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Teresa Tomsia w Œwidwinie

Miasto s³odkiego dzieciñstwa,
gorzkiego rozstania
Na zaproszenie pana
Edwarda Wójcika, dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Œwidwinie, w szkole pojawi³a siê
uznana poetka i pisarka
pani Teresa Tomsia. Przed
m³odzie¿¹ odkrywa³a zaczarowany œwiat poezji
wyros³y z mi³oœci i têsknoty do Kresów Wschodnich,
przestrzeni niedookreœlonej, ale przeczuwanej,
odziedziczonej po rodzicach, którzy przybyli stamt¹d. To przewodni motyw
jej twórczoœci.
Pani Teresa, z domu
Cha³upka, dzieciñstwo
spêdzi³a w Œwidwinie. Tu
wysz³a za m¹¿ za Eugeniusza Tomsia, pilota i dziennikarza. Wraca po latach do
Œwidwina, co jakiœ czas, by
wspominaæ s³odkie lata
dzieciñstwa, ale te¿ mówiæ
o gorzkich rozstaniach z
nim, bo nie znalaz³a w tamtych realiach miejsca w nim
dla siebie, swojego niespokojnego ducha. Wyjecha³a
do Poznania, ale wraca...
by powiedzieæ nam coœ
wa¿nego.
KAR

W Brze¿nie
utworzyli stra¿

„TRÓJKA”
Z SUKCESEM
W TESTACH
Poznaliœmy ju¿ wyniki tegorocznych testów szóstoklasistów i z
zadowoleniem mo¿emy podsumowaæ wysi³ki naszych ju¿ prawie absolwentów. Wyniki umieszczaj¹ nas
naprawdê wysoko w skali województwa.
Œredni wynik szko³y wyniós³ 26,
07 punktów, stanin szko³y – 6 uplasowa³ siê w kategorii wy¿ej œredni.
Œrednie wyniki za poszczególne
umiejêtnoœci wynios³y za czytanie –
8,5 p. (na 10 mo¿liwych), pisanie –
6,43 p. j. w. zdobyliœmy równie¿
ponad po³owê mo¿liwych do zdobycia punktów za wykorzystanie wiedzy w praktyce. Piêcioro uczniów
uzyska³o punktacjê w granicach 3436 p., co umieœci³o ich wynik w staninie 7 (bardzo wysoki). Stanin 6
(wy¿ej œredni) uzyska³y dwie osoby,
stanin 4 - ni¿ej œredni uzyska³y 4
osoby, stanin niski uzyska³y jednie 3
osoby.
Ju¿ nied³ugo dla wszystkich
uczniów zabrzmi ostatni dzwonek, a
dla naszych drogich absolwentów
po¿egnalny polonez. Z dum¹ i nostalgi¹ ¿egnamy szóstoklasistów
wierz¹c, ¿e us³yszymy o ich sukcesach jeszcze nieraz, poniewa¿ ich
talenty maj¹ naprawdê szeroki zakres. Mamy nadziejê, ¿e nie zapomn¹ o ludziach, z którymi spêdzili najpiêkniejsze lata dzieciñstwa, a
przyjaŸnie zdobyte w tym czasie
troskliwie bêd¹ pielêgnowaæ.
K. Kupiec – bibliotekarka PSP nr 3
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Teresa Tomsia w Œwidwinie

Miasto s³odkiego dzieciñstwa, gorzkiego rozstania
Na pocz¹tku czerwca Œwidwin odwiedzi³a pani Teresa
Tomsia, uznana poetka i pisarka, która dzieciñstwo spêdzi³a
w Œwidwinie, a od 1981 roku mieszka w Poznaniu.
Pani Tomsia spotka³a siê z mieszkañcami podczas XV
Dnia Kresowego a w dniu nastêpnym z m³odzie¿¹ w œwidwiñskim liceum. Opowiada³a o swoim pisarstwie, o poszukiwaniu to¿samoœci i odkrywaniu Kresów Wschodnich, sk¹d pochodzili rodzice.
Rodzice przeprowadzili siê do Œwidwina w 1955 roku.
Pani Teresa uczêszcza³a do Szko³y Podstawowej nr 2, a nastêpnie do Technikum Ekonomicznego. Po ukoñczeniu studiów polonistycznych na UAM w Poznaniu w 1975 roku
wróci³a do Œwidwina i rozpoczê³a pracê nauczycielki jêzyka
polskiego, a póŸniej, po ukoñczeniu studium re¿yserskiego
– instruktora teatralnego w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury,
gdzie tak¿e za³o¿y³a kabaret „Ostryga”; tam od jesieni 1980
r. pe³ni³a funkcjê wiceprzewodnicz¹cej NSZZ „Solidarnoœæ”. W 1981 roku przenios³a siê z rodzin¹ do Poznania.
Ten krótki ¿yciorys ma tylko przypomnieæ jej postaæ tym,
którzy j¹ pamiêtaj¹. Dwa lata temu Wydawnictwo Poznañskie wyda³o jej ksi¹¿kê „dom utracony dom ocalony”, w której doœæ szczegó³owo opisuje swój pobyt w Œwidwinie i swoj¹
pisarsk¹ drogê. Przedstawiê j¹ w nastêpnym wydaniu, bo pani
Teresa jest osob¹ wart¹ i przypomnienia i odkrycia. KAR

Wybory ³awników

Reklama tel. 504 042 532

Mieszkañcy te¿ mog¹ zg³aszaæ kandydatów
na ³awników
Kadencja obecnych
³awników up³ywa 31
grudnia 2011 r. Jednak
zg³oszeñ na kolejn¹
kadencjê mo¿na
dokonywaæ do 30
czerwca br. Chyba ma³o
kto wie, ale równie¿
mieszkañcy mog¹
zg³aszaæ osoby, które
uznaj¹ za godne
pe³nienia tych funkcji
w s¹dach. Wystarczy
spe³niaæ warunki
i uzyskaæ poparcie
25 osób.
£awnikiem mo¿e byæ osoba,
która:
1. posiada obywatelstwo polskie
i korzysta z pe³ni praw cywilnych i
obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukoñczy³a 30 lat,
4. jest zatrudniona lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co
najmniej od roku,
5. nie przekroczy³a 70 lat,
6. jest zdolna, ze wzglêdu na stan
zdrowia, do pe³nienia obowi¹zków

³awnika,
7. posiada co najmniej wykszta³cenie œrednie.
£awnikami nie mog¹ byæ: 1)
osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz w
prokuraturze, 2) osoby wchodz¹ce
w sk³ad organów, od których orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skierowania
sprawy na drogê postêpowania s¹dowego, 3) funkcjonariusze Policji
oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze œciganiem przestêpstw i wykroczeñ, 4) adwokaci i
aplikanci adwokaccy, 5) radcy
prawni i aplikanci radcowscy, 6)
duchowni, 7) ¿o³nierze w czynnej
s³u¿bie wojskowej, 8) funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej, 9) radni
gminy, której rada dokonuje wyboru ³awników.
Kandydatów na ³awników zg³aszaj¹ radom gmin:
1. prezesi s¹dów,
2. stowarzyszenia, organizacje
zwi¹zkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa, z wy³¹czeniem partii politycznych,
3. co najmniej 25 obywateli
maj¹cych czynne prawo wyborcze,
zamieszkuj¹cych stale na danym
terenie (druk do pobrania w urzêdach gminnych lub miejskich).

Kandydatów na ³awników do
orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy zg³aszaj¹ zwi¹zki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zg³oszenia kandydatów na ³awników dokonuje siê na karcie zg³oszenia. Do zg³oszenia kandydata na
³awnika za³¹cza siê:
1) aktualne 3 fotografie, zgodne
z wymaganiami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych;
2) informacjê z Krajowego Rejestru Karnego, 3) oœwiadczenie kandydata, ¿e nie toczy siê przeciwko
niemu postêpowanie karne, 4) zaœwiadczenie lekarskie, stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do wykonywania funkcji ³awnika, 5) w
przypadku zg³oszenia przez obywateli – listê z podpisami 25 osób
popieraj¹cych.
Koszt op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz op³aty za badanie poprzedzaj¹ce wydanie zaœwiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ³awnika.
Wzór karty zg³oszenia kandydata na ³awnika oraz wzór listy
osób popieraj¹cych kandydata, a
tak¿e inne druki mo¿na uzyskaæ w
urzêdach gminnych lub miejskich
lub ze stron internetowych urzêdów (BIP).
(r)
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Wystawa IPN

Wspó³praca Powiatu Œwidwiñskiego z organizacjami

Kszta³towanie siê spo³eczeñstwa
polskiego na Pomorzu Zachodnim

Przyby³o piêæ stowarzyszeñ

Stowarzyszenie Spo³ecznoKulturalne „Carpe diem” zaprasza wszystkich Pañstwa do obejrzenia wystawy „W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludnoœci na Pomorzu Zachodnim w
latach 1945–1950”.
Wystawa zosta³a przygotowana
przez OBEP IPN w Szczecinie.
Przedstawia proces migracji ludnoœci oraz kszta³towania siê spo³eczeñstwa polskiego na Pomorzu
Zachodnim po II wojnie œwiatowej.
Podejmuje ona równie¿ tematykê zwi¹zan¹ z adaptacj¹ „nowych”
mieszkañców w obcych i niezwykle
trudnych warunkach. Opisuje problemy zwi¹zane z pobytem na tych
terenach Armii Czerwonej oraz powstawanie zrêbów polskiej administracji, oœwiaty i kultury.

