zdrobniale 
od Mojsze. Za sklepową ladą najczę-
ściej uwijała się Czernia - matka Moś-
ka. Jakie jej było prawdziwe imię? - 
nikt nie pamięta. W Brasławiu każde 
dziecko wiedziało, że u Czerni można 
kupić dobry rower, panienki zaglądały 
do świeżo zbudowanego z pustaków 
sklepu, aby podziwiać bele materia-
łu na ladzie i różności przykuwające 
uwagę młodocianych gapiów. Siostra 
Mośka, Fejga. pomagała matce w pro-
wadzeniu rodzinnego geszeftu. Trwa-

Na cmentarzu w Plebań-
cach: „Turek Bronisła-
wa. 1893-1965 „ot curki”. 
(Zdjęcie ze zbioru Pani 
Jolanty Iskry przekazane 
przez Józefa Chodźkę.)
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ło tak do 1941 roku, kiedy latem nad 
Drywiaty z zachodu przywędrował 
nowy, bardziej podstępny wróg - ko-
lumny niemieckiego wojska. Powsta-
ło w Brasławiu Getto Żydowskie. U 
podnóża Zamkowej Góry. 

16 lipca 1941 roku zapadły na-
zistowskie decyzje w sprawie zasad 
polityki niemieckiej na wschodnich 
obszarach okupowanej Rzeczpospo-
litej. Dzień później Adolf Hitler wy-
dał dekret o organizacji Ministerstwa 
do Spraw Okupowanych Terenów 
Wschodnich oraz o powołaniu komi-
sariatów Rzeszy na okupowanych te-
renach wschodnich.

„Od 29 maja do 20 czerwca 1942 
roku w okręgu głębockim podod-
dział Einsatzkommando zamordował 
co najmniej 12 tys. Żydów: w tym w 
Brasławiu - 2 tys. osób. W okręgu wi-
lejskim między marcem i wrześniem 
1942 roku zginęło co najmniej 11 tys. 
Żydów (w Wilejce, Wołożynie, Ilii, 
Dołginowie, Wiszniewie, Kurzeńcu)” 

W czerwcu 1942 roku rozpoczęto 
akcję likwidacji getta w Brasławiu. W 
mieście działy się straszne sceny. 25 
czerwca 1942 roku grupa Żydów pró-
bowała się schronić na plebanii i szu-
kała ratunku u proboszcza ks. dzieka-
na Mieczysława Akrejcia. Wtedy też 
rozegrał się tragiczny koniec tego ka-
płana. Jedni mówią, że ks. Akrejć na 
ganku plebanii otoczony uciekający-
mi Żydami i przejęty ich tragedią do-
stał najprawdopodobniej zawału ser-
ca, inni twierdzą, że został zastrzelony 
przez Niemców.

„Bardzo mało Żydów z Brasławia 
zostało przy życiu. Większość z nich 
rozstrzelali Niemcy. Gdy Niemcy li-
kwidowali getto, to Żydzi sami musie-
li sobie kopać doły w ziemi. Do jedne-
go takiego dołu wrzucali tyle ciał, że 
krew zabitych aż przedostawała się na 
powierzchnię ziemi. Jeden z Żydów, 
którego chcieli zabić i po którego 
przyszli, ratował się ucieczką do zna-
jomego księdza, bo obok był kościół. 
Ale Niemcy go złapali i rozstrzelali na 
miejscu. Ten ksiądz to wszystko wi-
dział na własne oczy i jego serce nie 
wytrzymało czegoś takiego. Zmarł na 
miejscu. Po tych wszystkich morder-
stwach sprzedawano ubrania po Ży-
dach, ale prawie nikt nie chciał tego 
brać, bo ludzie współczuli i wiedzieli, 
skąd te rzeczy. Jeśli ktoś już kupił, to 
tylko dlatego, że to było bardzo tanie. 
(Anna Riepko)” 

Mieszkańcy miasteczka zapamię-
tali ponury marsz Żydów na miejsce 

straceń - niedaleko, tuż za miasto. Z 
pędzonego tłumu ktoś wyrzuca za sie-
bie złoty zegarek, podnosi go z ziemi 
szkolny chłopak i chowa do kieszeni. 
Przeraźliwy krzyk: „... ratuj!” - młoda 
Żydówka - córka właściciela brasław-
skiego hotelu zobaczyła wśród ga-
piów swoją opiekunkę.

Młodzi Fiszerowie gdzieś znik-
nęli z oczu. Czy ktoś ich ostrzegł? Co 
się stało z ich matką Czernią? Te pyta-
nia pozostają bez odpowiedzi. Kilku-
nastoletnia Wandeczka, obserwują-
ca wtedy brasławską gehennę Żydów, 
jest dziś ponaddziewięćdziesięciolet-
nią staruszką. Wspomina ze smutkiem 
obraz grabieży pożydowskiego mie-
nia. Wyszarpywane ze sklepowych 
czeluści bele materiałów, mimo iż nie-
miecki żandarm bił złodziei metalo-
wym wyciorem ze swojego karabinu, 
przeklinając przy tym... po śląsku. Na 
pewno nakładają się w jej wspomnie-
niu osobiście widziane sceny, relacje 
innych świadków i budowana przez 
lata ocena zdarzeń.

Pod osłoną nocy Mośko z sio-
strą zapukali cichutko do drzwi Bro-
nisławy Turkowej. Wypatrzyli sobie 
ten dom - stojący na uboczu. Henryk 
z Marysią wymogli na matce, aby po-
mogła im w biedzie. Nieraz bywało, 
że brali u Mośka na borg, a to rower, 
a to płaszcz zimowy dla Broni... Tyl-
ko z jedzeniem trochę krucho. Bro-
nisława przystała na prośby i namo-
wy młodych. Było lato, będzie jesień 
i zbiory, jakoś przeżyjemy. Częsty to 
był widok, kiedy Bronisława owinię-
ta dużą chustą wędrowała po wsi nio-
sąc zdobyczne jedzenie. Zachodziła i 
do sąsiadki Emilii Chodźkowej - niby 
to na pogawędkę - a wracała do domu 
ze słoniną, kaszą i jajkami. Jedna z jej 
wizyt miała zgoła inny charakter. Bro-
nisława zrozpaczona nie wiedziała jak 
zacząć rozmowę. A sprawy miały się 
tak, że jej Marysia jest w ciąży. Co by 
tu zrobić, aby nie było bajstruka, i to z 
Michałem - Mośkiem. 

Zakochali się w sobie, ale na taki 
wojenny czas...? Rozmowie przysłu-
chiwała się córka Emilii - Maria i po-
stanowiła pomóc koleżance z sąsiedz-
twa. Nazajutrz Konstanty, mąż Emilii, 
zaprzągł konia do furmanki i zawiózł 
obie Maryśki do Brasławia do dokto-
ra Szantera, tego samego, który w razie 
potrzeby służył partyazntom z AK. 

Poszkodowana oświadczyła, że 
była obiektem gwałtu, aby uspokoić 
sumienie pana doktora. Opłaciwszy 
wykonaną usługę, dziewczyny powró-

ciły do Plebańców. Michał nie mógł 
spojrzeć Bronisławie w oczy. Namó-
wił Henryka, aby odeszli do lasu do 
partyzantki. Przez dwie zimy nie było 
słychu o chłopakach. Kiedy odstępo-
wali Niemcy, w domu Bronisławy po-
jawił się Mosiek, ale sam. Henryk zgi-
nął w jednej z potyczek.

Koniec wojny nie był radosny w 
Plebańcach, a w szczególności u Bro-
nisławy. Jedyna córka postanowiła 
opuścić rodzinny dom i pojechała 
razem z ukochanym Mośkiem do Pa-
lestyny. Na obczyźnie młody Fiszer 
poślubił Marysię Turkównę. Po woj-
nie przychodziły paczki od nich uła-
twiające matce życie. W jednej była 
piękna letnia sukienka i damski zega-
rek na rękę, które to Bronia zaniosła 
do Chodźkowej w podzięce za po-
moc w ratowaniu Fiszerów. Właści-
cielką tego dobra stała się Wandecz-
ka - najmłodsza córka Emilii. Młodzi 
Fiszerowie doczekali się dwojga po-
tomków: córki i syna. Ze względu na 
upały panujące w Palestynie, a może 
i tęsknotę za rodzinnymi krajobraza-
mi i matką, Maria postanowiła po-
wrócić razem z córką do Plebańców. 
Mosiek pozostał z synem u siebie w 
domu.

Po latach staruszka Wanda wspo-
mina, że w Plebańcach wiedzieli o 
ukrywających się Żydach. Wiedzie-
li dorośli i dzieci. Nikt nie puścił pa-
ry z ust, choć nie zawsze tak było. Kie-
dy tuż po wojnie odwiedziła swoich 
rodziców w Brasławiu, spotkała na-
przeciwko kościoła przy byłej apte-
ce siostrę Mośka Fiszera, uratowaną 
z pogromu. Rozmawiały, wypytywa-
ła Wandę, jak się żyje w Polsce. Wan-
da zapamiętała ją jako Fejgę, siostrą 
Mośka Fiszera, znaczy Michała Fi-
szera, właściciela Sklepu Chrześcijań-
skiego w mieście Brasławiu - siedzi-
bie powiatu najbardziej wysuniętego 
na północny wschód przedwojennej 
Polski. 

Tekst wspomnienia ciotki Wan-
dy o Bronisławie Turkowej z Plebań-
ców przesłał mi Józef Chodźko. Mi-
mo identycznie z moim rodowym 
brzmiącego nazwiska, nie jest chy-
ba moją krewną. Nikt z rodziny ojca 
jej nie wspominał, ale na cmentarzu 
w Plebańcach nagrobki świadczą, że 
Turków mieszkało tam wielu. Posta-
nowiłam poszerzyć wiedzę o histo-
rii Brasławia, z gorącym postanowie-
niem, że muszę tam pojechać.

Czesława Długoszek, Objazda 
Józef Chodźko, Białystok
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Lekarka 
o duszy 
artystki
Romana Małecka 
z zawodu jest lekarzem 
weterynarii, ale ma jeszcze 
dwie artystyczne pasje. 
To nieprzeciętne, aby 
przy tak absorbującym 
zawodzie mieć jeszcze 
czas na malarstwo i poezję.

Artystka urodziła się w Bytomiu 
i tam pobierała pierwsze nauki. 

Jej wyobraźnia estetyczna i twórcza 
kształtowała się od najmłodszych 
lat zarówno na lekcjach plasty-
ki oraz rysunku będących w pro-
gramie szkolnym, a także w domu, 
gdzie po zajęciach szkolnych ryso-
wała i malowała razem z siostrami.

Dzisiaj wspomina: - W domu 
rodzinnym to ojciec posiadał duszę 
artysty. Gdy po pracy miał chwilę 
wolnego czasu to na przykład ma-
lował obrazki albo rzeźbił w drew-
nie figurki zwierząt i ludzi. W cza-
sach mojego dzieciństwa zabawki 
dla dzieci nie były tak wszechobec-
ne jak dziś. Mama szyła nam lalki, a 
ojciec rzeźbił dla nich domy z peł-
nym umeblowaniem. Pomagały-
śmy mu z siostrami i w ten sposób 
zaszczepił we mnie chęć do tworze-
nia czegoś pięknego, z niczego. By-
ły to wczesne lata powojenne, które 
nie należały do najszczęśliwszych 
dla dzieci. Rodzice ciężko praco-
wali na utrzymanie rodziny, a my, 
dzieci większość czasu spędzały-
śmy w towarzystwie rówieśników z 
podwórka.

Zabawa z innymi dziećmi czę-
sto rozbudza kreatywność. Ma-
ła Romka w czasach dzieciństwa 
stworzyła domowy teatrzyk kukieł-
kowy. Sama wykonała kukiełki, wy-
myślała scenariusze przedstawień, 
a także w miarę możliwości tworzy-
ła plastyczną oprawę teatralną. Sce-

na za kotarą z koca mieściła się w 
korytarzu, a w kuchni była widow-
nia pełna dzieci. Jak mówi Roma, 
była to wspaniała zabawa dla niej, 
dla jej sióstr i dla koleżanek z po-
dwórka. Wtedy także pojawiły się 
pierwsze dziecięce próby pisania 
wierszyków.

Rym chętnie towarzyszył jej w 
czasach dzieciństwa. Wspomina z 
uśmiechem na ustach jak jej starsza 
siostra, żartując sobie z niej weso-
ło, układała śmieszne rymowanki 
do słów lub zdań, które Roma mó-
wiła przy niej. Nauczyła się więc na 
zaczepki siostry również odpowia-
dać humorystycznymi rymowan-
kami. Gdy Roma była dzieckiem 
niełatwo się żyło, nie było beztro-
ski i zabawek. Dzieci musiały sa-
modzielnie tworzyć swój świat. Ta 
kreatywność miała niemałe zna-
czenie w kształtowaniu jej wraż-
liwości i przyszłych umiejętności 
artystycznych. 

