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Z drugiej strony

Przy okazji nie obchodzonej ju¿ rocznicy œwiêta 22 lipca

Eksperyment: zsowietyzowany Polak
Kazimierz Rynkiewicz

Sporo mówi siê i pisze o Polonii
w Europie zachodniej i USA, a bardzo ma³o wiemy na temat Polonii na
wschodzie. Polecam wiêc skromn¹
ksi¹¿kê (licz¹c¹ 41 stron) autorstwa
Wojciecha Lizaka „Rozstrzelana
Polonia. Polacy w ZSRR 19171939”, wydanej w Szczecinie w
1990 r. To szczeciñski prawnik i
historyk, a obecnie antykwariusz.
Pobyt Polaków na wschodzie
powszechnie kojarzy siê nam ze
zsy³kami na Sybir w okresie II wojny œwiatowej. Autor opisuje ma³o
znane fakty z okresu przedwojennego. Jako ¿e pan Bogus³aw Ogorza³ek wspomnia³ w artykule „Odyseja
Pani Gali” o tzw. Marchlewszczyznie, postanowi³em przypomnieæ
ksi¹¿eczkê Wojciecha Lizaka kilkoma cytatami z niej na ten temat.
Polonia w Rosji Sowieckiej to byli
zes³añcy po powstaniach i ich potomkowie, emigracja zarobkowa,
¿o³nierze, inteligencja z okresu carskiego oraz skupiska Polaków w
Bia³orusi i Ukrainie. Z drugiej strony polscy komuniœci, których Polonia jak ju¿ interesowa³a, to jako
przyczó³ek Polskiej Republiki Rad.
Wed³ug danych z kwietnia 1921 r.
by³o ich w ZSRR 18 tysiêcy. Jak
podaje W. Lizak, po Rewolucji 1917
r. w Rosji znajdowa³o siê, nie
uwzglêdniaj¹c ziem nale¿¹cych do I
Rzeczpospolitej, oko³o 3 milionów
Polaków.
Na III Kongresie Kominternu w
1922 r. komuniœci postanowili
utworzyæ polskie autonomiczne
jednostki terytorialne, które mia³y
byæ zaczynem i miniatur¹ przysz³ej
Polskiej Republiki Rad. Jak pisze
autor: „Na radzieckiej Polonii rozpoczêto wielki eksperyment zaszczepiania Polakom komunistycznych form ¿ycia, jej to zafundowano
pioniersk¹ rolê, jej droga przez to
laboratorium spo³eczne stanowi³a
antycypacjê doœwiadczeñ i przypadków wielu Polaków po 17 IX
1939 r.”
We wrzeœniu 1925 r. powo³ano
pierwszy, wzorcowy, autonomiczny
rejon polski. Obejmowa³ on 650 km
kw. na wschód od ¯ytomierza
(Ukraina), z centrum w Do³byszewie, przemianowanym na Marchlewsk. Marchlewszczyzna liczy³a 42 tys. osób. Tam gdzie mieszka³o

ponad 500 Polaków, powo³ywano
narodowe Sowiety. Powsta³o ich tu
151. Na Bia³orusi region autonomiczny powsta³ w 1932 r. Tu powsta³o takich Sowietów 23. Stolic¹
by³ Kojdanów, przemianowany na
Dzier¿yñsk. Rejon liczy³ 44 tys. ludnoœci i mia³ 1000 km kw. Przylega³
do granicy z Polsk¹.
Feliks Edmundowicz Dzier¿yñski osobiœcie nadzorowa³ powstanie
polskich Sowietów w ZSRR. Pisa³
do ludnoœci tych wydzielonych rejonów: „wasz udzia³ w tutejszej pracy
praktycznej jest najlepsz¹ szko³¹
przygotowawcz¹ do waszej przysz³ej dzia³alnoœci w Polskiej Republice Rad”. Wyszkoleni tutaj ludzie
mieli wykorzystywaæ komunistyczne doœwiadczenie w nowej Polsce.
Ta praktyka znalaz³a póŸniej, po
1945 r., zastosowanie w szkoleniu
kadr wojskowych, naukowych i
cz³onków PZPR w ró¿nych instytutach w ZSRR.
W tych powo³anych Sowietach Marchlewszczyznie i Dzier¿yñszczyznie uczono nowych pojêæ; walki klas, wskazywano kto jest wrogiem ludu, uczono nowego „rewolucyjnego” jêzyka („radziecki jêzyk
polski” mia³ stworzyæ aparaturê pojêciow¹ dla „radzieckiego Polaka”), t³umaczono, ¿e religia jest zabobonem i „opium dla ludu”.
Jak pisze Lizak, pod koniec lat
dwudziestych dobiega³a pierwsza
fala walki z religi¹, która da³a w
rezultacie zburzenie 10 000 cerkwi
prawos³awnych, nie mówi¹c o zamkniêtych i przerobionych na
chlewnie, magazyny lub rewolucyjne teatry. Na przyk³ad siedzib¹ Miñskiej Sekcji Mi³oœników Sceny by³
w³aœnie by³y koœció³. Jak zauwa¿a
autor: „Mo¿na i nale¿y w tym dopa-

trywaæ siê symbolu, a¿ nadto wymownego, dowodz¹cego, ¿e polska
kultura proletariacka poprzez radykalne zerwanie z przesz³oœci¹ z koniecznoœci musia³a niszczyæ instytucje stanowi¹ce o innoœci Polaków.
W ten sposób by³a instrumentem
wynaradawiaj¹cym, prowadz¹cym
przez sowietyzacjê do rusyfikacji”.
Komuniœci zak³adali szko³y,
kluby robotnicze, pisma, zwi¹zki
pisarzy, instytuty i gazety polskie,
gdy¿, jak pisa³ Dzier¿yñski:
„wszystko w naszej pracy musi byæ
skierowane na przygotowanie kadr
do zdobycia i rz¹dzenia Polsk¹ po
sowiecku”.
Dla œredniej warstwy inteligencji - urzêdników, nauczycieli, dzia³aczy partyjnych itp. utworzono
m.in. Wydzia³ Polski przy Instytucie
Oœwiaty im. Hercena w Leningradzie, Wydzia³ Polski Fakultetu Robotniczego im. Pokrowskiego w
Moskwie, Katedrê Jêzyka Polskiego przy Bia³oruskim Uniwersytecie
w Miñsku, sk¹d wysz³y projekty
reformy jêzyka polskiego, Instytut
Polskiej Kultury Proletariackiej
przy Ukraiñskiej Akademii Nauk.
W 1930 r. otwarto w Kijowie Polski
Instytut Wychowania Spo³ecznego,
który dwa lata póŸniej liczy³ 560
s³uchaczy. Na wyk³adowców kierowano emigrantów z Polski, najczêœciej komunistów pochodzenia
¿ydowskiego, którym na tê okolicznoœæ zalecano polszczenie nazwisk.
Jednak te próby tworzenia „nowego cz³owieka” nie zawsze przynosi³y po¿¹dane rezultaty. E. Rozental-Szneiderman, jeden z wyk³adowców okreœli³ Polaków: „byli fanatycznie pobo¿ni i systematycznie
chodzili do koœcio³a”. Inny, Polak,
publicysta H. Zdziarski tak charak-

Zapraszaj¹ rolników

Konkurs na
dyrektora PZD

Spotkanie
przed¿niwne
(ŒWIDWIN) Zapowiedziano tu
spotkanie przed¿niwne, na którym
maj¹ zostaæ przedstawione prognozy plonów zbó¿ i rzepaku oraz oferty firm skupowych. Maj¹ w nim
uczestniczyæ
przedstawiciele
ZODR Barzkowice, Powiatowej
Rady Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej w Œwidwinie, starostwa i
firm zainteresowanych skupem plonów. Spotkanie odbêdzie siê 13 lipca o godz. 10.00 w sali starostwa w
Œwidwinie.
(r)

1 lipca br. Zarz¹d Powiatu Œwidwiñskiego og³osi³ nabór na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarz¹du
Dróg w Œwidwinie.
Wymagania niezbêdne to m.in. wykszta³cenie wy¿sze, posiadanie
uprawnieñ budowlanych w zakresie
budownictwa drogowego oraz co najmniej 8-letni sta¿ pracy, w tym co najmniej 4 lata w jednostkach zarz¹dzaj¹cych drogami (na kierowniczym stanowisku) i znajomoœæ problematyki organizacji i zarz¹dzania drogami publicznymi. Rozpoczêcie pracy od 1
wrzeœnia. Oferty nale¿y sk³adaæ w starostwie w do 20 lipca 2011 r., tam te¿
zasiêgaæ informacji na ten temat. (r)

teryzowa³ radzieck¹ Poloniê: „Gdy
teraz zwa¿ymy znaczny wp³yw kleru
na te grupy ludnoœci polskiej na terenie ZSRR, dodamy do tego iloœæ
istniej¹cych kó³ ró¿añcowych, doœæ
rozpowszechnione poczucie jednoœci narodowej (…) Tu i ówdzie opór
przeciwko nowym formom, przes¹dy szlacheckie przeszkadzaj¹ce nieraz we wziêciu udzia³u w tworzeniu
nowych form ¿ycia, to stanie przed
nami ogrom zadañ”.
No proszê, jak¿e wiele podobnych akcentów pobrzmiewa w dzisiejszych analizach naszych niektórych publicystów i polityków narzekaj¹cych na nasze zacofane spo³eczeñstwo. Gdyby¿ to wtedy taki
Rozental lub Zdziarski wynaleŸli
s³owo „mocher”, zrobili by zawrotn¹ karierê w aparacie komunistycznym.
Ksi¹¿kê Wojciecha Lizaka warto przeczytaæ, by zdaæ sobie sprawê,
na ile uda³ siê komunistyczny eksperyment z rusyfikacj¹ rzesz Polaków
na wschodzie i jaki to mia³o wp³yw
na rzeczywistoœæ powojenn¹ Polski. A mo¿e i ma nadal.
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Prywatyzacja po po³czyñsku (cz. 2)
Ju¿ wiemy ile wynosi
d³ug gminy Po³czynZdrój; to 55,54 procent.
Wynik ten zosta³ podany
na ostatniej sesji, która
odby³a siê 29 czerwca.
Jest bardzo wysoki i tylko kilku
procent brakuje do bariery 60 procent.
Powy¿ej tej liczby wszystkie miasta w
naszym kraju zarz¹dzane s¹ przez
komisarza, którego wyznacza Premier. Tylko 4,56 procenta i wkracza
komisarz do gminy. Prywatyzacja
po³czyñskiej Energetyki Cieplnej,
musi teraz znacznie przyœpieszyæ. Jak
najszybciej nale¿y sprzedaæ firmê,
aby zyskaæ kwoty pieniê¿ne na "³atanie dziury" w bud¿ecie. Ale czy tylko
2,6 mln z³ wystarczy na wszystko?
Chyba nie. Subwencja oœwiatowa
zosta³a przecie¿ pomniejszona o 843
tys. z³, b³¹d przy klasyfikacji uczniów
to dalsze 100 tys. D³ug TBS, w stosunku do firmy EKO-Fiuk, to dalsze 150
tys. Przypominamy równie¿, ¿e od
1wrzeœnia maj¹ wzrosn¹æ p³ace nauczycieli. Nigdzie jednak nie mo¿na
znaleŸæ winnych zagubienia prawie

miliona z³oty. Wiadomo, ¿e jest to
b³¹d, który powsta³ przy projektowaniu bud¿etu na rok 2011, a wiêc nie
jest to wina w³adz centralnych, tylko
gminnych.
Prywatyzacja Energetyki Cieplnej w £obzie odby³a siê w roku 2008
r. 11 kwietnia 2008 roku odby³a siê
sesja, na której postanowiono sprzedaæ 100 procent udzia³ów firmie SEC
ze Szczecina. Umowa notarialna o
zbyciu 100 procent udzia³ów zosta³a
podpisana 11 czerwca 2008 roku. Od
tej to daty firma SEC sta³a siê jedynym
w³aœcicielem Energetyki Cieplnej w
£obzie. Trzeba by³o modernizowaæ
ciep³owniê, wiêc spó³ka zamiast u¿yæ
w³asnych œrodków, siêgnê³a do kieszeni mieszkañców, wprowadzaj¹c
dok³adnie - 55,75 procentow¹ podwy¿kê cen ciep³a w trzech etapach.
Pierwsz¹ podwy¿kê wprowadzono
16 wrzeœnia 2008 r., drug¹ 12 grudnia
2008, a trzeci¹ 3 kwietnia 2009 r.
£¹cznie cena wzros³a z 39,10 z³/Gj do
60,90 z³/Gj (cena jeszcze przed 5%
obni¿k¹, któr¹ wymusili spó³dzielcy).
W³adze Po³czyna chc¹ wmówiæ
radnym i mieszkañcom miasta, ¿e
podwy¿ka ta nast¹pi³a przed prywatyzacj¹, co jest k³amstwem.

