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Jubileusz 7-lecia istnienia
Œwidwiñskiego Stowarzyszenia
„Amazonka”

Turniej
Wiedzy
Po¿arniczej
w Brze¿nie

Interpelacja
poselska

Pomorze nieodkrytych
spraw i biografii

Pose³ interpeluje w sprawie fatalnych w skutkach dla M³odzie¿owych Oœrodków Wychowawczych (MOW) przepisów zawartych w Algorytmie Podzia³u Czêœci Oœwiatowej Subwencji Ogólnej dla JST na rok 2012, bêd¹cego
Za³¹cznikiem do Rozporz¹dzenia
MEN - na przyk³adzie MOW w
Rzepczynie, pow. œwidwiñski.

Gabinet Stomatologiczny
DENTMAX
Po³czyn-Zdrój, ul. Zdrojowa 6 IMPLANTY
czynny poniedzia³ek-pi¹tek 9-18
PROTETYKA
SOBOTA 10-15 NOWOŒÆ!!!
tel. 500-119-445 www.dentmax.pl
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INFORMACJE

Zaproszenie

60 lat Garnizonu Œwidwin
(ŒWIDWIN) Œwidwiñski
Garnizon Lotniczy przygotowuje siê do uroczystoœci 60 lecia
istnienia. Oficjalne uroczystoœci zosta³y zaplanowane na dni
28 – 29 czerwca 2013 roku. W
zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê jubileuszem dowódca 1 Skrzyd³a
Lotnictwa Taktycznego gen.
bryg. pil. Tadeusz Mikutel wyst¹pi³ z apelem do ¿o³nierzy,
którzy byli zwi¹zani ze œwidwiñskim lotnictwem. Oto jego
treœæ.
Byli ¯o³nierze Jednostek
Wojskowych Garnizonu
Œwidwin!
Ju¿ 60 lat temu, w styczniu
1953 roku, na Œwidwiñskim lotnisku wyl¹dowa³y pierwsze samoloty nale¿¹ce do 40. pu³ku
lotnictwa myœliwskiego, daj¹c
pocz¹tek tutejszemu garnizonowi. W zwi¹zku z tym, 2013 rok
bêdzie poœwiêcony 60-leciu
funkcjonowania lotnictwa wojskowego na Ziemi Œwidwiñskiej. W zaistnia³ej sytuacji,
maj¹c na wzglêdzie jak najlepsze uœwietnienie 60. Rocznicy
istnienia lotnictwa wojskowego
w Œwidwinie, zwracam siê do
Pañstwa z proœb¹ o pomoc w
organizacji tego przedsiêwziêcia.
Przystêpuj¹c do organizacji
obchodów 60-lecia Garnizonu
Œwidwin, pragnê poinformowaæ,
i¿ oficjalne uroczystoœci rocznicowe tak wa¿ne dla historii garnizonu zosta³y zaplanowane na dni
28-29 czerwca 2013 roku. Zdajê
sobie sprawê, ¿e istnieje znaczna
rozbie¿noœæ pomiêdzy faktyczn¹
dat¹ a planowanymi uroczystoœciami, niemniej jednak, za takim
wyborem przemawia kilka argumentów.
Po pierwsze, uwzglêdniaj¹c
trudne warunki pogodowe w
styczniu, wp³ywaj¹ce na dojazd
do Œwidwina, oraz wiek naszych
¿o³nierzy-seniorów czêsto ograniczaj¹cy ich mo¿liwoœci podró¿owania, rozs¹dnym wydaje siê
zorganizowanie uroczystoœci w
cieplejszej porze roku.
Po drugie, rocznicy powstania
garnizonu Œwidwin, jako garnizonu lotniczego, powinna byæ
nadana odpowiednia ranga w skali ca³ych Si³ Powietrznych.

Wreszcie po trzecie, ze wzglêdów
logistycznych i organizacyjnych
przygotowanie tak du¿ej imprezy,
korzystniej jest po³¹czyæ z innymi uroczystoœciami na terenie
garnizonu.
Te trzy powody z³o¿y³y siê na
podjêcie decyzji o po³¹czeniu obchodów 60-lecia Garnizonu Œwidwin z obchodami œwiêta 21.
Bazy Lotnictwa Taktycznego. W
projekcie ramowego programu
obchodów rocznicowych, na pi¹tek 28 czerwca 2013 roku, przewidywana jest organizacja „spotkania pokoleñ” poœwiêconego
wspomnieniom z historii budowy
i rozwoju jednostek wojskowych
stacjonuj¹cych w garnizonie Œwidwin. Kolejnym punktem programu w tym dniu, bêdzie koncert artystyczny w Klubie 1.Skrzyd³a
Lotnictwa Taktycznego. Nastêpnie uczestnicy rocznicowych obchodów bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
zwiedzenia obiektów 21. Bazy
Lotnictwa Taktycznego, a na zakoñczenie dnia wspomnieñ zapraszamy na ¿o³nierski poczêstunek. W sobotê, 29 czerwca, odbêdzie siê czêœæ oficjalna 60. rocznicy powstania i funkcjonowania
jednostek garnizonu Œwidwin,
po³¹czona ze œwiêtem 21. Bazy
Lotnictwa Taktycznego. Bêdziemy równie¿ uczestnikami „PIKNIKU LOTNICZEGO”, w tym
pokazów lotniczych podczas których zostan¹ zademonstrowane
samoloty jednostek 1. Skrzyd³a
Lotnictwa Taktycznego.
W zwi¹zku z tym proszê
wszystkich by³ych ¿o³nierzy, którzy pe³nili s³u¿bê w jednostkach
wojskowych stacjonuj¹cych w
Œwidwinie o pomoc w organizacji „spotkania pokoleñ”. Proponujê, aby informacjê o organizacji 60. rocznicy istnienia naszego
garnizonu rozpropagowaæ wœród
by³ych ¿o³nierzy garnizonu. Proszê równie¿ Szanownych Pañstwa o przygotowanie w formie
pisemnej wspomnieñ (zapisków
sporz¹dzonych rêcznie, maszynowo, na komputerze lub na dyktafonie) i zdjêæ oraz przes³anie
ich, b¹dŸ osobiste dostarczenie
do organizatorów na adres podany poni¿ej. Zebrane materia³y
pos³u¿¹ do wydania folderu, w
którym zamieszczone zostan¹
najciekawsze teksty i materia³y