Wchodząc w dorosłe życie, 
uczęszczała do Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Katowicach. Niestety 
później nie podjęła studiów na kie-
runku plastycznym. Wybrała wete-
rynarię. Jak mówi nie był to łatwy 
wybór. - Musiałam wybrać zawód, 
który miał przynieść mi stałą pra-
cę i zarobek. Od dziecka fascyno-
wał mnie świat zwierząt, a wizja 
niesienia im pomocy była bardzo 
kusząca. Wiedziałam, że studia na 
weterynarii nie należą do łatwych, 

ale nie przeraziło mnie to. Ni-
gdy nie miałam problemów z na-
uką, wiedziałam, że sobie poradzę 
i skończyłam je z dobrym wyni-
kiem. Mimo natłoku zajęć, zawsze 
ze znajomymi znajdowałam czas 
na wyjazdy nad morze albo na raj-
dy w góry. Przyjemnie wspominam 
tamten czas. Bardzo dużo się 
działo i poznałam wielu cie-
kawych ludzi. W akademiku 
mieliśmy konkurs na najład-
niejszy pokój. Mogę się po-
chwalić, że co roku wygrywał 
pokój mój i mojej współloka-
torki. Malowałam różne rze-
czy, rzeźbiłam figurki, robi-
łam kwiatki z bibuły i suche 
bukiety. Pamiętam, że raz 
zrobiłam z drutu szkielet kro-
wy i był chyba bardzo udany, 
bo moja krowa podobała się 
wszystkim. Każdy chciał ją 
ode mnie dostać, nawet dzie-
kan naszego wydziału o nią 
prosił...

Romana Małecka życia 
nie miała łatwego, wcześnie 
została wdową. - Mój mąż 
zmarł, gdy syn miał kilka-
naście lat, a córka niespełna 
cztery. - wspomina. Całkowi-
cie poświęciła się twórczości 
malarskiej i poezji dopiero, 
kiedy przeszła na emerytu-
rę. Wcześniej nie starczało jej 
czasu na te zainteresowania, 
ale mimo mnogości prac do-

ROMANA MAŁECKA
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mowych i wyzwań zawodowych po-
trafiła znaleźć chwilę na sztukę. 

- Malowałam sceny z bajek na 
ścianach w pokojach dzieci, z gipsu 
robiłam scenerię morską dla modeli 
statków, które tworzył mój syn. Jed-
nocześnie spełniałam się artystycznie 
pomagając dzieciom w malunkach na 

zajęcia do szkoły i w pisaniu wypra-
cowań, a także w domu w tworzeniu 
ozdób, lamp i innych przedmiotów - 
wspomina .tamten okres życia Roma-
na Małecka. 

Zaraz po przejściu na emery-
turę pomagała w opiece nad dwie-
ma wnuczkami, a dziś w pełni odda-
je się uprawianej sztuce. Zapisała się 
do Klubu Plastyka w Słupsku oraz 
Stowarzyszenia Obszar Wrażliwo-
ści Artystycznej w Słupsku, a z cza-
sem została członkiem Stowarzysze-
nia Marynistów Polskich i Związku 
Plastyków Artystów Rzeczpospolitej 
Polskiej. Należy również do 
grupy „Wtorkowe Spotkania 
Literackie” przy Starostwie 
Powiatowym w Słupsku oraz 
do Klubu Literackiego „Wers” 
w Bytowie. Jeździ na plenery 
malarskie i rzeźbiarskie, spo-
tyka się z ludźmi, którzy ma-
ją podobne zainteresowania 
i dzielą się swoją pasją. Po-
czątkowo zajmowała się tylko 
malowaniem, z czasem zapra-
gnęła poznać też inne rodzaje 
twórczości. Podjęła się rzeź-
by, grafiki, a nawet pisania 
ikon. Pomyślała również o pi-
saniu wierszy. Od kilku lat są 
one publikowane w „Antolo-
gii poezji” wydawanej przez 
słupskie starostwo oraz na 
łamach czasopisma „Powiat 
Słupski”.

- Moje pierwsze wiersze 
powstawały w czasach nauki 
w szkole, ale nigdy nie miałam 
czasu, żeby się im bardziej po-
święcić - mówi pani Romana. 
- Dopiero po skończeniu swo-
jej przygody z pracą zawo-
dową, postanowiłam tak na-
prawdę stawić czoła poezji. Jest wiele 
tematów, które mogą zostać opisane 
w wierszu. Zwykle jednak staram się 
poruszać te związane z codziennym 
życiem. W kilkunastu wersach mogę 
streścić zdarzenia, które dotykają każ-
dego, wyłuskać z nich sens i morał.

- W malarstwie nie mam konkret-
nych wzorców. Według mnie w sztu-
ce najważniejsza jest inspiracja i wła-
śnie jej szukam. Często się zdarza, że 
wpływ na moją twórczość ma mój za-
wód, który wykonywałam przez całe 
życie. Dlatego pewnie na moich ob-
razach wielokrotnie widać zwierzę-
ta albo motywy roślinne i krajobrazy, 
które towarzyszyły mi przy częstych 
wyjazdach w teren.

- W moim przypadku obraz zde-
cydowanie nie tworzy się sam. Naj-
pierw musi być właśnie owa wspo-
mniana inspiracja. Jest to myśl, 
urokliwe miejsce, jakieś przesłanie, a 
może nawet czyjaś wypowiedź. Wte-
dy powstaje temat dla obrazu. Bio-
rę blok i robię szkic tego pomysłu. 
Potem zastanawiam się, jaka techni-
ka będzie najbardziej odpowiednia, 
żeby dobrze przedstawić to, co chcę 
pokazać. Jak już ustalę technikę, bio-
rę płótno i znikam z nim na kilka go-
dzin. Myślę, kombinuję i w końcu coś 
powstaje. Obraz uważam za skończo-

ny, gdy już wiem, że nie będzie można 
zrobić nawet najmniejszej zmiany, by 
nie zakłócić jego przesłania.

Romana Małecka ciągle poszu-
kuje nowych wyzwań twórczych. 
Nie zamyka się w ryzach jednej dzie-
dziny sztuki. Próbuje swoich sił w 
coraz to nowych formach ekspresji 
artystycznej - jak mówi - łącząc zdo-
byte umiejętności w tworzeniu cze-
goś pięknego”. Uczestniczyła między 
innymi w kursie filcowania i tworze-
nia biżuterii. - Jest to coś nowego, 
inna forma wyrazu, dzięki której za-
częłam tworzyć swego rodzaju obra-
zy z filcu, tak jakby malowane weł-
ną, co jest dość ciekawe - mówi pani 
Romana. 
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j Coraz częściej dla młodych ro-

dziców i dzieci to dzień pierw-
szej komunii, gorączki przygoto-
wań do uroczystości i oczekiwania 
na prezenty. Perspektywa religijna 
jest oczywiście inna, ale pozostaje 
na drugim planie mimo starań wie-
lu. A może to duchowe przygotowa-
nie jest mniej widoczne i tylko nam 
się wydaje, że jest mniej ważne. W 
każdym razie pozostaje indywidu-
alnym doświadczeniem. Niegdyś 
natomiast Zielone Świątki jedno-
czyły wspólnoty w kilku przestrze-
niach: religijnej, kulturowej, towa-
rzyskiej i... politycznej. A było tak: 
Deszcz podczas Zielonych Świątek 
niedobry czyni początek. Albo tak: 
Jeśli w Świątki deszcz pada, wielką 
biedę zapowiada. 

Zielone Świątki od IV wieku ja-
ko święto Zesłania Ducha Świętego 
są obchodzone w niedzielę, siedem 
tygodni po Wielkanocy, pomię-
dzy 10 maja i 13 czerwca. Rzadziej 
święto nazywane jest Pięćdziesiąt-
nicą, bo tego dnia mija dokładnie 
49-50 dni od Zmartwychwstania. 
Święto upamiętnia opisane w Dzie-
jach Apostolskich zdarzenie, we-
dług którego na zebranych w wie-
czerniku apostołów zstąpił Duch 
Święty, obdarowując ich umiejęt-
nością przemawiania w wielu języ-
kach i innymi darami. 

W niektórych krajach, głów-
nie protestanckich, jest to święto 
dwudniowe. W Polsce również w 
latach 1925-1951 świętowano dwa 
dni. Powołując się na ten argument 
Fundacja Naukowa Katolików 
„Eschaton” na początku 2018 roku 
wniosła do Senatu petycję o przy-
wrócenie drugiego świątecznego 
dnia. Ile wtedy byłoby możliwości 
weekendowania! Bo nie sadzę, że 
przeważa motywacja religijna. 

Dawniej w ludową obrzędo-
wość religijną wplatały się elementy 
pogańskie - znane z przedchrześci-
jańskiego święta Stado, co budzi-
ło niezadowolenie hierarchów 
kościelnych. „Tego dnia po nabo-
żeństwie składano ofiary w postaci 
chleba, kaszy, słoniny, kiełbasy, se-
ra, masła, jaj, jabłek itp., jako zapła-
tę dla duchownego i służby kościel-
nej. Kościoły, chałupy i podwórza 
ścielono tatarakiem, zwanym też le-
piechem, świerczyną i kwiatami. W 
każde możliwe miejsce - w chału-
pie, stodole, oborze wtykano rów-
nież gałązki klonu, jesionu, brzozy, 

aRTyŚCi ZieMi słUPsKiej ROMANA MAŁECKA

Patrząc na swoją twórczość 
nie potrafi określić, który arty-
sta lub nurt byłby najbliższy jej 
sposobowi wyrażania siebie. - Na 
pewno przypadła mi do gustu 
twórczość impresjonistów: Van 
Gogha, Gauguina, Cezanna, Mo-
neta. Potrafili oni we wspaniały 
sposób odzwierciedlić na płótnie 
odczucie drobnej chwili. Cenię 
ich także za to, że w sposób nowa-
torski przedstawiali otaczający ich 
świat. Poza nimi wymieniłabym 
również Hokusai za wspaniałe i 
bardzo ekspresyjne rysunki. Po-
dziwiam też twórczość Beksiń-
skiego, Nowosielskiego i Cybisa. 
Z polskich poetów i prozaików 
wyróżnić mogę z całą pewnością: 
Herberta, Szymborską, Stachurę, 
Leśmiana, Gałczyńskiego i My-
śliwskiego. Często wracam do ich 

książek. Uważam, że podobnie 
spoglądali na świat, opowiadają 
o wszystkim obiektywnie i cieka-
wie. Zmuszają do przemyśleń i do 
wyłuskania puenty, która zawsze 
jest bardzo ważna.

Artystka może się pochwalić 
nie tylko rysunkami, obrazami i 
rzeźbami. W jej pracowni moż-
na podziwiać także wiele innych 
twórczych impresji, jak na przy-
kład rzeźbione jaja strusie, ma-
lowane kamienie oraz jaja kacze, 
płaskorzeźby na ścianach, domy i 
inne artystyczne przedmioty ule-
pione z gliny, a także biżuterię 
oraz mnóstwo zwierząt i innych 
figurek wykonanych z filcu. Pani 
Romana nie umie wskazać swego 
największego dzieła. 

- Wszystko co robię, jest two-
rzone z pasją i staram się two-
rzyć tak, żebym była zadowolo-
na z efektu końcowego. Więc cała 
twórczość jest moim największym 
dziełem. Ale kto wie, może kiedyś 
pojawi się coś, z czego będę naj-
bardziej dumna - mówi.

W swoim dorobku ma już kil-
kadziesiąt wystaw indywidual-
nych i zbiorowych. Prezentowa-
ła na nich obrazy, szkice, grafiki, 
rzeźby, ikony oraz inne swoje pra-
ce. Artystka zdobyła także kilka 
nagród i wyróżnień w konkursach. 
W 2017 roku otrzymała nagro-
dę Starosty Słupskiego za działal-
ność artystyczną w dziedzinie po-
ezji, malarstwa, grafiki i rzeźby. W 
2017 roku była też nominowana 
do nagrody „Białego Bociana” za 
całokształt działalności artystycz-

nej. Jej twórczość poetycka rów-
nież zdobywa uznanie. Jej wiersze 
oraz grafiki zostały umieszczone 
m.in. w Almanachu Poetów Gmi-
ny Kobylnica „Niedopowiedze-
nia”. Wydała tomik wierszy zaty-
tułowany „Zatrzymane w czasie”.

Jakie Romana Małecka ma 
plany na najbliższe lata? - Nie mam 
konkretnych planów, ale przymie-
rzam się do wykonania cyklu ob-
razów o ograniczeniach, jakie czę-
sto tkwią w ludziach. Myślę, że 
będzie to ciekawa przygoda arty-
styczna, ale i tak najważniejsze dla 
mnie jest to, żeby w nadchodzą-
cych latach cieszyć się zdrowiem i 
żyć w spokojnych czasach. 

Włodzimierz Lipczyński, 
Słupsk
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Zielone Świątki
Zielone Świątki połączyły tradycję religijną 
ze świętem polskiego ruchu ludowego. ostatecznie 
9 maja 1931 roku Naczelny Komitet wykonawczy 
stronnictwa Ludowego podjął uchwałę w sprawie 
pierwszych obchodów Święta Ludowego.
świerka i wierzby. Kobiety zatykały 
gałązki także na polu, gdzie rósł len, 
konopie i warzywa”. Bydło strojono w 
wieńce i kwiaty. Na leśnych polanach 
i na wzgórzach rozpalano ogromne 
ogniska, nazywane sobótkami w po-
łudniowych regionach, a na Podlasiu 
palinockami. Wokół ognisk biesiado-
wano, a pasterze z pochodniami ob-
chodzili swoje stada.