LIKWIDACJA SKLEPU
BUDOWLANEGO TIP
w Wêgorzynie przy ul. Koœciuszki 2 tel. 504-162-767

Wszystkie ceny minus 30-50%
Oferta wyprzeda¿y:
- Elektro-narzêdzia
- Farby dekoral i inne
- M³otki
- Rury miedziane i kszta³tki
- Silikony i kleje
- Ocynk
- Rozpuszczalniki
- Rury kanalizacyjne
- Uwywalki
- Tece system do centralnego
- Fugi
- Zawory grzejnikowe i wodne
- GwoŸdzie
- Œruby
- Bojlery
- Poziomice
- Plandeki
- Kszta³tki hudrauliczne
- Ko³ki i wkrêty
- Kielnie
- Okna dachowe
- Pêdzle
- Baterie i w³¹czniki
- Rêkawice
Zapraszamy !!! - Drzwi Porta
- Pigmenty

30 czerwca 2011 r. odby³o siê
Walne Zgromadzenie cz³onków spó³dzielni Mieszkaniowej "Zdrój" w
Po³czynie-Zdroju. Jak nam powiedzia³ jeden z uczestników spotkania,
wiceburmistrz Po³czyna Miros³aw
Pierz w obecnoœci oko³o 80 osób
przekonywa³, ¿e podwy¿ka cen ciep³a
o 55 procent w £obzie zosta³a wprowadzona przed prywatyzacj¹. Pan
Pierz myli siê zasadniczo. Nast¹pi³y
one jw., czyli 16 wrzeœnia 2008 i w
nastêpnych miesi¹cach. Ceny w ci¹gu
7 miesiêcy podskoczy³y o ponad 55
proc. Jest to po prostu mamienie ludzi, aby przyœpieszyæ prywatyzacjê.
W³adzom Po³czyna zad³u¿enie roœnie
z dnia na dzieñ, a wiêc trzeba uciec siê
do ró¿nych machinacji, aby móc na
mieszkañcach wymusiæ zgodê na tê
prywatyzacjê. Mieszkañcy Po³czyna nie dajcie nabraæ siê propagandzie
w³adz i wp³yñcie na swoich radnych,
aby nie prywatyzowaæ waszej spó³ki
po "³obezku", bo ten sposób jest dla
was najgorszy.
Na koniec warto przypomnieæ, ¿e
miastu ponad 400 tys. zalegaj¹ podatnicy. To tylko od burmistrza zale¿y,
czy suma ta wp³ynie do bud¿etu gminy, czy znowu nie nast¹pi umorzenie,

jak to by³o w przypadku Uzdrowiska
Po³czyn, gdzie straciliœcie ponad 220
tysiêcy. Tam prezesi mogli braæ
mniejsze pieni¹dze, jak im brakowa³o, ale nie, doda³a im burmistrz. Wasze. A teraz z³upie was SEC. Warto
przypomnieæ, to co pisa³em wczeœniej - by³y wiceprezes Uzdrowiska
zasiada w Radzie Nadzorczej SEC.
KAR

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

KOSTKA
GRANITOWA
SZARA I KOLOROWA
PIASKOWIEC
Tel. 502 770 750
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Piknik lotniczy w Bazie
2 lipca odby³ siê Piknik
lotniczy 2011,
zorganizowany przez
21. Bazê Lotnictwa
Taktycznego oraz
Stowarzyszenie
Przyjació³ Lotniska
Wojskowego w
Œwidwinie. Pomimo
wybitnie niesprzyjaj¹cej
pogody zapewniono
sporo atrakcji.
Piknik zainicjowa³ uroczysty apel
z okazji œwiêta Bazy, na który zaproszono wielu znakomitych goœci, sponsorów pikniku oraz mieszkañców
Œwidwina i okolic. Wyró¿niaj¹cy siê
¿o³nierze zostali nagrodzeni przez
dowódcê 1. Skrzyd³a Lotnictwa Taktycznego oraz przez dowódcê Bazy.
Orkiestra Si³ Powietrznych z Koszalina da³a koncert, za co zosta³a nagrodzona rzêsistymi oklaskami.
Mieszkañcy Œwidwina i zaproszeni goœcie mieli okazjê zobaczyæ z
bliska œmig³owiec W-3 z 1. GPR,
œmig³owiec Mi-14 z 44. BLotM Dar³owo, œmig³owiec Kaman SH-2G z
43. BLotM Oksywie oraz TS-11
Iskra. Po raz pierwszy zaprezentowany zosta³ odrestaurowany wspólnie ze
Stowarzyszeniem Przyjació³ Lotniska Wojskowego w Œwidwinie Lim-2.
Nie zabrak³o oczywiœcie naszych S22 na wystawie statycznej, która cieszy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Kilka samolotów Su-22 by³o
przygotowanych do pokazu dynamicznego, jednak ze wzglêdu na intensywne opady deszczu i niski pu³ap
chmur, loty zosta³y odwo³ane. Oko³o
po³udnia wykonano jedynie rozruch

Prace remontowe na ul. 1 Maja
4 lipca rozpoczê³y siê prace remontowe
na odcinku ulicy 1 Maja w Œwidwinie.
Jest to czêœæ kolejnego etapu rewitalizacji centrum miasta. Obejmuje on czêœæ ulicy 1 Maja od Bramy Kamiennej do Banku Zachodniego WBK. Zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (550 metrów kwadratowych), poszerzenie chodnika (330 mkw.),
a tak¿e naprawê kanalizacji deszczowej i wodoci¹gowej.
Miasto wybra³o ju¿ w drodze przetargu wykonawcê prac - zosta³
nim Zak³ad Us³ug Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski z Redlina w gminie Bia³ogard. Podpisano ju¿ umowê i przekazano
plac budowy. Koszt wyniesie 200 tysiêcy 652 z³ote. Prace potrwaj¹ do
26 wrzeœnia. Bêd¹ siê wi¹zaæ z uci¹¿liwoœciami w tej czêœci Œwidwina.
W³adze miasta przepraszaj¹ wszystkich u¿ytkowników za k³opoty
i prosz¹ o wyrozumia³oœæ.
UM

na p³aszczyŸnie postojowej -„grzanie” silnika Su-22, co te¿ z du¿ym
zainteresowaniem ogl¹da³o, a w³aœciwie s³ucha³o, kilkaset osób.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê stoiska s³u¿b mundurowych oraz wystawa elementów wyposa¿enia wysokoœciowo-ratowniczego naszej Bazy.
Swoje stoiska prezentowa³o
równie¿ Ko³o ³owieckie „Cyranka”
oraz samochodów.
Wed³ug szacunkowych danych
na pikniku by³o ok. 4000 osób.
Odpowiadaj¹c na liczne pytania,
informujemy ¿e przysz³oroczny Piknik 2012, zgromadzi jeszcze wiêcej
atrakcji i zapewne pogoda nam dopisze.
Chor. szt. Robert Skowron
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NASI MIESZKAÑCY

Odyseja Pani Galiny
Pani Galina Jurkowska
jest od 2009 roku
mieszkank¹ Po³czynaZdroju, jednak zanim
do tego dosz³o, historia
jej samej i jej rodziców
wpisa³a siê w tu³aczy los
tysiêcy Polaków,
którzy doœwiadczyli
przeœladowañ
komunistycznej Rosji.
Rodzice pani Galiny zamieszkiwali okolice ¯ytomierza na Ukrainie, by³ to region po³o¿ony na
wschód od granicy ryskiej, czyli
przedwojennej Polski, zamieszkiwany przez Polaków. W³adze radzieckie ustanowi³y tam polski rejon autonomiczny tzw. Marchlewszczyznê. Na obszarze Marchlewszczyzny istnia³y przez pewien czas polskie szko³y; zamierzonym celem tej polityki w³adz radzieckich by³o zjednanie Polaków
wobec w³adzy radzieckiej, ukazuj¹c ZSRR jako nadziejê dla „uciskanych” mas pracuj¹cych w Polsce. Z
tego powodu ojciec Pani Galiny Marian, ukoñczy³ 4 klasy polskiej
szko³y podstawowej, a mama Janina zaledwie jedn¹, dlatego tylko
mówi³a po polsku, natomiast pisaæ
poprawnie ju¿ siê nie nauczy³a.
Eksperyment ten skoñczy³ w 1936
roku, kiedy to Stalin zdecydowa³ siê
na wysiedlenie ludnoœci polskiej z
okolic ¯ytomierza na stepy pó³nocnego Kazachstanu. W czasie wywózki przysz³y m¹¿ Pani Galiny
Stanis³aw nie by³ objêty wywózk¹,
gdy¿ przebywa³ w wojsku na Dalekim Wschodzie, jednak po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej wróci³ do
swojej ukochanej ju¿ wywiezionej
do Czka³owa w Kazachstanie. Tam
siê pobrali wkrótce po przesiedleniu. Galina mia³a piêcioro rodzeñstwa. Dwóch braci zmar³o w czasie
wojny, jeden z barci s³u¿y³ w wojskach rakietowych i zmar³ wkrótce
po wyjœciu z wojska na chorobê
popromienn¹. Jeden z braci ¿yje w
Czka³owie w Kazachtanie, a drugi w
Omsku w Rosji.
Pani Galina mówi¹c o rodzicach
u¿ywa stwierdzenia, ¿e jej rodzice
nie mieli ¿ycia; ca³y czas niewolnicza praca w sowchozie, trudy ¿ycia,
walka o przetrwanie. Mama Galiny
by³a kuchark¹ i dorabia³a wyrabiaj¹c pierogi, oczywiœcie bezmiêsne,
poniewa¿ pierwszy raz miêso pojawi³o siê dopiero w latach szeœædziesi¹tych jako dostêpny element po¿ywienia.
Pani Galina, która w tym roku

koñczy 60 lat, z mê¿em Stanis³awem ma dwójkê dzieci -Wiktora i
Lenê. Syn o¿eni³ siê z Niemk¹, która
podobnie jak Polacy, stanowi³a pok³osie polityki wysiedleñ z ¯ytomierszczyzny. Wiktor od 16 lat
mieszka w Niemczech i pracuje w
zak³adach miêsnych. Pani Galina w
Kazachstanie pracowa³a w banku,
jej m¹¿ dorabia³ rozwo¿¹c butle z
gazem samochodem podarowanym
przez syna z Niemiec. Dorabianie, o
którym mowa, by³o koniecznoœci¹,
gdy¿ p³ace by³y bardzo niskie i nie
wystarcza³y na prze¿ycie. Pani Galina z mê¿em, oprócz pracy zawodowej, mia³a gospodarstwo z inwentarzem 30 œwiñ, 3 krów i drobiem.
Wszystko to s³u¿y³o temu, ¿eby
wykszta³ciæ córkê w Polsce.
Córka Lena studiowa³a w Polsce
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i to ona, sta³a siê
przyczyn¹ repatriacji Pani Galiny
do Polski. W Kazachstanie po upadku ZSRR odnowione zosta³o ¿ycie
religijne, syn Wiktor chrzczony by³
jeszcze potajemnie w wieku 6 lat.
Obecnie w Czka³owie pracuje
wœród Polonii od 13 lat ksi¹dz
Krzysztof Kury³owicz, którego staraniem wybudowano koœció³ œwiêtych Piotra i Paw³a.
Problem repatriacji jest z³o¿ony,
gdy¿ wymaga zapewnienia mieszkania osobie staraj¹cej siê o powrót
do kraju. Córka po wyjœciu za m¹¿
zapewni³a zamieszkanie matki na
sta³e w Po³czynie i po œmierci mê¿a
w Kazachstanie w 2009 roku Pani
Galina trafi³a do Po³czyna. Ostatnim wspomnieniem z Kazachstanu
jest pogrzeb mê¿a i uroczystoœæ, tak
uroczystoœæ, bo na stypie po pogrzebie by³o 300 osób. Takie uroczystoœci to norma wœród kazachstañskiej
Polonii. Ka¿dego uczestnika pogrzebu trzeba nakarmiæ i przyj¹æ
godnie z kresow¹ wschodni¹ goœcinnoœci¹.
Szeœædziesiêcioletnia kobieta
podkreœla swoj¹ samotnoœæ; znajomych z Czka³owa ma przypadkiem,
tylko na cmentarzu w Po³czynie,
których czêsto odwiedza, gdy¿ s¹ na
nim pochowani w kwaterze repatriantów z Kazachstanu. Jest to jedyny sta³y element kojarzony z by³ym miejscem zamieszkania, które
si³¹ rzeczy sta³o siê now¹ Ojczyzn¹.
Czasami odwiedza j¹ brat mê¿a
Kazimierz, który mieszka równie¿
w Polsce, w Zielonej Górze. Pani
Galina prawie nie mówi po polsku,
a to sprawia, ¿e nie czuje siê pewnie.
Ilustruje to sytuacja jak¹ prze¿y³a w
ubieg³ym roku w szpitalu, gdy by³a
operowana w po³czyñskim szpitalu;
przez kilka dni na sali nie odzywa³a
siê obawiaj¹c siê, ¿e wspó³pacjent-

ki pomyœl¹, ¿e jest Rosjank¹, tym
bardziej, ¿e by³ to czas tu¿ po 10
kwietnia 2010 roku. Pani Galina
obawia³a siê jakichœ przykroœci z
tego powodu, jednak, gdy siê odezwa³a, by³a zdumiona przychylnoœci¹ kole¿anek z sali szpitalnej. I tak

z coraz wiêksz¹ pewnoœci¹ Pani
Galina stawia swoje kroki w OjczyŸnie swoich przodków, w której
24 czerwca tego roku doczeka³a siê
wnuka Jana.
Zebra³ i opracowa³
Bogus³aw Ogorza³ek

Rozbój ciemn¹
noc¹
4 lipca, bezpoœrednio
po zg³oszeniu, w wyniku
intensywnych dzia³añ,
policjanci z Po³czynaZdroju, zatrzymali 20
latka podejrzewanego
o dokonanie rozboju.
Pomys³ na spêdzenie jednej z
lipcowych nocy okaza³ siê dla
mieszkañca Po³czyna-Zdroju wyj¹tkowo nietrafiony. Potrzeba kup-

na alkoholu by³a tak silna, ¿e pieni¹dze, których mu brakowa³o, postanowi³ zdobyæ w szybki i ³atwy dla
siebie sposób. Wymierzaj¹c cios w
twarz mieszkañcowi Poznania, zabra³ pieni¹dze w kwocie 800 z³.
Pokrzywdzony nie zwleka³ z przekazaniem informacji o zdarzeniu i
natychmiast zg³osi³ siê na Policjê.
Prowadzone czynnoœci przez
policjantów doprowadzi³y do zatrzymania sprawcy. Mê¿czyŸnie
grozi kara pozbawienia wolnoœci na
czas od 2 do 12 lat.
(kp)
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firm w zakresie
BHP oraz Kadr:
szkolenie BHP
i p.po¿.,
ocena ryzyka zawodowego,
wypadki przy pracy, dozór
BHP, prowadzenie pe³nej
dokumentacji kadrowej i BHP.
Tel. 508-070-331, 607-424-426