fotograficzne z lat s³u¿by w jednostkach stacjonuj¹cych w Œwidwinie w tym: wspomnienia ¿o³nierzy Dywizji i 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego, 40.PLMB,
28.RWNS, 47.PWL, 1.CDB,
86.B£ i innych.
Okres luty-kwiecieñ, przeznaczony bêdzie na zbieranie
materia³ów wspomnieniowych.
W maju zostanie przygotowany
projekt folderu „60. lat garnizonu Œwidwin” oraz opracowany
szczegó³owy scenariusz uroczystoœci. Na pocz¹tku czerwca powinien zostaæ wydrukowany folder oraz zakupione niezbêdne
materia³y promocyjno-reklamowe, a tak¿e rozes³ane zaproszenia
do uczestników spotkania i goœci
honorowych.
W zwi¹zku z rang¹ uroczystoœci oczekiwany jest udzia³ w niej
Dowódcy Si³ Powietrznych oraz
by³ych dowódców jednostek
wojskowych stacjonuj¹cych w
Œwidwinie. Poniewa¿ intencj¹
Dowódcy Garnizonu Œwidwin
jest dotarcie z zaproszeniami do
jak najwiêkszej liczby ¿o³nierzy
zwi¹zanych z naszym garnizonem, proszê o przygotowanie
wykazu by³ych ¿o³nierzy wraz z
aktualnymi stopniami i adresami
zamieszkania – do celów korespondencyjnych. Wyra¿am przekonanie, ¿e dziêki wspólnym wysi³kom, godnie uczcimy 60. lat
funkcjonowania lotnictwa wojskowego w garnizonie Œwidwin.
G³ówny ciê¿ar organizacji
uroczystoœci
rocznicowych
przyjmuj¹ na siebie ¿o³nierze
1.SLT i 21.BLT. Do kontaktów
roboczych upowa¿niam oficerów prasowych skrzyd³a i 21.
bazy:
mjr Wies³aw Gasek (tel. 94
382 2195, e-mail: rzecznik.1slt@sp.mil.pl ) i mjr Miros³aw Lorenc (tel. 94 382 3069, email: Rzecznik21blt@sp.mil.pl
).
Korzystaj¹c z okazji jeszcze
raz zapraszam wszystkich ¿o³nierzy i kombatantów garnizonu
Œwidwin do wspó³pracy w organizacji uroczystoœci rocznicowych oraz ¿yczê wszystkiego
najlepszego w Nowym 2013
roku.
DOWÓDCA gen. bryg. pil.
Tadeusz MIKUTEL

Wieœci œwidwiñskie 25.2.2013 r.

Zadania z
udzia³em RPO
(PO£CZYN-ZDRÓJ) 8 lutego
odby³o siê podsumowanie projektów
realizowanych w gminie.
Przebudowa drogi gminnej Ogrodno - Popielewo. Koszt - 1 882 759,83 z³,
w tym dofinansowanie ze œrodków RPO
- 941 379 z³. Realizacjê inwestycji rozpoczêto w lipcu 2010 r., zakoñczenie
nast¹pi³o w sierpniu 2012 roku. Efektem projektu jest 4,250 km utwardzonej
asfaltowej drogi.
Przebudowa, remont i wzmocnienie konstrukcji budynku Zamku przy ul.
Zamkowej. 1.353.382 z³ - na tyle oszacowano ca³kowity koszt przeprowadzonej odnowy zabytku, a dofinansowanie w ramach RPO to kwota 1.014
287 z³. Realizacjê rozpoczêto w marcu
2011 r., zakoñczono w grudniu 2012 r.
Katalog prac renowacyjnych obejmowa³ m.in.: remont elewacji, remont bramy wjazdowej, przebudowê schodów
zewnêtrznych, zakup i monta¿ transportera dla osób niepe³nosprawnych, remont nawierzchni dziedziñca, bramy
przejazdowej i drogi dojazdowej, remont murków kamiennych.
Przebudowa ulic 5 Marca, Targowej
i Koœciuszki w zabytkowym centrum
Po³czyna-Zdroju. Koszt: 2.012.597 z³,
w tym 544.768 z³ z RPO. Inwestycjê
rozpoczêto w lutym 2010 r., zakoñczono w maju 2012 roku.
(r)
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Trzykrotnie w to samo miejsce

Lepiej o tym pamiêtaæ

Do trzech razy
sztuka

Znalezione
nie kradzione?

Œwidwiñscy policjanci
zatrzymali mê¿czyznê,
mieszkañca powiatu
³obeskiego,
podejrzewanego
o dokonanie w³amania
i kilku kradzie¿y.
W czasie dwóch tygodni, mê¿czyzna w³ama³ siê do pomieszczenia gospodarczego, i trzykrotnie
odwiedzaj¹c to samo miejsce, pozbawi³ w³aœciciela narzêdzi, czêœci
instalacji hydraulicznej, przewodów elektrycznych, a nawet z³omu.
Niektóre z kradzionych przedmiotów by³y tak ciê¿kie, ¿e sprawca
zostawia³ je w dyskretnych miejscach po to, by póŸniej po nie wróciæ z odpowiedni¹ si³¹.
Œwidwiñscy policjanci przerwa-

li dobr¹ passê, 24 latka zatrzymano
w chwili gdy zmierza³ do skupu z³omu. Paradoksalnie problem zaistnia³ w ustaleniu faktycznego w³aœciciela, bo w ostatnim czasie nikt nie
zg³asza³ ani w³amania ani te¿ kradzie¿y podobnych przedmiotów.
O odzyskaniu skradzionych rzeczy, nieœwiadomy w³aœciciel dowiedzia³ siê od mundurowych, informuj¹c po sprawdzeniu gara¿u o starcie przedmiotów o ³¹cznej wartoœci
blisko 3 tysiêcy z³otych.
Podczas prowadzonych czynnoœci policjanci ustalili, ¿e 24 latek nie
dzia³a³ sam, pomoc¹ s³u¿yli mu
dwaj mieszkañcy Œwidwina.
Zatrzymanemu mê¿czyŸnie ju¿
przedstawiono zarzuty kradzie¿y z
w³amaniem, niebawem jego wspólnicy us³ysz¹ podobn¹ treœæ zarzutu,
grozi im do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Na terenie powiatu œwidwiñskiego, od pewnego czasu prowadzone s¹ poszukiwania z³ó¿. Firma
która wykonuje prace, prowadzi
geologiczne rozpoznanie budowy
terenu, a do wykonania tych badañ
u¿ywany jest profesjonalny sprzêt
sejsmiczny. Niestety wraz z niecodziennym przedsiêwziêciem zarówno w œwidwiñskiej policji jak i
oœciennych jednostkach wzros³a
liczba zg³oszeñ zniszczenia mienia
i kradzie¿y.
Najczêœciej ³upem niedoinformowanych z³odziei pada sprzêt,
który swoj¹ zawartoœci¹ metalu w
skupie z³omu nie przedstawia wiêkszej wartoœci, jednak dla firmy jest
to ogromna starta i przeszkoda w
sprawnym wykonaniu badañ. Po-

dobnie jest z liniami, które rozci¹gniête na wielkich przestrzeniach
zwracaj¹ swoj¹ uwagê intensywnym kolorem, pociête i przygotowane do „wypalenia” s¹ porzucane,
poniewa¿ iloœæ pozyskanego metalu to zaledwie cienka wi¹zka drucików. Ku przestrodze warto wiedzieæ, ¿e kradzie¿ lub zniszczenie
przedmiotów niesie za sob¹ powa¿ne konsekwencje, w tym przypadku
niewspó³mierne do korzyœci. Jeœli w
czasie wêdrówek staniemy siê znalazcami zwoju kabli i muf, to nie
znaczy, ¿e przedmioty te nie maj¹
w³aœciciela. Nale¿y pamiêtaæ, aby
w¹tpliwoœciami co do pochodzenia
znaleziska podzieliæ siê z policj¹,
zanim bêdzie to skutkowaæ odpowiedzialnoœci¹ karn¹.
(kp)

Bia³ogard, dnia 16 stycznia 2013 r. Ds. 1259/12

Prokuratura informuje
Prokuratura Rejonowa w Bia³ogardzie zawiadamia, ¿e postanowieniem z dnia 31 grudnia 2012
roku zawieszono dochodzenie w
sprawie dokonanego w okresie od
13 grudnia 2011 roku do 16 kwietnia 2012 roku w Œwidwinie umo¿liwienia dostêpu do danych osobowych klientów apteki „Dbam o

zdrowie” w Œwidwinie, to jest o
czyn z art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
W zawitym terminie 7 dni od
og³oszenia pokrzywdzeni mog¹
zwróciæ siê do Prokuratury Rejonowej w Bia³ogardzie o dorêczenie odpisu niniejszego postanowienia.