W końcu zakazano palenia ognisk 
i zabaw przy ogniskach. Dziś taki za-
kaz miałby inne podstawy, chodziło-
by o względy bezpieczeństwa. Według 
nowych trendów rozpoczyna się sezon 
grillowania, ale nie ma to nic wspólne-
go z dawnymi obrzędami. Na wsiach 
przetrwał jednak zwyczaj strojenia 
obejść młodymi brzózkami. Niech się 
nie burzą obrońcy natury. Brzozowe 
młodniki wyrastają natychmiast na po-
zostawionej bez odpowiedniej upra-
wy ziemi, a w necie pojawiają się takie 
ogłoszenia: „Zlecę wykoszenie dział-
ki - powierzchnia 1400 m kw., okolice 
Zduńskiej Woli - Korczew oraz wykar-
czowanie młodnika brzozowego”. W 
Niemczech podczas Pfingsten, czyli 

Zielonych Świątek, również praktyku-
je się jeszcze zwyczaj stawiania brzó-
zek przez młodych kawalerów przy 
ścianach domów swych wybranek. W 
niektórych landach chłopcy zostawia-
li ślady wapna od postawionej brzózki 
do swojego domu, aby panna wiedzia-
ła, kto się o nią stara.

Bogactwo dawnych zwyczajów 
wypierają nowe formy świętowania, 
na przykład w galeriach handlowych. 
W tym roku 20 maja jest dniem bez 
handlu, może zatem warto pomyśleć 
o ludowych festynach z elementami 
etnograficznymi. W przedwyborczej 
gorączce być może partie o chłop-
skim rodowodzie spróbują wykorzy-
stać dawne ludowe elementy święta, 
przypominając o wspólnym rodo-
wodzie. „Na drugi dzień Zielonych 
Świąt, w każdej wsi dziewczęta ubie-
rają brzózkę w chustki, we wstążki i w 
różne gałganki; chodząc z nią po wsi, 
śpiewają wesoło pieśni, a za wsią topią 
ją w rzece.” 

Na poleskiej pińszczyźnie popu-
larne było chodzenie z kustem. Ku-
stem zostawała młoda dziewczyna. 

Kobiety ubierały ją w liście klonu, 
brzozowe gałązki i tatarak. Wyglą-
dała jak zielony krzak (kust). Wte-
dy prowadzono ją od chaty do chaty. 
Kobiety śpiewały pieśni, życząc uda-
nych plonów i prosząc o niewielki da-
tek dla kusta, by wróżba się spełniła. 
Dostawali pieniądze, chleb, sól, jajka, 
wódkę. 

Podobny zwyczaj istniał na Ka-
szubach, gdzie gałązkami kwitnącego 
żarnowca owijano pastucha i opro-
wadzano po wsi, prosząc o datki na 
poczet wróżby dobrego urodzaju. W 
podwejherowskim Zbychowie pod-
czas corocznego festynu pali się sło-
mianego Szturmana, aby symbolicz-
nie usunąć ze wsi zło ucieleśnione 
w jego postaci. Na Podlasiu nadnar-
wiańskim (okolice Tykocina) cho-
dziło się z królewną, na Śląsku z ga-
ikiem, maikiem. Praktycznie każdy 
region obchodził święto według wła-
snej tradycji, ale wspólne dla każde-
go regionu były uszanowanie przy-
rody i zabiegi o jej łaskawość wobec 
ludzkich wysiłków o najlepsze plony 
i dostatek.

Zielone Świątki połączyły trady-
cję religijną ze świętem polskiego ru-
chu ludowego. Idea połączenia Zie-
lonych Światek z ruchem ludowym 
pojawiła się w 1903 roku we Lwowie. 
Jednak formalne starania o ustano-
wienie święta trwały od 1927 roku, 
by ostatecznie 9 maja 1931 Naczelny 
Komitet Wykonawczy Stronnictwa 
Ludowego podjął uchwałę w sprawie 
pierwszych obchodów Święta Ludo-
wego. Od 1934 roku miało ono cha-
rakter święta chłopskiego, a w uroczy-
stościach mogły uczestniczyć tylko 
zielone sztandary organizacji wiej-
skich. Dziś ten ludowo - chłopski mo-
tyw przepadł, nawet okoliczne mu-
zea etnograficzne (Kluki, Swołowo) 
nastawione są raczej na komercyjne 
uroczystości. 

Z dzieciństwa pamiętam wysa-
dzoną młodymi brzózkami ścieżkę do 
drzwi wejściowych domu i celebrowa-
nie święta, które zrosło się z chłopską 
tradycją. Indywidualne gospodarstwo 
pozwalało na dwudniowe świętowa-
nie, mimo państwowego zniesienia 
drugiego świątecznego dnia. By trady-
cji uczynić zadość, krowy na pastwi-
sko wyganiało się palemką poświęco-
ną w Niedzielę Palmową. Tęsknię za 
tamtym czasem, zwyczajami, zapa-
chami, emocjami. Dziś dzień podob-
ny do dnia, codzienny i świąteczny.

Czesława Długoszek, Objazda

wieŚTRADyCJA I WSPÓŁCZESNOŚć
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KULTURa FESTIWAL FOLKLORySTyCZNy „ZIEMIA SŁUPSKA” 2018

Łączenie kultur
Zespół góralski „Równica” z Ustronia w powiecie cieszyńskim zyskał największe uznanie 
wśród jurorów ii Festiwalu Folklorystycznego „Ziemia słupska” 2018, zdobył nagrodę 
główną w swojej kategorii i serca przybyłej publiczności za wspaniałe granie i śpiewanie, 
przepiękne góralskie stroje oraz niezwykle żywiołowy taniec.

W nagrodę zespół otrzymał 1000 
złotych, statuetkę „Kołodzie-

ja” oraz okolicznościowe dyplomy, w 
tym jeden potwierdzający udział w 
akcji „Dumni z Polski”, albowiem im-
preza, przebiegała pod takim właśnie 
hasłem - w związku z obchodami set-
nej rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę.

Festiwal zorganizowano 17 
czerwca br. w Parku Kultury i Wypo-
czynku w Słupsku. Imprezę poprze-
dziła uroczysta msza święta w intencji 
twórców ludowych w kościele Ma-
riackim. Już tam można było poznać 
próbkę możliwości gości z gór, któ-
rzy zaprezentowali jedną z pieśni ze 
swego bogatego repertuaru. W nabo-
żeństwie uczestniczyli m.in.: Ludwik 

Kuboszek - przewodniczący Rady 
Powiatu Cieszyńskiego, Janusz Król 
- starosta cieszyński, Zdzisław Koło-
dziejski - starosta słupski oraz wice-
starosta Rafał Konon. Samorządowcy 
z powiatu cieszyńskiego przyjechali 
na festiwal w związku ze współpracą 
partnerską, którą zainicjowano w paź-
dzierniku 2002 roku.

Po mszy barwny korowód, złożo-
ny z zespołów przemaszerował, pro-
wadzony przez Ustecką Orkiestrę Dę-
tą, do Parku Kultury i Wypoczynku. 
Na scenie zaprezentowało się 19 ze-
społów, w tym 17 w części konkur-
sowej. Festiwal rozpoczęła Orkiestra 
Gminnego Centrum Kultury w Ko-
bylnicy z charyzmatyczną wokalistką 
Anną Chodyną. Tym razem orkiestra, 

złożona z zawodowych muzyków, za-
prezentowała się w repertuarze roc-
kowo-folkowym. Po niej prezento-
wał się zespół z Torunia promujący 
kulturę Indian Ameryki Północnej. 
Uczestnicy wykonali kilka tańców 
rdzennych mieszkańców tamtej czę-
ści świata, ubrani w stosowne stroję. 
Do jednego z tańców - na znak przy-
jaźni - zaprosili samorządowców, a 
także kapitana Scotta McClellanda 
- dowódcę i marynarzy Bazy Wspar-
cia Amerykańskiej Marynarki Wojen-
nej w Redzikowie. Jego obecność nie 
była przypadkowa, ponieważ festiwal 
otrzymał - dzięki staraniom Centrum 
Edukacji Regionalnej w Słupsku - fi-
nansowe wsparcie z Programu Gran-
tów Ambasady USA w Polsce.
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Zwracając się do publiczności ka-
pitan Scott McClelland podziękował 
w imieniu swoim i amerykańskiej mi-
sji dyplomatycznej w Polsce za zapro-
szenie do udziału w festiwalu. 

- Ambasador Paul W. Jones prosił, 
aby przeprosić za jego nieobecność. 
Bardzo żałuje, że nie może być dzisiaj 
z nami - mówił kapitan Scott McClel-
land, kierując jednocześnie szczegól-
ne słowa podziękowania w imieniu 
własnym, jak i amerykańskiej misji 
dyplomatycznej w Polsce do starosty 
Zdzisława Kołodziejskiego i organiza-
torów za zaproszenie do udziału w fe-
stiwalu. Podkreślił, że dzisiaj świętu-
jemy bogatą kulturę Polski.

- Cieszę się, że mogę tu z pań-
stwem być i mieć wyjątkową okazję, 
żeby zobaczyć i doświadczyć bogac-
twa regionalnej kultury. Czekam z 
niecierpliwością na występy różnych 
grup folklorystycznych i degustowa-
nie lokalnych specjałów kulinarnych. 
To wydarzenie jest dla nas szczegól-
nie ważne, ponieważ jesteśmy najbliż-
szym sąsiadem z Redzikowa. Bardzo 
się cieszę, że stosunki amerykańskie 
i polskie to nie tylko współpraca w 
zakresie bezpieczeństwa, ale także 
w zakresie historii, tradycji i kultury. 
Współpraca w zakresie bezpieczeń-
stwa ma kluczowe znaczenie, ale waż-
ne są także więzi międzyludzkie. Dzi-
siejszy festiwal to pokazuje. Dziś w 
tak szczególnym dniu Polacy i Ame-
rykanie mają okazję, spotkać się, po-
rozmawiać ze sobą i poznać lepiej - 
mówił kapitan Scott McClelland.

Natomiast starosta słupski Zdzi-
sław Kołodziejski, witając przybyłych 
gości, podkreślił, że II Festiwal Ze-
społów Folklorystycznych „Ziemia 
Słupska” 2018 nawiązuje do odbywa-
jących się przed laty Przeglądów Ze-
społów Folklorystycznych Kółek Rol-
niczych i Kół Gospodyń Wiejskich, 
które organizowano na terenie szero-
ko pojętej ziemi słupskiej - włączając 
w to powiaty ościenne. Starosta Ko-
łodziejski dodał, że wszystkim wy-
stępującym na scenie zespołom wrę-
czone zostaną, oprócz festiwalowych 
nagród i statuetek, dyplomy szczegól-
ne - związane z ogólnopolską kampa-
nią „Dumni z Polski”, której celem jest 
uczczenie stulecia odzyskania niepod-
ległości. Z kolei w ręce przybyłej pu-
bliczności trafiły gadżety opracowane 
przez organizatorów tej akcji.

- Ze swojej strony chciałbym bar-
dzo serdecznie powitać naszych go-
ści: dowódcę bazy amerykańskiej w 

Redzikowie, kapitana Scotta McC-
lellanda, jak również przedstawicie-
li naszego powiatu partnerskiego z 
ziemi cieszyńskiej - przewodniczące-
go tamtejszej rady powiatu Ludwika 
Kuboszka oraz starostę Janusza Kró-
la, którzy do Słupska przyjechali ze 
wspaniałą grupą folklorystyczną - do-
dał Zdzisław Kołodziejski.

Zespół góralski „Równica” po-
wstał w listopadzie 1995 roku przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Ustro-
niu. Choreografem i kierownikiem 
artystycznym jest Renata Ciszewska. 
Grupa liczy około 40 dzieci tańczą-
cych i śpiewających. Koncertowała 
do tej pory kilkaset razy zarówno w 
kraju, jak i za granicą.

- Życzę wszystkim udanego od-
bioru i mam nadzieję, że występ nasze-
go zespołu, który w większości składa 
się z młodych ludzi, zachęci was do 
wybrania się na Śląsk Cieszyński do 
powiatu cieszyńskiego, by móc się na 
żywo zapoznać i obcować z naszą kul-
turą - zapraszał starosta Janusz Król.

Ostatecznie „Równica” zyska-
ła największe uznanie wśród jurorów, 
zdobyła nagrodę główną w swojej ka-
tegorii i serca przybyłej publiczności za 
wspaniałe granie i śpiewanie, przepięk-
ne góralskie stroje oraz niezwykle ży-
wiołowy taniec. Niewiele brakowało, a 
występ zespołu nie doszedłby do skut-
ku. Pokonując ośmiuset kilometrową 
trasę, autokar „Równicy” uległ awarii 
na trzysta kilometrów od celu podró-
ży. Na szczęście udało się bezpiecznie, 
choć powoli - dojechać do miejsca za-
kwaterowania w Duninowie, skąd arty-
stów przejął inny autobus, podstawiony 
przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Słupsku. U b i e g ł o -
roczni laureaci Festiwalu Zespołów 
Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 
2017, tj. Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 
Lęborska” musiał tym razem zadowolić 
się drugim miejscem i wyróżnieniem, 
za które otrzymał 500 zł.

Z kolei w drugiej kategorii - zespo-
łów grających i śpiewających - nagrodę 
główną i 800 zł wywalczył Zespół „Pie-
truchy” z Biesowic. Wyróżnienia trafiły 
do: Zespołu „Bierkowianki” z Bierko-
wa, Zespołu „Ballada” z Koszalina i Ka-
peli Kaszubskiej „Zgoda” ze Słupska.