Wystawê mo¿na obejrzeæ na terenie Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury w dniach od 12 do 30 czerwca
2011 r. Wystawa jest imprez¹ towarzysz¹c¹ realizowanemu przez Stowarzyszenie „Carpe diem” projektowi „Schivelbein-Œwidwin. Korzenie to¿samoœci”. Jej organizacja
mo¿liwa by³a dziêki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w
Œwidwinie.
(o)

Rada Powiatu podsumowa³a
realizacjê „Programu wspó³pracy Powiatu Œwidwiñskiego z organizacjami pozarz¹dowymi w
2010 r.”.
W 2010 r. w ramach Programu:
Og³oszono 4 otwarte konkursy ofert
na ogóln¹ kwotê 34 460 z³. Przekazywano organizacjom informacje w zakresie: bezp³atnych szkoleñ, spotkañ,
konferencji realizowanych w powiecie; mo¿liwoœci pozyskania œrodków
finansowych. Udzielono pomocy rzeczowej ze œrodków Wydzia³u Promocji, Rozwoju Powiatu i Integracji Europejskiej na kwotê 1.907 z³ i ze œrod-

ków Wydzia³u Edukacji, Kultury i
Kultury Fizycznej na kwotê 14 260 z³.
Nieodp³atne udostêpniono organizacjom lokale. Zarejestrowane by³y
72 organizacje pozarz¹dowe. W 2010
r. zarejestrowano: Stowarzyszenie
Wsi Z¹browo w Z¹browie, Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne „Carpe
Diem” w Œwidwinie, Zachodniopomorski Oddzia³ Stowarzyszenia Producentów ¯ywnoœci Metodami Ekologicznymi „Ekoland” w Œwidwinie,
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Gminy Brze¿no w Brze¿nie, Stowarzyszenie Przyjació³ Klêpczewa
„Mieszkañcy Razem”.
(o)

PRZEWÓZ OSÓB

US£UGI
TRANSPORTOWE
do 6 ton
tel. 888-812-888

od osoby ‐ 220zł

tel. kom. 500 677 080

CENNIK
P£YTY OSB 3
ROGOZINA 7A.
TEL 602-131-760
TEL/FAX 91-38-74-806

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750

Gruboœæ p³yty cena z vat za szt
6 mm
33 z³
8 mm
35,5 z³
10 mm
44,7 z³
12 mm
51,6 z³
15 mm
62,4 z³
18 mm
75,7 z³
22 mm
91,3 z³
25 mm
103,5 z³
Podbitka
30.30 z³/mkw
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Œwidwiñskie amazonki
na spartakiadzie w Koszalinie
Koszaliñski Klub
„Amazonka”
zorganizowa³ po raz
szósty Regionaln¹
Spartakiadê Amazonek
Województwa
Zachodniopomorskiego.
Impreza odby³a siê
28 maja (sobota)
w godz. 10 – 14, na
terenie „Sportowej
Doliny” w Koszalinie.
Uczestniczy³y w nim
amazonki ze Œwidwina.
Spartakiada stawia sobie za cel
poprawê sprawnoœci psychofizycznej kobiet po operacji piersi jak równie¿ mobilizacjê do aktywnego trybu ¿ycia, poprzez wspólne rozgrywki i zabawê.

Jest to równie¿ œwietna okazja
do integracji œrodowiska Amazonek
ze spo³eczeñstwem lokalnym, pokazanie, ¿e z chorob¹ mo¿na ¿yæ godnie, nie wstydz¹c siê jej.
Spartakiada to duma, radoœæ,
wzruszenie i ca³a masa pozytywnych
emocji. Wspólnie spêdzony czas
udowadnia zdrowym kobietom, ¿e
pomimo ciê¿kich prze¿yæ z powodu
choroby mo¿na byæ sprawnym i
pokonaæ wiele przeciwnoœci losu.
W spartakiadzie wziê³y udzia³
dru¿yny czteroosobowe ze wszystkich klubów w województwie wraz
z kibicami. W sumie wyst¹pi³o 17
klubów, m.in. ze S³upska, Pi³y,
Œwidwina, Ko³obrzegu, Gdañska,
Wa³cza, Szczecinka i Szczecina. Poniewa¿ zawodniczki to kobiety, które maj¹ ograniczone mo¿liwoœci wysi³kowe i ruchowe, rywalizacja sportowa ogranicza siê do konkursów
rekreacyjnych m.in. rzut kó³kiem
ringo na paliki, rzut woreczkami do

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Brze¿no

Rajd rowerowy po ziemi
brze¿nieñskiej

ko³a, rzut pi³eczkami do kosza. Œwidwiñskie „Amazonki” w kwalifikacji koñcowej zajê³y 3 miejsce.
Ddziêkujemy za okazane wsparcie i pomoc w zorganizowaniu naszego wyjazdu na spartakiadê do
Koszalina. To dziêki panu staroœcie
Miros³awowi Majka i Starostwu Powiatowemu w Œwidwinie oraz panu
wójtowi Zdzis³awowi Pawelcowi i
Gminie Œwidwin mogliœmy uczest-

niczyæ w tej wspania³ej imprezie.
Przypominamy, ¿e biuro Œwidwiñskiego Stowarzyszenia „Amazonka” mieœci siê na ul. Ko³obrzeskiej 43 w Œwidwinie. Czynne jest
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
7.15 – 14.15.
Dodatkowych informacji udziela pracownik biura pod nr tel. 792
401 431. ZAPRASZAMY.
Aneta Ogiñska

KRÊGARZ, NATUROTERAPUTA
Adam Maczuga 16 czerwca w Œwidwinie

28 maja 2011 roku Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy
Brze¿no z siedzib¹ w Brze¿nie zorganizowa³o rajd rowerowy po terenie gminy Brze¿no i gminy wiejskiej Œwidwin. Has³o przewodnie
imprezy to Szlak bocianich gniazd.
W rajdzie wziê³o udzia³ oko³o 60
osób z gminy Brze¿no oraz gmin
oœciennych. Przedzia³ wiekowy by³
bardzo zró¿nicowany. Punktem zbornym by³ plac przy Zespole Szkó³ w
Brze¿nie.
Najd³u¿sz¹ trasê pokona³a grupa
ze S³onowic, kierowana przez wiceprezesa stowarzyszenia Dariusza
Dêbniaka. Grupê z Pêczerzyna prowadzi³a sekretarz Bo¿ena Cymba³a.
Ekipê brze¿nieñsk¹ nadzorowali prezes Andrzej Janas i Janusz Raducki.
Ostatnia czêœæ uczestników do³¹czy-

³a w Rzepczynie pod kierownictwem
cz³onka zarz¹du Andrzeja Soko³owskiego.
Dalej trasa wiod³a koloni¹ Rzepczyno i lasami karsiborsko-przyrzeckimi. Podziwialiœmy przyrodê naszej
okolicy. Na trasie zlokalizowaliœmy
kilka bocianich gniazd w okolicy
Rzepczyna.
Po dotarciu do Przyrzecza zatrzymaliœmy siê przy miejscowym pomniku zwi¹zanym z walkami z okresu II wojny œwiatowej. Dalej lasem i
wzd³u¿ pól dotarliœmy do Rzepczyna.
Tam przy pomocy miejscowych
mieszkañców i Marka Brodzika przygotowano ognisko. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali gor¹cy posi³ek i
napoje. Po odpoczynku i podsumowaniu wszyscy zadowoleni powrócili do swoich domów.
Andrzej Janas

Dobrze znany naszemu spo³eczeñstwu, posiadaj¹cy z
pokoleñ dar uzdrawiania, dar krêgarstwa poparty wieloma
szkoleniami zakoñczonymi egzaminami, cz³onek Polskiego
Cechu Psychotronicznego w £odzi i Szczecinie, cz³onek naturoterapeutów w Ustce, cz³onek Polskiego Towarzystwa
Psychotronicznego w Szczecinie i wielu innych, uczeñ Edwarda Matusza z
Konina i szwedzkiego krêgarza Guttenberga, umieszczony w 2007 roku w leksykonie polskich uzdrowicieli, wyró¿niany na wielu festiwalach medycyny
naturalnej w ca³ym kraju.
Pomaga w schorzeniach kifozy, skoliozy, rwie kulszowej, w wielu przypadkach w przepuklinie j¹dra mia¿d¿ystego i osterofitach (lecz nie wszystkich), przesuniêciach krêgowych, dyskopatii, zwyrodnieniach, bólach biodra i
innych, stawów, bólach g³owy itp.
Uzdrawianie rozpoczyna od ustawienia krêgos³upa (chory krêgos³up jest
przyczyn¹ wielu chorób), nastêpnie uzdrawia uk³ad trawienny, oddechowokr¹¿eniowy, choroby kobiece, depresje, nerwice, prostaty i wiele innych.
Maczuga namawia pacjentów, aby nadal korzystali ze swoich lekarzy,
poniewa¿ wspó³praca uzdrowiciel - lekarz daje szybki powrót do zdrowia (np.
wpis lekarza w ksiêdze podziêkowañ korzystaj¹cego z pomocy; w 2006 r. p.
Maczuga zrobi³ mi zabieg ca³ego krêgos³upa, od razu poczu³am ulgê w odcinku szyjnym i lêdŸwiowym. Po tych zabiegach nie dokuczaj¹ mi bóle w odcinku
krzy¿owym z promieniowaniem do lewego poœladka - podpisa³a lekarz Dorota
R-K., specjalista psychiatra, Toruñ - i tu piecz¹tka lekarza).
Jeœli ktoœ ma, na spotkanie przynieœæ wyniki badañ, przeœwietleñ, tomografu, rezonansu magnetycznego.
Przyjêcia: w Œwidwinie wizyty domowe w dniu 16 czerwca, od
godz. 9.00. Nastêpne przyjêcia 13 lipca. Lub w dniu 15 czerwca w £obzie:
Hotel OHP, ul. Krótka (od godz. 12.). Rejestracja wy³¹cznie telefoniczna na
konkretn¹ godzinê; tel. 603-234-251 (tak¿e wizyty domowe).
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Æwiczenie „Radiacja 2011”