Biuro og³oszeñ

ZATRUDNIÊ OD ZARAZ

Wieœci œwidwiñskich

KIEROWCÊ KAT. C+E
KIEROWCÊ CI¥GNIKA
ROLNICZEGO ORAZ
INNYCH PRACOWNIKÓW

tel. 512 138 349
e-mail: wppp1@wp.pl
Czytaj Wieœci w internecie:
www.wiesciswidwinskie.xwp.pl

tel. 91/3971951,
509288386, 509288387
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Che³miñska do
przebudowy

(ŒWIDWIN) Jedn¹ z wa¿niejszych inwestycji Œwidwina w 2013
roku bêdzie przebudowa ulicy Che³miñskiej.
Miasto uzyska³o kolejn¹ dotacjê
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tak zwanych "schetynówek". Okaza³o siê,
¿e jest ona korzystniejsza, ni¿ pocz¹tkowo zak³adano. Pierwszy
wniosek na Che³miñsk¹ uzyska³
bowiem dofinansowanie w wysokoœci 30 procent inwestycji. Tymczasem pod koniec ubieg³ego roku
og³oszono nabór uzupe³niaj¹cy, w
którym Œwidwin uzyska³ kolejne 20
procent. Dziêki temu inwestycja
warta 1 milion 261 tysiêcy z³otych w

po³owie (630 tysiêcy 814 z³) zostanie sfinansowana ze œrodków rz¹dowych.
Ulica Che³miñska, która obecnie jest drog¹ gruntow¹, zostanie
przebudowana na odcinku 656 metrów bie¿¹cych. Zostanie po³o¿ona
nawierzchnia, chodniki, bêdzie te¿
zainstalowane oœwietlenie. Wkrótce zostanie og³oszony przetarg, który wy³oni wykonawcê.
Jest to ju¿ czwarta inwestycja
Œwidwina realizowana w ramach
"schetynówek". Wczeœniej przy
wsparciu z tego programu miasto
wyremontowa³o ulice £¹kow¹,
szeœæ ulic na osiedlu Zatorze oraz
ulicê Osiedle Chrobrego. UM

PODZIÊKOWANIE
Serdecznie dziêkujemy w³aœcicielom Firmy: FERROPLAST
Z.E.D. RYBICCY Spó³ka Jawna
Œwidwin za bezp³atne wykonanie i
przekazanie naszemu Towarzystwu
dwóch bud dla najbardziej potrzebuj¹cych podopiecznych oraz tablicy og³oszeniowej, która pos³u¿y do
przekazania informacji z dzia³alno-

œci TOZ mieszkañcom Œwidwina.
Wiedz¹c, ¿e s¹ tacy ludzie jak
Pañstwo RYBICCY- chêtni do niesienia pomocy wierzymy, ¿e to co
robimy dla polepszenia ¿ycia bezdomnych zwierz¹t ma sens. Serdecznie dziêkujemy!
Towarzystwo Opieki nad
Zwierzêtami Oddzia³ Œwidwin

Wieœci œwidwiñskie 25.2.2013 r.

Presti¿owe God³o
Promocyjne dla PBS

Kapitu³a XIV edycji Konkursu
Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców, organizowanego przez Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹ oraz Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Doradztwa dla Ma³ych Przedsiêbiorstw przyzna³a Pomorskiemu
Bankowi Spó³dzielczemu w Œwidwinie God³o Promocyjne „Bank
Przyjazny dla Przedsiêbiorców”.
W dniu 25 stycznia 2013 r. pod-

czas uroczystej gali zorganizowanej
w Warszawie w Pa³acu Prymasowskim nagrodê dla Pomorskiego
Banku Spó³dzielczego w Œwidwinie
z r¹k wiceprezesa Zwi¹zku Banków
Polskich Mieczys³awa Groszka,
prezesa PARP Bo¿eny LubliñskiejKasprzak oraz prezesa Krajowej
Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego odebra³ wiceprezes Zarz¹du Tomasz Œwiês.
(o)

MOW: przemeblowania
w naszym sekretariacie
Ci¹g³e remonty zmuszaj¹ nas do
przemeblowañ w naszych biurach.
Cz³owiek potrzebuje przestrzeni i
dobrych warunków pracy, aby pracowa³ wydajnie i czyni³ postêpy i
rozwija³ siê. Najwa¿niejszym biurem w ka¿dym zak³adzie pracy jest
sekretariat. Mówiono niekiedy, ¿e
jest to wizytówka danej szko³y lub
zak³adu pracy. Równie¿ i w naszym
Oœrodku Wychowawczym nast¹pi³y zmiany na przemeblowania w
sekretariacie. Szafki, pó³ki i szafy
oraz biurko i fotel znalaz³y swoje
miejsce. Najbardziej doœwiadczy³a
tego Pani Sekretarka i Kadrowa
Mariola Miko³ajczyk. ¯yczymy
owocnej pracy i radosnego przyj-

mowania klientów naszego Oœrodka. W prawdziwym domu nikt nie
mo¿e byæ smutny. Jaros³aw sdb.

Starosta Powiatu Œwidwiñskiego informuje

Starosta Powiatu w Œwidwinie informuje

¿e na tablicach og³oszeñ Starostwa Powiatowego w Œwidwinie
oraz urzêdów poszczególnych miast i gmin powiatu
œwidwiñskiego, a tak¿e na stronie internetowej
www.bip.powiatswidwinski.pl zosta³ opublikowany wykaz
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu Œwidwiñskiego
przeznaczonych do oddania w najem, obejmuj¹cy lokale
w budynku przy ul. Ko³obrzeskiej 43 w Œwidwinie.

¿e na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta Œwidwin oraz
Urzêdu Gminy R¹bino publikowany jest wykaz
nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa,
przeznaczonych do oddania w najem.
Wykaz obejmuje lokal u¿ytkowy w budynku na dzia³ce
463/13 w Œwidwinie oraz lokal mieszkalny w budynku
na dzia³ce 80/6 w Nielepie.

INFORMACJE

Wieœci œwidwiñskie 25.2.2013 r.
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Jubileusz 7-lecia istnienia Œwidwiñskiego
Stowarzyszenia „Amazonka”
W dniu 19 lutego 2013 r. z okazji obchodów 7-lecia istnienia
Œwidwiñskiego Stowarzyszenia
„Amazonka: w koœciele pod wezwaniem MBNP w Œwidwinie zosta³a odprawiona Msza œw. z
proœb¹ o zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla cz³onkiñ stowarzyszenia, ich rodzin i sympatyków.
Mszê œw. celebrowa³ ks. proboszcz Ryszard Kizielewicz.
Wspólnie z nami modli³a siê p.
Danuta Malitowska - przewodnicz¹ca Rady Powiatu, p. Krystyna
Michalska - dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy, p. Jerzy Anielski wójt Gminy Brze¿no, p. Mieczys³aw Patyk - przedstawiciel Gminy
Œwidwin, p. Krystyna Wojnicka cz³onek Rady Powiatu, p. Krzysztof
Siubdzia - cz³onek Zarz¹du Lokalnej Grupy Dzia³ania Powiatu Œwidwiñskiego, a tak¿e rodziny i znajomi amazonek.
Za modlitwê, wsparcie duchowe
i obecnoœæ wszystkim przyby³ym
bardzo dziêkujemy. Ponadto ksiêdzu proboszczowi sk³adamy ser-

deczne Bóg zap³aæ za otuchê i mi³e
s³owa, których nam nie szczêdzi³.
Jeœli obawiasz siê choroby nowotworowej, jeœli jesteœ chora, jeœli
w rodzinie masz osobê chor¹ skontaktuj siê z nami. S³u¿ymy pomoc¹,