W sumie podczas festiwalu moż-
na było wysłuchać ponad dwudziestu 
występów nawiązujących do folkloru 
polskiego i amerykańskiego. Oprócz 
wymienionych wystąpiły jeszcze ze-
społy: „Słoneczko” z Niemicy, „Popo-
wianie” z Popowa, „16-ty południk” 

z Chłopów, „Pieńkowianie” z gminy 
Postomino, „Pieszczanki” z Pieszcza, 
„Damniczanki” z Damnicy, „Jaskółki” 
z Grabówka, „Ale Babki” z Kobylni-
cy, „Pląs” ze Słupska, „Szczebiotka” z 
Kępic, a także Klub Seniora z Dębni-
cy Kaszubskiej i Ludowy Duet Ewa + 
Wanda z Koszalina. Wystąpiło ponad 
260 artystów.

Gwiazdą wieczoru był zespół co-
untry Honky Tonk Brathers, zało-
żony na przełomie roku 2001/2002 
przez braci Roberta i Marcina Ryb-
czyńskich. Grupa została bardzo cie-
pło przyjęta przez słupską publicz-
ność. Imprezie towarzyszył kiermasz 
kół gospodyń wiejskich z produk-
tami kuchni regionalnej, warsztaty 
rzeźbiarskie, wystawy malarstwa, rę-
kodzielnictwa itp. Wodociągi Słupsk 
promowały swoją akcję „Pij wodę 
prosto z kranu”. Do publiczności tra-
fiło ponad 1200 kubeczków z czystą 
i smaczną kranówką z owocami. W 
upalny dzień bardzo się przydał do-
datkowy punkt dystrybuujący zimną 
wodę i to za darmo.

Wśród sponsorów wydarzenia 
znalazła się także Herbaciarnia przy 
Spichlerzu Richtera w Słupsku i Bank 
Spółdzielczy w Ustce. Największym 
darczyńcą była jednak Ambasada Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej w Polsce. Festiwal zorganizo-
wali: Powiat Słupski, Miasto Słupsk, 
powiatowe Centrum Edukacji Regio-
nalnej i Słupski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Słupsku. 

Mariusz Smoliński, Słupsk
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W Urzędzie Marszałkowskim w 
Gdańsku podpisana została już 

umowa na dofinansowanie projektu. 
W siedmiu gminach powiatu słupskie-
go, a także w gminie Tuchomie po-
wstanie zintegrowany lokalny system 
usług opiekuńczych wykorzystujący 
nowoczesne, zdalne technologie oraz 
instrumenty animacji środowiskowej 
i promocji wolontariatu senioralnego. 
Funkcjonować będą Samopomocowe 
Grupy Sąsiedzkie, Kluby Animacji, 
Punkty Usług Wzajemnych. 

- „Srebrna Sieć” to kolejny ele-
ment naszej polityki senioralnej. Re-
alizacja projektu umożliwi w przy-
padku naszej gminy dwudziestu 
pięciu seniorom skorzystanie m.in. z 
bezpłatnych usług opiekuńczych, w 
tym teleopieki - mówi Dawid Litwin, 
wójt Potęgowa. - W ubiegłym roku 
uchwałą Rady Gminy wprowadzili-
śmy Gminną Kartę Seniora, dzięki 
której starsze osoby mogą korzystać 
z tańszych zakupów i usług. Jeste-
śmy świadomi zmian jakie zachodzą 
w społeczeństwie, dlatego już teraz 
dbamy o rozwiązania, które ułatwią 
funkcjonowanie seniorom. Wartość 
zadań realizowanych przez naszą 

gminę wyniesie ponad 177 tys. zł, a 
dofinansowanie - prawie 164 tys. zł. 
Zorganizowane zostaną też warszta-

Pomoc dla seniorów
Blisko 3 mln złotych przeznaczonych zostanie na realizację projektu 
„srebrna sieć” w gminach powiatu słupskiego i w gminie Tuchomie 
w powiecie bytowskim. Realizacja projektu umożliwi seniorom 
oraz ich opiekunom dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. 
Będą mogli skorzystać m.in. z bezpłatnej teleopieki, telemedycyny, 
rehabilitacji domowej i sąsiedzkich usług opiekuńczych.

ty i szkolenia dla piętnastu opieku-
nów seniorów. Mieszkańcy wybiorą 
najbardziej aktywnego sąsiada, po-
magającego seniorom.

Dodajmy, że realizacja projektu 
umożliwi seniorom i ich opiekunom 
dostęp do wiedzy, szkoleń i świad-
czeń opiekuńczych. W Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słup-
sku utworzona zostanie wypożyczal-
nia sprzętu rehabilitacyjnego i pomo-
cy medycznych, która zaopatrywać 
będzie mieszkańców w wieku senio-
ralnym w niezbędny sprzęt. Aktyw-
ność środowiska 60+ wzmocniona 
zostanie utworzeniem ośmiu gmin-
nych rad seniorów, które zapewnią 
wieloletnie, zaplanowane działania 
na rzecz swoich środowisk. Przewi-
dziano także prowadzenie usługi pn. 
„Srebrny Telefon”. Przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słup-
sku zostanie powołany też animator 
działań senioralnych, którego zada-
niem będzie m.in. organizacja pracy 
gminnych rad seniorów.

Projekt będzie realizowany do 
końca 2020 roku. Jego liderem jest 
gmina Kobylnica, a partnerzy to gmi-
ny: Damnica, Główczyce, Kępice, 
Słupsk, Ustka, Potęgowo, Tuchomie, 
Powiat Słupski, Fundacja Niesiemy 
Pomoc i Spectrum Research Agniesz-
ka Małecka - Jagła. Całkowita wartość 
projektu to 2,9 mln zł, w tym dofinan-
sowania - 2,7 mln zł. (UM)
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dZieCiKRÓLOWIE KOMINÓW

W bogatym i atrakcyjnym progra-
mie uczestniczyło około 100 

dzieci z Widzina i okolic. W zawodach 
wędkarskich wzięło udział 27. Puchar 
prezesa firmy „PLASMET” Jana Cze-
chowicza wywalczyła Karolina Lesz-
czyńska za złowienie największej ryby. 
Na podium stanęły też: Malwina Kań-
ska, Małgorzata Dołżycka i Małgorza-
ta Będzimierowska. Powodzeniem cie-
szył się również konkurs plastyczny pn. 
„Wędkarstwo w oczach dziecka”. Naj-
młodsi mogli się wykazać zdolnościa-
mi artystycznymi, kolorując kredkami 
świecowymi kontury rybek. Ponadto 
dzieci rzucały piłeczką do celu, strzela-
ły z łuku, bawiły się „wędką szczęścia”.

Dekoracji najlepszych dokonał 
sam Jan Czechowicz. Zwycięzcy po-
szczególnych konkurencji otrzymali 
medale i paczki ze słodyczami. Inne 
dzieci również zostały obdarowane 
słodyczami, napojami i lodami. 

Kolejną atrakcją było spotkanie z 
mistrzami kominiarskimi - Januszem 
i Damianem Cupiałami. Towarzyszył 
im uczeń kominiarski Mateusz Biłyk. 

Dzień dziecka 
z wędkarzami, 
kominiarzami 
i kucami
Koło wędkarskie 
„Plasmet” z widzina 
sprawiło dzieciom niemałą 
frajdę zapraszając na XVi 
wędkarski dzień dziecka 
na łowisku w widzinie.

Kominiarze starali się opowiedzieć 
dzieciom jak ważna jest ich praca, dla-
czego należy czyścić kominy. Dzie-
ci dowiedziały się też, skąd się wziął 
zwyczaj obrywania guzików z komi-
niarskich mundurów. Pytały, dlacze-
go kominiarze noszą czarne cylindry 
na głowie i nazywani są królami komi-
nów? Do angielskiej komnaty królew-
skiej przedostał się kominiarz i zaczął 
przymierzać koronę królewską. Gdy 
król to zobaczył pochwalił go i rzekł: 
- ja jestem królem Anglii i noszę ko-
roną, a wy kominiarze jesteście króla-
mi kominów i będziecie nosić czarne 
cylindry...

Olbrzymią radość dzieciom spra-
wiła też wizyta kucy: Tercji i Toski 
pod opieką ich właścicielek - Agniesz-
ki i Karoliny Szewczyk - córek praw-
dziwych koniarzy. Z wielką chęcią 
opowiadały innym dzieciom o swoich 
pasjach. Po ich opowieściach przy-
szedł czas na przejażdżki bryczką pod 
wodzą Bartka Szewczyka i Krzysztofa 
Bilskiego. Wożąc nią dzieci wyjaśniali 
oni jak ważne jest rozumieć i kochać 
konie. Obaj na co dzień starają się 
swoim oraz innym dzieciom wpajać 
miłość do zwierząt i przyrody.

Na zakończenie zabawy, podczas 
spożywania kiełbasek z grilla z dzieć-

mi spotkał się sołtys Widzina - Jaro-
sław Piątek. On zorganizował swoim 
kajakiem chętnym przejażdżki po je-
ziorze, ucząc jednocześnie trudnej 
sztuki wiosłowania. 

Dzieci i rodzice twierdzili, że by-
ła to najpiękniejsza impreza zorga-
nizowana z okazji Dnia dziecka w 
Widzinie. 

Rajmund Klimaszewski, SłupskFo
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edUKaCja DAMNICKI BIEG PAŁACOWy

Niebo zaświeciło 
się na niebiesko
Pierwsza impreza zorganizowana z inicjatywy stowarzyszenia 
akceptacja - Bezinteresowność - inkluzja działającego przy 
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w damnicy, spełniła 
najśmielsze oczekiwania organizatora. Z wpisowego zawodników 
zebrano cztery tysiące złotych na rehabilitację i terapię podopiecznych.

W niedzielę, 15 kwietnia na te-
renie damnickiego pałacu, w 

przepięknym otoczeniu zieleni, odbył 
się I Ogólnopolski Bieg Pałacowy. Po-
mysłodawcą i głównym organizatorem 
biegu był kmdr ppor. rez. dr Dariusz 
Kloskowski, który od roku ściśle współ-
pracuje z damnickim ośrodkiem, dzia-
łając na rzecz uczniów i wychowanków 
razem ze Stowarzyszeniem ABI. Tra-
sę biegu i marszu nordic walking wy-
znaczono na pięciu kilometrach, duk-
tami leśnymi wokół Damnicy. W tym 
wyjątkowym biegu wzięli udział profe-
sjonaliści, osoby pełnosprawne, a tak-
że podopieczni damnickiego ośrodka. 
Rozgrzewkę poprowadził sam Tomasz 
Czubak - mistrz świata w sztafecie 4 
x 400 m, wielokrotny mistrz Polski w 
biegach. Pierwsze do rywalizacji stanę-
ły dzieci, które pokonywały trasę z po-
mocą opiekunów. Do biegu głównego 
stanęli znani biegacze: Tomasz Czu-
bak, Artur Pelo, Mariusz Borychow-
ski. Zwycięzca, Ryszard Sokołowski z 
Zagórzycy potrzebował niecałe 17 mi-
nut, by jako pierwszy zameldować się 
na mecie. Tuż za nim ze stratą ośmiu 
setnych sekundy przybiegł Artur Pe-
lo reprezentujący 7. Brygadę Obrony 

Wybrzeża ze Słupska. Miejsce trzecie 
z czasem gorszym od zwycięzcy o 31 
setnych sekundy zajął Norbert Jefim-
czyk z Damnicy. Wśród pań pierw-
sza metę minęła Marlena Borychow-
ska, druga była Agnieszka Nowak 
- obie z 7. Brygady Obrony Wybrze-
ża ze Słupska. Jako trzecia przybie-
gła Agnieszka Konkel z Koszalina. 

Poza biegiem, atrakcją było mi-
litarne miasteczko zorganizowane 
przez 7. Brygadę Obrony Wybrzeża, 
występ Usteckiej Orkiestry Dętej oraz 
pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej z 

Damnicy. W organizacji biegu poma-
gała też Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza i młodzież Zespołu Szkół 
w Damnicy, a także młodzież z Sieci 
Szkół Edukacji Morskiej w Słupsku.

W kwietniu przypada Światowy 
Dzień Świadomości Autyzmu. Ma on 
na celu zwrócenie większej uwagi na 
to zaburzenie. Podejmowane w tym 
dniu działania przez różne organiza-
cje, stowarzyszenia, placówki eduka-
cyjne i wychowawcze, mają pokazać, 
że osoby z autyzmem, mimo swojej 
odmienności, są także jednymi z nas. 
Takie działania są też podejmowane 
w damnickim ośrodku. Od kilku lat 
placówka aktywnie włącza się w ogól-
nopolskie obchody Dnia Świado-
mości Autyzmu poprzez organizację 
warsztatów szkoleniowych dla rodzi-
ców, nauczycieli i innych osób po ha-
słem: „Znam, wiem, rozumiem świat 
autyzmu”.

W tym roku damnicki ośrodek 
przyłączył się do akcji zorganizowanej 
przez fundację JiM pod hasłem „Au-
tyzm. Na całe życie”. Razem chcieli-
śmy pokazać, że autyzm jest z naszymi 
dziećmi na zawsze. Staraliśmy się po-
kazać, że nie są samotne, że jesteśmy 
z nimi, że są wyjątkowe, mogą zawsze 
liczyć na swoich opiekunów. Na znak 
solidarności z dziećmi autystycznymi 
wielu uczestników Biegu Pałacowe-
go ubrało się na niebiesko. Biegacze 
odsłonili też ogromny banner z tego-
rocznym hasłem, a w niebo pofrunęły 
setki niebieskich balonów. Tak, jak w 
roku 2008 pewien chłopiec, Emil Jen-
sen Perez miał marzenie, by Empire 
State Building zaświecił na niebiesko 
i poprosił władze Nowego Jorku o to, 
a one się zgodziły, tak też 15 kwietnia 
br. damnickie niebo nad pałacem za-
świeciło się również na niebiesko.