Ska¿enie i zamieszki - na niby
Niezwykle widowiskowy
przebieg mia³o
æwiczenie „Radiacja
2011”, które odby³o siê
w Œwidwinie 8 czerwca.
Dosz³o do ska¿enia
radiologicznego,
demonstracji, bijatyki
z policj¹, podpalenia
samochodu i
pl¹drowania urzêdu.
I choæ wszystko dzia³o
siê na niby, to chwilami
wygl¹da³o groŸnie.
Æwiczenia mia³y na celu sprawdzenie gotowoœci s³u¿b na wypadek
ska¿enia radiologicznego (np.
wskutek awarii elektrowni j¹drowej, lub katastrofy transportu z uranem), a tak¿e w razie wybuchu zamieszek wœród miejscowej ludnoœci. G³ówne wydarzenia rozgrywa³y
siê na stadionie miejskim. Tam –
przy zachowaniu odpowiednich
procedur - uruchomiono punkt wydawania preparatu jodowego prowadzony przez œwidwiñski Sanepid. Wkrótce jednak na stadionie
pojawili siê rozwœcieczeni demonstranci, w których wcielili siê

uczniowie technikum. Podpalili stary samochód i zaczêli wznosiæ agresywne okrzyki. Negocjacje podjêli
policjanci oraz pracownicy Urzêdu
Miasta, jednak protestuj¹cy nie zamierzali opuszczaæ stadionu. Wówczas do akcji wkroczy³ oddzia³ policji i ¿andarmerii wojskowej, który
obezw³adni³ m³odzieñców, zaku³
ich w kajdanki i wywióz³ samochodami.
Do zamieszek dosz³o równie¿ w
Szkole Podstawowej nr 1, gdzie
demonstranci domagali siê wydawania preparatu jodowego oraz w
Urzêdzie Miasta, gdzie wtargnêli
„nielegalni imigranci” ¿¹daj¹cy zabezpieczenia przed promieniowaniem. Tych drugich usuwa³a Stra¿
Graniczna.
Æwiczenie zosta³o organizowane
przez Starostwo Powiatowe, a
uczestniczyli w nim przedstawiciele
instytucji, z których ka¿da ma swoj¹
rolê w przypadku wyst¹pienia ska¿enia radiacyjnego lub niepokojów
spo³ecznych: Urzêdu Miasta w Œwidwinie, Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej, Komendy Powiatowej
Policji, ¯andarmerii Wojskowej,
Pogotowia Ratunkowego. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, spó³ki „Szpitale Polskie” z
Po³czyna Zdroju, Stra¿y Granicznej
i miejscowych szkó³.
UM

Wspólne posiedzenie komisji

O patologiach w mieœcie
(ŒWIDWIN) Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeñstwa, Praworz¹dnoœci, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska oraz Komisji
Oœwiaty, Kultury, Sportu i Polityki Spo³ecznej rady Miasta w Œwidwinie
odbêdzie siê 14 czerwca o godz. 12.30 w sali Urzêdu Miasta.
Radni bêd¹ zajmowaæ siê zjawiskami przemocy w szkole, w tym zagro¿eniem zjawiskami patologicznymi; narkomani¹, alkoholizmem, prostytucj¹, przemoc¹ fizyczna i psychiczn¹. Zapoznaj¹ siê z podejmowanymi
dzia³aniami przez placówki wychowawcze w celu ograniczenia lub wyeliminowania ww. zjawisk (informacjê przedstawi¹ pedagodzy szkolni). (r)

Og³oszenie
Na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego
w Œwidwinie oraz na tablicach poszczególnych Miast/Gmin
zosta³ wywieszony wykaz na zbycie nieruchomoœci
stanowi¹cej w³asnoœæ Skarbu Pañstwa oznaczonej dzia³k¹
niezabudowan¹ nr 45 o pow. 0,0620 ha po³o¿on¹
w obrêbie Wiêc³aw gmina Brze¿no.
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XV Dni Kultury Kresowej – Œwidwin 2011
Jubileuszowe
œwiêtowanie kultury
kresowej na ziemi
œwidwiñskiej rozpoczêto
ju¿ w dniu 26 maja.
Tego dnia odby³o siê spotkanie z
prof. dr. hab. Czes³awem Partaczem
z Koszalina, absolwentem œwidwiñskiego Technikum Mechanizacji
Rolnictwa w 1970 roku, na temat
historii polskich Kresów Wschodnich i otwarciem wystawy przedstawiaj¹cej zestaw katalogowych
zdjêæ muzealnych Muzeum Miasta
Lwowa ze zbiorów prywatnych
Iwony Rzepeckiej z Po³czyna
Zdroju, cz³onka Klubu TMLiKPW
w Œwidwinie, a tak¿e prace z konkursu „Tradycje wileñskie w naszym regionie”. Pani Rzepecka wymieniony zestaw 72 zdjêæ muzealnych Lwowa, a tak¿e 15 pozycji wydawnictw o Lwowie, jako darowiznê, przekaza³a do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Œwidwinie.
Profesor Partacz przedstawi³ w
sposób interesuj¹cy rys historyczny
rozwoju Kresów od XIII w. i ich
znaczenie w granicach Rzeczypospolitej, podczas zaborów, po odzyskaniu niepodleg³oœci oraz podczas
II wojny œwiatowej. Podkreœli³ znaczenie Lwowa i Wilna w dziejach
historii polskiej, kultury, nauki i tradycji. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na
tragediê, jak¹ Polacy prze¿yli podczas II Wojny Œwiatowej od nacjonalistów ukraiñskich z OUN i UPA
oraz SS Galizien. Podkreœli³, i¿ Kresy to nasza przesz³oœæ, o której nie
wolno nam zapomnieæ. S³uchacze
nie chcieli wypuœciæ profesora z sali
zadaj¹c mu mnóstwo pytañ i prosz¹c o szansê nastêpnych z nim spotkañ w Œwidwinie.
Niedziela 29 maja by³a zasadniczym dniem jubileuszu Kultury
Kresowej – Lwowa i Wilna. Od
godz. 11.00 na dziedziñcu zamkowym organizowa³ siê Jarmark Kresowy, wystêpowa³ zespó³ „Mopsiki” ze Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Œwidwinie. Od godz.
12.00 w koœciele pw. MBNP odprawiona zosta³a msza œwiêta w intencji Polaków na Kresach i Kresowian
na ziemi œwidwiñskiej, celebrowana przez ks. dziekana Ryszarda Kizielewicza z opraw¹ liturgiczn¹ i
darami o³tarza przygotowanymi
przez œwidwiñskich Kresowian.
Po mszy œwiêtej spod œwi¹tyni
ruszy³ barwny korowód zespo³ów
artrystycznych ulicami centrum
miasta na dziedziniec zamkowy –
miejsce imprezy. Rozpoczêli organizatorzy, prezesi Towarzystw Kresowych Lwowa Mieczys³aw Kostur

i Wilna - Anna Teresiñska oraz dyrektor Œwidwiñskiego Oœrodka
Kultury Marian Wiszniewski, którzy serdecznie powitali patrona imprezy burmistrza Œwidwina Jana
Owsiaka, starostê Miros³awa Majkê, przewodnicz¹c¹ Rady Powiatu
Danutê Malitowsk¹ i Rady Miasta
Henryka Klamana, wójta gminy
Œwidwin Zdzis³awa Pawelca, samorz¹dowców, dziennikarzy, a tak¿e
by³¹ mieszkankê Œwidwina poetkê i
eseistkê Teresê Tomsiê, której rodzice te¿ pochodzili z Kresów. Autorka w trakcie imprezy czyta³a publicznie swoje wiersze i podpisywa³a swoje wydawnictwa.
Burmistrz Jan Owsiak otwieraj¹c festyn z³o¿y³ gratulacje organizatorom, podkreœlaj¹c niezast¹pion¹ rolê Towarzystw Kresowych
Lwowa i Wilna w ¿yciu spo³ecznym
i kulturalnym miasta, jako ¿e podejmowane inicjatywy s³u¿¹ ocaleniu
kultury kresowej od zapomnienia i
przedstawiaj¹ ogromny ³adunek
wartoœci wychowawczych.
Do wieczora wystêpowa³y zespo³y szkolne i ludowe: „Leszczyna” z Pêczerzyna, „D¹browiacy” z
Rusinowa, „Drawianki” z Drawna,
romski „M³ode Gwiazdki” dzia³aj¹cy przy SP nr 2 w Œwidwinie, „Diament” taneczny zespó³ z ZS w
Brze¿nie, „Alber” z ZS Bierzwnica,
„Pantera” z ZS w Lekowie, zespo³y
œpiewacze z Koszalina – „Ba³tyk”,
„Sztorm”, „Z³ote nutki”, „Œródmieœcie”, kapela „Przylesianie” oraz
„Zgoda” z Byszewa, „Swojacy” z
Sitna i „Uœmiech” z £obza.
Ogó³em wyst¹pi³o 16 zespo³ów,
176 wykonawców z urozmaiconym
wspania³ym lwowsko-wileñskim
programem, owacyjnie oklaskiwanym przez publicznoœæ œwidwiñsk¹
i turystów, by³y te¿ bisy i wspólne
œpiewanie. Znakomitym urozmaiceniem ca³oœci programu by³y tak¿e wiersze lwowskie prezentowane
ze sceny przez Czes³awa Kaszubiaka, dyrektora teatru „Dialog” z
Domku Kata i Centrum Kultury 105
z Koszalina.
Prezes Towarzystwa Wileñskiego Anna Teresiñska podsumowa³a
tradycyjny ju¿ konkurs literackoplastyczny pn. „Tradycje wileñskie
w naszym regionie”. Wœród nagrodzonych najwiêkszy poziom artystyczny prezentowali: w kategorii
literackiej Ludmi³a RaŸniak, Jan
Piñczuk i Janina Kuderemska; w
kategorii plastycznej Natalia Bie³og³owa, Hubert Babiak, Alicja Pawelec, Natalia Fertykowska, Karolina
Bo¿ek i Julia Rewiñska.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ w³adzom samorz¹dowym powiatu i miasta Œwidwin oraz wójtom
gmin Œwidwin, Szczecinek i Brze¿-