Zapraszamy
na „Kaziuki”
Œwidwiñski Oœrodek Kultury i
Towarzystwo Mi³oœników Wilna i
Kresów Wschodnich zapraszaj¹
na XXI „Kaziuki Wileñskie” pod
patronatem burmistrza Œwidwina. Odbêd¹ siê w dniach 1 – 3
marca 2013 i bêd¹ po³¹czone z
czwartym zjazdem Kazimierzy.

rzym Garniewiczem – œpiewaj¹cym
aktorem z Kapeli Wileñskiej wystêp
chóru „Sonores” i par tanecznych ze
szko³y tañca „Omen”

Program „Kaziuków”
1 marca 2013, Œwidwiñska Hala
Targowa
Godz. 8 – stoiska handlowe z
wyrobami ludowymi, artystycznymi, hobbystycznymi, garma¿eryjnymi i antykami
Godz. 10 – oficjalne otwarcie
imprezy, powitanie uczestników IV
Zjazdu Kazimierzy, wyst¹pienie
goœci, prezentacja stoisk, aukcja na
rzecz Polskiego Domu dziecka w
Podbrodziu na Litwie, wystêpy artystyczne zespo³ów przedszkolnych,
szkolnych i ludowych
Godz. 13 – salon wystaw zamek
– otwarcie wystawy „Rêkodzie³o
artystyczne Ziemi Œwidwiñskiej i
Wileñskiej”,
Sala Rycerska – spotkanie z Je-

3 marca 2013 Koœció³ MBNP
Godz. 10 – uroczysta msza œw. w
intencji Polaków na Kresach i kresowian na Ziemi Œwidwiñskiej

2 marca 2013 hala targowa
Godz. 9 – jarmark kresowy
Godz. 9 – wystêpy zespo³ów

Zjazd Kazimierzy odbêdzie
siê w pi¹tek, 1 marca.
Godz. 10 – zbiórka pod Bram¹
Kamienn¹
Godz. 11.30 – Przejœcie Kazimierzy o Sali Klubowej w zamku,
spotkanie przy kawie, turniej o woja
kazimierzowego, otwarcie wystawy
„Rêkodzie³o artystyczne Ziemi
Œwidwiñskiej i Wileñskiej”, Sala
Rycerska – spotkanie z Jerzym Garniewiczem – œpiewaj¹cym aktorem
z Kapeli Wileñskiej, wystêp chóru
„Sonores” i par tanecznych ze szko³y tañca „Omen”.

wsparciem, ciep³ym s³owem. Nikt
tak nie zrozumie ciê jak osoba, która
sama przez chorobê przesz³a. Pamiêtaj, nie jesteœ sama ze swoimi
problemami, inne kobiety nauczy³y
siê na nowo ¿yæ, teraz gotowe s¹
pomóc tobie i twoim bliskim.

Spotykamy siê w siedzibie stowarzyszenia, które mieœci siê przy
ul. Ko³obrzeskiej 43. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy i zachêcamy.
Œwidwiñskie Stowarzyszenie
„Amazonka”, foto: Aneta Ogiñska.
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INFORMACJE - OG£OSZENIE

Turniej Wiedzy Po¿arniczej w Brze¿nie
Wzorem lat ubieg³ych w Zespole Szkó³ Publicznych w
Brze¿nie odby³y siê eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega
po¿arom”, które organizowane s¹ we wspó³pracy z
Zarz¹dem Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP w Brze¿nie.
18 lutego 28 uczniów przyst¹pi³o do konkursu wiedzy, który przebiega³ z podzia³em na grupy: I grupa – szko³a podstawowa – 8 uczestników oraz II grupa – gimnazjum –
20 uczestników.

Zykubek i Artur Ardziejewski, po
dokonaniu oceny prac pisemnych, a
nastêpnie w wyniku rozgrywek fina³owych, postanowi³o przyznaæ
uczestnikom turnieju nastêpuj¹ce
miejsca:

Eliminacje polega³y na wype³nieniu testu 30 pytañ i ustnym udzieleniu odpowiedzi na 5 pytañ. Na
pytania ustne odpowiada³y po 3 osoby z ka¿dej grupy, które najlepiej
rozwi¹za³y test pisemny.
Jury eliminacji gminnych w
sk³adzie: Stanis³aw Gulbas – (przewodnicz¹cy), Danuta Ardziejewska
(sekretarz) oraz cz³onkowie Emil

I grupa – szko³a podstawowa
1. Dawid Tytoñ
2. Marta Gajewska
3. Patrycja Mañkowska
II grupa – gimnazjum
1. Katarzyna Knapik
2. Daria Koby³ka
3. El¿bieta Sarzyñska
Wyró¿nieni uczniowie otrzyma-

li cenne nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Urz¹d Gminy, a pozostali uczestnicy pami¹tkowe dyplomy. W marcu odbêd¹ siê w Œwidwi-

nie eliminacje powiatowe turnieju i
wymienieni wy¿ej uczniowie bêd¹
w nich reprezentowaæ gminê Brze¿no. ZPS

PROTURYSTYKA - silne wsparcie
dla sektora turystycznego
Przed nami wiosna i nowe wyzwania dla sektora turystycznego. Jak pokazuje ¿ycie wymagania polskich i zagranicznych goœci korzystaj¹cych z
us³ug turystycznych s¹ bardzo wysokie, warto wiêc profesjonalnie przygotowaæ siê do ich przyjêcia.
Praktyczne umiejêtnoœci przygotowania koktajli czy wykonywania fantazyjnych dekoracji i rzeŸb z warzyw i owoców to tylko niektóre z umiejêtnoœci,
które mo¿na rozwin¹æ podczas projektu Proturystyka www.proturystyka.eu
Zapraszamy pracowników mikro i ma³ych przedsiêbiorstw z bran¿y turystycznej, gastronomicznej i uzdrowiskowej z wybranych powiatów i gmin woj. zachodniopomorskiego - informuje - Hanna £ukasik - kierownik projektu Europejskiej
Grupy Doradczej.
,,Zaplanowaliœmy szkolenia z tematyki:
- Carvingu, podczas których zaprezentujemy zasady rzeŸbienia i wykonywania dekoracji, rzeŸb z warzyw i owoców
- Sztuki Barmañskiej -uczestnicy obok zagadnieñ teoretycznych z miksologii
i towaroznawstwa zaplanowaliœmy praktyczne warsztaty obejmuj¹ce takie zagadnienia jak zasady obs³ugi goœci, przygotowanie koktajli zaœ na szkoleniach 2-ego
stopnia - intensywne warsztaty z miksologii
- Savoir Vivre - nasi trenerzy zaprezentuj¹ obyczaje i formy towarzyskie oraz
sposoby budowania d³ugotrwa³ych relacji z klientami
Dla bran¿y kierowniczej firm realizujemy Akademiê Zielonej Turystyki prezentujemy narzêdzia promocji mo¿liwe do wykorzystania w bran¿y turystycznej, oparte np. na zasobach naturalnych; uczestnicy maj¹ szansê rozwoju umiejêtnoœci w zakresie promocji ochrony œrodowiska.Mened¿erowie maj¹ szansê poznania metod wprowadzania coachingu w firmach i planowania rozwoju pracowników
i zarz¹dzania ró¿norodnoœci¹ ze wzglêdu na wiek i p³eæ podczas Spotkañ Informacyjnych - przekonuje i zaprasza kierownik projektu.
WOLNYCH MIEJSC CORAZ MNIEJ
Projekt Proturystyka jest realizowany od wiosny 2012, najbli¿sze terminy zajêæ
znaleŸæ mo¿na na stronie www.proturystyka.eu np. szkolenia ze Sztuki Barmañskiej odbêd¹ siê w dniach 11-13 marca br. w P³otach. Ca³y czas przyjmujemy zg³oszenia chêtnych. Dokumenty zg³oszeniowe udostêpnione na stronie projektu
mo¿na dostarczyæ osobiœcie lub wys³aæ e- mailem: biuro@proturystyka.eu i pocztow¹ do Biura Projektu w Bia³ogardzie (ul. Grunwaldzka 25).
W przypadku pytañ - zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami
telefonicznie pod numerem infolinii 0 801 011 665.