REKLAMA

US£UGI
TRANSPORTOWE
do 6 ton
tel. 888-812-888
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Przekaza³a pami¹tki o Lwowie
Pani Iwona Rzepecka z Po³czyna-Zdroju, cz³onkini Klubu Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w
Œwidwinie, a tak¿e znana osoba na
ziemi œwidwiñskiej i zas³u¿ona lwowiaka, z okresu wojny posiada³a
liczny zbiór lwowskich pami¹tek
w³asnych i rodzinnych. By³y one
prezentowane na wystawie w Po³czynie-Zdroju i w Œwidwinie podczas organizowanych Dni Kultury
Kresowej. Po du¿ym namyœle postanowi³a przekazaæ je do Muzeum
Niepodleg³oœci w Warszawie, a tak¿e czêœæ do Miejskiej Biblioteki
publicznej w Œwidwinie. Na podstawie umowy darowizny z dn.
25.10.2007 r. do Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie przekaza³a
³¹cznie 249 pami¹tek, w tym pozycji: realia 1, archiwalia 169, fotografie 28,, pocztówki 20 oraz ksi¹¿ki,
plany i mapy 19 + 12.
Na podstawie umowy darowizny z dn. 26.05.2011 r. do MBP w
Œwidwinie przekaza³a 87 pami¹tek,
w tym: pozycje ksi¹¿kowe 12, wydawnictwa prasowe 3 oraz teczkê
zawieraj¹c¹ 72 katalogowe zdjêcia
obrazów muzealnych miasta Lwów.
To wielki gest ze strony Pani
Iwony Rzepeckiej, przekazuj¹c

ogó³em 336 ró¿nych pami¹tek jako
darowiznê, nie ¿¹daj¹c ¿adnej zap³aty i zrzekaj¹c siê do nich praw. W
zamian od tych instytucji otrzyma³a
stosowne podziêkowania, w których podkreœlono, ¿e s¹ one dla nas
wa¿nym Ÿród³em informacji o historii Lwowa w okresie miêdzywojennym.
Cz³onkowie œwidwiñskiego
Klubu TMLiKPW s¹ dumni z tak
wspania³ej patriotycznej postawy

naszej kole¿anki, ¿ycz¹c jej du¿o
zdrowia, d³ugich lat ¿ycia i satysfakcji ze spo³ecznej dzia³alnoœci.
Prezentuj¹c postawê pani Iwony
zachêcamy innych darczyñców do
podobnych gestów serca i przekazania swoich pami¹tek do powstaj¹cego w zamku muzeum ziemi œwidwiñskiej, by sta³y siê w³asnoœci¹
narodow¹ i s³u¿y³y historii.
Mieczys³aw Kostur

Pomorski Bank
Spó³dzielczy
wyró¿niony
w konkursie „Laur
Gospodarnoœci”
4 czerwca br., podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w
Warszawie, rozstrzygniêto 2. edycjê konkursu „Laur Gospodarnoœci”. Konkurs przeznaczony by³ dla
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich,
Banków Spó³dzielczych wspó³pracuj¹cych z samorz¹dami oraz Lokalnych Grup Dzia³ania i organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na
terenach wiejskich.
Patronat honorowy nad konkursem objêli: Prezydent RP, Przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego
i Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Gospodarzem uroczystoœci
by³a Fundacja Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej - organizator
konkursu. Na galê przyby³o blisko
250 osób z ca³ej Polski.
W kategorii - Harmonijna
wspó³praca: samorz¹d - Bank Spó³dzielczy, wyró¿nienie otrzyma³ Pomorski Bank Spó³dzielczy w Œwidwinie. Do tej kategorii Banki mog³y byæ zg³oszone wy³¹cznie przez
gminy.

Kupalnocka w Brze¿nie
Tak w sobótkê, ciemn¹ noc¹
Odganiamy precz z³e moce.
Palimy ognisk tysi¹ce
I w ten sposób czcimy s³oñce
Noc œwiêtojañska, Sobótka,
Kupa³a, Kupalnocka to ró¿ne nazwy
najkrótszej nocy w roku, podczas
której, zgodnie z wierzeniami pogañskimi, uaktywnia³y siê z³e moce.
Dlatego te¿ niezwyk³e znaczenie
mia³y odprawiane wówczas obrzêdy. Palono ognie sobótkowe, do których panny wrzuca³y zio³a maj¹ce
moc chronienia przed demonami.
Magiczne zio³a wrzucone ogieñ,
Chroni¹ przed z³em i przed chorob¹:
Bylica, rumianek, ruta, dziewanna,
Sza³wia, rumianek, rosiczka

Z kolei tañce wokó³ ogniska i
skoki mia³y wspomóc plonowanie
roœlin i wzmocniæ si³y przyrody.
Wa¿n¹ rolê w obrzêdowoœci ogrywa³a tak¿e woda. Wierzono, ¿e k¹piel sobótkowa, maj¹ca charakter
rytualny, oczyszcza³a i zmywa³a
nieszczêœcia z ca³ego roku.
Noc Kupa³y by³a œwiêtem mi³oœci.
Jedn¹ z najpopularniejszych wró¿b
by³o puszczanie wianków na wodê.

Wianki ju¿ na wodê puszczone…
Jeœli siê któryœ utopi,
Dziewczyny nikt nie weŸmie za ¿onê
Sta³ym punktem obchodów
nocy œwiêtojañskiej by³o poszukiwanie mitycznego kwiatu paproci,
który zgodnie z ludowymi podaniami zakwita³ raz do roku. Jego znalezienie mia³o gwarantowaæ znalazcy
bogactwo i dostatek.
To pradawne œwiêto obchodzone w wielu krajach europejskich ze
wzglêdu na towarzysz¹c¹ mu swobodê obyczajow¹ i elementy pogañskie by³o surowo potêpiane przez
Koœció³. I nawet powi¹zanie go ze
wspomnieniem narodzin œw. Jana
Chrzciciela niewiele zmieni³o.
Dzisiaj noc œwiêtojañska ogranicza siê najczêœciej do palenia
ognisk. Wiele osób, szczególnie
tych m³odszych, nie potrafi zbyt
wiele powiedzieæ o tradycji sobótkowej i znaczeniu tej nocy dla naszych przodków. Dlatego w Brze¿nie postanowiliœmy „odœwie¿yæ” to
zapomniane œwiêto.
Imprezê zorganizowan¹ w plenerze, zgodnie z prastarym zwyczajem- w pobli¿u wody, rozpoczê³a
inscenizacja sobótkowa, przypomi-

naj¹ca w nieco humorystyczny sposób najwa¿niejsze obrzêdy. Nie
mog³o, oczywiœcie, zabrakn¹æ ogniska, przez które skakali nie tylko
ch³opcy, ale tak¿e dziewczêta. Zainteresowani poszukiwali kwiatu paproci - szczêœcie dopisa³o Sandrze
Œmiegielskiej. Rozstrzygniêty zosta³ tak¿e konkurs na najpiêkniejszy
wianek œwiêtojañski oraz strój królowej elfów.
Mo¿na by³o wykazaæ siê tak¿e
si³¹ i zrêcznoœci¹ podczas rzutu
oszczepem.
Spotkanie umila³y piosenki sobótkowe i nie tylko, œpiewane przez
zespó³ „Leszczyna”.
Konkursami towarzysz¹cymi

by³ konkurs plastyczny „Jak wyobra¿am sobie kwiat paproci” oraz
wiedzowy, polegaj¹cy na wyjaœnieniu znaczenia fragmentu Pieœni
œwiêtojañskiej o Sobótce.
Dla wszystkich zebranych nie
zabrak³o poczêstunku. Szkoda jedynie, ¿e stosunkowo niewiele osób
skorzysta³o z tego, by uczestniczyæ
w tej niezwyk³ej uroczystoœci. Za to
ci, którzy byli, z pewnoœci¹ nie ¿a³owali.
A poniewa¿ naszym celem jest
kultywowanie tej tradycji, mamy
nadziejê, ¿e za rok znajdzie ona
zdecydowanie wiêcej odbiorców.
Maria Nagutko i Anna Pólkowska
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Zbigniew Krupowies - poeta

Teresa Tomsia

Z

bigniew Krupowies uro
dzi³ siê 19 marca 1939
roku w Brzeœciu nad Bugiem. Dzieciñstwo prze¿y³ w Marcinkañcach w powiecie grodzkim,
sk¹d w maju 1946 roku - jak wielu
innych przesiedleñców - przyby³ do
Œwidwina. Jego matka Antonina, z
domu Malewska, zajmowa³a siê gospodarstwem, ojciec, Boles³aw,
pracowa³ na kolei. Po ukoñczeniu
szko³y podstawowej Zbyszek wyruszy³ na naukê do Gdyni, aby zostaæ
marynarzem. Przez cztery lata zdobywa³ fach nawigatora morskiego,
ale zmieni³ decyzjê tu¿ przed matur¹
i œwiadectwo dojrza³oœci otrzyma³
w liceum ogólnokszta³c¹cym w
Szczecinie.
Po odbyciu s³u¿by wojskowej
wróci³ do Œwidwina, gdzie rozpocz¹³ pracê w Lidze Obrony Kraju,
nastêpnie w szkole podstawowej
jako nauczyciel. Próbowa³ ró¿nych
zajêæ. Nie potrafi³ zagrzaæ miejsca,
ci¹gnê³o go w drogê, chcia³ doznaæ
wszystkiego. Nieca³e dwa lata by³
referentem w Prezydium Rady Narodowej, przez prawie pó³ roku pe³ni³ funkcjê kierownika Gromadzkiego Oœrodka Kultury w Tychowie,
by³ pracownikiem administracyjnogospodarczym w przedsiêbiorstwie
Budownictwa Rolniczego, murarzem, ratownikiem wodnym, kopaczem rowów. W marcu 1968 zawar³
zwi¹zek ma³¿eñski, który jednak¿e
nie trwa³ d³ugo. Po kilku miesi¹cach
opuœci³ Poznañ i wróci³ do Œwidwina. Wybieraj¹c los cygana powodowa³ ci¹g³e konflikty w œrodowisku
ma³omiasteczkowej stabilizacji.
W tym czasie mia³ ju¿ pewien
dorobek literacki oraz widoczne
zainteresowanie amatorskim ruchem artystycznym. W przeniesionym do odbudowanego zamku
domu kultury znalaz³ zatrudnienie
jako instruktor i chocia¿ pracowa³
na etacie zaledwie dwa sezony, to

jego kilkuletnia spo³eczna wspó³praca w organizowaniu ró¿nego rodzaju imprez kulturalnych (m.in.
spotkañ Klubu Twórczego „Baszta”) przynios³a wiele korzyœci miastu. Teatr Poezji „Kontrasty”, z którym przygotowa³ kilka premier
(„Sydoniê” Stanis³awa Misakowskiego, „Kram z rodzim¹ poezj¹” i
in.) okaza³ siê ciekaw¹ propozycj¹.
Idea tego teatru w nieco zmienionej
formie przetrwa³a do dziœ, o czym
œwiadcz¹ kolejne przedstawienia
realizowane przez pracowników
domu kultury.
Okres dzia³alnoœci kulturalnej
w Œwidwinie przyniós³ poecie najwiêcej sukcesów twórczych. Proces aktywnego rozwoju zosta³ jednak¿e przerwany koniecznoœci¹
odsiedzenia kary za nie sp³acone
alimenty. Pensja instruktora kulturalno-wychowawczego tak jak i
dziœ wynosi³a niewiele, k³opoty
materialne doœæ czêsto dawa³y mu
siê we znaki. Po powrocie do pracy
nie powtórzy³ ju¿ poprzednich
osi¹gniêæ re¿yserskich ani w Koszalinie, ani w £obzie, gdzie tak¿e
mieszka³ przez krótki czas. Ostatnie dwa lata ¿ycia Zbyszek spêdzi³
w Po³czynie Zdroju, prowadz¹c
dzia³alnoœæ kulturaln¹ w uzdrowiskach. Sublokatorskie pokoje,
s³u¿bówki, stancje musia³y spe³niaæ rolê domu. Miesi¹c przed
nag³¹ œmierci¹ otrzyma³ wreszcie z
urzêdu miejskiego w Œwidwinie
wiadomoœæ o przydziale mieszkania …
Niezale¿nie od swojej pozycji
¿yciowej Krupowies czu³ siê zawsze poet¹, podkreœla³ to na ka¿dym kroku. Uczestniczy³ wielokrotnie w spotkaniach Korespondencyjnego Klubu M³odych Pisarzy, snu³ projekty wydania nowych
almanachów poezji, tomików, scenariuszy, po czym znika³, nie zostawiaj¹c nikomu adresu. Gdy zjawia³
siê, zaczyna³ wszystko od nowa.
Taki mia³ styl. Kto go zna³, nie
dziwi³ siê temu. JeŸdzi³ na turnieje
poezji, sk¹d wraca³ najczêœciej z
jakimœ laurem (1974 r. - II nagroda
na IX Ogólnopolskim Festiwalu
Poezji w £odzi, 1977 r. - I nagroda
w Turnieju Jednego Wiersza w
Czêstochowie). Czêsto recytowa³
ulubione wiersze Sergiusza Jesienina: „SpowiedŸ chuligana” i „List
do matki”. Znajdowa³ w nich coœ z
siebie. Dla ruchu recytatorskiego
zrobi³ rzeczywiœcie wiele. To by³a
jego pasja. Cieszy³ siê równie¿ z
sukcesów aktorskich i poetyckich
swoich wychowanków z teatru poezji.