no za wsparcie finansowe, a tak¿e
darczyñcom: Barbarze i Krzysztofowi G³owackim – Piekarnia „Ma³gorzatka”, Annie K³osiñskiej i Romanowi Ta³osze z restauracji „Zamkowa”. Dziêkujemy za wsparcie organizacyjne dyrektorowi ZSR CKP
w Œwidwinie Andrzejowi Muchorowskiemu oraz Lidii Zychowicz i
uczniom tej szko³y. Podziêkowania
wrêczono te¿ pracownikom ŒOK:
Beacie Górskiej wspaniale prowadz¹cej imprezê, plastyczce Joannie
Nowickiej, akustykowi Andrzejowi
Wariance, kierowniczce MBP Teresie Ludwikowskiej, kierowniczce
CIT Agnieszce Szyposzyñskiej, a
tak¿e s³u¿bom porz¹dkowym i zabezpieczaj¹cym.
Wystêpuj¹cym zespo³om, solistom, goœciom i wspó³organizato-

rom przypiêto emblematy XV Jubileuszowego Œwidwiñskiego Dnia
Kultury Kresowej 1996-2011, a prezes Mieczys³aw Kostur uhonorowa³
medalami
XX-lecia
Klubu
TMLiKPW w Œwidwinie zespó³
„Uœmiech” z £obza, wójta gminy
Szczecinek Janusza Babiñskiego i
Tomasza Nowackiego – kierownika
muzycznego zespo³ów koszaliñskich,
wspó³pracuj¹cego
z
TMWiKPW.
Wol¹ tak organizatorów, jak i
w³adz samorz¹dowych jest kontynuowanie w przysz³ych latach tej
piêknej inicjatywy wzbogacaj¹cej
horyzont kulturalny ziemi œwidwiñskiej, identyfikuj¹cej mieszkañców,
nie tylko Kresowian, ze swoj¹ „ma³¹
ojczyzn¹”
Mieczys³aw Kostur
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Sukces œwidwiñskich artystów
29 maja w niedzielê
zakoñczy³ siê Fina³owy
Festiwal Pieœni
Religijnej w Koszalinie.
W szranki stanêli
wykonawcy - laureaci
eliminacji na terenie
ca³ej Diecezji
koszaliñskoko³obrzeskiej, które
przeprowadzane by³y w
Koszalinie, S³upsku,
Pile, Szczecinku i w
Œwidwinie.
Poziom artystyczny wykonawców by³ bardzo wysoki i wyrównany, przez co zreszt¹ jury mia³o nie
lada problem do rozwi¹zania. Podjêto decyzjê o przyznaniu poszczególnych miejsc i tak oto w wiêkszoœci nagrody trafi³y dla wykonawców
z powiatu œwidwiñskiego:
I miejsce w kat. doroœli - Grupa
Uwielbiaj¹ca Zboru Zielonoœwi¹tkowego w Œwidwinie
I miejsce w kat. doroœli - duety Anna Mañka (Drawsko Pom.) i Sebastian Worobiej (Œwidwin)
I miejsce w kat. m³odzie¿ soliœci
- równorzêdnie - Blanka Adamczyk
i Ewa Drewiankowska reprezentuj¹ce Klub 1. Skrzyd³a Lotnictwa
Taktycznego w Œwidwinie (grupa
solistów w tej kategorii by³a najliczniejsza)
III miejsce w kat. m³odzie¿ zespo³y wokalne: grupa Przed Siebie pod kier. p. Roberta Ussa, reprezentuj¹ca Œwidwiñski Oœrodek Kultury
I miejsce w kat. dzieci - zespo³y

Zespó³ Przed Siebie

Karolina Jankowska wokalistka
grupy Unisono
- Unisono ze Œwidwina pod kier. p.
Piotra Adamczyka
I miejsce w kat dzieci - soliœci Pawe³ Wierucki ze Szko³y Podstawowej w Brze¿nie, którego opiekunem jest p. Artur Ardziejewski
(Pawe³ na festiwalu w Œwidwinie
otrzyma³ Grand Prix).
Co prawda Grand Prix otrzyma³
zespó³ z Pi³y, ale jak widaæ powy¿ej
wiêkszoœæ laureatów pochodzi³a z
powiatu œwidwiñskiego. Œwiadczy
to o tym, ¿e jury festiwalu w Œwidwinie kieruj¹c na fina³ do Koszalina 8
laureatów nie pomyli³o siê – zdobyli
oni a¿ 7 nagród g³ównych. A oceny
tej dokonali: prof Monika Zytke
(przewodnicz¹ca) prof. Iwona Wiœniewska-Salamon, dr Marek Bohuszewicz, Anna Kabaciñsaka i Ewa
Szereda. Na zakoñczenie fina³u

Anna Mañka i Sebastian Worobiej
swój koncert da³ wokalista Mate. O
i Natalia Niemen (prywatnie ma³¿eñstwo), którzy niegdyœ stanowili
(i czasem stanowi¹) „podporê arty-

Udany fina³ Paw³a w Koszalinie
BRZE¯NO - KOSZALIN. Pod koniec
kwietnia gratulowaliœmy Paw³owi
Wieruckiemu zdobycia nagrody
Grand Prix w Festiwalu Pieœni Religijnej
w Œwidwinie, ¿ycz¹c sukcesu w
ostatnim etapie tego konkursu.
29 maja w Koszalinie odby³ siê fina³, w którym udzia³
wziêli laureaci eliminacji przeprowadzonych wczeœniej
w S³upsku, Koszalinie, Szczecinku, Pile i Œwidwinie,
obejmuj¹cych teren ca³ej Diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej. Wykonawcy prezentowali wysoki poziom artystyczny, tym bardziej cieszy fakt, ¿e I nagroda w kategorii dzieci - soliœci trafi³a do ucznia ze Szko³y Podstawowej w Brze¿nie (instruktor Artur Ardziejewski). Mo¿emy byæ dumni z sukcesów Paw³a, który doskonale promuje nie tylko swoj¹ szko³ê, ale i powiat œwidwiñski. (o)

styczn¹” grupy Trzecia Godzina
Dnia, która by³a goœciem œwidwiñskiego festiwalu.
Rafa³ Nizio³

W Brze¿nie
radni
utworzyli
stra¿ gminn¹
(BRZE¯NO) Na sesji odbytej w dniu 27 maja br. radni Rady
Gminy Brze¿no podjêli uchwa³ê o utworzeniu stra¿y gminnej.
Uchwalili te¿ dla niej regulamin.
Stra¿ ma dbaæ o porz¹dek w
ca³ej gminie. Bêdzie finansowana z bud¿etu gminy i bêdzie
w strukturze urzêdu gminy. (r)
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W Œwidwinie ods³oniêto tablicê
upamiêtniaj¹c¹ wizytê Prezydenta RP
Tablica upamiêtniaj¹ca
wizytê Prezydenta RP
Lecha Kaczyñskiego
zosta³a uroczyœcie
ods³oniêta na budynku
Urzêdu Miasta w
Œwidwinie.
Bez w¹tpienia by³o to jedno z
najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu
miasta w ci¹gu ostatnich lat. 1
czerwca 2009 roku Lech Kaczyñski
odwiedzi³ trzy miasta w województwie zachodniopomorskim: Rewal,
Trzebiatów i na zakoñczenie - Œwidwin. Z³o¿y³ kwiaty pod pomnikiem
na Placu Lotników upamiêtniaj¹c
ofiary katastrofy pod Miros³awcem
oraz innych wypadków lotniczych,
a nastêpnie przyjecha³ na Plac Konstytucji 3 Maja. W swoim przemówieniu zachêca³ do g³osowania w

zbli¿aj¹cych siê wówczas wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Nastêpnie, z okazji Dnia Dziecka,
czêstowa³ najm³odszych mieszkañców miasta s³odyczami, podawa³
ludziom rêkê, a nawet rozdawa³ autografy. Odby³o siê wtedy równie¿
krótkie spotkanie w wê¿szym gronie w Urzêdzie Miasta.
Nie by³a to jedyna wizyta Lecha
Kaczyñskiego w Œwidwinie - jako
zwierzchnik si³ zbrojnych by³ tu w
lutym 2008 roku na pogrzebie lotników poleg³ych pod Miros³awcem. Wtedy jednak niewielu mieszkañców mog³o uczestniczyæ w tej
ceremonii. Natomiast w spotkaniu,
które odby³o siê w roku 2009 móg³
wzi¹æ udzia³ ka¿dy. To jedyna taka
wizyta g³owy pañstwa polskiego w
Œwidwinie, która w kontekœcie tragedii smoleñskiej nabra³a innego
wymiaru. Z tego powodu w³adze
miasta, które go wówczas zaprosi-