CMYK

LISTY - OPINIE - POLEMIKI

Wieœci œwidwiñskie 25.2.2013 r.
Czes³aw Hoc
Pose³ na Sejm RP
KP Prawo i Sprawiedliwoœæ

Ko³obrzeg, dn. 21.02.2013r.

Szanowna Pani Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej
interpelacja poselska
w sprawie:
- fatalnych w skutkach dla M³odzie¿owych Oœrodków Wychowawczych
(MOW) przepisów zawartych w Algorytmie Podzia³u Czêœci Oœwiatowej Subwencji Ogólnej dla JST na rok 2012, bêd¹cego Za³¹cznikiem do Rozporz¹dzenia MEN - na przyk³adzie MOW w Rzepczynie, pow. œwidwiñskim
Uzasadnienie:
Na podstawie Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego w roku 2012 i jego Za³¹cznika do
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. oraz
zawartego w nim Algorytmu Podzia³u Czêœci Oœwiatowej Subwencji Ogólnej
Dla Jednostek Samorz¹du Terytorialnego (JST) Na Rok 2012, w podanym
wzorze uzupe³niaj¹cym liczbê uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie
zadañ szkolnych przypisano wagê P34 (konkretnie: P34=11,000 dla wychowanków m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych, którzy korzystaj¹ z zakwaterowania w tych oœrodkach (waga P34 wyklucza siê z wagami P29 i P30) -N34,i.
Okazuje siê, ¿e jest to fatalne rozwi¹zanie, albowiem z tego tytu³u dla JST,
w tym przypadku dla Starostwa Powiatowego w Œwidwinie, wg wyk³adni Urzêdu Kontroli Skarbowej (UKS) w Szczecinie, dla niepublicznego M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego (MOW) w Rzepczynie, w gm. BrzeŸno, powiatu œwidwiñskiego - subwencja oœwiatowa nie przys³uguje.
Tak wiêc, wg stanowiska UKS w Szczecinie, ujêcie w sprawozdaniu Systemu Informacji Oœwiatowej (SIO) liczby wychowanków skierowanych do
MOW w Rzepczynie, a nie zakwaterowanych (dowiezionych do Oœrodka) jest
niezgodne z przepisami powy¿szego Rozporz¹dzenia MEN i dlatego te¿ Powiat zobowi¹zany jest ponosiæ wydatki w formie dotacji na ka¿dego skierowanego wychowanka takiej placówki.
Konkluzja jest dramatyczna dla takich istniej¹cych Oœrodków, nie tylko w
Rzepczynie. W obliczu narastaj¹cego kryzysu i obarczania samorz¹dów coraz
nowymi zadaniami bez wsparcia finansowego, JST nie bêd¹ zainteresowane w
dotacji takich Oœrodków. Zatem idea pomocy m³odzie¿y niedostosowanej spo³ecznie i przygotowanie ich do prawid³owego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, samodzielnoœci zawodowej oraz ¿ycia zgodnego z powszechnie obowi¹zuj¹cymi normami spo³ecznymi i prawnymi, legnie ca³kowicie w gruzach.
Wszak, taka œwiadomoœæ i koniecznoœæ innej kwalifikacji by³a i jest w Ministerstwie Edukacji Narodowej, albowiem w roku 2011, z uwagi na specyfikê
placówek typu MOW, dokonano zmian w Rozporz¹dzeniu MEN i przypisano
wagê P2 (konkretnie: P2 = 1,40 dla uczniów z upoœledzeniem umys³owym w
stopniu lekkim, niedostosowanych spo³ecznie, z zaburzeniami zachowania,
zagro¿onych uzale¿nieniem, zagro¿onych niedostosowaniem spo³ecznym, z
chorobami przewlek³ymi - wymagaj¹cych stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeñ (...) oraz dla uczniów (...) w m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych i m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapii..(...)”
Zatem, dlaczego obecnie chce siê doprowadziæ do likwidacji tego rodzaju placówek!?
M³odzie¿owy Oœrodek Wychowawczy jest placówk¹ systemu oœwiaty przeznaczon¹ dla dzieci i m³odzie¿y niedostosowanej spo³ecznie, wymagaj¹cych
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Odmienny jest te¿ tryb rekrutacji do MOW. Wychowankowie przyjmowani s¹ na podstawie orzeczenia S¹du Rodzinnego i Nieletnich oraz wskazania
wydanego przez Oœrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. To wskazanie, a w
œlad za nim skierowanie, wydane przez w³aœciwego Starostê, stanowi zobowi¹zanie placówki do pe³nej gotowoœci przez 4 tygodnie do przyjêcia nieletniego.
Skierowany wychowanek mo¿e zostaæ przywieziony do MOW w ka¿dej chwili
w ci¹gu tego okresu. Oznacza to, ¿e Oœrodek ponosi koszty zwi¹zane z utrzymaniem miejsca (kadra Oœrodka, przypisanie do odpowiedniej grupy wychowawczej w Oœrodku). Nieletniemu umieszczonemu w Oœrodku zapewnia siê
warunki niezbêdne do nauki, wychowanie, resocjalizacji i terapii, w tym warunki bezpiecznego pobytu.
Szanowna Pani Minister!
By³oby niewyobra¿aln¹ strat¹, tak¿e w kategoriach ludzkich, gdyby dosz³o
do nawet najmniejszej krzywdy wyrz¹dzonej M³odzie¿owemu Oœrodkowi Wychowawczemu w Rzepczynie. Utraty b¹dŸ zmniejszenia finansowania, zmiany
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istoty funkcjonowania czy te¿ zamiaru nawet minimalnego ograniczenia oferty
lub wygaszania jego dzia³alnoœci!
Osobiœcie, kilkakrotnie - na zaproszenie Pani Zofii Langowskiej - by³em w
M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym im. b³. Jana Paw³a II w Rzepczynie,
w gm. Brze¿no, w pow. œwidwiñskim, prowadzonym przez Towarzystwo Salezjañskie Inspektoriê pw. Œw. Wojciecha. Patronem jest œw. Jan Bosko. Za³o¿enia wychowawcze oraz dotycz¹ce zasad ¿ycia wspólnotowego realizowane
s¹ w³aœnie wed³ug wzorców zawartych w "Systemie Prewencyjnym" tego
Œwiêtego.
Oœrodek zosta³ utworzony 15 paŸdziernika 2007 roku, w starym poniemieckim z XIX wieku pa³acu, odrestaurowanego przez Pani¹ Zofiê Langowsk¹,
która w³o¿y³a nie tylko serce, ale ca³e swoje oszczêdnoœci ¿ycia wraz z comiesiêcznym wk³adem emerytalnego uposa¿enia. Organem nadzoru pedagogicznego s¹: Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie oraz Starostwo Powiatowe w Œwidwinie.
Bêd¹c w Oœrodku mo¿na naocznie przekonaæ siê i fizycznie stwierdziæ
dobre owoce i dobre œwiadectwo dzia³alnoœci opiekuñczo - wychowawczej,
resocjalizacyjnej i dydaktycznej, prowadzonej w oparciu o zasady pedagogiki
katolickiej z uwzglêdnieniem wartoœci ogólnoludzkich i humanistycznych
zasad moralnych.
Obserwuj¹c te¿ na miejscu ró¿nego rodzaju prace warsztatowe wychowanków z dziedziny plastyki, malarstwa, rzeŸby i wyrobów z metali i ze szk³a
ozdobnego oraz realizowanie siê w innego rodzaju obszarach artystycznych,
np. muzyki, czy te¿ w restauracji starych mebli i antyków - œwiadomoœæ, ¿e w
wyniku bezrefleksyjnych dzia³añ urzêdników MEN w tworzeniu przepisów
mo¿e ucierpieæ ta idea, nakazuje ostry sprzeciw wobec tego rodzaju "nowelizacji" przepisów.
Szanowna Pani Minister!
M³odzie¿ uczêszcza na zajêcia szkolne, które odbywaj¹ siê na terenie
Oœrodka. Ka¿dy z wychowanków ma mo¿liwoœæ ukoñczenia gimnazjum, w
zale¿noœci od rozwoju sytuacji, nie wyklucza siê mo¿liwoœci wprowadzenia
przygotowania zawodowego. Wychowankowie uczestnicz¹ tak¿e w zajêciach
terapeutycznych, które pozwalaj¹ na zdobywaniu umiejêtnoœci wyra¿ania
swoich uczuæ, emocji, komunikowania siê z ludŸmi, radzenia sobie z agresj¹
Placówka niesie pomoc m³odzie¿y mêskiej, pozbawionej najczêœciej fundamentów mi³oœci rodzicielskiej. W Oœrodku tworzona jest atmosfera wychowawcza, w której m³odzi ludzie odkrywaj¹ w sobie wartoœci i si³y, które umo¿liwiaj¹ im godne ¿ycie, oparte na zrozumieniu mi³oœci siebie i drugiego cz³owieka. Dzia³ania wychowawcze Oœrodka s¹ realizowane w oparciu o system
wychowawczy ks. Bosko, który nie pomijaj¹c indywidualnych ró¿nic, pomaga³
m³odzie¿y trudnej wychowawczo. Jest to system oparty na mi³oœci, któr¹ ofiarowuje siê bezinteresownie m³odzie¿y, by towarzyszyæ jej w rozwoju, odwo³uj¹c siê nie do przymusu, lecz do bogactwa inteligencji, serc i dobra tkwi¹cego
w ka¿dym cz³owieku.
Oœrodek w Rzepczynie to te¿ integracja, lokalny patriotyzm, zabawa i aktywny wypoczynek.
Oto, w marcu 2012 r. - dla uczczenia 77 rocznicy wyzwolenia Brze¿na, przy
wspó³udziale Urzêdu Marsza³kowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, MOW
w Rzepczynie organizuje I Ogólnopolskie Marsze Na Orientacje „O Puchar Œw.
Jana Bosco”
22 marca, w przeddzieñ rocznicy œmierci ks. Kazimierza Lewandowskiego
(od 2007 r. - Dyrektora MOW w Rzepczynie), MOW w Rzepczynie zorganizowa³ turniej pi³karski o puchar Jego imienia.
MOW w Rzepczynie uczestniczy³ w XIV Sejmiku M³odzie¿y - Boski Festiwal w Trzciñcu na Pomorzu Zachodnim ("Kto by³, ten wie, ¿e by³o BOSKO!)”
W maju 2012 r., MOW uczestniczy w IX Zawodach Sp³awikowych Warsztatów Terapii Zajêciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego w Stanicy Wodnej w DŸwirzynie emitowanego w Telewizji Wêdkarskiej TAAAKA RYBA w Polsat Play. Grand Prix - I miejsce zdoby³a dru¿yna MOW
w Rzepczynie
W listopadzie 2012 r., uroczystoœci w MOW Rzepczyno z okazji Dnia Edukacji Narodowej, itd.
W za³¹czeniu: Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie sposobu ujmowania wychowanków M³odzie¿owych Oœrodków Wychowawczych w sprawozdaniach Systemu Informacji
Oœwiatowej (z dn. 18 stycznia 2013 r. w Ko³obrzegu).
Pytanie:
1/Czy Pani Minister w trybie pilnym spowoduje zmiany w przepisach Rozporz¹dzenia w sprawie sposobu podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorz¹du terytorialnego w roku 2012 i jego Za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. oraz zawartego w nim Algorytmu Podzia³u Czêœci Oœwiatowej Subwencji Ogólnej Dla
Jednostek Samorz¹du Terytorialnego (JST) Na Rok 2012, dokonuj¹c zamiany
wagi P34 na P2 (jak by³o w roku 2011r.), uwzglêdniaj¹c szczególny wymiar i
osobliw¹ specyfikê placówek typu MOW opisanych na przyk³adzie MOW w
Rzepczynie?
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DZIEÑ PAMIÊCI „¯O£NIERZY WYKLETYCH”