Wiersze publikowa³ od 1964
roku, kiedy to debiutowa³ w tygodniku „Zarzewie”. W nastêpnych latach drukowa³ sporo w czasopismach spo³eczno-literackich, w
„Pobrze¿u”, „Kamenie”, „Poezji”.
Koszaliñskie konkursy literackie w
1969, 1974 i 1977 roku przynios³y
mu nagrody za zbiory wierszy w
maszynopisie. Mia³ te¿ kilka druków w wydawnictwach zbiorowych: „Koszalin Literacki” - jednodniówka literacka „Zapisek Koszaliñskich”, „Almanach Literacki
KKMP” - LSW, „Malowanie w
przestrzeni” - Wydawnictwo Poznañskie, „Koszaliñski Arkusz Poetycki” - wydanie specjalne „G³osu
M³odzie¿y”, „Twarz¹ do s³oñca” almanach m³odych ZG ZMW i Krajowej Rady KKMP. Jedyn¹ natomiast publikacj¹ indywidualn¹, wydan¹ za ¿ycia poety jest arkusz poetycki „Bruzdy” zamieszczony w
periodyku spo³eczno-kulturalnym
„Profile Kultury” 1977/2.
W ostatnim okresie ¿ycia Zbyszek stara³ siê nadrobiæ to, co zaniedba³: przygotowaæ do druku zbiorki
swoich wierszy. Z informacji podanej w notce biograficznej wynika, ¿e
z³o¿y³ trzy tomiki: „Z liter alfabetu”,
„D³onie pe³ne œwiat³a” i „W œcianach wiatru”. Nie ukaza³ siê drukiem ¿aden z nich. Jedyny zbiór
wierszy uda³o siê wydaæ po odzyskaniu maszynopisów i rêkopisów
od rodziny poety w Koszaliñskim
Towarzystwie Spo³eczno-Kulturalnym w 1992 roku jako spuœciznê poœmiertn¹ „Zanim zaczniesz mówiæ”.
Poezja Zbigniewa Krupowiesa
ma ju¿ swoje sta³e miejsce na mapie
kulturalnej Pomorza Œrodkowego.
W równym stopniu co twórczoœæ,
mocno zwi¹zana z biografi¹ poety,
intrygowa³a jego pobudliwa osobowoœæ - powoduj¹ca u jednych zachwyt, u innych negacjê. Za orê¿
wybra³ s³owo, pytaj¹c o sens mówienia prawdy. W wierszu: „Dialog
z poet¹” sformu³owa³ wprost to pytanie:
jak to jest - proszê pana - z t¹
wolnoœci¹ s³owa
w XX-wiecze naszej inkwizycji?
G³osi³, ¿e trzeba poznawaæ
œwiat, przenikaæ go ca³ym sob¹. By³
cz³owiekiem nie znosz¹cym stagnacji, poci¹ga³ go ruch. W g³êbi ducha
czu³ siê wêdrowcem, ¿eglarzem.
Motyw morza i ¿eglowania pojawia
siê czêsto w jego wierszach. S³owo
staje siê w nich ¿aglem, dziêki któremu mo¿na zd¹¿aæ ku wiecznie

nagim wyspom bez ¿adnej przystani. Nie chcia³ uzale¿niaæ siê od ludzi, miejsc ani rzeczy. Pragn¹³ byæ
wolnym, nieuchwytnym. Wêdrówkê nosi³ w sobie. Ci¹gle gotowy do
drogi utwierdza³ poetycko swoje
przeznaczenie:
tam
gdzie s¹ drzwi zamkniête
nie pukaj zbyt d³ugo
(…)
tylko sprytni jak zwykle
pojad¹ na gapê
(…)
lepiej z gwiazd¹ wêdrowaæ
po przedsionkach nocy
i budziæ psy uœpione
(„*** tam gdzie s¹ drzwi zamkniête”)
Trzydziestoczteroletni wymazany ze wszystkich map - tak pisa³ o
sobie w wierszu wyró¿nionym na
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Œpiewaka w Œwidwinie
w 1974 roku. Pukanie do miejskich
urzêdów z proœb¹ o w³asny k¹t koñczy³o siê zwykle niepowodzeniem.
Nie jestem zreszt¹ pewna, czy
chwyta³ za klamkê urzêdów. Szuka³
miejsca dla siebie na w³asny rachunek. Uwa¿a³ siê za poetê „zamkniêtych drzwi”, stoj¹cego „z tamtej
strony”. Przyj¹³ rolê outsidera, która z czasem sta³a siê koniecznoœci¹.
Drapie¿noœæ s¹siaduje w wielu strofach z sentymentalizmem, mit œwiata z jego rzeczywistym obrazem.
Pytanie o cel ludzkiej egzystencji
przybiera formê pokoleniowego
wyznania:
ha³aœliwi w przededniu padaj¹cych œwi¹tyñ
jakie wasze imiona
kto o nie zapyta
w tym biegu
tak bez³adnym
szaleñczym
i d³ugim
nikt ju¿ nie wie
gdzie
po co
dlaczego biegniemy
(„Ha³aœliwi w przededniu”)
Zami³owanie Krupowiesa do
sztuki recytacji wywar³o mocne
piêtno na jêzyku poetyckim, jakim
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„zamkniêtych drzwi”
siê pos³ugiwa³. Aby uzyskaæ nutê
melancholii, korzysta³ z rymów i
powtórzeñ balladowych: ko³ysz siê
ko³ysz trzcinowa ko³ysko (…), co z
wody wysz³o, to spopieli ogieñ (…),
co z ognia wysz³o rzeka w dal poniesie (…), co z ognia wysz³o, w wodê
siê zamieni (…), ty jesteœ moj¹
gwiazd¹ gwiazd¹ ostateczn¹. Naukê ironii czerpa³ wprost od Andrzeja Bursy. Stopniowo rezygnowa³ ze
stylizacji i harmonii rymów na rzecz
mowy bezpoœredniej, czasem wulgarnej, oskar¿aj¹cej rzeczywistoœæ,
jak w wierszach: „Mi³oœæ przychodzi do nas z drogerii” i „Ods³oniêcie”. Gdy próbowa³ naœladowaæ,
traci³ jad. Pozostawa³a mu wiêc
kpina z samego siebie: po nas zostanie stos wierszy spalonych i wielkie
morze nie wypitej wódki.
By³ poet¹ samotnym, walcz¹cym o racje bycia swojej kipi¹cej
natury w ciasnych ramach kultury
ma³omiasteczkowej. Wtedy prawdziwie broni³ prawa outsidera, choæ
czasem przybiera³ pozê „niekochanego”, co przecie¿ nie by³o prawd¹.
Innej roli dla siebie nie widzia³, nie
uznawa³ kompromisu. Dzia³acze
kultury w Œwidwinie do dziœ wspominaj¹ jego wyczyn, gdy w 1974
roku podczas konkursu poetyckiego
wyrecytowa³ przed publicznoœci¹
zatrzymany przez cenzurê wiersz
„Polowanie na drobn¹ zwierzyn¹”.
Historia ta rozpêta³a burzê - musia³
zap³aciæ grzywnê, zabroniono mu
te¿ na jakiœ czas uczestniczenia w
imprezach o szerszym zasiêgu.
Tego typu wydarzenia opowiadane na ucho powiêksza³y zainteresowanie jego osob¹ i tym, co pisze.
Syci³ siê t¹ atmosfer¹, potrzebowa³
jej, ¿eby istnieæ. Jednak nie o manierê tu chodzi³o. Zawsze reagowa³
spontanicznie. Pewien m³ody twórca zwróci³ siê do cenzury o pozwolenie wzniesienia okrzyku „Precz z
caratem!” w ko³obrzeskim parku. I
cenzura… zgodzi³a siê. Od naczelnika do cara droga daleka, dlatego
przyzwalane jest to, co ogólne, a
zakazywane - co poszczególne.
Poœród literackich konkursów i
nagród, w dobie œciskania d³oni i
skreœlania tekstów Krupowies nie
móg³ znaleŸæ w³asnego spe³nienia.
Pisania nie uwa¿a³ za zawód, lecz
sposób ¿ycia. Broni³ swojego widzenia œwiata, przeciwstawiaj¹c
siebie poetom tzw. stabilizacji:
ju¿ nie ma poetów
s¹ zapisywacze
w³asnych nekrologów
(…)

pod szyj¹ zawi¹zuj¹
tragiczn¹ dostojnoœæ
noc¹ œciskaj¹ w d³oniach
trzepocz¹ce serca
(„Metafory”)
Odszed³ w wieku 41 lat w pe³ni
si³ twórczych. Wieœæ o jego œmierci
dotar³a do wiadomoœci publicznej
dopiero nazajutrz po pogrzebie.
Zmar³ 26 sierpnia 1980 roku w szpitalu w Koszalinie nie odzyskawszy
przytomnoœci po trepanacji czaszki,
wskutek zapóŸnionej operacji têtniaka. Mia³ przy sobie teczkê z rêkopisami i maszynopisami wierszy.
Pochowany zosta³ na cmentarzu
miejskim w Œwidwinie. Jest to - o ile
mi wiadomo - jedyny œwidwiñski
grób z napisem POETA.
M³odzi poeci ze S³upska zorganizowali wiele lat temu Konkurs
Poetycki im. Zbigniewa Krupowiesa. Czy wydarzenie to sta³o siê tradycj¹ powracania do poezji i drogi
Zbyszka? Czy konkurs nadal istnieje? Ocalone pami¹tki po poecie s¹
przechowywane w œwidwiñskim
Zamku. Czytanie jego wierszy i
odszukiwanie œladów pozwoli zapewne znaleŸæ w³aœciwy wymiar tej
poezji, która na Pomorzu ma ju¿
swoj¹ regionaln¹ legendê. Poezja
Zbigniewa Krupowiesa ze zbiorku
„Zanim zaczniesz mówiæ” by³a prezentowana na antenie radia „Merkury” w Poznaniu oraz na ³amach paryskiego pisma internetowego pallotynów „Recogito”. Poezja „zamkniêtych drzwi” wci¹¿ czeka na
otwarcie. Liczy na czytelników pewna swej wartoœci!
Poznañ, 27 kwietnia 2008
Teresa Tomsia
Tekst ukaza³ siê pierwotnie w
kwartalniku ko³obrzeskim „Latarnia Morska” 2/2008/2009.
---------------------------------Zbigniew Krupowies - poeta
niepokorny, ur. 1939 r. w Brzeœciu
nad Bugiem; ¿y³ i pracowa³ jako
instruktor kulturalno-oœwiatowy w
Œwidwinie. Zmar³ w Koszalinie w
1980 r. Autor arkusza poetyckiego
„Bruzdy” (Profile Kultury 1977/2),
animator kultury na Pomorzu Œrodkowym (stworzy³ Teatr Poezji
„Kontrasty” i Klub Twórczy „Baszta”); pozostawi³ po sobie znacz¹c¹
spuœciznê poetyck¹ wydan¹ w
zbiorku „Zanim zaczniesz mówiæ”
(KTSK, Koszalin 1992).
Od Redakcji: dziêkujemy autorce za udostêpnie niniejszego tekstu.

Zbigniew Krupowies
dialog z poet¹
.
jak to jest – proszê pana – z t¹
wolnoœci¹ s³owa
w XX-wiecze naszej cywilizacji
tutaj
w przedsionku tej koœcielnej ciszy
najpierw nam uszy napychano wat¹
(te tony waty… byæ mo¿e niezbêdne
… zrobi³y swoje
oto znowu cz³owiek stan¹³ obok cz³owieka
tak blisko tak blisko
¿e dziel¹ ich
dwa mo¿e trzy lata œwietlne)
.
jak to jest – proszê pana – z tym
„marszem ku œwiat³u”
w tym labiryncie komór dekompresji
gdzie tylko
judasz ma otwarte oko
nam bowiem
czarne w³o¿ono przepaski
by nikt nie dojrza³
za wiele za wczeœnie
potem
kap³ani dwudziestego wieku
ci urzêdnicy – panie – z bo¿ej ³aski
wzi¹wszy za rêce prowadzili grzecznych
do ciemnych komór biesiadnych
.
jak to jest – proszê pana – z t¹
mow¹ ojczyst¹ od Reja co
nie z gêsi tyle piór naskuba³?
czy w testamencie nic nie pozosta³o
¿e dziœ nam w ustach ³ososie wêdzone
¿e dziœ nam w zêbach duszonego drobiu
urwany krzyk tylko nam ciasto
trochê opóŸnione wyrasta piêknie
tylko gorza³ka gard³a nasze pali
jak tego z biblii
kiedy ju¿ otrzyma³ swoje
trzydzieœci srebrnych
pamiêtasz panie – w œrodku swoje drogi
mówi³eœ
„maski wszêdzie maski maski”
a tutaj popatrz – nie – – –
te uszy z wat¹?
w ustach krzyk zarzynanych?
na oczach opaski?
nic to
– jeszcze mózg pozosta³
.
póki ¿aden Barnard
nie chce siê podj¹æ
przeszczepu g³upoty
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PIKNIK KRESOWY ŒWIDWIN 2011
Na rozpoczêcie lata
Towarzystwa Kresowe
Lwowa i Wilna oraz
Œwidwiñski Oœrodek
Kultury zorganizowali
piknik na podzamczu.