Alicja Bednarek
Katarzyna Iwanik-Syrek, Damnica
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ZdRowiePOWIATOWA OLIMPIADA PIERWSZEJ POMOCy
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Pomogą w sytuacjach nagłego 
zagrożenia zdrowia i życia

Realizowany program zatwierdzo-
ny został przez Prezesa Agencji 

Oceny Technologii Medycznych i Ta-
ryfikacji w Warszawie i kierowany jest 
do młodzieży szkół podstawowych 
klas gimnazjalnych i szkół ponad-
gimnazjalnych powiatu. Jego celem 
jest pogłębienie u młodych ludzi po-
trzeby nauki udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej w sytuacjach 
nagłego zagrożenia zdrowia i życia 
drugiej osoby, w sposób prawidłowy, 
bez uczucia lęku przed niepowodze-
niem i popełnieniem błędu. 

Podczas finału olimpiady, które-
go organizatorem było słupskie staro-
stwo i Stacja Pogotowia Ratunkowe-
go w Słupsku, młodzieżowe drużyny 
w akcji oceniali profesjonalni sędzio-
wie, na co dzień zajmujący się udzie-
laniem pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Partnerami w organizacji 
finału byli: Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Komenda 
Miejska Policji w Słupsku, Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej i Cen-
tralny Poligon Sił Powietrznych w 
Ustce, Batalion Ochrony Bazy w Re-
dzikowie, Szkoła Policji w Słupsku, 
Straż Graniczna, 6. Wojskowy Od-
dział Gospodarczy i Wydział Żandar-
merii Wojskowej w Ustce, 7. Brygada 
Obrony Wybrzeża w Słupsku, 1. Ba-
talion Zmechanizowany w Lęborku, 
Firma ART-MED ze Słupska i wszyst-
kie gminy powiatu.

Drużyny do rywalizacji wystawiły 
szkoły z: Siemianic, Kobylnicy, Kołczy-
głów, Szczypkowic, Jezierzyc, Smołdzi-
na, Niepoględzia, Potęgowa, Redziko-
wa, Ustki, Słupska, Łupawy, Stowięcina, 
Damnicy, Główczyc, Warcina i Objaz-
dy. Miały one do wykonania pięć za-
dań, m.in. opatrzenia krwawiących 
ran, zaopatrzenia złamań, ułożenia po-
szkodowanego w pozycji bezpiecznej. 

Do finału zakwalifikowały się dru-
żyny ze Szkół Podstawowych w War-

cinie i Jezierzycach oraz Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w 
Smołdzinie. Zadanie finałowe 
polegało na udzieleniu pomo-
cy osobom poszkodowanym 
w wypadku samochodowym. 
Wszystkie drużyny wykonywały 
je jednocześnie. Najlepsza oka-
zała się drużyna z Warcina: Aga-
ta Piskunowicz, Agnieszka Zie-
mianowicz, Bogna Czelewicz, 
Alicja Tomasik i Maciej Krauze. 
Drugie miejsce zajęła drużyna z 
Jezierzyc: Agata Pianka, Izabe-
la Pilecka, Katarzyna Labuda, 
Kinga Goyke i Weronika Łoś, a 
trzecie drużyna ze Smołdzina: Jagoda 
Golańska, Zuzanna Makowska, Kata-
rzyna Miszkiel, Joanna Czechowska i 
Miłosz Makowski. Drużyna godpoda-
rzy - ZSA w składzie: Jakub Wilgucki, 
Mariusz Rogulski, Dawid Dankowski, 
Dawid Potelak i Aleksandra Zbroś za-
jęła czwarte miejsce.

Wszystkie szkoły uczestniczą-
ce w finale olimpiady otrzymały na-
grody rzeczowe, otrzymali je też za-
wodnicy drużyn. Ponadto starosta 
słupski Zdzisław Kołodziejski ufun-
dował dla najlepszych szkół fantomy 
do nauki RKO-Little Anne QCPR 
oraz profesjonalnie torby medyczne z 
wyposażeniem. 

Powiatową Olimpiadę Pierwszej 
Pomocy Przedmedycznej wsparli: 
Nadleśnictwo Damnica, Nadleśnic-
two Ustka, Jantar Sp. z o.o., Urząd 
Morski w Słupsku, PKS w Słupsku, 
Słowiński Park Narodowy, Park Wod-
ny w Redzikowie, Multikino, Doli-
na Charlotty, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Słupsku, Słup-
skie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna oraz Firma 
Adkonis ze Słupska, która udostęp-
niła wrak pojazdu niezbędny do po-
kazu. Wojsko i służby mundurowe 

zaprezentowały uczestnikom olim-
piady najnowszy sprzęt do udzielania 
pierwszej pomocy w warunkach po-
lowych oraz sprzęt bojowy, zachęca-
jąc do wstępowania w ich szeregi. 

Młodzież mogła obserwować 
też pokazy profesjonalnie udziela-
nej pierwszej pomocy przygotowane 
przez Straż Pożarną, Komendę Miej-
ską Policji i Szkołę Policji w Słupsku, 
Pogotowie Ratunkowe i wojsko. Fir-
ma BILLAMIR Piotr Bill przygoto-
wała pokaz tresury psów biorących 
udział w akcjach ratowniczych. 

Odbył się również bieg krosowy 
w którym wzięła rekordowa liczba, 
ponad 200 uczniów szkół z powiatu. 
Przez cały czas trwania olimpijskich 
zmagań młodzież Zespołu Szkół Agro-
technicznych na przygotowanych sto-
iskach zachęcała swoich młodszych 
kolegów do wyboru ich szkoły do dal-
szej nauki. 

Działania związane z olimpiadą 
okazały się na tyle ciekawe i zachę-
cające, że zainteresowała się nimi na-
wet barwna grupa słupskich przed-
szkolaków, która najpierw zatrzymałą 
się przed stoiskiem słupskiej policji, a 
potem przed pozostałymi, przecho-
dząc całe boisko szkolne.

Jolanta Bubeła, Słupsk

19 drużyn ze szkół powiatu słupskiego i gminy Kołczygłowy z powiatu bytowskiego skonfrontowało 
swoje umiejętności podczas finału ii Powiatowej olimpiady Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 
zorganizowanej w ramach realizowanego programu edukacyjnego „aBC pierwszej pomocy”.  
Finał odbył się w Zespole szkół agrotechnicznych im. władysława Reymonta w słupsku.
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MoRZe POD WODą

Zgłębione tajemnice
„Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi 
i zdradliwi” - to słowa alberta einsteina, ulubione pani Katarzyny 
Kucharskiej - katechetki z kobylnickiej szkoły. dlaczego? Bo łączą 
wszystko to, co kocha najbardziej na świecie - ludzi i morze. i choć 
dziwić może, iż nauczycielka religii prowadzi koło oceanograficzne, 
to nie jest osamotniona w swojej działalności.

- Wszystko zaczę-
ło się od literatury. By-
łam w czwartej klasie 
szkoły podstawowej, 
kiedy przeczytałam 

książkę „Bursztynowy okręcik”. Niby 
nic specjalnego, mała książka dla dzie-
ci, ale to właśnie w niej po raz pierw-
szy zobaczyłam (były to czasy bez In-
ternetu i grafiki w Google) ilustracje 
bursztynu z zatopionymi w nim frag-
mentami roślin i zwierząt - wspomi-
na pani Kasia. - Później odkrywanie 
morskich tajemnic wciągnęło mnie 
na całego. Pochłaniałam książki Ju-
liusza Verne’a „Wyprawa do wnętrza 
ziemi”, „Tajemnicza wyspa”, „W 80 
dni dookoła świata”, „20 000 mil pod-
morskiej żeglugi”), a nawet komiksy z 
przygodami Tytusa, Romka i Atom-
ka. Przecież to oni wkręcili się w głąb 
ziemi, a Profesor T’alent wspaniale 
tłumaczył, czym jest orogeneza, pie-
kąc makowiec. I tak dzięki literaturze 
narodziła się moja miłość do morza i 
jego tajemnic. 

- Zawsze chodzi o tajemnice? 
- Dziecko z natury rzeczy jest 

ciekawskie. Oceanografia to bardzo 
szeroka dziedzina nauki. Zajmuje 
się ożywioną i nieożywioną materią 
wszechoceanu, historią odkryć geo-
graficznych (zapoczątkowali je prze-
cież wielcy żeglarze) i wynalazków 
(np. batyskafu), przemysłem zwią-
zanym ze środowiskiem morskim. 
Obecnie w naszym kole oceanicznym 
zajmujemy się tematyką związaną z 
ochroną wybrzeży morskich i „bada-
my” morskie dna. Całkiem niedawno 
omawialiśmy ciekawy temat o stereo-
typach. Zastanawialiśmy się, jakie wy-
obrażenia mają ludzie o wielorybach. 
Już Biblia opisuje przypadek proroka 
połkniętego przez „wielką rybę” (dziś 
oczywiście wiemy, że wieloryby ryba-
mi nie są). Książka Mervill’a Hermana 
„Moby Dick” przedstawia olbrzymie-
go, agresywnego, białego kaszalota 
atakującego statki. W wielu źródłach 
harpunnicy zaświadczali o wrogo-
ści tych zwierząt. Często współcze-

snym ludziom wieloryby jawią się ja-
ko groźne zwierzęta. Kaszaloty są w 
istocie spokojnymi samotnikami, sa-
me nie atakują. Jak się okazuje, kilka 
przypadków śmiertelnych z udziałem 
tych zwierząt (ok. 13 w ciągu ostat-
nich 15 lat) spowodowanych było 
nieostrożnością człowieka. Zainspi-
rowani morskim dnem wykonaliśmy 
planszę obrazującą budowę dna oce-
anu. To była dobra zabawa! 

- Jakie tajemnice odkryliście?
- O tym można by opowiadać bez 

końca, opowiem więc tylko o kilku. 
Zafascynowało nas odnalezienie w 
2000 roku Heraklejonu - mityczne-
go portu u wybrzeży Egiptu. Miejsce 
to było znane wyłącznie z greckich le-
gend. Podobno przebywał tu Hera-
kles, a także Helena Trojańska wraz z 
Parysem. Nikt nie spodziewał się, że 
Heraklejon faktycznie mógł istnieć. 
Do odkrycia doszło podczas poszu-
kiwań wraków okrętów, które zosta-
ły zatopione w zatoce Abu Kir pod-
czas bitwy pomiędzy flotą brytyjską 
i francuską pod koniec XVIII wieku. 
Wówczas to przypadkiem natrafiono 
na wspaniale zachowane ruiny i posą-
gi datowane na VIII wiek przed naszą 
erą. Jeden z uczniów zainspirował się 
fenomenem „mlecznego morza” (opi-
sywanego już przez Juliusza Verne’a). 
To cudowne, wizualne zjawisko po-
woduje pewien gatunek fluorescen-
cyjnej bakterii, która emituje światło. 
Skupiska tych stworzeń tworzą świe-
tliste oceaniczne „dywany”. Ostatnio 
bardzo zwiększyła się populacja tych 
organizmów, a jej przyczyny stanowią 
tajemnicę. Albo istnienie jedynej na 
świecie rzeki na dnie Morza Czarne-
go? Jej koryto w niektórych miejscach 
osiąga głębokość 40 metrów, a gdyby 
płynęła na lądzie, to byłaby szóstą naj-
większą rzeką na ziemi.

Ciekawostki początkowo wyszu-
kiwałam sama, ale z czasem ucznio-
wie tak się wciągnęli, że prześcigają 
się w poszukiwaniu morskich tajem-
nic. Ostatnio wpadli na historie zwią-
zane z wrakami statków. Oczywiście 
od razu na myśl przyszła im katastrofa 
Titanica. Wielkie było ich zdziwienie, 
gdy odkryli, że największa katastrofa 
wydarzyła się na Bałtyku. W tragedii 
Wilhelma Gustloffa zginęło od 7 do 
10 tysięcy osób. Dla porównania na 
Titanicu płynęło tylko 2208 osób, z 
których przeżyły 704 osoby. Państwo 
polskie uznało wrak Gustloffa za mo-
giłę wojenną i dlatego nie wolno tam 
nurkować.PR
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Równie fascynujące są cieka-
wostki z zakresu fauny i flory Morza 
Bałtyckiego. Nie wszyscy wiedzą, że 
w naszym morzu żyją delfiny - mor-
świny. Statystyczny Polak potrafi 
wymienić kilka gatunków ryb żyją-
cych w Bałtyku, a wody te zamiesz-
kuje ponad 50 gatunków! Ciekawią 
nas także zagadnienia związane z 
geologiczną przeszłością naszych 
nadmorskich terenów. Na przy-
kład, skąd się biorą ogromne głazy 
leżące na plaży, czy też pozostało-
ści pradawnego lasu zaobserwowa-
nego na plaży w Rowach. Ostatnio 
odkryliśmy, jak „zahipnotyzować” 
rekina? Okazuje się, ze wystarczy 
delikatnie dotknąć jego nozdrzy, 
zwierzę pozostaje wówczas przez 
chwilę w bezruchu. Naszą uwagę 
skupiły także konkrecje polimeta-
liczne - coraz częściej wydobywa-
ne z dna oceanicznego. Konkrecje 
polimetaliczne lub też, mówiąc ina-
czej, konkrecje manganowe to wy-
stępujące na dnie oceanów kon-
glomeraty składające się z różnych 
pierwiastków. Ze względu na ich 
skład chemiczny, dużą zawartość 
manganu, niklu, kobaltu, miedzi, 
żelaza, a także innych jeszcze pier-
wiastków stanowią perspektywicz-
ne źródło surowców metalicznych. 
Niedawno uczennica przyniosła in-
formację o powstaniu nowej wyspy 
Surtsey u wybrzeży Islandii. Po-
wstała ona w wyniku erupcji wulka-
nicznej i wyłoniła się na powierzch-
nię oceanu w 1963 roku. Kto wie, 
co jeszcze się z niego wynurzy?