Wieœci œwidwiñskie 25.2.2013 r.

Pomorze nieodkrytych spraw
W

alka beznadziejna,
walka o sprawê z góry
przegran¹, bynajmniej nie jest poczynaniem bez sensu. [...] Wartoœæ walki tkwi nie w
szansach zwyciêstwa sprawy, w
imiê której siê j¹ podjê³o, ale w
wartoœci tej sprawy”.
Prof. Henryk Elzenberg

W lecie 2012 r. ekipa z³o¿ona z
historyków z IPN oraz archeologów, antropologów, medyków s¹dowych kierowana przez dr. hab.
Krzysztofa Szwagrzyka przeprowadzi³a pierwszy etap prac ekshumacyjnych w kwaterze „£” na warszawskich Pow¹zkach. W latach
1948-1956 pochowano tu kilkuset
zmar³ych i straconych w wiêzieniu
mokotowskim..
W grudniu 2012 r. prezes Instytutu Pamiêci Narodowej dr £ukasz
Kamiñski poinformowa³, ¿e w ramach Polskiej Bazy Genetycznej
Ofiar Totalitaryzmów uda³o siê zidentyfikowaæ pierwsze trzy osoby.
S¹ to Edmund Zbigniew Bukowski,
Stanis³aw £ukasik i Eugeniusz
Smoliñski. Doda³, ¿e dziêki prowadzonym pracom bêdzie mo¿na oddaæ nale¿ny tym osobom ho³d i przywróciæ pamiêæ o bezimiennych do
tej pory ofiarach UB.
20 lutego podano nazwiska kolejnych ¯o³nierzy Wyklêtych. Odnalezieni to: Stanis³aw Abramowski, Boles³aw Budelewski, Tadeusz
Pelak i Stanis³aw Kasznica (1908–
1948, por. WP, pp³k i komendant
NSZ, kawaler orderu Virtuti Militari i Krzy¿a Walecznych).
Archeologom w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego
„Poszukiwania nieznanych miejsc
pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956” uda³o
siê wydobyæ ponad sto cia³ ofiar
terroru komunistycznego.
IPN ma nadziejê odnaleŸæ m.in.
szcz¹tki rtm. Witolda Pileckiego,
gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
- szefa Kedywu Komendy G³ównej
AK, mjr. Zygmunta Szendzielarza
„£upaszki” - dowódcy 5. Wileñskiej
Brygady AK, i pp³k. £ukasza Ciepliñskiego - przywódcy Zrzeszenia
„Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”.
- Myœlê, ¿e to jest niezmiernie
wa¿ne, ¿e mo¿emy przy tej smutnej
okazji jednoczeœnie poznaæ wspania³e ¿yciorysy bohaterów naszej
historii, ludzi, których ¿ycie zosta³o brutalnie przeciête. I mo¿emy
zastanowiæ siê, co by siê sta³o, gdyby tacy ludzie mogli po wojnie kontynuowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ, gdyby to oni odpowiadali za odbudowê
Polski, a nie ci, którzy ich zamor-