Spotkanie zaszczycili Danuta
Malitowska przewodnicz¹ca Rady
Powiatu i Marian Choroba radny
Rady Miasta oraz Jan Jarych wspieraj¹cy nasz¹ dzia³alnoœæ.
Artystycznie spotkanie przy
ognisku uœwietnili akordeoniœci
Marian Choroba i Andrzej Kamiñ-

ski oraz Franciszek Szuæko graj¹cy
na cygañskim bêbenku z repertuarem lwowskim i biesiadnym, a
wszyscy ochoczo wspólnie œpiewali. Biesiadnicy podziêkowali organizatorom, a tak¿e z³o¿yli ¿yczenia

Kobiety zagra³y z okazji Dni Œwidwina
2 lipca w hali sportowej przy
ul. 3 Marca 50 odby³ siê III Turniej Pi³ki Rêcznej Kobiet o Puchar Dyrektora Parku Wodnego
Relax, rozgrywany z okazji Dni
Œwidwina.
W turnieju uczestniczy³y dru¿yny oldbojek, reprezentuj¹ce: AZS
Koszalin, Pogoñ Szczecin i Relax
Œwidwin. Sportowa rywalizacja zakoñczy³a siê sukcesem dru¿yny Pogoñ Szczecin, drugie miejsce zajê³a
dru¿yna AZS Koszalin, a trzecie
dru¿yna Relax Œwidwin. W tym
roku wszystkie pojedynki by³y bardzo wyrównane, o czym œwiadcz¹
uzyskane wyniki:
Relax Œwidwin - AZS Koszalin
18:22
AZS Koszalin - Pogoñ Szczecin
17:25
Pogoñ Szczecin - Relax Œwidwin 25:22
Za najlepsz¹ barmkarkê zawodów uznano El¿bietê Parys (AZS

NIERUCHOMOŒCI
Powiat ³obeski
Sprzedam lokal us³ugowo-handlowy w Wêgorzynie œwie¿o wyremontowany (nowe centralne, elektryka,
pod³ogi, œciany, dach); w parterze
ok. 200 mkw. z parkingiem, kot³owni¹, wiat¹, pomieszczenia gosp. itd.
Tel. 504-162-767.
Sprzedam lokal w Wêgorzynie
us³ugowo-handlowy z funkcj¹
mieszkaln¹ do 30 % na pierwszym
piêtrze ok. 120 mkw. oraz pomieszczenia gosp. CENTRUM Tel. 504162-767.

US£UGI
Koszalin), a najlepsz¹ zawodniczk¹
turnieju zosta³a Ma³gorzata Matusiak (Pogoñ Szczecin).
Zawody obserwowali i wrêczali

Co siê odwlecze to…
Dzieñ 4 lipca dla trójki mieszkañców naszego powiatu, okaza³ siê
smutnym koñcem wolnoœci. Policjanci pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Œwidwinie,
zatrzymali trzech poszukiwanych
nakazami doprowadzenia mê¿czyzn. Jak mo¿na siê domyœleæ,
powód dla którego mê¿czyŸni ukry-

solenizantom prze³omu czerwca i
lipca tradycyjnym „Sto lat!”.
Prezes wilniaków Anna Teresiñska zaprasza wszystkich na wystêp
chóru „Wilenka” z Wilna, który wyst¹pi w Œwidwinie w dniu
24.07.2011 o godz. 17.00 w sali
widowiskowej zamku.
M. Kostur

wali siê nie by³ b³ahy, ka¿dy z nich
mia³ byæ pozbawiony wolnoœci czyli osadzony w Areszcie Œledczym.
Jest to kolejny dowód na potwierdzenie, ¿e przed wymiarem
sprawiedliwoœci nie mo¿na uciec,
nale¿y byæ œwiadomym, ¿e je¿eli
jest wina, to wczeœniej czy póŸniej
bêdzie kara.
(kp)

nagrody: wiceburmistrz Krzysztof
Wasicionek, starosta Miros³aw
Majka i dyrektor Parku Wodnego
Relax Leszek Jasiukiewicz.
(o)

Zlecaj¹c og³oszenie drobne
do Wieœci œwidwiñskich
uka¿e siê ono w tej samej
cenie tak¿e w innych naszych
gazetach: Gazecie Gryfickiej,
Tygodniku £obeskim
i Tygodniku Pojezierza
Drawskiego
To niedrogo - sprawdŸ.
tel. 91 397 37 30;
e-mail: wppp1@wp.pl

Powiat ³obeski
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.
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

NIERUCHOMOŒCI

INNE

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie 3 - pokojowe
w £obzie, IV piêtro, 52 mkw.. Cena do
uzgodnienia. Tel. 502 582 112

Wynajmê piekarniê po³¹czon¹ wraz
ze sklepem spo¿ywczym, w miejscowoœci Dobra (k. Nowogardu).
Obiekt z pe³nym wyposa¿eniem,
bie¿¹c¹ produkcj¹. S¹ równie¿ do
„przejêcia" dobrzy pracownicy oraz
kontrahenci. tel. kom. 887467309,
stacjonarny: 913920334.

Wynajmê mieszkanie 3 - pokojowe
w £obzie od zaraz. Tel. 502 582 112
Wynajmê mieszkanie w £obzie. Tel.
880 085 176
Sprzedam tanio mieszkanie 3 pokojowe w Radowie Ma³ym. Tel. 602
301 017
Sprzedam lub zamieniê w £obzie
mieszkanie 2 pokojowe 54 mkw. na
kawalerkê. Tel. 796 389 600
Sprzedam mieszkanie w Karwowie
2 pokoje, kuchnia, gara¿. Tel. 914
220 607
Sprzedam w £obzie mieszkanie 4
pokojowe na ul. Orzeszkowej 4.
Du¿y balkon, przestronna piwnica,
bezkonfliktowe s¹siedztwo. Tel. 91
397 5637, 692 070 387
Resko - sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 93 mkw., dzia³ka 831 mkw.,
cena 134.000 z³. Tel. 888 169 572

Powiat gryficki
Sprzedam dom okolice Gryfic 150
m2, dzia³ka 0,5 ha, pomieszczenia
gosp.250 m2. Cena do negocjacji.
Tel. 508-070-331

Region
Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 2 pokoje 53 mkw. Pilnie. Tel.
691-054-010.

ROLNICTWO
Powiat ³obeski
Sprzedam 1,1 hektara ziemi w okolicy Runowa Pom. Tel. 723 006 757

Podnajmê lokal u¿ytkowy w £obzie
okolice centrum. Tel 505 184 497
Dorowo gm. Resko. Dom w zabudowie bliŸniaczej, ogród, sad, cena
150 tys. z³. Tel. 600 265 547
Zajezierze dzia³ka budowlana
uzbrojona, pow. 2129 mkw., cena
80 tys. z³. Tel. 600 265 547
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
Tucze nad j. Woœwin dz.budowl. 2700
mkw. - 59 000 z³. Tel. 600 265 547

Powiat œwidwiñski
Œwidwin. Dom wolno stoj¹cy 240
mkw. do zamieszkania od zaraz.
Cena 480 tys. z³..Tel. 502 532 025
Po³czyn-Zdrój - hala o powierzchni
1000 mkw. mo¿liwoœæ wydzier¿awienia lub sprzeda¿. Tel 694 821 461
Dzia³ka Po³czyn-Zdrój, 1086 mkw.
Tel. 600 565 719.

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

Firma HG-LUX INTERNATIONAL
poszukuje instalatorów p³yt kartonowo-gipsowych, z doœwiadczeniem. Praca od zaraz. Kontakt email: info@hglux-sa.com

Jesteœ przedsiêbiorc¹ i p³acisz ZUS
890 z³ miesiêcznie? Mam rozwi¹zanie! Mo¿na go legalnie w Polsce nie
p³aciæ. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
wspó³pracy. Tel. 501 894 828.

Szukam pracy jako opiekunka do
dziecka, osoby starszej, prawo jazdy. Tel. 510705816.

Powiat gryficki

Poszukujê pracy jakiejkolwiek . Tel.
695 685 403

Poznam ³adn¹ i dyskretn¹ pani¹ do
lat 30 w celu towarzyskim. Spotkania
sponsorowane. SMS pod nr tel. 791
836 615

Plantacja borówki amerykañskiej w
Siwkowicach zatrudni zbieraczy w
lipcu - sierpniu. Tel. 515 144 186.

Sprzedam rega³y sklepowe, ladê
ch³odnicz¹ i wagê elektroniczn¹.
Cena do uzgodnienia. Tel. 663 983
782. Gryfice ul. Akacjowa 4
Sprzedam rower elektryczny nowy.
Tel. 798 654 602, 91 384 2775

Region

Ginekolog tel. 508 557 836
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.

Powiat drawski
Nowy kocio³ uniwersalny Q Plus
15m2 serii Heiztechnik, trzy miesi¹ce u¿ywany, do spalania mia³u wêglowego, wêgla i drewna z pe³nym
oprzyrz¹dowaniem. Cena wyjœciowa 4060 z³, sprzedam za 2500 z³.
Kontakt: 501 284 153

Powiat gryficki
Zatrudniê kierownika produkcji roœlinnej, wymagania: wykszta³cenie œrednie rolnicze,
umiejêtnoœæ obs³ugi maszyn rolniczych, obs³uga komputera,
prawo jazdy kat. B, znajomoœæ
angielskiego. Tel. 667 612 010
e-mail rolub@o2.pl
Zatrudniê traktorzystê, obs³uga maszyn rolniczych, prawo
jazdy kat. B. Tel. 667-612-010
lub e-mail: rolub@o2.pl

Region
Zatrudniê kierowcê na TIR-a. Jazda
po krajach UE. Tel. 601 836 230.

Powiat drawski
DOM SPRZEDAM
w Drawsku Pom.
tel. 943632176
Sprzedam pole, u¿ytek zielony z dop³atami z ekol. na KRUS, razem 3,5
ha, za 14 tys. za 1 ha, w m. £abêdzie
ok. 500 m od jeziora. Tel. 609-562001.

NAUKA
Powiat ³obeski
Korepetycje tanio! Niemiecki, angielski, chemia, biologia, matematyka. Tel. 504113084.

Powiat gryficki
Niemiecki - pe³na informacja,
wszystkie dziedziny: t³umaczenia
na miejscu i w terenie. Nauka w
wakacje. Tel. 694 084 240.

DZIA£KI NA SPRZEDA¯
£obez – dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011 mkw
– CENA 78.000 z³
£obez – dzia³ka o pow. 6042 mkw
– CENA 181.000 z³
£obez – dzia³ka o pow 10000 mkw
– CENA 70.000 z³
Resko (okolica) – mo¿liwoœæ zabudowy, pow. 3003 mkw
– CENA 33.000 z³
Resko – dzia³ka budowlana, pow. 382 mkw
– CENA 70.000 z³
Wêgorzyno – dzia³ka o pow. 1150 mkw
– CENA 28.000 z³
Radowo Ma³e – dzia³ka o pow. 15400 mkw
– CENA 28.000 z³
Radowo Ma³e (okolica) – dzia³ka o pow. 3484 mkw
– CENA 48.000 z³
MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
£obez ul. H. Sawickiej – kawalerka, 38 mkw
– CENA 116.000 z³
£obez ul. Obroñców Staliningradu – 3 pokoje, pow. 53,37 mkw
– CENA 190.000 z³
£obez – 2 pokoje, pow. 53,10 mkw
– CANA 120.000 z³
£obez – 2 pokoje, pow. 55,59 mkw
– CENA 115.000 z³
£obez – 2 pokoje, pow. 42,8 mkw
NOWA CENA!!!
– CENA 110.000 z³
£obez – 3 pokoje, pow. 67,7 mkw
– CENA 200.000 z³
£obez – 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
– CENA 165.000 z³
£obez – 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
– CENA 175.000 z³
£obez – 3 pokoje, pow. 58,5 mkw
– CENA 165.000 z³
£obez – 4 pokoje, pow. 67,7 mkw
– CENA 163.000 z³
£obez – 4 pokoje, pow. 56 mkw
– CENA 154.000 z³
Resko – kawalerka, pow 28 mkw
– CENA 60.000 z³
Resko – 2 pokoje, pow. 46 mkw
NOWA CENA!!!
– CENA 95.000 z³
Resko- - 3 pokoje, pow. 59,40 mkw
– CENA 189.000 z³
Resko – dwa mieszkania cena jednego, 4 pokoje, pow. 54 mkw
– CENA 130.000 z³
Nowogard – 1,2,3 pokoje, stan deweloperski
– CENA 3024 z³/ mkw brutto
Nowogard – 3 pokoje, pow. 57,8 mkw
– CENA 180.000 z³
DOMY NA SPRZEDA¯
£obez ul. Niepodleg³oœci – parter domu, 3pokoje, pow. 136 mkw , dzia³ka 1421 mkw – CENA 295.000 z³
£obez ul. Kopernika – 5 pokoi, pow. 98 mkw , dzia³ka 485 mkw
– CENA 320.000 z³
£obez ul. Murarska – 3 pokoje, pow. 64,6 mkw , dzia³ka 287 mkw
– CENA 240.000 z³
Be³czna – 2 pokoje, pow. 92 mkw , dzia³ka 213 mkw
– CENA 185.000 z³
Œwidwin – do wykoñczenia, 3 pokoje+salon, pow. 158 mkw , dzia³ka 1000 mkw
– CENA 460.000 z³
Œwidwin (okolica) – stan surowy otwarty, pow. 128 mkw , dzia³ka 1500 mkw
– CENA 165.000 z³
Œwidwin (okolica) – pow. 184 mkw , dzia³ka 2400 mkw
– CENA 185.000 z³
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11 lipca - 68 rocznica pamiêci o Polakach zamordowanych na kresach