Wieœci œwidwiñskie 13.6.2011 r.
³y, postanowi³y uhonorowaæ pamiêæ
prezydenta Lecha Kaczyñskiego
funduj¹c tablicê umieszczon¹ przy
wejœciu do Urzêdu Miasta.
Ods³oniêto j¹ dok³adnie w drug¹
rocznicê pamiêtnej wizyty - 1
czerwca 2011 roku. Tego dnia odby³a siê sesja Rady Miasta, na któr¹ zaproszono wielu goœci. ZnaleŸli siê
wœród nich pos³owie - Czes³aw Hoc
i Joachim Brudziñski. Po przywitaniu i rozpoczêciu obrad uczestnicy
wyszli przed budynek urzêdu. Burmistrz Jan Owsiak w swoim przemówieniu podkreœli³, ¿e tablica upamiêtnia wyj¹tkowe wydarzenie w
najnowszej historii miasta. - Wielu z
mieszkañców, z którymi siê spotykam i rozmawiam, ma do dziœ w
pamiêci s³owa pana Prezydenta mówi³. - To data, o której œwidwinianie bêd¹ pamiêtaæ d³ugie lata. Nas
ju¿ nie bêdzie, a ten fakt pozostanie
w historii miasta.
Tablicê wspólnie ods³onili burmistrz Jan Owsiak i przewodnicz¹cy Rady Miasta Henryk Klaman,
natomiast ks. Ryszard Kizielewicz
dokona³ poœwiêcenia. Pose³ Joachim Brudziñski odczyta³ pismo z
podziêkowaniami od prezesa PiS,
brata poleg³ego Prezydenta, Jaros³awa Kaczyñskiego. Podobnie, jak
i dwa lata temu nie zabrak³o s³odkich podarunków dla najm³odszych
z okazji Dnia Dziecka. Burmistrz i
przewodnicz¹cy czêstowali przyby³ych na uroczystoœæ uczniów œwidwiñskich szkó³ cukierkami z herbem miasta. Delegacje mieszkañców z³o¿y³y pod tablic¹ kwiaty. UM
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NAJODWA¯NIEJSZY Z ODWA¯NYCH
Powszechnie dostêpne
media sugeruj¹ nam, ¿e
¿yjemy w wolnej Polsce
i nie ma specjalnej
potrzeby, aby zajmowaæ
siê patriotyzmem.
Pojêcie to funkcjonuje
w spo³eczeñstwie,
ale bardzo czêsto jest
sp³ycane i ogranicza siê
do zewnêtrznych
objawów patriotyzmu,
najczêœciej do
wywieszenia flagi
narodowej przy okazji
wa¿nego wydarzenia
w historii naszej
Ojczyzny albo do
przypinania kotylionów
do odzie¿y wierzchniej.
To wa¿na deklaracja,
ale niewystarczaj¹ca.
Jeœli za tym nie pójdzie odpowiednia wiedza i œwiadome dzia³anie wynikaj¹ce z g³êbokiej i wewnêtrznej potrzeby, to z tego powierzchownego patriotyzmu niewiele zostanie.
O patriotyzmie s³yszymy ju¿ w
szkole. Z okazji œwi¹t narodowych
odbywaj¹ siê uroczyste apele, które
maj¹ za zadanie szerzyæ umi³owanie
w³asnej historii oraz propagowaæ
pamiêæ o wa¿nych wydarzeniach i
bohaterach narodowych. To bardzo
istotny element edukacji patriotycznej m³odego pokolenia Polaków,
gdy¿ jak mówi przys³owie „czym
skorupka za m³odu nasi¹knie, tym
na staroœæ obrodzi”. O historii Polski trzeba mówiæ nawet wbrew osobom, które uwa¿aj¹, ¿e patriotyzm
jest obciachowy, przestarza³y, niemodny i ma³o postêpowy. Niezwykle ciekawe s¹ dzieje naszej Ojczyzny. Wiele w nich bohaterstwa,
chwa³y, ale tak¿e chwil smutnych i
pora¿ek. To wszystko kszta³tuje
nasz¹ to¿samoœæ narodow¹. S³uga
Bo¿y, Prymas Tysi¹clecia Stefan
Kardyna³ Wyszyñski powiedzia³:
,,Naród bez dziejów, bez przesz³oœci, staje siê narodem bezdomnym,
narodem bez przysz³oœci”. Wielokrotnie o umi³owaniu Ojczyzny i
historii swojego Narodu mówi³ do
nas b³ogos³awiony Jan Pawe³ II.
Swoim uczniom, wbrew panuj¹cej niechêci do nauki, powtarzam,
¿e warto i trzeba znaæ historiê swojej Ojczyzny. Znajomoœæ dziejów
naszych przodków pomo¿e lepiej
zrozumieæ teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ.

W tym celu, wraz z uczniami
klasy II a gimnazjum Zespo³u Szkó³
Publicznych im. Jana Paw³a II w Redle, przygotowa³em w holu szko³y
wystawê z okazji 63. rocznicy mordu s¹dowego na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. To postaæ wyj¹tkowa
w naszej historii, a ci¹gle ma³o znana. Warto przypomnieæ historiê tego
wyj¹tkowego bohatera.
Z ciekawoœci przejrza³em trzy
ogólnopolskie dzienniki (z dnia 25
maja 2011 r.) i tylko w „Naszym
Dzienniku” znalaz³em obszerny artyku³ prof. Wies³awa Jana Wysockiego przypominaj¹cy sylwetkê rotmistrza Pileckiego. W „Gazecie
Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” nie
by³o nawet wzmianki o tej rocznicy.
Nie dziwi mnie postawa redaktorów
„Gazety Wyborczej”, ale po dziennikarzach „Rzeczpospolitej” nie
spodziewa³em siê takiej reakcji, a
w³aœciwie jej braku – tym bardziej,
¿e przez ostatnich 8 tygodni ukazywa³ siê z t¹ gazet¹ wspania³y dodatek o „¯o³nierzach Wyklêtych”. Widaæ, ¿e pamiêæ o rotmistrzu Pileckim ci¹gle kogoœ uwiera albo po
prostu jest wyrzutem sumienia. Rotmistrzu! Swoim ¿yciem i dzia³alnoœci¹ zas³u¿y³eœ na nasz¹ pamiêæ!
Witold Pilecki urodzi³ siê 13
maja 1901 r. w O³oñcu w Karelii na
pó³nocy Rosji nad Morzem Bia³ym,
w rodzinie ziemiañskiej Juliana i
Ludwiki z Osiecimskich. Rodzice
byli dzieæmi zes³añców po insurekcji styczniowej i na zsy³ce, daleko

od stron rodzinnych, za³o¿yli rodzinê. Witold by³ przedstawicielem pokolenia ¿yj¹cego pod trzema zaborami, którego d¹¿eniem by³o odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci.
W 1910 r., aby zapobiec rusyfikacji
dzieci, Pileccy przenieœli siê do
Wilna. Tam m³ody Witold rozpocz¹³ swoj¹ edukacjê – wielokrotnie póŸniej przerywan¹. By³y to
trudne lata dla odradzaj¹cej siê Polski. Od 1914 do 1923 r. dzia³a³ w
konspiracyjnym harcerstwie i Polskiej Organizacji Wojskowej,
ochotniczo wst¹pi³ te¿ do Samoobrony Wileñskiej. Od 1918 r. równie¿ ochotniczo walczy³ w szeregach odrodzonego Wojska Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej.
Po uzyskaniu matury rozpocz¹³ studia jako wolny s³uchacz na Wydziale Sztuk Piêknych Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie. Trudna
sytuacja rodzinna zmusi³a m³odego
Pileckiego do podjêcia pracy zarobkowej; zatrudni³ siê m.in. w Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych Ziemi Wileñskiej i jako sekretarz sêdziego œledczego w Okrêgu m. Wilno.
Od 1926 r. gospodarowa³ na odzyskanej czêœci rodzinnego maj¹tku
Sukurcze ko³o Lidy (obecnie Bia³oruœ), gdzie inicjowa³ wiele dzia³añ
spo³ecznych, m.in. kierowa³ Stra¿¹
Ogniow¹ oraz konnym Przysposobieniem Wojskowym.
Witold Pilecki obdarzony by³
wieloma talentami, mia³ m.in.
uzdolnienia artystyczne, czego

przyk³adem s¹ zachowane do dziœ
obrazy œwiêtych w koœciele parafialnym w Krupie. Zachowa³o siê te¿
kilka rysunków, zarówno artystycznych, jak i technicznych, które stanowi³y instrukta¿ dla syna Andrzeja. Czêsto te¿ pisa³ listy w formie
wierszy.
7 kwietnia 1931 r. Witold o¿eni³
siê z nauczycielk¹ z pobliskiej szko³y, Mari¹ z Ostrowskich, i doczeka³
siê dwojga dzieci - Andrzeja i Zofii.
Rodzinn¹ sielankê przerwa³a jednak napaœæ Niemiec na Polskê. 1
wrzeœnia 1939 r. rozpoczê³a siê II
wojna œwiatowa….
Witold bra³ udzia³ w kampanii
wrzeœniowej walcz¹c w szeregach
19. Dywizji Piechoty (wchodz¹cej
w sk³ad Armii „Prusy”), póŸniej w
szwadronie u³anów lidzkich i na
koniec w 41. Dywizji Piechoty. Pilecki prowadzi³ walkê a¿ do 19 paŸdziernika 1939 r.
W okupowanej Warszawie ju¿ w
listopadzie 1939 r. ppor. Witold Pilecki stworzy³ wraz z mjr. Janem
W³odarkiewiczem konspiracyjn¹
Tajn¹ Armiê Polsk¹, by³ szefem jej
sztabu, szefem Oddzia³u I oraz inspektorem organizacyjnym.
Za wiedz¹ komendanta ZWZ
gen. Stefana Roweckiego „Grota”
dobrowolnie (!!!) zg³osi³ siê do misji wojskowej w obozach koncentracyjnych i 19 wrzeœnia 1940 r. odda³
siê w rêce niemieckie podczas drugiej wielkiej ³apanki warszawskiej
na ¯oliborzu.
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– ROTMISTRZ WITOLD PILECKI