dowali – powiedzia³ £ukasz Kamiñski.
Mo¿na powiedzieæ – lepiej póŸno, ni¿ wcale. Kilka lat temu przygl¹da³em siê ekshumacji ¿o³nierzy
niemieckich poleg³ych w II wojnie
œwiatowej, w jednej w pod³obeskich
wiosek. Ju¿ wtedy postawi³em pytanie – dlaczego nie szuka siê miejsc
pochówku polskich ¿o³nierzy, w
tym tak¿e zamordowanych przez
UB. Mo¿e po inicjatywie IPN akcja
rozleje siê na ca³y kraj, a wiêc i na
Pomorze Zachodnie, bo w ka¿dym
miasteczku powiatowym by³y takie
urzêdy (PUBP), a w wielu wiêzienia, gdzie mog³o dochodziæ do morderstw dzia³aczy podziemia niepodleg³oœciowego. By jednak ta inicjatywa przebi³a siê do œwiadomoœci spo³ecznej, trzeba przypominaæ,
kim byli ¯o³nierze Wyklêci. Jednak
zanim opowiemy o uczestnikach i
œwiadkach walk podziemia niepodleg³oœciowego po wojnie, przypomnijmy jeszcze jedn¹, ma³o znan¹
zbrodniê, jakiej dokona³o NKWD
na Polakach ju¿ po wojnie. Zobaczymy, jak losy ró¿nych ludzi ³¹cz¹
siê ze sob¹, pomimo odleg³oœci w
czasie i przestrzeni. Jak ciekawe
¿yciorysy maj¹ mieszkañcy, ¿yj¹cy
obok nas.

OB£AWA AUGUSTOWSKA
Ob³awa Augustowska to najwiêksza zbrodnia pope³niona na
Polakach po wojnie. W lipcu 1945 r.
sowiecki kontrwywiad „Smiersz”
wy³apa³ na terenach powiatów suwalskiego i augustowskiego ponad
7 tys. osób. Wiêkszoœæ uwolniono,
ale po 600 s³uch zagin¹³.
Rosyjskiemu Stowarzyszeniu
„Memoria³” uda³o siê wydobyæ z
Archiwum FSB w Moskwie dwa
szyfrogramy Wiktora Abakumowa
do szefa NKWD £. Berii z lipca
1945 r., które dotycz¹ ujêtych w
czasie ob³awy augustowskiej ¿o³nierzy polskiego podziemia niepodleg³oœciowego. IPN pozyska³ je od
„Memoria³u”, gdy¿ w³adze Rosji
nie odpowiadaj¹ na wnioski IPN o
pomoc prawn¹ w tej sprawie. Materia³y nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci
co do charakteru dzia³añ jednostek
Armii Czerwonej przeprowadzaj¹cych ob³awê w rejonie Augustowa i
Suwa³k. Gen.
Abakumow raportuje o wys³aniu do Olecka „grupy doœwiadczonych funkcjonariuszy kontrwywiadu w celu przeprowadzenia likwidacji bandytów aresztowanych w lasach augustowskich”.
Po 600 osobach œlad zagin¹³ i do
dzisiaj nie uda³o siê ustaliæ, co siê z
nimi sta³o.

Czes³aw Burzyñski oskar¿a
ministra bezpieki
Wœród wspomagaj¹cych Rosjan
w Ob³awie Augustowskiej, szczególnie aktywny udzia³ bra³ póŸniejszy szef MSW gen. Miros³aw Milewski. W 1947 r. by³ ju¿ referentem
Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Bia³ymstoku i wspó³pracowa³ z NKWD. W
tym¿e roku uj¹³ i wyda³ Rosjanom
Czes³awa Burzyñskiego. Burzyñski
bra³ udzia³ w wojnie obronnej 1939
r., by³ wiêziony przez Niemców, a po
ucieczce dzia³a³ w podziemiu. Po
wydaniu go przez Milewskiego,
NKWD wywioz³o Burzyñskiego do
Rosji, gdzie dosta³ karê œmierci, w
ostatecznoœci zamienion¹ na ³agier.
Przez 10 lat przebywa³ w ³agrach
Workuty. Wróci³ do Polski w 1947 r.
Zamieszka³ w Goleniowie, gdzie
wczeœniej osiedli³a siê jego rodzina.
Jako bezpartyjny i „z ¿yciorysem”
mia³ problemy z prac¹. W 1963 r.
uzyska³ status inwalidy I grupy ze
wzglêdu na utratê wzroku, po przeœladowaniach i pobycie w Workucie.
Jednak z uwag¹ œledzi³ karierê
Milewskiego w aparacie w³adzy
PRL. By³ on w Zarz¹dzie G³ównym
ZBOWiD, a w latach 80. zosta³ ministrem spraw wewnêtrznych. Gdy
nadszed³ prze³om polityczny, w
1989 r. Burzyñski postanowi³ szukaæ sprawiedliwoœci za wyrz¹dzone
krzywdy. Oskar¿y³ gen. Milewskiego, ¿e pozbawi³ go wolnoœci i wyda³
w³adzom obcego pañstwa. W 1990
r. oskar¿ono Milewskiego o udzia³
w w aferze „¯elazo”. W latach 196871 polski wywiad zak³ada³ na Zachodzie firmy, pod przykrywk¹ których dokonywano oszustw ubezpieczeniowych, w³amañ i rabunków. W
efekcie do Polski trafi³o oko³o 200
kg z³ota i drogich kamieni. W tym
czasie Milewski by³ ju¿ szefem
Departamentu I MSW, zajmuj¹cego
siê wywiadem. W 1990 r. aresztowano 5 wysokiej rangi oficerów MSW,
w tym Milewskiego, którym zarzucono „przyjmowanie korzyœci maj¹tkowych w wielkich rozmiarach”.
Po trzech tygodniach genera³a
zwolniono, a sprawê umorzono z
powodu przedawnienia.
Sprawa Burzyñskiego przeciwko ministrowi MSW i cz³onkowi KC
PZPR ci¹gnê³a siê przez ponad 10
lat. Przes³uchiwali go prokuratorzy,
przes³uchiwano œwiadków, odby³y
siê rozprawy s¹dowe, ale Czes³aw
Burzyñski zmar³ nie doczekawszy
wyroku. O karaniu za zdradê Polski
i wspó³pracê z obcym wywiadem
NKWD nikt nawet nie œmia³ myœleæ.
Po panu Czes³awie zosta³a mi ksi¹¿ka, w której spisa³ swoje ¿ycie i