Nas o tym nie uczono w szko³ach
Prof. Aleksander Ko³odziejczyk
Terminem „RzeŸ Wo³yñska”
obejmujê masowe mordy ludnoœci
polskiej dokonane przez OUN – UPA
na Wo³yniu, Polesiu, w Ma³opolsce
Wschodniej i na terenach wschodnio-po³udniowych w powojennych
granicach Polski w latach 1943 –
1946. Od tamtych tragicznych wydarzeñ wkrótce minie 70 lat, a nadal pozostaj¹ one w mrokach niepamiêci, z
trudem przebijaj¹ siê do œwiadomoœci naszego spo³eczeñstwa. S¹ zniekszta³cane i fa³szowane przez ukraiñskich nacjonalistów, przy obojêtnej postawie wiêkszoœci polskich historyków i polityków.
W Polsce nadal brakuje politycznej woli pe³nego wyjaœnienia i upowszechnienia faktów zwi¹zanych z
Rzezi¹ Wo³yñsk¹. Znajomoœæ faktów dotycz¹cych tego tematu jest w
spo³eczeñstwie polskim znikoma.
Pomimo wydania wielu znacz¹cych
opracowañ, 54% Polaków nie zna
narodowoœci Ofiar tej potwornej
zbrodni, 57% nie wie, kto te zbrodnie pope³ni³, a wiêkszoœæ pozosta³ych respondentów podaje b³êdne
odpowiedzi.
Przyczyn tej niewiedzy, wrêcz
ignorancji, jest wiele, w tym: ukrywanie przez w³adze PRL niewygodnych faktów np. o utracie znacznej
czêœci terytorium Polski, silna
ounowska propaganda znajduj¹ca
pos³uch u wielu polityków, dziennikarzy, dzia³aczy samorz¹dowych i w
oœrodkach nauki i kultury; równie¿
rozbicie wiêzi wœród przesiedleñców z Kresów.
Dlatego w sprawie rzezi na Kresach (ludobójstwa) brakuje silnego
oddolnego parcia na œrodki decyzyjne, a nieliczni, którzy staraj¹ siê
przebiæ do spo³eczeñstwa i wiod¹cych polityków z informacjami o tragedii wci¹¿ napotykaj¹ na powa¿ny
opór i niezrozumienie.
Fragment wyst¹pienia na Politechnice Gdañskiej 6.05.2010 r.
Prof. dr hab. Aleksander Ko³odziejczyk jest chemikiem, by³ rektorem
Politechniki Gdañskiej.
Bogus³aw Szarwi³o
Redaktor internetowego Kresowego
Serwisu Informacyjnego. Poni¿szy
artyku³ pochodzi z nr. 1/2011.
11 lipca 1943 roku Aniela S³awiñska i W³odzimierz S³awosz Dêbski, zamkniêci w parafialnym koœciele w Kisielinie, wraz z innymi
mieszkañcami miasteczka przez kilkanaœcie godzin odpierali ataki oblegaj¹cych ich oddzia³ów Ukraiñskiej
Armii Powstañczej (UPA). Obronili

siê. Tego dnia upowcy zamordowali
jednak 86 innych mieszkañców Kisielina..(..) 11 i 12 lipca mordowano
te¿ mieszkañców okolicznych wsi:
Rudni, Zapustu, Leonówki, £ukowa, OŸdziutycz, Twerdyñ, Wysokiej,
Antonówki, Dunaju, ¯urawca, Adamówki, Warszawki, Jachimówki i innych. Mordy powtórzy³y siê 9 sierpnia. W czasie tych dwóch miesiêcy w
okolicy zginê³o przynajmniej piêæset osób. (1)
Fragment relacji Danuty
Koniecznej
Mia³am ju¿ prawie dziesiêæ lat,
kiedy banderowcy napadli na polsk¹
wioskê Koroœciatyn. Tego dnia by³o
jeszcze wczeœnie i ludzie nie zd¹¿yli
siê ukryæ.
Banda dzia³a³a w trzech grupach.
Pierwsza sz³a i mordowa³a. Drudzy
kradli, co siê da³o. Ostatnia grupa to
przewa¿nie wyrostki 12-, 14-letnie zwalniali z ³añcuchów byd³o i podpalali domostwa. S³ysza³am, jak w
domu mówiono, ¿e band¹ t¹ dowodzi³ m³ody ksi¹dz wyznania greckokatolickiego z naszych Monasterzysk, nazwiska jego nie pamiêtam.
Ludzie siê bronili, ale zginê³o wtedy
160 Polaków. Pamiêtam, jak sta³am
z moimi rodzicami i innymi s¹siadami przed domem i patrzyliœmy na
³unê.
Fragment relacji W³adys³awa
Kobylañskiego; Janowa Dolina kwiecieñ 1943 r.
Janowa Dolina znana by³a powszechnie z bogatych z³ó¿ kamienia
bazaltowego. Masakry ludnoœci polskiej dokonali nacjonaliœci ukraiñscy spod znaku tryzuba w Wielki
Pi¹tek 1943 r. No¿ami, siekierami,
kulami z broni palnej zamordowano
w bestialski sposób oko³o 600 osób
bez wzglêdu na wiek, p³eæ i stan
zdrowia.
Polacy z Janowej Doliny nie byli
w najmniejszym stopniu przygotowani do obrony. Dobrze uzbrojeni
mordercy pastwili siê nad ¿yciem
bezbronnej ludnoœci, nawet psychicznie nieprzygotowanej do stawiania oporu. Œwiadkowie tej masakry - byli mieszkañcy Janowej Doliny, Jan Karwan i jego ¿ona Jadwiga,
z którymi zapozna³em siê w Chicago
w 1988 r. - mimo tak du¿ego dystansu czasu jeszcze z trudem, ze ³zami w
oczach po prze¿ytym szoku opowiadali o przebiegu masakry ludnoœci
polskiej w Janowej Dolinie. (2)
Przychodzi lipiec, sierpieñ, a ja
nie mogê sobie znaleŸæ miejsca mówi Barbara Waszkiewicz, bia³ostoczanka, która pamiêta rzeŸ Pola-

ków w 1943 roku. - Wracaj¹ koszmarne wspomnienia, widzê wszystko, jakby to wczoraj by³o. (…)
Barbara Waszkiewicz ma 82 lata.
(…) Mieszkali na Wo³yniu, w osadzie wojskowej pod £uckiem. Bo
ojciec, jako by³y legionista, dosta³
maj¹tek w osadzie wojskowej.(…)
W 1939 roku koñczy 13 lat. (…)
Wchodz¹ Sowieci. W lutym 1940
roku pierwsza deportacja Polaków w
g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego. Mama,
brat Tadeusz i najm³odsza siostra
Zosia (ledwie czteroletnia) zostaj¹
wywiezieni do Archangielska. Potem trafia do nich jeszcze brat Antoni. Jerzego wywo¿¹ Niemcy na roboty w g³¹b Rzeszy- A ja? Posz³am do
partyzantki. (...) Zosta³am przydzielona do batalionu szturmowego.(…)
Najgorzej wspomina wydarzenia na
Wo³yniu w 1943 r. To wówczas dosz³o tam do okrutnej rzezi Polaków.
- Pamiêtam Kazika Kaczora, mieszka³am u nich. Mia³ 21 lat, zakocha³
siê w Ukraince. Dopadli go. Zachcia³o ci siê Ukrainki, to masz! - krzyczeli. I t³ukli bagnetami. A potem przywi¹zali za nogi do furmanki i ci¹gnêli dwa kilometry, g³ow¹ po ziemi.
PrzywieŸli i rzucili pod bramê domu.
Zemdla³am, jak go zobaczy³am.
Przed oczami ma te¿ widok okrutnej
masakry we wsiach Stare Gaje i
Nowe Gaje. To by³o 11 lipca, w niedzielê. Ukraiñcy og³osili, ¿eby po
mszy ludzie zostali, bo odbêd¹ siê
zebrania na ugodê z Polakami. Doœæ
ju¿ k³ótni, wystarczy Niemiec za
wroga. Mia³a byæ zabawa. Zagra³a
orkiestra i zaczê³a siê rzeŸ. Banderowcy z UPA otoczyli budynek.
- Jednemu z mê¿czyzn uda³o siê
uciec. Zawiadomi³ partyzantów. Pojechaliœmy tam nastêpnego dnia,
¿eby pochowaæ tych nieszczêœników
- opowiada dr¿¹cym g³osem. - Widok
by³ straszny. Rozrzucone szcz¹tki
cia³, dzieci powbijane na sztachety,
kobiety z porozcinanymi brzuchami.
Zginê³y wtedy 63 osoby. (…..) Ojciec i siostra Janka zginêli prawdopodobnie w 1943 roku podczas rzezi
wo³yñskiej. (3)
Franciszek Ku³akowski: - Banda Ukraiñskiej Powstañczej Armii w
1943 roku zabi³a w Jeziorce Szlacheckiej Franciszkê i Micha³a
Osmañskich. Ich cia³a zbrodniarze
wrzucili do p³on¹cej stodo³y. Po wojnie rodzina odnalaz³a tylko kilka kostek i z³ote zêby dziadka. To wspomnienie wraca w pamiêci wnuka zamordowanych coraz czêœciej. Franciszek Ku³akowski ze S³upska straci³ 18 bli¿szych i dalszych cz³onków
rodziny. Jeszcze w 1938 roku, gdy
dziadkowie Osmañscy obchodzili

z³ote gody, nikt siê nie spodziewa³,
¿e za kilka lat dojdzie do ukraiñskiego ludobójstwa, które zniszczy jego
dzieciñstwo i m³odoœæ. (..) postanowi³ siê przedrzeæ do £ucka. Szed³
pieszo z karabinem i dwoma granatami. Wyruszy³ nad ranem, gdy banderowcy ju¿ spali. Uda³o siê. Wst¹pi³ do Armii Krajowej. Dosta³ pseudonim „¯uk”. Zajmowa³ siê organizowaniem lekarstw z Rumunii i Wêgier. PóŸniej by³ ³¹cznikiem miêdzy
£uckiem, a Przebra¿em, osiedlem na
Wo³yniu (…) - Do tej pory pamiêtam,
jak spóŸniliœmy siê (...) zastaliœmy
cia³o zar¹banego na progu gospodarza. W sieni odkryliœmy martw¹ kobietê z wyprutym p³odem, w innych
miejscach zmasakrowane cia³a 10letniej dziewczynki i 12-letniego
ch³opca. To by³ straszny widok. (...)
- Naszym obowi¹zkiem jednak jest,
aby pamiêtaæ o tym ludobójstwie,
którego by³em œwiadkiem - podkreœla. (4)
Nazywam siê Marianna Soroka.
Urodzi³am siê 8 wrzeœnia 1908 roku
we wsi Wola Ostrowiecka, powiat
Lubomi, woj., Wo³yñ w rodzinie
ch³opskiej. W roku 1943 by³am
matk¹ piêciorga dzieci: Stanis³awa lat 15; Edwarda - lat 12; Janka - lat
10; Leona -lat 6 i Józefa 1,5 roku.
Mój m¹¿ Stanis³aw by³ rolnikiem 8hektarowego gospodarstwa rolnego.
¯y³o siê nam chocia¿ ubogo, ale spokojnie i szczêœliwie.
Kiedy wracam myœl¹ do tamtych
czasów, do tamtych dni, to s³yszê
gwar moich kochanych dzieci, który
wype³nia³ ca³y dom. Gdzie¿ one s¹?
Odesz³y tak nagle. Mój Bo¿e. Trudno mi wspomnieæ tamte dni.(…)
Trójka moich dzieci: Stanis³awa,
Janek i Leon, zosta³a zabita przez
Ukraiñców-morderców. Ja zaœ ze
swoim najm³odszym synkiem na
rêku wybieg³am ze stodo³y. Bieg³am,
bieg³am. Us³ysza³am huk i w tym samym czasie okropny krzyk mojego
dziecka Józia. Upad³am trzymaj¹c
dzieciaka na rêku. Poczu³am ból w
ramieniu lewej rêki. Krew s¹czy³a siê
z rany. Kula dum-dum przeszy³a
miêsieñ i koœæ ramienia lewej rêki.
Nie zdawa³am sobie sprawy, czy mój
syn Józio ¿yje, czy te¿ nie. (…) Postanowi³am dowlec siê do swojego
domu, by tam umrzeæ. Có¿ mi pozosta³o. Ci, których kocha³am najbardziej odeszli na zawsze. Chcia³am
siê z nimi po³¹czyæ tam, na drugim
Œwiecie, u pana Boga... (5)
Edward Kaczmarczyk: - To
by³o w lipcu 1943 roku zaczyna opowieœæ. (…) Niedaleko od budynku
spotkaliœmy siê z drug¹ rodzin¹, z
któr¹ razem mieliœmy jechaæ do