W nocy z 21 na 22 wrzeœnia jako
Tomasz Serafiñski trafi³ do KL Auschwitz (zarejestrowany zosta³
jako nr 4859), gdzie z czasem zainicjowa³ opart¹ na systemie pi¹tkowym konspiracjê obozow¹, a nastêpnie scali³ z innymi grupami obozowego podziemia, tworz¹c Zwi¹zek Organizacji Wojskowych
(ZOW). Meldunki z obozu dociera³y do w³adz ZWZ-Armii Krajowej,
sk¹d wysy³ane by³y do Londynu i
przekazywane aliantom. To Pilecki,
jako jeden z pierwszych, poinformowa³ Zachód o mordach na Polakach, Rosjanach i ¯ydach dokonywanych w KL Auschwitz, za co gen.
Rowecki „Grot” awansowa³ Pileckiego do stopnia porucznika. W
Œwiêta Wielkanocne 27 kwietnia
1943 r. - po 947 dniach pobytu za
drutami - Pilecki wraz z dwoma
wiêŸniami (Janem Redzejem i
Edwardem Ciesielskim) zbieg³ z
Auschwitz. Do Warszawy dotar³
dopiero 22 sierpnia 1943 r. W³¹czy³
siê w pracê konspiracyjn¹ wystêpuj¹c pod przybranym nazwiskiem
Roman Jezierski. Podczas jednego
ze spotkañ z dzieæmi przekaza³ im
swoje ¿yciowe motto: „Kochajcie
ojczyst¹ ziemiê. Kochajcie swoj¹
œwiêt¹ wiarê i tradycjê w³asnego
Narodu. Wyroœnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez
siebie najwy¿szym wartoœciom,
którym trzeba s³u¿yæ ca³ym swoim
¿yciem”. Za swoj¹ bohatersk¹ dzia³alnoœæ na terenie obozu w Au-

schwitz por. Pilecki rozkazem komendanta g³ównego Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego z 19 lutego 1944 r. awansowany zosta³ do stopnia rotmistrza
kawalerii.
Wobec zbli¿aj¹cej siê nieuchronnie okupacji sowieckiej dowództwo AK rozpoczê³o przygotowania do utworzenia nowej organizacji podziemnej o kryptonimie
„NIE” (Niepodleg³oœæ), której celem by³o kontynuowanie walki o
niepodleg³oœæ Polski po zajêciu jej
terenów przez Armiê Czerwon¹. W
pracach organizacyjnych bra³ tak¿e
udzia³ rotmistrz Pilecki. Dzia³ania
te przerwa³ jednak wybuch Powstania Warszawskiego. Pilecki w³¹czy³
siê do dzia³añ bojowych. Pocz¹tkowo walczy³ jako szeregowy ¿o³nierz
zgrupowania „Chrobry II”, by póŸniej zostaæ zastêpc¹ i dowódc¹ 2.
kompanii I batalionu. Walczy³ na
Woli w rejonie ulic: Towarowa,
Pañska, Miedziana, ¯elazna i plac
Starynkiewicza. Broniony przez
niego teren zyska³ nazwê „Reduta
Witolda” i by³ jedn¹ z najd³u¿ej bronionych redut powstañczych.
Po upadku powstania, Pilecki
wraz ze swoimi ¿o³nierzami trafi³ do
obozu w O¿arowie, sk¹d przewieziono go do obozu jenieckiego w
Lamsdorfie (£ambinowice ko³o
Opola), a nastêpnie do oflagu w
Murnau. Po oswobodzeniu z obozu
znalaz³ siê w 2. Korpusie Polskim
we W³oszech, w II Oddziale sztabu

gen. W³adys³awa Andersa. Rotmistrz Pilecki zameldowa³ gotowoœæ powrotu do kraju i prowadzenie dalszych prac konspiracyjnych
w ramach wczeœniejszych zadañ i po
otrzymaniu przyzwolenia genera³ów Andersa i Pe³czyñskiego, na
pocz¹tku grudnia 1945 r. powróci³
do zniewolonej przez Sowietów i
ich komunistycznych rodzimych
popleczników Polski. W podró¿y
do Polski towarzyszyli Pileckiemu:
Maria Szel¹gowska „Rysia” i Boles³aw Niewiarowski. Do Warszawy
dotarli 8 grudnia 1945 r.
Witold Pilecki zacz¹³ swoj¹
dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ od stopniowego nawi¹zywania kontaktów
z by³ymi ¿o³nierzami TAP i by³ymi
wiêŸniami z Auschwitz. Grupa Pileckiego zdobywa³a informacje na
temat dzia³alnoœci NKWD i UB, narastaj¹cego terroru, dzia³alnoœci
niepodleg³oœciowego podziemia
zbrojnego, fa³szerstw wyborczych
oraz o wspó³pracy gospodarczej
Polski ze Zwi¹zkiem Sowieckim.
Wszystkie te raporty trafia³y do gen.
Andersa. W czerwcu 1946 r. rotmistrz Pilecki otrzyma³ rozkaz od
gen. Andersa o natychmiastowym
wyjeŸdzie na Zachód z powodu zagro¿enia aresztowaniem. Pilecki nie
chcia³ opuszczaæ kraju. Nie mia³
nastêpcy, któremu móg³by przekazaæ rozpoczêt¹ przez siebie dzia³alnoœæ oraz pozostawi³by w Polsce
swoj¹ rodzinê – ¿onê Mariê i dzieci:
Andrzeja i Zosiê.

8 maja 1947 r. rotmistrz Witold
Pilecki zosta³ aresztowany, a wraz z
nim w sprawie zatrzymano 23 osoby, z których tylko kilkoro póŸniej
zwolniono. Od razu poddano go niezwykle brutalnemu œledztwu, które
osobiœcie nadzorowa³ dyrektor Departamentu Œledczego Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego
p³k Józef Ró¿añski (w³aœc. Józef
Goldberg). W trakcie procesu podczas widzenia z ¿on¹ zmaltretowany Witold wypowiedzia³ znamienne
s³owa, najlepiej charakteryzuj¹ce
metody „sprawowania w³adzy”
przez komunistów: „Oœwiêcim to
by³a igraszka”.
Proces rotmistrza Pileckiego i
jego towarzyszy przed Wojskowym
S¹dem Rejonowym w Warszawie
rozpocz¹³ siê 3 marca 1948 r. i trwa³
nieca³e dwa tygodnie. 15 marca
1948 r. Witold Pilecki skazany zosta³ na karê œmierci. Boles³aw Bierut nie skorzysta³ wobec niego z
prawa ³aski. Wyrok wykonano 25
maja 1948 r. o godz. 21.30 w wiezieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Katem
by³ st. sier¿. Piotr Œmietañski. Do
dzisiaj nie wiadomo, gdzie spoczywa cia³o Witolda Pileckiego.
Przez wiele lat sowieckiej dominacji w PRL nie wolno by³o mówiæ
o Witoldzie Pileckim. Dopiero 8
wrzeœnia 1990 r. nast¹pi³o „uniewinnienie” Witolda Pileckiego.
Podkreœlono niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków oraz bezsporny fakt, i¿ rotmistrz nie by³
szpiegiem, a ¿o³nierzem Polskich
Si³ Zbrojnych na Zachodzie i wykonywa³ powierzone mu zadania. W
roku 2006 - pomijaj¹c niezrozumia³y sprzeciw niektórych cz³onków
kapitu³y orderowej, w tym tak¿e z
obozow¹ przesz³oœci¹ - prezydent
RP Lech Kaczyñski odznaczy³ poœmiertnie rtm. Witolda Pileckiego (i
gen. Augusta Emila Fieldorfa) Orderem Or³a Bia³ego, najwy¿szym
odznaczeniem Rzeczypospolitej, w
uznaniu jego zas³ug w wiernej, niez³omnej s³u¿bie Polsce Niepodleg³ej.
Sergiusz ¯uchowski
PS. Przy redagowaniu notatki
biograficznej o rotmistrzu Witoldzie
Pileckim korzysta³em z albumu autorstwa Jacka Paw³owicza: „Rotmistrz Witold Pilecki 1901 - 1948”
wydanego przez Instytut Pamiêci
Narodowej (W-wa 2008). Pomocny
okaza³ siê tak¿e wspomniany artyku³
prof. Wies³awa Jana Wysockiego
(„Nasz Dziennik”, z 25 maja 2011
r.). Wiêcej informacji o rotmistrzu
Witoldzie Pileckim mo¿na znaleŸæ
na stronie: www.pilecki.ipn.gov.pl.
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Œwiêto Dzieci
w Redle

Filia Biblioteczna w Redle zorganizowa³a imprezê plenerow¹ z okazji
Dnia Dziecka. M³odzi czytelnicy wyszli z murów biblioteki, aby wzi¹æ
udzia³ w zabawach lub w którymœ z konkursów np. w konkursie plastycznym
„Mój ulubiony bohater”. Dzieci rysowa³y kolorow¹ kred¹ na brystolu swoje
ulubione postaci z baœni. Poczêstunek, czyli s³odycze i jab³ka ufundowa³
Radny, Antoni Banaszewski.
CIKT

Œwiêto Dzieci w Ko³aczu

Wieœci œwidwiñskie 13.6.2011 r.