- Dlaczego morskie tajemni-
ce są takie fascynujące?

- W dzisiejszych czasach ludzie 
latają w kosmos, nauka jest bardzo 
rozwinięta. Wydawałoby się, że już 
wszystko wiemy, wszędzie byliśmy, 
a tu się okazuje, że większość głę-
bin oceanicznych skrywa tajem-
nice. Oceany i morza ciągle nas 
zaskakują i dopóki tak będzie, bę-
dą pobudzały ludzką wyobraźnię. 
„Ciekawość nie istnieje bez przy-
czyny. Wystarczy więc, jeśli spró-
bujemy zrozumieć choć trochę tej 
tajemnicy każdego dnia. Kto nie 
potrafi odkrywać, nie potrafi żyć” 
- to znowu Albert Einstein. Dlate-
go tak bardzo lubię i kocham zgłę-
biać morskie tajemnice z moimi 
uczniami. 

Zanotowała: 
Katarzyna Nowakowska, 

Kobylnica
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TURysTyKaNOWy PRODUKT

od czerwca 2016 roku Ustka realizuje projekt polegający na 
przywróceniu walorów historycznych starej osadzie Rybackiej 
poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. św. Mikołaja 
oraz nadanie jej obszarowi charakteru produktu turystycznego.

Miasto pozyskało na ten cel wspar-
cie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w wysokości 
60 proc. wartości projektu, tj. ponad 
2,6 mln zł. Obecnie trwają prace przy 
przebudowie ulic Nadmorskiej, Perło-
wej i Pomorskiej, które zakończą się w 
czerwcu br. Obejmują one m.in. wy-
mianę i budowę nowych nawierzchni 
wraz z rewaloryzacją kanalizacji desz-
czowej i budową stylowego oświetle-
nia. Najciekawszym zadaniem będzie 
jednak ekspozycja archeologiczna ru-
in i zagospodarowanie terenu zabyt-
kowego kościoła, którego budynek 
istniał w obecnym parku Jana Pawła II 
(w tzw. Zaułku Kapitańskim). 

Wykonanie prac archeologicz-
nych planowane jest latem. Poprze-
dzone zostały one już badaniami 
georadarowymi mającymi na ce-
lu wykrycie ewentualnych zmian w 
strukturze gruntu. Odkryte elemen-
ty kościoła, zostaną zabezpieczone w 
formie przeszklonej gabloty-lapida-
rium. Park Jana Pawła będzie na nowo 
zagospodarowany, znajdzie się w nim 
zejście dla osób niepełnosprawnych, 
chodnik, odrębny plac przy gablocie. 
Ciekawą atrakcją będzie z pewnością 
zamieszczenie na cokole „Świateł-
ka do nieba”, które ma symbolizować 
znajdującą się kiedyś na wieży kościo-
ła pierwszą latarnię morską w Ustce 
oraz wspominać wszystkich, którzy 
zginęli na morzu. 

W parku stanie też makieta pre-
zentująca port, starą cześć miasta, sie-
ciarnię, dawne wędzarnie ryb. Dzięki 
projektowi główna ulica Starej Osady 
Rybackiej - Marynarki Polskiej zosta-
nie wyposażona w elementy małej ar-
chitektury i zyska nowe zielone miej-
sca. Te same prace zostaną wykonane 
na dwóch placach przy ulicy Czerwo-
nych Kosynierów.

Wszystkie działania wsparte zo-
staną wprowadzeniem jednolitego 
systemu informacji miejskiej. Obiek-
ty zabytkowe zostaną oznakowane 
m.in. zamontowanymi w chodnikach 
płytami z brązu oraz usytuowanymi 
przy nich tablicami informacyjnymi. 
Projekt przewiduje ponadto szerokie 
działania promocyjne, których celem 
będzie wpisanie Starej Osady w Kra-
inę w Kratę i Słowiński Szlak Rybacki. 
Trasa oznakowana zostanie kodami 
QR, pod którymi znajdą się informa-
cje w trzech językach. 

Realizacja projektu powinna 
przyczynić się do wzrostu konkuren-
cyjności i atrakcyjności turystycznej 
Ustki, zwłaszcza poza sezonem let-
nim. Całkowita wartość robót to po-
nad 4,3 mln zł, miasto dołoży do nie-
go ze swoich środków ok. 2,5 mln. 
Siedemnaście tysięcy złotych dorzu-
ci Słowińska Grupa Rybacka. Wszyst-
kie prace mają się zakończyć we wrze-
śniu br.

Elżbieta Mordal, Ustka

Rewitalizacja 
Starej Osady
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Festiwal zainaugurowała defi-
lada zespołów, prowadzona 

przez Ustecką Orkiestrę Dętą. Na-
stępnie na scenie zaprezentował się 
z kilkudziesięciominutowym kon-
certem Wojskowy Zespół Wokal-
ny „Wiarusy” im. ppłk. lek. Stani-
sława Szarmacha, laureat nagrody 
głównej ubiegłorocznego I Festi-
walu Pieśni Patriotycznych i Woj-
skowych w „Leśnym Kocie”. W 
sumie w konkursie udział wzięło 
trzynaście zespołów: „Klęcinian-
ki” z Główczyc, Chór „Epifania” z 
Wrześcia, Seniorzy z Dębnicy Ka-
szubskiej, „Szczebiotka” z Kępic, 
„Ale Babki” z Kobylnicy, „Ziemia 
Lęborska”, „Bell Canto” ze Szcze-
cinka, „Bursztyny” z Sianowa, 
„Bierkowianki” z Bierkowa, „Bez 
nazwy” z Wytowna, „Babiniec” z 
Rowów, „VIS” ze Słupska oraz „Po-
morzacy” z gminy Ustka. 

Poza konkursem zaprezento-
wał się Zespół Taneczny „Pląs” ze 
Słupska, który wykonał oberka i 
poloneza. W maju tego roku z po-
wodzeniem uczestniczył w World 
Cup of Folklore - Jesolo 2018 we 
Włoszech. Otrzymał wyróżnienie 
- rekomendację do udziału w mię-
dzynarodowych festiwalach folklo-
rystycznych ważną trzy lata.

Zwycięzcy festiwalu tym ra-
zem wystąpili bez sekcji tanecznej, 
prezentując się jedynie wokalnie 
i instrumentalnie. W ich repertu-
arze, najwyżej ocenionym przez 
jury festiwalowe, znalazły się pie-
śni: „Pierwsza kadrowa”, „Modli-
twa obozowa”, „Maki”, „Serce w 
plecaku” i „Zostań z nami”. Jurorzy 
oceniali dobór repertuaru, poziom 
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Dlaczego więc nie sięgnąć po te 
możliwości? Sięgnął po nie Ze-

spół Szkół Agrotechnicznych w Słup-
sku, który realizował projekt „Staże 
zagraniczne drogą do rozwoju kre-
atywności i umiejętności zawodo-
wych na poziomie europejskim”, fi-
nansowany ze środków programu 
Erasmus+. Zorganizowano zagra-
niczne młodzieżowe staże zawodo-
we, podczas których uczniowie mieli 
możliwość zdobycia nowej wiedzy i 
umiejętności praktycznych, ale rów-
nież poznawania kultury i obyczajów 
innego kraju europejskiego. Wybór 
padł na słoneczną i urokliwą Hisz-
panię, zachwycającą swym pięknem 
o każdej porze roku. Miej-
sce odbywania praktyk było 
również niezwykłe - Sewilla, 
stolica Andaluzji, centrum 
kultury flamenco, miasto 
pełne kontrastów, w którym 
niemal na każdym kroku od-
naleźć można ślady historii. 

W tak niecodziennej 
scenerii grupa 32 uczniów z 
trzecich klas o profilu tech-
nik informatyk, technik 
urządzeń i systemów ener-
gii odnawialnej oraz technik 
żywienia i usług gastrono-
micznych, wzbogacała swoją 

wiedzę i rozwijała umiejętności prak-
tyczne pod okiem hiszpańskich spe-
cjalistów. Dodatkowo musieli pora-
dzić sobie z barierą językową. Jak się 
okazało - nie było to trudne. 

Nagrodą za godziny spędzone na 
praktykach były liczne wycieczki do 
innych miast regionu - m.in. Mala-
gi i Cordoby. Potwierdzeniem naby-
tych kompetencji zawodowych i ję-
zykowych były uzyskane certyfikaty 
Europass-Mobility, ukończenia kur-
su języka angielskiego biznesowego 
na poziomie A2/B1 oraz ukończenia 
kursu języka hiszpańskiego na pozio-
mie A1.

Iwona Wojtkiewicz, Słupsk
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edUKaCja U HISZPAńSKICH SPECJALISTÓW

Zagraniczne praktyki
Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą, rozwijają i poszerzają 
horyzonty ludzkiego poznania. otwierają oczy na to, co nieznane 
i tajemnicze, ale przede wszystkim ciekawe i warte odkrycia. są 
najcenniejszą z lekcji, w jakich może uczestniczyć młody człowiek.
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Dumni z Polski
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska” triumfował  
w ii Festiwalu Pieśni Patriotycznych i wojskowych,  
który odbył się 9 czerwca br. w ośrodku „Leśny Kot” 
w Lasku Północnym w słupsku.

artystyczny, interpretację oraz ogólny 
wyraz artystyczny. W nagrodę za za-
jęcie pierwszego miejsca „Ziemia Lę-
borska” otrzymała okazały puchar i 
nagrodę w wysokości 1500 zł. 

Drugie miejsce zajął zespół „VIS” 
utworzony przez Paulinę Łagę i Rin-
go Teodrowicia. Duet ćwiczy śpiew 
pod opieką instruktora Zbigniewa Sa-
wickiego w Klubie 7. Brygady Obro-
ny Wybrzeża w Słupsku. W nagrodę 

otrzymał puchar i 800 zł. Z kolei pu-
char za trzecie miejsce i 500 zł trafił 
do „Babińca” z Rowów, który prowa-
dzi Zorza Sędzicka. 

Organizatorami II Festiwalu Pie-
śni Patriotycznych i Wojskowych pod 
hasłem „Dumni z Polski” byli w tym 
roku: Towarzystwo Przyjaciół Wil-
na i Grodna w Słupsku, Powiat Słup-
ski i powiatowe Centrum Eduka-
cji Regionalnej w Słupsku. Impreza 

odbyła się pod patronatem honoro-
wym: Roberta Biedronia - prezydenta 
Słupska, Zdzisława Kołodziejskiego 
- starosty słupskiego i Leszka Kuliń-
skiego - wójta gminy Kobylnica. Przy-
gotowana została w ramach V „Kaziu-
ków nad Słupią” i obchodów setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Laureat tegorocznego festiwalu 
powstał w 2004 roku przy Lęborskim 
Stowarzyszeniu św. Jakuba Apostoła, 
a od 2008 roku działa przy Lęborskim 
Centrum Kultury „Fregata”. Obecnie 
liczy 40 osób skupionych w trzech 
grupach: tanecznej, wokalnej i mu-
zycznej. Zdobywa od wielu lat uzna-
nie za opracowania choreograficzne, 
bogaty repertuar i piękne, oryginalne 
stroje ludowe. Popularyzuje folklor 
krakowski, łowicki, ale w szczególno-
ści kaszubski. Od początku jest m.in. 
współorganizatorem Międzynarodo-
wych Spotkań z Folklorem „Muzyka 
Regionów” w Lęborku. Wielokrotnie 
koncertował w Polsce oraz krajach 
Europy, m.in. w: Niemczech, na Sło-
wacji, Serbii, Macedonii, Litwie, Wę-
grzech. W 2015 roku wystąpił na XIV 
Międzynarodowym Wędrownym Fe-
stiwalu Folkloru na Węgrzech, a w 
2016 podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru w Ohrid, w Ma-
cedonii. Na swoim koncie ma wie-
le nagród i wyróżnień, m.in. zdobył 
wyróżnienia na Międzynarodowym 
Festiwalu Spółdzielczych Zespołów 
Artystycznych „Tęcza Polska” w Pola-
nicy Zdroju i na X Festiwalu Folklo-
ru Wsi Polskiej w Kielcach. Kierowni-
kiem zespołu jest Renata Hopa.

Mariusz Smoliński, Słupsk

KULTURaPIEŚNI PATRIOTyCZNE

35POWIAT SŁUPSKI NR 207-208 (5-6)



Odnaleziony w domowym ar-
chiwum list znajomego moje-

go Ojca, który zapisałam z oryginal-
ną ortografią (postawiłam przecinki i 
kropki), zawiera tyle wątków, że star-
czyłoby ich na powieść. Od rozstania 
kolegów minęło 12 lat, zatem rozstali 
się w 1945 roku i pewnie byli nie tyl-
ko znajomymi z Plebańców, rodzinnej 
wsi. Przyjaźń silniejszą niż braterstwo 
wiązały wojenne przeżycia, koniecz-
ność pozostawienia bliskich na Kre-
sach, gdzie Polski już nie było.

Zbliża się kolejna rocznica zakoń-
czenia II wojny, dla młodych to już 
odległa historia, ale dla mojego po-
kolenia to pamięć wielu godzin wspo-
mnień rodziców, opowieści strasz-
nych i rzewnych, pamiątek dawnego 
codziennego życia.