Wieœci œwidwiñskie 11.7.2011 r.
£ucka. Nie dotarliœmy daleko. Gdy
wjechaliœmy w w¹wóz, w takie zag³êbienie terenu, po obu stronach
drogi ros³y krzaki tarniny, us³ysza³em krzyki. Ukraiñcy napadli na nas
i czym mieli r¿nêli. Pad³y te¿ strza³y.
Ja z tego strachu zeskoczy³em z wozu
i uciek³em w krzaki, a z krzaków w
zbo¿e. Pojawili siê Ukraiñcy na koniach z karabinami maszynowymi i
zaczêli szukaæ uciekinierów. Nie
wiem, czy mnie zauwa¿yli, ale strasznie strzelali; zbo¿e a¿ sycza³o od kul.
Ja przywar³em do ziemi i jak odjechali, wróci³em do gospodarstwa. Nie
zdawa³em sobie sprawy, ¿e tam
wszystkich wymordowali. Myœla³em,
¿e ktoœ wróci³, wiêc wo³a³em mamo,
babciu, ale nikogo nie by³o. (...)
Mia³ zaledwie szeœæ lat, jak wymkn¹³ siê œmierci. Wyskoczy³ z
wozu, którym ucieka³a jego ca³a rodzina. Wszyscy zginêli. Nie ma ¿adnych zdjêæ, dokumentów, pami¹tek,
niczego. Oprócz pamiêci. (6)
Aleksander Pradun zrozumia³,
¿e zaraz umrze, poczu³ wielki smutek. Pomyœla³, ¿e ma dopiero 13 lat.
Po¿egna³ siê z mam¹ i krewnymi. Zapêdzeni na pole pod Soko³em do
ostatniego momentu trzymali siê razem, chc¹c ¿yæ choæ parê minut d³u¿ej.
Dzisiaj cudem ocalony z rzezi
Pradun mieszka po polskiej stronie
Bugu, w oddalonej zaledwie kilka kilometrów od granicy Micha³ówce.
Wysoki, zwalisty ch³op opowiada o
wydarzeniach w Ostrówkach i Woli
Ostrowieckiej bez emocji. A jednak
i jemu za³amuje siê g³os, gdy mówi,
jak zginê³a matka. I po tylu latach pamiêta widok szeœcioletniej dziewczynki, która poderwa³a siê po serii
strza³ów i zaczê³a biec w kierunku
nie¿ywej ju¿ matki. Upowiec strzeli³
do niej kilka razy, pada³a, lecz ci¹gle
podnosi³a siê z okrzykiem "mamo",
a¿ wreszcie Ukrainiec dobi³ j¹ kolb¹
karabinu.
Tomasz Trusiuk tak¿e mo¿e mówiæ o masakrze z pozoru beznamiêtnie. (…) Zdejmuje okulary i d³ugo je
przeciera. Ja ci¹gle jestem na wojnie.
Uciekam, padam, goni¹ mnie.
Krzyczy przez sen tak¿e ponad
osiemdziesiêcioletnia dziœ Helena
Popek. A kiedy nie mo¿e zasn¹æ,
wspomina po kolei tych, którzy kiedyœ mieszkali w jej rodzinnej wsi.
- By³o sto siedemdziesi¹t numerów, to tak liczê sobie, ilu ludzi w
naszych Ostrówkach ¿y³o. I ile rodzin zosta³o wybitych tak, ¿e nie
ocala³ z nich nikt. (….) Pamiêtaj¹
ostatnie s³owa swych rodziców i znajomych, przywo³uj¹ zdania: „mo¿e
Matka Boska nakryje nas swym
p³aszczem”, „¿eby zabi³ od razu, a
nie rani³”. (7)
Równie¿ Teresa Radziszewska
pamiêta wszystko tak, jakby by³o to
wczoraj. (…) Patrzy³a, jak odchodz¹
w deszczu, i z rozpaczy t³uk³a g³ow¹
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w drzwi stodo³y. Tata niós³ jej trzyletni¹ siostrê, mama pó³torarocznego brata. Na koñcu, ze spuszczon¹
g³ow¹, szed³ starszy brat. Mia³ piêæ
lat. Nied³ugo potem us³ysza³a strza³y. - To ju¿ nasze dzieci gin¹ - powiedzia³a babcia i kaza³a jej zapamiêtaæ
ten dzieñ. (8)
- To by³ straszny krzyk. Nikt nie
chce umieraæ. A tam wszyscy wiedzieli, ¿e za chwilê zgin¹. P³acz i modlitwy sz³y a¿ do nieba - mówi W³adimir Szafran. Patrzy nieruchomo w
dal, jakby wci¹¿ s³ysza³ ten krzyk
sprzed szeœædziesiêciu lat. W oddalonej o 20 kilometrów od granicy z
Polsk¹ ukraiñskiej wsi Sokó³ ¿yj¹
jeszcze ludzie, którzy pamiêtaj¹ zag³adê s¹siaduj¹cych z nimi Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Jednak
mówiæ o tym chce tylko jeden cz³owiek. (…)
Aleksander Pradun, dawny
mieszkaniec Ostrówek, historiê
dwóch polskich wsi, które przesta³y
istnieæ w ci¹gu kilku godzin, stara³
siê przekazaæ córce. - A wie pani, ¿e
parê lat temu, gdy zaczêto mówiæ i
pisaæ o tym wszystkim, przysz³a do
mnie i powiedzia³a: „Nie wierzy³am
ci, bo nic takiego nie uczono nas w
szkole. A teraz wiem, ¿e mówi³eœ
prawdê”. (7)
Dziœ jeszcze wielu innych naszych rodaków nie wierzy, bo na nie
tylko nie uczono w szko³ach, ale unikano tematu w œrodkach masowego
przekazu. Do tego warto wspomnieæ,
¿e nawet koœció³ nie wspomina³ g³oœno o ofiarach wœród swoich kap³anów.
Aleksander Korman napisa³
wiele na ten temat, dlatego pozwolê
sobie fragmenty zacytowaæ.
Na Podolu i Wo³yniu, z r¹k terrorystów OUN-UPA zginê³o co najmniej 82 ksiê¿y rzymsko-katolickich, w tym 42 na Podolu w archidiecezji lwowskiej (...) i 40 na Wo³yniu,
wed³ug danych zawartych w listach
pisanych przez Brata Cypriana Lasonia, karmelitê z Wiœniowca, pow.
Krzemieniec, do przeora Ojca B. Sadowskiego we Lwowie. W listach
swoich poinformowa³ on o tragicznej sytuacji Koœcio³a rzymsko-katolickiego i ludnoœci polskiej na Wo³yniu oraz ¿e tylko w dniach 11 i 12
lipca 1943 r. terroryœci OUN-UPA
zamordowali w diecezji ³uckiej 40
ksiê¿y, przy czym 4 przeciêto na
wpó³ pi³ami ciesielskimi w koœciele.
Z tych¿e 82 ksiê¿y, co najmniej 6
zginê³o w torturach bêd¹c przepi³owanymi pi³ami ciesielskimi. Byli to
m.in. ks. Karol Baran, administrator
parafii Korytnica, pow. W³odzimierz
i B³a¿ej Czuba administrator parafii
Ziemianka, pow. Ka³usz. (…) Ksiê¿a rzymsko-katoliccy, ginêli indywidualnie i razem ze swoimi parafianami w dezelowanych koœcio³ach.(…)
By³y to koœcio³y rzymsko-katolickie,
na przyk³ad w takich miejscowo-

œciach jak: Kisielin pow. Horochów,
Krymno pow. W³odzimierz, Poryck
pow. W³odzimierz, Œwiciów pow.
W³odzimierz i w samym W³odzimierzu, mieœcie powiatowym.
Równoczeœnie ukraiñscy szowiniœci dokonali napadów co najmniej
w piêciu koœcio³ach w tym regionie.
Podobne przypadki mordowania parafian skupionych na modlitwie i dezelacje koœcio³ów rzymsko-katolickich wystêpowa³y i na Podolu.
Na przyk³ad: w nocy z 1 na 2
kwietnia roku 1944, do wsi Ziemianka pow. Ka³usz, wtargnê³a terrorystyczna bojówka OUN-UPA, która
zamordowa³a 99 osób, w tym 61
dzieci. Ksi¹dz B³a¿ej Czuba zgin¹³ w
torturach, by³ przeciêty pi³¹ ciesielsk¹, a nastêpnie wrzucony w p³omienie i spalony. We wsi znajdowa³
siê zabytkowy koœció³, zbudowany
jeszcze przed wiekami z modrzewiowego drzewa. Ounowcy i Upowcy
koœció³ ten zniszczyli. Obrabowali
wnêtrze koœcio³a, ... kielichy ukradli,
Najœwiêtszy Sakrament i komunikanty rozsypywali po pod³odze,
zgarnêli szaty liturgiczne, z których
póŸniej rodziny terrorystów OUNUPA szy³y sobie bieliznê. Koœció³
doszczêtnie spl¹drowano i spalono.
(..) Terroryœci OUN-UPA mordowali, demolowali i palili koœcio³y tak¿e
w wielu innych miejscowoœciach na
Kresach Wschodnich Polski. (9)
Nikt te¿ nie wspomina, co pozosta³o po naszych Kresach, niektórzy
mówi¹, a co nas to obchodzi. A jednak warto wiedzieæ, co znajduj¹ po
latach, odwiedzaj¹cy dawne Kresy.
Tak naprawdê cmentarzem jest
ca³y teren, na którym rozci¹ga³y siê
polskie wsie. Dziœ panuje tu martwy
spokój. Nawet cisza jest jakby nieruchoma, w gêstych zaroœlach, gdzie
stoi drewniany krzy¿, nie œpiewa
¿aden ptak. Krzy¿y jest kilka, ale
mog³oby byæ znacznie wiêcej, bo
przecie¿ ludzie ginêli nie tylko w
miejscach masowych mordów, ale i
przy swych obejœciach, gdy próbowali uciekaæ lub gdy odnaleŸli ich
kryjówkê pl¹druj¹cy wieœ ukraiñscy
ch³opi.
Ich koœci, p³ytko zakopane w jamach, wyp³ukane przez deszcz, czasem bielej¹ w miejscach, gdzie kiedyœ by³y wsie (...) Gipsowa Madonna
stoj¹c na skraju pola, wyci¹ga rêce
bez d³oni. To wszystko, co pozosta³o. (7)
Nie tylko córka A. Parduna nie
wierzy³a ojcu, ca³e pokolenie dzisiejszych czterdziestolatków poprzedni system okrad³ z wiedzy o
wa¿nych wydarzeniach z historii
narodowej. Pe³noletnia demokracja,
pod przewodnictwem polityków pozbawionych podstawowej wiedzy o
eksterminacji swoich przodków, patriotów z Kresów, nadrabia brak tej
wiedzy has³ami o wy¿szych celach,
bagatelizuj¹c œwiêtoœci narodowe.
Œmieræ 200 tysiêcy Polaków
trwaj¹cych na rubie¿y odrodzonego
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po wiekach niewoli kraju, to znacz¹ca narodowa danina krwi za Ojczyznê. Tej ofiary nie mo¿e prawdziwy
patriota nazwaæ ma³o znacz¹cym
epizodem. Pamiêæ tamtych dni nale¿y czciæ godnie, daj¹c przyk³ad m³odzie¿y, by ta zna³a prawdê i tylko
prawdê. W³adimir Szafran, który
jako trzynastoletni ch³opiec poszed³
pod las i s³ysza³ œmiertelny krzyk
trzystu kobiet i dzieci, mówi: - Nale¿y im siê pamiêæ. I dodaje, akcentuj¹c ka¿de s³owo: - To by³a zag³ada.
Unicestwienie narodu. (7)
Nale¿y to robiæ, nie tylko od
œwiêta, ale na co dzieñ w szkole i na
ka¿dym kroku. Prawdê o Katyniu
pozna³ ca³y œwiat, co prawda w dramatycznych okolicznoœciach, ale
czy tylko w takich okolicznoœciach
potrafimy zbli¿yæ siê do prawdy?
Nie mo¿na wszystkiego zganiaæ
tylko na szko³ê, chocia¿ tu jest pocz¹tek braku wiedzy, politycy jak
ka¿dy fachowiec powinni siê dokszta³caæ na bie¿¹co. Spo³eczeñstwo
powinno ostro i zdecydowanie weryfikowaæ ludzi o niskim stopniu patriotyzmu i drastycznej niewiedzy
historycznej. Najbli¿szy czas zapewne zweryfikuje bardzo wiele postaw
i pogl¹dów, a powinni to odczuæ w
pierwszej kolejnoœci w³aœnie nie douczeni politycy.
Przeczyta³em du¿o wiêcej relacji
i wspomnieñ z tamtych tragicznych
dni, pozna³em wielu z tych œwiadków
osobiœcie i nie potrafiê poj¹æ, dlaczego w demokratycznym kraju tak siê
dzieje, jak siê dzieje! Poni¿ej podajê
tylko kilka Ÿróde³ z których przytoczy³em fragmenty. Podobnych materia³ów jest o wiele, wiele wiêcej.
(1) „Tamtego lata w Kisielinie”; autor: Tomasz Potkaj - opublikowa³ w „Tygodniku
Powszechnym”:
http://
www2.tygodnik.com.pl/tp/2818/ main02.php
(2) Za: http://www.przeglad-tygodnik. pl/pl/artykul/luny-nad-wolyniem
(3) Rozrzucone szcz¹tki cia³, kobiety z porozcinanymi brzuchami. Wo³yñ rzeŸ Polaków w 1943 roku. Alicja Zieliñska
http://www.poranny.pl/apps/
pbcs.dll/article?AID=/20090920/MAGAZYN/781253793
(4) „Prze¿y³ ukraiñskie ludobójstwo”. Zbigniew Marecki, 2008 r. Serwis
G³osu Pomorza GP-24.pl
(5) POLSKA NIOBE RELACJA
ŒWIADKA MARIANNY SOROKI •ród³o: Na Rubie¿y nr 3/1993.
(6) WO£YÑ WO£A O PAMIÊÆ!
Kazimierz Rynkiewicz w Tygodniku
Œwidwiñskim nr 32 (74) z dn.
07.08.2003
(7) MAJA NARBUTT - Pamiêæ i
zapomnienie
http://niniwa2.cba.pl/
upa_wolyn_61_pozniej.htm
(8) „Nie czekaj, nie wypatruj”: http:/
/
niniwa2.cba.pl/upa_dzieci_wolynia.htm
(9) A. Korman Pi¹te przykazanie
boskie: Nie zabijaj! Nieukarane ludobójstwo dokonane przez ukraiñskich szowinistów w latach 1939-1945, Ko³o Lwowian, Londyn 1990.
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NOC ŒWIÊTOJAÑSKA NAD JEZIOREM
KO£ACZ
W dniu 22 czerwca 2011 roku, w
kwaterze ³owieckiej nad Jeziorem
Ko³acz, odby³y siê obchody Nocy
Œwiêtojañskiej. W godzinach od
20.30 do 24.00, uczestnicy, g³ównie
dzieci wiejskie z opiekunami œwietlic z Ko³acza, Gawroñca, Szel¹gowa, Red³a i Po³czyna-Zdroju (razem
oko³o 60 dzieci) mog³y wspólnie
prze¿ywaæ zwyczaje zwi¹zane z t¹
najkrótsz¹ noc¹ roku.
Na program sk³ada³y siê bajki,
baœnie, podania i legendy zwi¹zane
z t¹ noc¹, zaprezentowane w formie
prezentacji multimedialnej, wyœwietlanej na ekranie w leœnej scenerii kwatery ³owieckiej, która
otwar³a swoje podwoje przed
uczestnikami i uratowa³a obchody

ze wzglêdu na padaj¹cy intensywnie
deszcz. W zadaszonych miejscach
w kwaterze na zewn¹trz zap³onê³o
ognisko, przy którym pieczono kie³baski i rozmawiano o zwyczajach
zwi¹zanych z t¹ noc¹, a wspomaga³a j¹ prezentacja przygotowana
przez Pana Stanis³awa Tokarskiego,
nauczyciela i radnego, a wœród goœci przys³uchiwali siê m.in. radni
Edmund Gradzik i Marek Modzelewski.
Deszcz jednak nie przeszkodzi³
realizacji g³ównego punktu programu, jakim by³o poszukiwanie w lesie kwiatu paproci. Mimo ulewnego
deszczu grupa oko³o 40 dzieci z
opiekunami wyruszy³a leœn¹ drog¹
na jego poszukiwanie i po kilkudziesiêciu minutach znalaz³ go Karol Ziemba z Ko³acza. Gdyby nie
padaj¹cy deszcz, dzieci us³ysza³yby
w drodze baœñ o "Kwiecie Paproci"
czytan¹ przez pomys³odawcê tej
imprezy Pana Bogus³awa Ogorza³ka. Kwiat wykonany przez Pani¹
Ewê Soko³owsk¹ z dzieæmi ze œwietlicy w Ko³aczu, mieni³ siê œwietlistymi barwami wêdkarskich œwietlików, które pozwoli³y go ujrzeæ w
ciemnym, deszczowym lesie. Po
powrocie do kwatery ³owieckiej
uczestnicy puœcili na wodê, przygotowane przez dzieci wianki z zapalonymi œwieczkami. Wczeœniej ni¿
zamierzano, bo przed pó³noc¹,
przemoczeni, lecz radoœni uczestni-

cy zakoñczyli obchody Nocy Œwiêtojañskiej.
Szczególne podziêkowania kierujê w stronê Pani Ewy Soko³owskiej, która z niespotykanym rozmachem w³¹czy³a siê w realizacjê planu, jaki jej przedstawi³em. Dziêki
Pani Ewie i jej kole¿ankom ze œwietlic wiejskich, po raz pierwszy tak
du¿a liczba dzieci i doros³ych mog³a
wspólnie powitaæ wakacje, jakby
nie by³o mocno pokropione œwiêtojañskim deszczem, który regularnie
jak co roku, zjawi³ siê tu¿ przed
Œwiêtem Narodzenia œw. Jana
Chrzciciela.
Bogus³aw Ogorza³ek,
zdjêcie Ewa Soko³owska