Zorganizowali pobór krwi

Zacna inicjatywa

Po³czyn – Zdrój. W Po³czynie –
Zdroju, 9 czerwca odby³ siê pobór
krwi. Ju¿ po raz trzeci, a drugi raz w
tym roku. G³ówn¹ inicjatork¹ tego
wydarzenia jest radna Krystyna
Nowakowska przy wspó³pracy z
Komisj¹ Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej RM oraz Burmistrzem Po³czyna – Zdroju. Do honorowego
poboru zg³osi³y siê 42 osoby, z czego 33 osoby odda³y krew w tym
dniu. Jest to bardzo cenna inicjaty-

wa. Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê tym osobom, które odda³y krew w tym dniu. Krew odda³o
du¿o m³odzie¿y z po³czyñskich
szkó³, a tak¿e osoby starsze, które
ten cenny dar oddaj¹ od wielu lat.
Krew potrzebna jest dla osób chorych, bo dziêki niej mog¹ powróciæ
szybciej do zdrowia. Pani Nowakowska myœli ju¿ o nastêpnej akcji
i chce , by wziê³o w niej jeszcze
wiêcej osób.

Dzieñ Matki w Szeligowie

Rada So³ecka oraz Œwietlica
Wiejska w Ko³aczu zorganizowa³y
28 maja 2011 r. festyn z okazji Dnia
Dziecka.
Dzieci bra³y udzia³ w konkursach prowadzonych przez panie
El¿bietê Mielcarek, edukatora z
Nadleœnictwa Po³czyn (konkursy o
tematyce leœnej) oraz Magdalenê
Antolak z Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju. Mog³y równie¿
piec kie³baski i poskakaæ na dmu-

chanych zamkach. Obecnym umila³a czas muzyka w wykonaniu zespo³u z Ko³acza.
Impreza cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem dzieci - i nie tylko.
Wœród doros³ych goœci byli rodzice,
mieszkañcy Ko³acza, obecni byli
tak¿e pani Burmistrz, Barbara Nowak, jej zastêpca, Miros³aw Pierz
oraz przedstawiciele Rady Miejskiej.
Ewa Soko³owska

28 maja œwietlica wiejska w Szeligowie zaprosi³a mamy z miejscowoœci Szeligowo, Sucha i Borkowo na imprezê z okazji ich œwiêta. Spotkanie przygotowa³a
Anna Zientara, opiekun œwietlicy. Mamy wys³ucha³y przygotowanego na tê okazjê
programu artystycznego w wykonaniu Kasi Skrzypskiej, otrzyma³y te¿ drobne
upominki. Jedn¹ z atrakcji wieczoru by³ wystêp pana Jana Ksi¹¿ka ze Œwidwina,
graj¹cego na instrumentach klawiszowych i na harmonii. Panie nie tylko s³ucha³y
z przyjemnoœci¹ jego gry, ale tak¿e œpiewa³y i... tañczy³y. Impreza by³a bardzo
udana, trwa³a do póŸnych godzin wieczornych. Organizator spotkania dziêkuje
wszystkim Matkom za tak liczne przybycie i za przygotowanie poczêstunku. (o)
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Du¿y balkon, przestronna piwnica,
bezkonfliktowe s¹siedztwo. Tel. 91
397 5637, 692 070 387

Sprzedam pó³ domu wolno staj¹cego w Kraœniku, do remontu, pow. 86
mkw., z dzia³k¹ ok 1 ha. Cena 75 tys.
z³. Tel. 798 799 947 lub 91 395 4166

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Sprzedam: 3-pokojowe mieszkanie
w³asnoœciowe, bezczynszowe, na
parterze domu dwurodzinnego,
przy ul. M. Konopnickiej. Pow. 61
mkw., du¿a piwnica, ogród, pom.
gospodarcze, gaz, okna PCV, panele. Cena 205 tys. Tel. 508 263 111.

Pilnie sprzedam w Dobrej k. Nowogardu 1/2 domu o pow. 100 mkw. i
gara¿ 42 mkw., powierzchnia dzia³ki 750 mkw. Tel. 668 431 301

Tanie meble KA-MAR ul. Bema (
przy SCMB). Nowoczesne meble
u¿ywane, meble dobrej jakoœci!
Atrakcyjne ceny. ZAPRASZAMY

Region

Powiat gryficki

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, PL UE, kontakt Rafa³ 607 790 680

Powiat ³obeski

Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie
bezczynszowe 78 mkw. w Wierzbiêcinie, z piwnic¹, przylegaj¹cym
ogródkiem i gara¿em. Cena 140 tys.
z³. Tel. 511 213 566.
Sprzedam mieszkanie bez czynszowe 50 mkw. w Dobrej, 2 pokojowe z
ogrodem, piwnic¹, komórk¹ gospodarcz¹. Cicha okolica w centrum.
Cena 55 tys. z³. Tel. 511 213 566.
Sprzedam dom o pow. 150 mkw.
plus pom. gosp. o pow. 70 mkw. w
Pusinowie gm. £obez. Dzia³ka siedliskowa 0,14 ha, w s¹siedztwie las,
rzeka. Cena 350 tys. z³ do negocjacji. Tel. 91 397 3398, 665 373 398.
Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572
Na sprzeda¿: Dobra, pow. ³obeski.
Mieszkanie pow. 46,68 mkw., parter
w budynku dwurodzinnym, 3 pokoje, ³azienka, kuchnia, piwnica pow.
8,67 mkw., w³asne co plus kominek.
Mieszkanie zadbane, wszystko odnowione. Ogródek przydomowy 80
mkw. Centrum miasta. Cena 102
tys. z³. Wiêcej informacji tel.
662137198.

Powiat gryficki
Gryfice szukam kawalerki do wynajêcia. Tel. 663 656 827.

ROLNICTWO
M³ode kury nioski 20-tygodniowe, pocz¹tek noœnoœci. Gosp.
drobiarskie, ¯abowo 13, tel. 9139-10-666.

Tucze nad j. Woœwin dz.budowl.
2700 m2 - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat drawski
Sprzedam dom 126 mkw. z du¿ym
ogrodem w Drawsku Pom. Tel. 607
798 595.

Sprzedam rower elektryczny nowy.
Tel. 798 654 602, 91 384 2775
Sprzedam rega³y sklepowe i ladê
ch³odnicz¹. Cena do uzgodnienia.
Tel. 663 983 782

Region

Powiat œwidwiñski

GARA¯E, WIATY BLASZANE,
MONTA¯ - DOWÓZ GRATIS.
TEL. 598 334 536, 605 286
058, 661 953 331. PRODUCENT GO-STAL PRZECHLEWO. U nas najtaniej.

Po³czyn Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821 461

T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Dzia³ka Po³czyn Zdrój, 1086 mkw.
Tel. 600 565 719

Powiat œwidwiñski

US£UGI
Powiat ³obeski
Pracowa³eœ/Pracujesz za granic¹??!! Odzyskamy twój podatek. (Holandia, Dania, Norwegia,
Niemcy, Szwecja, Irlandia,
Wlk.Brytania) Zasi³ki rodzinne.
Firma TAX-PRO, ul.Orzeszkowej 6A, 73-150 £obez, Telefon:
511 99 22 70.
Studnie wiercone ( do 20 m). Koszt
z rurami i filtrami 250,- z³ brutto / za
1 mb. Do koñca czerwca bie¿¹cego
roku. Tel. 501 546 814
Us³ugi hydrauliczne. Tel. 600 382
214, 91397 9109
Wykoñczenia wnêtrz, p³ytki, panele, regipsy, malowanie, szpachlowanie, stolarka itp. Tel. 792 289 761,
661 545 391
Wideofilmowanie. Tel. 605 732 267.

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.

Zgubiono legitymacjê studenck¹ o
nr. 10626 WSTiH. Znalazcê proszê
o kontakt: tel. 943653500.

Powiat ³obeski
Praca przedstawiciel finansowy
dla osób z terenu £obza i Wêgorzyna. Zarobki ok. 250 z³ w tygodniu, 3 godziny pracy dziennie.
Tel. 608 660 180

Powiat œwidwiñski
Przyjmê do pracy w gospodarstwie
operatora z praktyk¹ na nowoczesny sprzêt: kombajn, traktor, opryskiwacz, siewnik. Mo¿liwoœæ zamieszkania. Œwidwin, tel. 887
101 209.
Przyjmê do pracy dozorcê lub dozorczyniê na zasi³ku sta³ym lub
emeryturze. Œwidwin, tel. 887
101 209.