Autor listu wymienia dobrodziej-
stwa, jakie spadły na niego w nowym 
miejscu zamieszkania, w urodzajnej 
krainie, gdzie rodzi się pszenica, ale 
„naszych mało trochę z Oszmiany” i 
„jest gdzie pić i spać tylko nie ma do-
brych koleżków”.

Pozostali „w domu”, jak mówi o 
rodzinnych stronach, starzy rodzice 
i bliscy, których w końcu też trzeba 
sprowadzić do nowej ojczyzny. Trze-
ba się też spotkać, by wspomnieć „za-
bitych”, jak brata Adama Józefa. 

Każdy z wymienionych bohate-
rów listu ma własną historię, którą po-
znałam dzięki nieocenionemu Józefo-
wi Chodźce. Nie znam go osobiście, 
ale nasi ojcowie byli przyjaciółmi. 
Dzięki niemu wiem, że „autor listu 
Pan Józef Marcinkiewicz ze Ścinaw-
ki Średniej pozostawił po sobie poko-
lenie, które tam zamieszkuje do dziś. 
Nie ma już numeru 102 - są ulice, du-
żo nowych domów jednorodzinnych. 
W Brasławskiem Marcinkiewiczów 
było „małowiele”. Od 1900 do 1930 
żyli: Tadeusz, Jan, Bolesław, Antoni, 
Salomea, Genowefa, Stefania, Justyn, 
Honorata Marcinkiewiczowie.”

W innym e-mailu napisał do 
mnie, rozwijając niektóre wątki sta-
rego listu. „Czesiu, dzięki za list adre-
sowany do Twego Taty Adama. Da-
ta listu: 27.I. 1957 r. W tym czasie w 
Lubaniu mnie już nie było. Spotka-
nie z moim tatką Kazikiem Chodźku 
(jak napisał autor listu) miało miej-
sce w latach 1953 - 1954, ponieważ w 
1955 roku mieszkaliśmy już w Ełku. 
Lubań Śląski pamiętam doskonale z 
dzieciństwa. Przed oczami Księgniki, 
jedna z dzielnic Lubania i ulica Leśna 
10. Pierwsze piętro po prawej stro-

nie. Dziecięce zabawy na podwórku. 
Olbrzymia grusza i niezapomniany 
smak jej owoców. Obok domu ruiny 
kamienicy i jej podziemie - kopalnia 
naszych znalezionych zabawek, który-
mi bawiły się jakieś niemieckie dzieci 
przed i może w czasie wojny. Wypra-
wa z moim czteroletnim bratem na 
drugą stronę ulicy, gdzie poniemiecka 
obora dla krów przykuwała uwagę po-
idłami. Krowa piła - poidło gwizdało. 
Dalej łąki ciągnące się aż do Kamien-
nej Góry. Pasące się konie i z oddali 
płynąca z głośników muzyka. Śpie-
wało Mazowsze i jej solistka Irenka 
Santor. „Ej przeleciał ptaszek”, „Ku-
kułeczka” i skoczna melodia „Oberka 
opoczyńskiego” - to wszystko pamię-
tam do dziś. Dwie uliczki dalej Kazik 
Chodźko ze swoją żoną Helcieńką 
prowadzili knajpkę. Może tam autor 
listu spotkał mego tatkę? Może razem 
popijali czystą z czerwoną kartką z li-
trowej butelki albo sączyli beczkowe 
piwko z ciężkich kufli? Być może sie-

LUdZie PAMIĘć

Historia 
jednego 
listu
ile trwa wieczna pamięć, 
skoro kolejne pokolenie 
nie wie nic o niedawnych 
bohaterach, przecież nie 
bezimiennych. Każdy 
z nich miał niemodne dziś 
imię, nazwisko, orła na 
wojskowej czapce. Co się 
z nimi stało?

Dnia 27.I.1957 r.
„Ścinawka - Średnia 102

Kochany Kolego Adam, minęło 12 lat jak my się rozeszli z tobą, ja na razie 
jestem żywy, choć nie bardzo zdrowy. Byłem 3 razy operowany ciężko i mam wy-
jęte 6 żeber po lewej stronie, Jestem żonaty od 46 roku, żonę mam z Ukrainy, już 
mam 3 dzieci, syn chodzi do I klasy, córka ma 4 latka i 3 miesięcy - Krysia. Żyję 
na wsi na gospodarstwie indywidualnie, w kołchozie ja nie był, mam teraz 7,5 ha, 
a przedtem 15 miałem. W naszej wsi są i robotnicy, bo jest Cegielnia, Tartak i 
Przędzalnia i duża Elektrownia oraz blisko kopalnie węgla, oraz kamieniołomy, 
duży przemysł, 7 km od granicy Czeskiej. Jest tu ze mną Saul Kazik, ten mały, był 
w kołchozie księgowym, ma 6 dzieci, ja zaś mam brata w Lubaniu i ja był u nie-
go, gdzie tam spotkałem Kazika Chodźku i on podał mnie adres twój. Jest tu Bo-
lek ze Słobódki razem z Saulem. Stolarz, były partyzant, on ciebie zna dobrze, o 
ile list dostaniesz to napisz do mnie dokładnie jak przeżył i jak żyjesz obecnie, w 
jakim charakterze pracujesz. Tu, w tych stronach to mieszanina, są górale, Ukra-
ińcy, naszych mało, trochę z Oszmiany. Ja mam 1 klacz, 3 krowy. Jest Młocarnia, 
Motor Elektryczny, Prasa, Sieczkarnia, Kosiarka binda, czyli Snopowiązałka i 
cały sprzęt gospodarczy. Motocykl DKK, Akordeon 120 basów i pianino dobre. 
Dom piętrowy, 10 pokoi i 2 kuchni, murowany, wszystkie budynki pod dachówką. 
Mam sad i pszczoły, jest gdzie pić i spać tylko nie ma dobrych koleżków. Do stacji 
1 km. Do miasta 8 km i drugie 14 do Kłodzka. W pierwszych latach się wesoło 
żyło, wesoło pili, dużo chodził na polowanie, a teraz nie mam broni, zabrali bo ja 
chorował. Tutaj rośnie dobrze pszenica, z 1 h 30 mt i lepiej czasem. Ziemia dobra 
tylko guzysta, konie ciężkie, te Niemieckie i belgijskie, teraz ściągam siostrę z do-
mu, bo już została sama, Rodzice umarli i wszyscy w kołchozie, tam w domu. Nie 
wiem dobrze czy mam dobry adres, to więcej nie piszę, o ile dostaniesz, to zaraz 
napisz, może się spotkamy i opisz jak się żyje, dokładnie, Zdaje mnie się, warto 
nam się spotkać, wiem że Józef wasz zabity - mówił Choćko.

Natem kończę i rzyczę ci i twej Rodzinie jaką masz zdrowia i szczęścia, mo-
że znów się spotkamy, to będzie o czem porozmawiać. Pisz szybko i dużo.

Cześć Kolego Adam
twój znajom Marcinkiewicz Józef”
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działem jak zwykle pod kontuarem 
(cichutko, jak myszka) i zajadałem 
andruty - wąskie wafelki w czekola-
dowej polewie opakowane w celofa-
nowy papierek po 1 złoty 90 groszy za 
sztukę? Na bocznicy kolejowej długi 
skład wypalonych wagonów. Wypra-
wa po ołów z akumulatorów. Starszy 
kolega - ośmiolatek miał formy i od-
lewaliśmy żołnierzyki - piechurów i 
konnych. Pamiętam niedzielne wy-
prawy z rodzicami na Kamienną Gó-
rę. Kąpiele w basenach, skoki śmiał-
ków z wieży, ślizg do wody, szatnie i 
wielką wystawę maszyn rolniczych. 
Narodziny mojej siostry w 1953 i w 
tym samym roku śmierć dziadka Paw-
ła - ojca mojej mamy. Moja choroba, 
zastrzyki z penicyliny, dziura w płu-
cach wielkości „śliwki” i słowa lekarza 
Niemca - „matka - nacht osten - tam 
klimat dla twój syn. On tam urodzony 
i tam mu będzie dobrze”. Wielki po-
wrót do miejsca urodzenia - na Ma-
zury, gdzie czekała już na mnie szkoła 
i pierwsza klasa z cudowną nauczy-
cielką Panią Krupko z Wileńszczy-
zny. Autor listu wspomina Saula Ka-
zika. Liczna była rodzina Saulów. Jan 
Saul z Sakalewszczyzny, ojciec Ka-
zika, spłodził dwadzieścioro jeden 
potomków. Sam Kazik urodzony w 
1918 roku był młodszy od mego ta-
ty o sześć lat. Jego siostra Sabina uro-
dzona w 1908 roku wyszła za mąż za 
Stanisława Chodźkę-Piaszczyńskie-
go - kuzyna z Plebańców, usynowio-
nego przez rodzinę Piaszczyńskich. 
Kiedy w Plebańcach organizowano 
po wojnie kołchoz, Kazik Saul został 
księgowym. Tak jak inni Polacy z Bra-
sławskiego odnalazł swoje miejsce na 
„ziemiach wyzyskanych” w Ścinawce 
Średniej koło Kłodzka. „Ma 6 dzieci” 
- jak to zazdrośnie brzmi. Lepszy ode 
mnie w tej dziedzinie. Więcej spłodzi 
Polaków Ojczyźnie. Osiedlono i Bol-
ka, partyzanta ze Słobódki - szkoda, 
że brak nazwiska. Co zdanie, to na-
suwa się kolejna historia - odbijana 
echem muzyka zasłyszana z Kamien-
nej Góry i ta śpiewana w Ełku przez 
tatkę, ciotki, stryja i całą rodzinę przy 
Wielkanocnym śniadaniu na głosy, 
jak w Plebańcach: „Wesoły nam dziś 
dzień nastał!” Łzy im kapią na święco-
ne za utraconą Ojcowizną za Ojcami 
tam pozostawionymi, bo chcieli kości 
złożyć w swojej Ziemi”.

Kolejne zdjęcie z czerwca 1945 
roku, pewnie przed demobilizacją, 
kryje nieznaną historię. Podarowa-
ne „dobremu koledze na wieczną pa-

mięć” stało się tajemnicą po 73 la-
tach. Ile zatem trwa wieczna pamięć, 
skoro kolejne pokolenie nie wie nic o 
niedawnych bohaterach, przecież nie 
bezimiennych. Każdy z nich miał nie-
modne dziś imię, nazwisko, orła na 
wojskowej czapce. Co się z nimi stało? 
Jak wrastali w codzienność od nowa, 
na nowej ziemi wykupionej poległy-

mi braćmi, synami, mężami. Odwraca 
się koło historii, ważną dla nich datę 
współcześni politycy skrywają wsty-
dliwie, obciążają niezawinionymi 
przez nich winami, innych czczą bo-
haterów. Im należy się nasza pamięć, 
mimo wszystko.

Czesława Długoszek
 Objazd
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Medali sportowych nie kupuje się w sklepie...
w hali sportowej w Główczycach uroczyście podsumowano 
XiX Powiatową olimpiadę dzieci i Młodzieży. w rywalizacji 
sportowej szkół prowadzonej w roku szkolnym 2017/2018 
najlepiej wypadła gmina Kobylnica.

Olimpiadę od wielu lat organizu-
je wyłaniany w konkursie - Słup-

ski Szkolny Związek Sportowy. Roz-
grywki każdej edycji odbywają się od 
września do grudnia i od lutego do 
czerwca roku następnego. Młodzież 
rywalizuje w kilkunastu dyscyplinach 
olimpijskich, klasyfikacja prowadzo-
na jest osobno dla dziewcząt i osobno 
dla chłopców szkół podstawowych, 
szkół/klas gimnazjalnych, generalna 
dla szkół i dla gmin. W powiatowej 
olimpiadzie od wielu lat uczestniczą 
wszystkie szkoły z powiatu słupskie-
go; szkoły ponadgimnazjalne prowa-
dzone przez powiat rywalizują z mło-
dzieżą w ramach Słupskiej Olimpiady 
Młodzieży, którą także prowadzi Słup-
ski Szkolny Związek Sportowy. 

Wieloletni dziennikarz sportowy 
Krzysztof Niekrasz, relacjonując na 
łamach „Głosu Pomorza”, podsumo-
wanie Słupskiej Olimpiady Młodzie-
ży, napisał: „Żeby zostać mistrzem, 
trzeba kilku rzeczy. Wytrwałości, któ-
ra uszlachetnia, a wtedy zwycięstwo 
bardziej smakuje. Determinacji, gdyż 
efektem uporu jest sukces. Wsparcia, 
bo wśród przychylnych ludzi łatwiej 
znosić trudy i porażki. Odwagi, bo 
bez niej trudno zdobywać szczyty. Pa-
sji, bo to właśnie z niej rodzą się wiel-
kie dokonania. Wzoru, by mieć z ko-
go czerpać przykłady i mieć z kim się 
ścigać. Może ze szkolnego pokolenia 
sportowego wyrosną przyszli olim-
pijczycy, mistrzowie, medaliści w róż-
nych dyscyplinach sportowych”. 