Polsko-niemieckie spotkanie w Pa³acu Myœliwskim w S³onowicach
W Pa³acu Myœliwskim w S³onowicach odby³ siê 18 czerwca br.
piknik "Kinderfest", w ramach
dzia³alnoœci Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego Mniejszoœci
Niemieckiej. Otworzy³a go przemow¹ przewodnicz¹ca pani Lilia
Przepiórka.
Dziêki ¿yczliwoœci wójta Zdzis³awa Pawelca, pana Damiana Fabera, zarz¹dcy Pa³acu w S³onowicach oraz operatora kamery z Berlina pana Thomasa Simon, w spotkaniu mogli wzi¹æ udzia³ uczniowie z
Gminy Partnerskiej Sanitz oraz
uczniowie Zespo³u Szkó³ w Lekowie.
Podczas pikniku nie zabrak³o
atrakcji! Dwie lektorki z Instytutu
Goethego realizowa³y z dzieæmi i
m³odzie¿¹ ogólnopolski projekt
Deutsch Wagen Tour maj¹cy na celu
propagowanie jêzyka niemieckiego
oraz nowatorskich metod nauczania. Lektor pani Justyna Wich³acz

przeprowadzi³a bardzo dynamiczne
i ciekawie gry oraz zabawy jêzykowe. Wziêli w nich udzia³ zarówno
przedszkolaki jak i nieco starsi.
M³odzie¿ z Polski i z Niemiec
wykona³a tak¿e szereg "³amañców
jêzykowych", które pozwoli³y prze³amaæ barierê jêzykow¹ oraz zintegrowaæ obie grupy.
Podczas spotkania uczestnicy
mogli przypatrywaæ siê tak¿e pracom ekipy filmowej z Berlina, która
nagrywa³a ujêcia do produkcji o
dzia³alnoœci Stowarzyszenia Mniejszoœci Niemieckiej. Na spotkaniu w
Pa³acu Myœliwskim pojawili siê tak¿e Wolfgang Trapp z biura prasowego oraz wschodz¹cy polski grafik
Maciej Chytrowski. Obaj panowie
aktywnie wpierali projekt wykonuj¹c profesjonalne zdjêcia.
Tego dnia nie zabrak³o wra¿eñ.
Po grillowaniu i wspólnych zabawach uczniowie z Sanitz wraz z
opiekunkami wybrali siê na spacer,

podczas którego podziwiali konie
oraz malownicz¹ okolicê. Uczniowie z gminy partnerskiej byli oczarowani wnêtrzem pa³acu, który
emanuje kilkusetletni¹ tradycj¹. Na
zakoñczenie dnia m³odzie¿ z Niemiec wykona³a fragment polskiego
utworu muzycznego oraz sporz¹dzi³a wraz z nauczycielkami mapê
pozytywnych hase³ ³¹cz¹cych Pol-

skê i Niemcy.
Spotkanie wypad³o na wysokim
poziomie, tak¿e dziêki wsparciu
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, która umo¿liwi³a
przygotowanie dla m³odzie¿y wartoœciowych pami¹tek symbolizuj¹cych Polskê oraz piêkno naszego
kraju.
Karina Karwowska, germanistka
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Wa¿na edukacja - filmowa
Filmoteka Szkolna jest przedsiêwziêciem Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej, w ramach którego
ponad 14.000 polskich szkó³ otrzyma³o pierwszy pakiet p³yt DVD zawieraj¹cy ponad 50 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. To dzie³a, które zdaniem filmoznawców, dobrze ilustruj¹ tematy takie jak: obserwacje codziennoœci, si³a symbolu, rozdro¿a historii,
metafory prawdy czy portret zbiorowoœci z punktu widzenia wiedzy o
filmie. W ciekawej i efektywnej pracy z tym materia³em wspiera nauczycieli i uczniów Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzib¹ w Warszawie. Projekt przygotowuje m³odzie¿ do obcowania z dzie³em filmowym, uczy krytycznego odbioru
sztuki filmowej, rozwija aktywnoœæ
twórcz¹ m³odych ludzi, pomaga
odkryæ w³asne pasje i talenty. W
ramach projektu CEO zachêca m³odzie¿ do sprawdzenia siê w roli krytyka filmowego oraz organizowania
dyskusji i debat poœwiêconych zagadnieniom poruszanym w filmach.
Zachêca te¿ do samodzielnej pracy
uczniów z kamer¹.
W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego w
Œwidwinie funkcjonuje ko³o filmoznawcze. Jego opiekunem jest nauczyciel j. polskiego - K. Feliñska.
Spotkania odbywa³y siê w roku
szkolnym raz w tygodniu. Uczniowie spotykali siê, aby wspólnie
obejrzeæ film i podyskutowaæ o nim.
Jednak wœród nich znalaz³o siê kilku prawdziwych pasjonatów.
Chcieli dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej i nauczyæ patrzeæ na dzie³o filmowe nie jak widz, ale twórca.
Uczniowie klas 1 LO: Szymon Firlinger, Patrycja Ho³ojuch, Jakub
KaŸmierczak i Sebastian Uziuk
podjêli pracê nad projektem Filmoteka Szkolna Akcja! W marcu 2011
r. rozpoczêli warsztaty internetowe

organizowane przez CEO. Grupa ta
œwiadomie przyjê³a nazwê EXEGI
MONUMENTUM (³ac. wybudowa³em pomnik), chcia³a bowiem
zrobiæ coœ ciekawego, trwa³ego, innego ni¿ do tej pory, czegoœ siê przy
tym nauczyæ i dowiedzieæ o sobie.
Uczniowie poznali m.in. historiê filmu, œrodki jêzyka filmowego,
rodzaje planów filmowych, budowê
scenariusza, scenopisu, recenzji,
rodzaje monta¿u, czynnoœci zwi¹zane z postprodukcj¹. Musieli
oprócz przyswojenia teorii, wykonaæ zadania praktyczne zwi¹zane z
ka¿dym modu³em. Mieli na to zwykle 2 tygodnie. Ich sprawozdania i
zadania ocenia³ przydzielony grupie mentor - aktor Grzegorz Emanuel. Grupa mia³a okazjê spotkaæ go
po raz pierwszy podczas wiosennego szkolenia dla liderów klubów filmowych w Warszawie. To kwietniowe spotkanie zainicjowane przez
uczniów by³o naprawdê bardzo mi³¹
niespodziank¹, ciekawym doœwiadczeniem, okazj¹ do zadania nurtuj¹cych pytañ (np. o "WiedŸmina"),
motywacj¹ do dalszych dzia³añ
twórczych.
Praca nad projektem z pewnoœci¹ rozwinê³a zainteresowania
uczniów, zmotywowa³a do pog³êbienia wiedzy o filmie, umo¿liwi³a
prac¹ pod okiem ekspertów. Nauczy³a innego, œwiadomego obcowania z X Muz¹. Od strony merytorycznej bardzo wa¿ne by³o wsparcie
fachowców: przede wszystkim
mentora - Grzegorza Emanuela oraz
konsultanta merytorycznego - B³a¿eja Hrapkowicza. Kontakt z mentorem by³ bardzo dobry. Szybko
uda³o siê pokonaæ barierê uczniowie - aktor i nawi¹zaæ dobre relacje.
Informacje zwrotne by³y rzeczowe i
motywuj¹ce. Dziêki nim mo¿na
by³o szybciej osi¹gn¹æ bardziej satysfakcjonuj¹ce rezultaty.
Na prze³omie maja i czerwca
grupa EXEGI MONUMENTUM i

Przyjaciele nakrêcili swój pierwszy
film pt. "Milionerzy". Etiuda jest
inspirowana historiami ludzi, którzy wygrali miliony w Lotto. Zdjêcia trwa³y kilka dni. Nie by³o to
³atwe zadanie, wymaga³o odwagi
przed kamer¹ i dobrego oka operatora. Postprodukcja wymaga³a
umiejêtnoœci technicznych i zmys³u
artystycznego. Tym bardziej, ¿e
film nie móg³ trwaæ d³u¿ej ni¿ 5
minut. Okaza³o siê, ¿e to ogromne
wyzwanie.
Podsumowaniem pracy grupy
by³ udzia³ w 2 edycji Festiwalu Filmoteki Szkolnej w Warszawie (1314 VI 2011). Na to spotkanie przyjechali uczniowie i nauczyciele z 35
szkó³ w Polsce. Pierwszego dnia
uczestnicy odwiedzili miejsca w
stolicy zwi¹zane z filmem m.in.
Warszawsk¹ Szko³ê Filmow¹, Wytwórniê Filmów Dokumentalnych i
Fabularnych, The Chimney Pot,
TPS Studio Filmowe, Studio New
Born, Archiwum Filmoteki Narodowej i Studio Miniatur Filmowych.
Uczniowie ze œwidwiñskiego
LO mieli okazjê uczestniczyæ w
warsztatach w Warszawskiej Szkole Filmowej, gdzie pod okiem fachowca u³o¿yli scenariusz i korzystaj¹c z profesjonalnego sprzêtu,
nakrêcili film. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli równie¿ w
warsztatach integracyjnych i nocnym pokazie filmów uczniowskich.
Wieczorem grupa EXEGI MONUMENTUM i opiekun b³ysnê³a
wiedz¹ filmow¹ w konkursie zorganizowanym przez uczniów z Osieka. Polega³ on na odgadniêciu tytu³ów 32 filmów po wczeœniejszym
obejrzeniu ich fragmentów. Byliœmy w pierwszej trójce!!! Nastêpnego dnia odby³y siê targi projektów
filmowych, nad którymi uczniowie
pracowali przez ca³y rok. O tych
dzia³aniach rozmawiali z ekspertami - re¿yserami, scenarzystami, ak-

torami, osobami zwi¹zanymi z
bran¿¹ filmow¹. W tym roku byli to:
Jowita Budnik, Katarzyna Trzaska,
Anna Wydra, Igor Chojna, Marcin
Lata³³o, Andrzej Mastalerz, Joanna
Kaczmarek, Pawe³ Sala i Kamil
Minkner. Mi³¹ niespodziank¹ by³a
wysoka ocena storyboardów Patrycji Ho³ojuch. Swoj¹ pozytywn¹ opini¹ na temat zdolnoœci Patrycji Joanna Kaczmarek (re¿yserka i scenarzystka) zachêci³a uczennicê do rozwijania talentu. (Co te¿ licealistka
uczyni³a podczas konsultacji w ramach I Festiwalu Kina Niemego w
Œwidwinie).
Krótka opinia Patrycji Ho³ojuch
o festiwalu w Warszawie
- Najciekawsze co mnie spotka³o podczas wyjazdu, to poznanie
ludzi, którzy interesuj¹ siê filmem
oraz wymiana pogl¹dów, przekonañ i newsów. Bardzo te¿ podoba³y
mi siê zajêcia praktyczne w szkole
filmowej, na których krêciliœmy
film. Myœlê, ¿e wykorzystamy wiedzê tam zdobyt¹, na kó³ku. Jestem
mile zaskoczona ca³¹ organizacj¹
tych warsztatów. Zdziwi³am siê nieco, kiedy dowiedzia³am siê, ¿e prowadzi³a to tak m³oda osoba (Anna
Majewska z CEO). Dziewczyna bardzo mi zaimponowa³a. Jestem pod
wra¿eniem. Ogólnie sama wycieczka do Warszawy by³a wspania³¹
przygod¹. Po raz pierwszy odwiedzi³am stolicê i zwiedzi³am piêkne
miejsca (w fantastycznym towarzystwie) z czego jestem bardzo zadowolona.
Praca nad projektem Filmoteka
Szkolna i udzia³ w warszawskim
festiwalu to z pewnoœci¹ ciekawy
sposób na rozwijanie uczniowskich
pasji i przekazywania wiedzy. Film
jest przecie¿ wa¿nym, ale chyba
jeszcze niedocenianym œrodkiem
dydaktycznym.
Katarzyna Feliñska
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