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Kupiê zarejestrowan¹ przyczepkê
samochodow¹. Tel. 603 720 382

Reklama w Wieœciach œwidwiñskich
tel. 504 042 532, e-mail: wppp1@wp.pl
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ŒWIÊTO RODZINY
TO NASZA TRADYCJA

Tradycyjnie, ka¿dego roku, w
Przedszkolu „Pod Topol¹” uroczyœcie obchodzimy Dzieñ Mamy
i Taty.
Dzieci ze wszystkich grup wraz
ze swoimi paniami zapraszaj¹ do
przedszkola rodziców by zaprezentowaæ im programy artystyczne
przygotowane specjalnie na tê okazjê. Przedszkolaki recytuj¹, tañcz¹ i
œpiewaj¹. Obdarowuj¹ zaproszonych goœci samodzielnie wykonanymi prezentami.
Wszyscy tego dnia s¹ uœmiechniêci i zadowoleni. Przedszkolaki,
bo sprawi³y radoœæ swoim ukochanym rodzicom. Rodzice, bo mi³o
popatrzeæ i na w³asne oczy przekonaæ siê jak wiele nauczy³y siê ich
pociechy. Panie w przedszkolu, bo
wspaniale patrzeæ na radoœæ dzieciaków i ich rodziców, to przecie¿

namacalna ocena naszej pracy.
Tu¿ po uroczystoœciach Dnia
Mamy i Taty œwiêtujemy Dzieñ
Dziecka. W tym roku zaproponowaliœmy dzieciom Spartakiadê Sportow¹, podczas której przedszkolaki
rywalizowa³y w ró¿nych konkurencjach. By³o gwarno, weso³o i przede
wszystkim zdrowo. Dzieci po wysi³ku zjad³y pyszn¹ kie³baskê z grilla,
oczywiœcie w zestawie z surówkami, a po posi³ku bawi³y siê na
zje¿d¿alni pneumatycznej.
Ka¿dego roku staramy siê zapewniæ naszym wychowankom
nowe atrakcje z okazji ich œwiêta, bo
uœmiech dziecka jest dla nas najwa¿niejszy.
Joanna B¹kowska
Nauczycielka
Publicznego
przedszkola nr 2 „Pod Topol¹” w
Œwidwinie.

CZYTALI DZIECIOM W „TRÓJCE”

Maj – miesi¹c ksi¹¿ki i mi³oœników czytania, zosta³ zakoñczonyjak na to przysta³o – w sposób literacki. Tym razem goœciem specjalnym dzieci z „Trójki” by³a pani
Wies³awa Metryka, pracownik kancelarii parafii wojskowej.
Uczniowie klas 1 – 3 i dzieci 5 i
6 letnie mog³y wys³uchaæ stosownie
dobranych do ich wieku utworów,
wœród których znalaz³y siê miêdzy
innymi „Klechdy domowe” i utwory wspó³czesne. Spotkanie czytelnicze by³o okazj¹ do rozstrzygniêcia
konkursu plastycznego zorganizowanego przez bibliotekê szkoln¹ dla

uczniów klas „0” – 3 pt. „Ok³adka
ulubionej ksi¹¿ki”. Wszystkie prace
zosta³y nagrodzone pami¹tkowymi
dyplomami, upominkami i s³odkimi
niespodziankami.
Przed nami ju¿ ostatnie spotkanie i ostatnie rozstrzygniêcia konkursowe, ale goœæ i repertuar to jeszcze tajemnica, ale jedno jest pewne
– zawsze mo¿na liczyæ na twórczy
odzew najm³odszych i ¿yczliwe nastawienie goœci, którzy nie szczêdz¹
swojego czasu na spotkania z najm³odszymi, zw³aszcza w tak wa¿nej
sprawie, jak zg³êbianie literatury
piêknej.
K. Kupiec
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PIERWSZY RODZINNY
PIKNIK W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3

Rodzina to sprawa
bezcenna i chocia¿
wydaje siê to oczywiste,
nie zawsze potrafimy to
doceniæ. Tym cenniejsze
s¹ chwile, kiedy ca³a
rodzina potrafi œwietnie
bawiæ siê w swoim
towarzystwie.
4 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 odby³ siê pierwszy rodzinny piknik, na którym ka¿dy móg³
znaleŸæ móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
Dzieci, rodziców, seniorów i goœci –
równie¿ z innych szkó³, powita³a
pani dyrektor – Izabella Starzyñska.
Ka¿dy z goœci pikniku zosta³ odznaczony pami¹tkowym, kolorowym
kwiatkiem – naklejk¹.
Najm³odsi korzystali z placu
zabaw i k¹cika rysunkowo – zabawkowego. Uczniowie klas 1-3 sprawdzali swoj¹ tê¿yznê fizyczn¹ wykonuj¹c æwiczenia sprawnoœciowe na
czas. Wyniki – zw³aszcza dziewczêce – by³y naprawdê imponuj¹ce.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w naszej
szkole rosn¹ prawdziwe Amazonki.
Ducha walki widaæ by³o równie¿ w
bitwie na poduszki i zmaganiach
lekkoatletycznych klas starszych.
Plastyczne talenty prezentowali w
formie graffiti uczniowie klas 4-6,
pasjonaci literatury mogli wzi¹æ
udzia³ w konkursie literackim. M³odzi naukowcy pod kierunkiem nauczyciela przyrody, przeprowadzali najbardziej pasjonuj¹ce doœwiadczenia. Atrakcj¹ dla wszystkich
okaza³a siê loteria fantowa i stoisko
z piêknymi, kolorowymi tatua¿ami.

Dope³nieniem atrakcji dla ducha,
by³y atrakcje kulinarne. Dzieci mog³y znaleŸæ na pikniku ulubion¹
watê cukrow¹ i popcorn przyrz¹dzane przez pracowników szko³y.
Ka¿dy móg³ skosztowaæ przepiêknych ciast, upieczonych przez
nieocenione mamy, a dla tych, którzy nad s³odycze przedk³adaj¹ inne
potrawy by³y do wyboru: grochówka, chleb ze smalcem, potrawy z
grilla i wiele innych, a z nieba dos³ownie spada³y wspania³e, kolorowe cukierki, ku uciesze najm³odszych, prosto z lotni, której przelot
nad boiskiem mogli obserwowaæ
wszyscy zebrani. Zebrani mogli
równie¿ us³yszeæ popularne piosenki, wykonywane przez uczennice
klas 2 i 6.
Goœæmi specjalnymi byli policjanci, którzy opowiadali o bezpiecznym sposobie na spêdzanie
wakacji, rozdawali elementy zabezpieczaj¹ce dzieci – i nie tylko –
przed wypadkami na drogach. Zainteresowani mogli równie¿ oznakowaæ swoje jednoœlady. Punktem
kulminacyjnym by³ oczywiœcie
mecz nauczyciele contra uczniowie,
w którym gra by³a wyrównana i zaciek³a. Zmagania pasjonuj¹ce niemal tak, jak spotkania prawdziwych
mistrzów zgromadzi³y wielk¹ widowniê. Ostatecznie minimalnie
wygrali nauczyciele, co bardzo dobrze œwiadczy równie¿ o duchu bojowym naszej kadry.
Pierwszy piknik przeszed³ ju¿
do historii, bêdzie co wspominaæ, a
najwa¿niejsze jest to, ¿e wszyscy
znaleŸli coœ dla siebie i mogli prze¿yæ wspólnie niesamowite chwile.
To znak, ¿e warto siê staraæ.
K. Kupiec – bibliotekarka PSP nr 3
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Lekkoatletki z Brze¿na
najlepsze!
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Foto-galeria tygodnika

Chrzest Oliwii

23 maja w Œwidwinie
odby³y siê Powiatowe
Zawody w Czwórboju
Lekkoatletycznym.
Rywalizowa³y ze sob¹ reprezentacje szkó³: SP nr 1 Œwidwin, SP nr
3 Œwidwin Osiedle, SP Brze¿no i gospodarze - SP nr 2 Œwidwin.
Dziewczêta ze szko³y w Brze¿nie zdoby³y pierwsze miejsce, uzyskuj¹c du¿¹ przewagê nad zespo³ami œwidwiñskich szkó³ nr 2 i 3. Bar-

dzo dobrze spisa³a siê te¿ dru¿yna
ch³opców z tej szko³y , która zajê³a
II miejsce w zawodach.
Sk³ad dru¿yny dziewcz¹t: Weronika Papliñska, Zuzanna O³ów,
Anna Malinowska, El¿bieta Sarzyñska, Michalina Urbanowicz,
Patrycja Potyralska.
Sk³ad dru¿yny ch³opców: Patryk
Siczewski, Micha³ Karolewski,
Mateusz Kinasz, Kacper Prusaczyk,
Robert Miku³ko, Mateusz Olczak.
Opiekunem zespo³ów z SP
Brze¿no by³ pan Tomasz Tatys. (o)

Wieœci ze szko³y w Lekowie
Dnia 26 maja uczniowie klas 0
- III zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Matki. Ka¿da z klas pod
kierunkiem wychowawców przygotowa³a bogaty program artystyczny.
Dzieci œpiewa³y piosenki, recytowa³y wiersze i zaprezentowa³y swoje taneczne umiejêtnoœci. Przygotowa³y bardzo pomys³owe upominki
dla kochanych mam. Mamy zosta³y
zaproszone na s³odki poczêstunek
przygotowany przez swoje pociechy. By³y zachwycone pomys³em i
przedsiêbiorczoœci¹ swoich dzieci.
Spotkanie up³ynê³o w przemi³ej
atmosferze.
Z okazji Dnia Dziecka klasy O i
II zorganizowa³y wyjazd do „Figolandu” w Œwidwinie. W czasie pe³-

nej godziny zegarowej dzieci pokonywa³y urozmaicone tory przeszkód . Pomimo wielkiego wysi³ku
nie odpoczywa³y ani przez chwilê
.Chêtnie zosta³yby jeszcze d³u¿ej.
Na koniec dosta³y s³odk¹ niespodziankê. D³ugo bêd¹ wspominaæ ten
wspania³y Dzieñ Dziecka.
A. Wilk, A. Œwiêtojañska,
M. Grygorcewicz, K. £aput

Ksawery z siostr¹
Zdjêcia zrobione dla Wieœci œwidwiñskich w zak³adzie: Foto-Video
„Krzyœ” ul. 1 Maja 20, tel. 94-365-53-38 www.fotopyrczak.pl
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