Mądre słowa! Organizacja olim-
piady dowodzi, że coraz więcej dzie-
ci i młodzieży bierze udział w sporto-
wej rywalizacji. Służy to ich zdrowiu, 
rozwojowi kultury fizycznej i sporto-

wi. Spośród jej uczestników 
wyrastają czołowi zawodni-
cy - mistrzowie kraju, Euro-
py i świata. W stwierdzeniu 
tym nie ma żadnej przesady, 
bo Słupsk, powiat słupski ma 
takie zawodniczki oraz takich 
zawodników. Żeby nie być 
gołosłownym wymienię cho-
ciażby nazwisko Marceliny 
Witek - utalentowanej młodej 
oszczepniczki, wiceliderki ta-
bel światowych, Klaudii Ma-
ruszewskiej - mistrzyni świata 
juniorów w rzucie oszczepem 
czy Agnieszki Kulak - piątej w 
Europie w rzucie dyskiem. 

Dwie ostatnie zawod-
niczki i ich trener Henryk 
Michalski z Ustki (treno-
wał także m.in. Barbarę Ma-
dejczyk - finalistkę Igrzysk 
Olimpijskich w Pekinie) 
wzięli także udział w uroczy-
stym podsumowaniu powia-
towej olimpiady.

Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny w Główczycach - bo 
to on pełnił tym razem rolę 
gospodarza podsumowania, 
bardzo dobrze wywiązał się 
z zadania, przygotował god-
ną mistrzów sportu oprawę 
artystyczną i iście olimpijską 

atmosferę na sali, do której przyby-
li najlepsi młodzi sportowcy i młode 
sportmenki z powiatu, burmistrzowie 
oraz wójtowie miast i gmin, starosta 
słupski Zdzisław Kołodziejski, rad-
ni powiatowi, dyrektorzy nagradza-
nych szkół, nauczyciele wychowania 
fizycznego pracujący z dziećmi i mło-
dzieżą, przedstawiciele organizatora 
olimpiady. 

Na miejsce uroczystości wniesio-
no flagę, znicz olimpijski, dzieci szkol-
ne, a także przedszkolaki w dużych 
grupach prezentowały się w specjal-
nie dobranym i przygotowanym na tę 
okoliczność programie sportowo-ar-
tystycznym. Śpiewały m.in. „iż medali 
nie kupuje się w sklepie, trzeba o nie 
walczyć na zawodach sportowych”. 
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Medali sportowych nie kupuje się w sklepie...
Wszystkim młodym i najmłod-

szym wykonawcom oraz opiekunom, 
którzy ich takie pięknie przygotowali, 
należą się duże słowa podziękowania. 
Jeżeli dopowiem, że gmina Główczy-
ce kilkakrotnie wywoływana była do 
odebrania nagród i należących się jej 
honorów, to jej wzorowe przygotowa-
nie było mocno uzasadnione. 

Wyniki przedstawiają się na-
stępująco: W klasyfikacji dziewcząt 
szkół podstawowych klas I-VI zwy-
ciężyła Szkoła Podstawowa w Głów-
czycach, drugie miejsce zajęła Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Ustce, trzecie 
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy. W 
klasyfikacji chłopców kolejność by-
ła następująca: Szkoła Podstawowa 
w Główczycach, Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Ustce i Szkoła Podstawowa w 
Kwakowie. 

W klasyfikacji dziewcząt gim-
nazjów i klas 7 szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zajęły dziewczęta ze 
szkoły w Kobylnicy, drugie ze Smoł-
dzina i trzecie z Damnicy. W klasy-
fikacji chłopców zwyciężyła także 
szkoła w Kobylnicy przed szkołą w 
Smołdzinie i szkołą w Jezierzycach. 

W punktacji generalnej szkół 
podstawowych klas I-VI pierwsze 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 
1 w Ustce, drugie Szkoła Podstawo-
wa w Główczycach, trzecie - Szkoła 

Podstawowa w Kwakowie. W punkta-
cji generalnej gimnazjów i klas 7 szkół 
podstawowych kolejność była nastę-
pująca: szkoła w Kobylnicy, Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Ustce i szkoła w 
Smołdzinie. 

W punktacji generalnej gmin naj-
lepszą okazała się Kobylnica, przed 
Główczycami i Smołdzinem. 

Wszyscy nagrodzeni, w tym zwy-
cięskie gminy otrzymały pamiątko-
we puchary. Nagrodzone szkoły także 

piłki sportowe. Laureatom pogratu-
lował starosta Zdzisław Kołodziejski, 
on też razem z Andrzejem Kordyla-
sem - wiceprzewodiczącym Rady Po-
wiatu Słupskiego, wręczał zwycięz-
com puchary. 

Głos zabrała Klaudia Maruszew-
ska, a także jej trener Henryk Michal-
ski z Ustki, którzy również pogratulo-
wali zwycięzcom i zachęcali dzieci do 
uprawiania sportu. Beata Głowacka 
- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Główczycach podzięko-
wała swoim nauczycielom za bardzo 
dobre przygotowanie dziećmi i mło-
dzieży do olimpiady. 

Już po zakończeniu uroczysto-
ści, dyrektor B. Głowacka, słuchając 
jeszcze innych podziękowań za przy-
gotowanie uroczystości, podzieliła 
się uwagą, iż obok pięknej dużej hali 
sportowej w Główczycach miał stanąć 
też nowy budynek szkolny. Życie po-
kazało, że go nie ma, bo nie starczyło 
pieniędzy na jego budowę. W Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym, którym kie-
ruje, uczy się ponad 500 uczniów i no-
wa szkoła jest potrzebna.

Zbigniew Babiarz-Zych
W 39. Słupskiej Olmpiadzie Mło-

dzieży edycji 2017/2018 w klasyfikacji 
generalnej szkół ponadgimnazjalnych 
powiatowy Zespół Szkół Agrotechnicz-
nych im. W. Reymonta w Słupsku za-
jął drugie miejsce. Zwyciężyło I Liceum 
Ogólnokształcące.
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PRawo POKAZy Z NAGRODAMI

Nabici w „garnek”
wydawać by się mogło, że wszyscy wyczulili się już na okazyjne 
pokazy bezpłatnych garnków w „kosmicznej technologii” czy 
odkurzaczy „na patentach z Nasa”. Niestety, oszuści nadal mają się 
dobrze. Podobnie jest w przypadku tzw. oszustów „energetycznych”. 
Urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów ruszył właśnie 
z ogólnopolską akcją, by pomóc wszystkim nabitym w „garnek”.

Akcja jest potrzebna, ponieważ wciąż 
wzrasta liczba osób starszych, któ-

re zostały oszukane przez nieuczciwych 
sprzedawców. Ponadto policja podkre-
śla, że takie sprawy są bardzo trudne, a 
oszustwa niełatwo udowodnić, dlatego 
apeluje, by zawsze kierować się zasadą 
ograniczonego zaufania. Wielu senio-
rów daje się nabrać, gdy w mieszkaniu 
odwiedza ich młody człowiek, propo-
nujący „znacznie korzystniejszą” ofertę 
dostaw gazu czy prądu niż obecny ope-
rator. I podpisują nowe umowy. A po-
tem zostaje tylko: „płać i płacz”.

„Na energię” 
- Mało brakowało, a sama bym się 

w coś takiego władowała, chociaż wy-
dawało mi się zawsze, że w moim wie-
ku powinnam mieć jakie takie pojęcie 
o tym, co może być oszustwem - mó-
wiła mi niedawno pani Anita, eme-
rytowana lekarka. - Po prostu jakoś 
mnie ten młody chłopak, czy raczej 
mężczyzna zakręcił, mówił tak szyb-
ko i tak dużo, tak przekonywał, że w 
końcu mu chyba uwierzyłam. Dziś 
wstyd się do tego przyznać, ale skoło-
wał mnie kompletnie. Pokazywał wy-
liczenia, jak to za ten prąd przepłacam 
i ile zaoszczędzę, jeśli się przeniosę do 
reprezentowanej przez niego firmy. 

- Czy przeczytałam umowę? Ow-
szem, ale napisana była takim języ-
kiem, że naprawdę niewiele z tego 
zrozumiałam. Chyba tylko prawnik 
mógłby ją zrozumieć. Byłam już goto-
wa te nowe dokumenty podpisać, ale 
na całe szczęście właśnie odwiedziła 
mnie córka - relacjonuje emerytowa-
na lekarka. - Co ciekawe, na jej widok 
ten miły młody pan jakoś tak zaczął 
się nagle bardzo spieszyć, obiecał, że 
wróci później i wyszedł. Więcej go nie 
widziałam. Mało brakowało, a padła-
bym ofiarą typowego oszustwa „na 
energię”. 

- To bardzo częsty rodzaj skarg, ja-
kie do mnie trafiają. Przychodzi ktoś, 
kto albo podszywa się pod dotychcza-

sowego operatora usług telekomuni-
kacyjnych albo operatora prądu czy 
gazu. Teoretycznie przedstawia nam 
znacznie korzystniejszą umowę, choć 
w rzeczywistości okazuje się ona du-
żo gorsza. Do tego konsument nie 
zostaje jasno poinformowany o ko-
nieczności zerwania starej umowy, w 
związku z czym ponosi podwójne koszty.

W ostatnich czterech latach zgło-
siło się do mnie kilkadziesiąt osób, 
które w ten właśnie sposób zostały 
oszukane przez nieuczciwych sprze-
dawców energii elektrycznej. Nie jest 
wykluczone, że drugie tyle - albo jesz-
cze więcej - nigdy nie zgłosiło oszu-
stwa i próbowało „wyplątać się” z kło-
potów na własną rękę.

Garnki z „podwójnym dnem”
Drugim patentem na oszukiwa-

nie seniorów są osławione i nagłośnio-
ne przez media „promocyjne pokazy”, 
najczęściej naczyń kuchennych. Firmy, 
same siebie reklamujące jako „pro-eko” 
czy „pro-harmony”, organizują w mote-
lach czy restauracjach prezentacje i po-
kazy, choćby, gotowania w garnkach, 
które mają rzekomo zrewolucjonizować 
kuchnie Polaków. Innym „patentem” są 
urządzenia pseudomedyczne, rzekomo 
w „kosmicznej technologii”.

Seniorzy są zwabiani na takie spo-
tkania obietnicą prezentów czy atrak-
cyjnych nagród. Pan Wincenty z Re-
dzikowa, który non stop biega po 
wszystkich hipermarketach z gazetka-
mi promocyjnymi, szukając okazji, po-
szedł też na jedno takie, szemrane spo-
tkanie. Oczywiście warunkiem odbioru 
nagrody było przyjście na pokaz. - To 
były garnki i jakieś nowoczesne urzą-
dzenia - mówi. - Podobno najnowsze 
osiągnięcie medycyny, do łagodzenia 
bólu stawów czy czegoś tam jeszcze.

Wrócił zachwycony, z urządze-
niem, które miało podobno łagodzić 
napięcie nerwowe. Zapytałem, ile za 
nie zapłacił?” Powiedział, że „tylko” 
300 złotych oraz że teraz będzie się 

już czuł świetnie, bo te „fale” z urzą-
dzenia go wyciszą i uspokoją. 

Zagadali go tak, że podpisał ja-
kieś dokumenty, nie bardzo wiedząc 
nawet, jakie. Okazało się, że umowę 
kredytową na kupno pseudomedycz-
nego urządzenia, którego prawdziwa 
cena wynosiła ponad tysiąc złotych! 
Jego koleżance udało się przy pomo-
cy rodziny i prawnika jakoś wyplątać 
z podejrzanej transakcji, jednak on i 
inni nie mieli tyle szczęścia. 

A takich osób może być bardzo 
wiele. Seniorzy nie są informowani o 
celu handlowym spotkania. Myślą, że 
idą na pokaz, spotkanie towarzyskie, 
a tam sprzedawane są produkty, pa-
kiety medyczne, poprzedzone lako-
nicznym badaniem, a kończą się „wci-
śnięciem” umowy. Seniorzy obecni 
na takich spotkaniach prawie nigdy 
nie są informowani, że w ciągu 14 dni 
mają pełne prawo od niej odstąpić. 

Tak mówi prawo, jeśli umowa 
została zawarta poza siedzibą firmy. 
Konsument nie jest także informowa-
ny o tym, że często „prezentom” to-
warzyszy specyficzna umowa o kre-
dyt konsumencki, który trzeba będzie 
spłacać kilkanaście miesięcy.

Pomysłowość oszustów nie zna 
granic. Zdarzały się sytuacje, że fir-
ma - by obejść ten przepis - na tydzień 
czy miesiąc rejestrowała siedzibę w ja-
kimś lokalu, motelu czy restauracji, w 
których przeprowadzała prezentacje. 
Wtedy kupujący traci prawo do odstą-
pienia od umowy, bo zawarł ją prze-
cież w „siedzibie firmy”. Cóż z tego, że 
czasowej i raczej fikcyjnej.

Nie można zupełnie deprecjono-
wać tego rynku, zdarza się, że produk-
ty oferowane na tego typu spotkaniach 
są wartościowe, ale trzeba mieć świa-
domość i rozeznanie, że nie wszyscy 
przedsiębiorcy działają uczciwie. Bar-
dzo pomocna jest w tym przypadku 
znajomość swoich praw. Bo świadomy 
konsument czuje się bezpieczniej.

Dlatego apeluję, by zawsze do 
wszelkich „prezentów” czy „nagród” 
podchodzić z dużą dozą ostrożności. 
Obowiązywać nas powinna zasada 
ograniczonego zaufania, bo jeśli ktoś 
nam coś oferuje, to prawie nigdy nie 
jest to za darmo. Nie powinniśmy ni-
gdy podpisywać tekstów, których nie 
rozumiemy lub których nie przeczy-
taliśmy. I wreszcie: nie bójmy się kon-
sultować! W pierwszej kolejności z 
najbliższą rodziną.

Marek Kurowski
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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