pobyt w Workucie. W dedykacji - z
dat¹ styczeñ 2000 r. - napisa³:
„Losy poszczególnych ludzi
tworz¹ historiê w³asnego narodu”.
W pamiêci zachowa³em obraz
skromnego cz³owieka, wolno poruszaj¹cego siê poœród starych mebli,
który prze¿y³ 10 lat sowieckich
³agrów i nie da³ siê z³amaæ, i który
odwa¿y³ siê stan¹æ przeciwko ministrowi PRL-owskiej bezpieki i
domagaæ siê jego ukarania.
Dlaczego ¯o³nierze Wyklêci?
To tytu³ ksi¹¿ki Jerzego Œlaskiego, w której opisuje podziemie niepodleg³oœciowe i antykomunistyczne, próbuj¹ce przeciwstawiæ siê sowietyzacji Polski. Ostatni ¿o³nierz
Józef Franczak zgin¹³ w ob³awie UB
prawie 20 lat po wojnie, w 1963 r.,
a ostatni pojmany ¿o³nierz, Andrzej
Kiszka, aresztowany w 1961 r., opuœci³ wiêzienie w 1971 r.
Od 2011 roku, dzieñ 1 marca
zosta³ ustanowiony œwiêtem pañstwowym, poœwiêconym ¿o³nierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, jako Narodowy
Dzieñ Pamiêci „¯o³nierzy Wykletych”. Tego dnia w 1951 r. wykonany zosta³ wyrok œmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia
„Wolnoœæ i Niezawis³oœæ”. Wyklêtych, gdy¿ komuniœci tak jak zaciekle zwalczali podziemie, tak zaciekle zwalczali pamiêæ o jego ¿o³nierzach, nazywaj¹c ich bandytami Dlatego nie wydawali cia³ pomordowanych rodzinom i zakopywali je w
miejscach do dzisiaj nieznanych.
Iwan Sierow z orderem
za Katyñ
W latach 80. i 90. próbowano
lansowaæ tezê, ¿e walka z podziemiem by³a „wojn¹ domow¹”, czyli
spraw¹ miêdzy Polakami. To mia³o
sprawiaæ wra¿enie, ¿e by³a to suwerenna decyzja nowego rz¹du komunistycznego, maj¹cego poparcie
spo³eczne, a wiêc legitymizacjê do
rozprawienia siê z „bandami”.
Oczywiœcie by³o to ordynarne k³amstwo, gdy¿ wszelkie dokumenty
poœwiadczaj¹, ¿e ten rz¹d nie przetrwa³ by kilku miesiêcy bez wsparcia wojsk sowieckich. By³a to wiêc
faktyczna okupacja kraju przez Sowietów, którzy nowy rz¹d przynieœli
na „bagnetach”. Zdawali sobie z
tego sprawê ¯o³nierze Wyklêci, którzy po okupacji niemieckiej kontynuowali walkê z okupacj¹ sowieck¹.
Polskich komunistów zwalczali
jako ekspozyturê Sowietów, st¹d
wyroki na nich i atakowanie instalowanych przez nich instytucji rzekomego pañstwa.
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i biografii
Jak dalece zhañbili siê polscy
komuniœci niech œwiadczy fakt, ¿e
Prezydium Krajowej Rady Narodowej, uchwa³¹ z 1946 r. odznaczy³o
Krzy¿em Orderu Virtuti Militari
Iwana Sierowa, jednego z najwiêkszych zbrodniarzy stalinowskich,
który ponosi wspó³odpowiedzialnoœæ za mord polskich oficerów w
Katyniu, po 17 wrzeœnia 1939 r.
zajmowa³ siê wysiedleniem Polaków na Syberiê oraz rozbija³ polsk¹
konspiracjê niepodleg³oœciow¹, w
tym osobiœcie przes³uchiwa³ i torturowa³ Leopolda Okulickiego, póŸniejszego Komendanta G³ównego
AK, wywiezionego na £ubiankê.
Pomorze nieodkrytych
spraw i biografii
Powoli i na Pomorzu odkrywamy historiê ¯o³nierzy Wyklêtych.
Okazuje siê, ¿e ¿yli i jeszcze ¿yj¹
wœród nas. Wielu uciek³o ze wschodu, z kresów, szukaj¹c bezpiecznego schronienia poœród tysiêcy przesiedlonych i zasiedlaj¹cych te ziemie. M³odzi przenosili ze sob¹
niepodleg³oœciowe nastroje i podejmowali próby organizowania konspiracji. Tak by³o w Œwidwinie i
Z³ocieñcu. Koñczy³y siê dramatycznie, ³apankami i wyrokami.
Rozbudowany aparat represji szybko likwidowa³ najmniejsze przejawy ¿ycia wolnoœciowego. Inni przechowali swoj¹ przesz³oœæ na lepsze
lata. Wielu nie doczeka³o, zabrali
swoje tajemnice do grobu. ¯yj¹ nieliczni, którzy mog¹ ju¿ opowiadaæ o
tamtym fragmencie swojego ¿ycia i
historii Polski. Mo¿e z ich opowiadañ powstanie kiedyœ zachodniopomorska mapa losów ¯o³nierzy Wyklêtych, uzupe³niaj¹ca obraz losów
polskich walk o niepodleg³óœæ.
JÓZEF JAROCKI
Dwa lata temu po¿egnaliœmy w
Gryficach por. Józefa Jarockiego. I
chocia¿ w ostatnich latach szefowa³
tamtejszemu Ko³u Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej,
ma³o kto wiedzia³ o jego przesz³oœci. Por. w st. sp. Józef Jarocki, ps.
„Ryœ”, by³ ¿o³nierzem Oœrodka
„Iwje” Okrêgu Nowogródek AK,
póŸniej 4. kompanii 6. batalionu 77
Pu³ku Piechoty AK. Odznaczony
Krzy¿em Armii Krajowej, Krzy¿em
Partyzanckim, Odznak¹ Pami¹tkow¹ „Akcji Burza” i Odznak¹
„Weterana walk o Niepodleg³oœæ
1939-1945”. Zmar³ 17 V 2011 r.
Tak poœmiertnie opisali jego
losy Wojciech Jarz¹b i Paulina Kokiel. „W domu te¿ nie by³o bezpiecznie, pocz¹tkowo czêste najœcia i „kontrole” sowieckich od-

Foto: Wojciech Jarz¹b

Józef Jarocki

dzia³ów frontowych, szukaj¹cych
jedzenia i fantów, póŸniej regularne
wizyty NKWD, w poszukiwaniu
„bandit - Pi³sudczyk”. „Jest styczeñ
l946 r. NKWD-œci na³apali sporo
m³odych ludzi i umieœcili ich we wsi
Œlusary. Szybkie nawi¹zanie kontaktu z placówk¹ w Macha³ach, a ci
z kolei z oddzia³em „Wiatra”, celem
odbicia wiêŸniów. W wyniku akcji
uciek³a po³owa wiêŸniów, bolszewicy byli zaskoczeni i myœleli, ¿e uderzy³y na nich wiêksze si³y. Jednak
„Wiatr” nie dotar³, bo zosta³ osaczony i rozbity przez sowietów. Józef
Jarocki wraca do leœnego schronu.
Zdrajcy i donosiciele uniemo¿liwiali dzia³ania AK. Jarocki otrzymuje
fa³szywe dokumenty w celu wyjazdu do Polski, jednak NKWD wpad³o
na trop komórki preparuj¹cej papiery i wielu AK-owców zosta³o aresztowanych. Wraz z wiosn¹ schron sta³
siê niepewny. Ojciec Józefa dogada³
siê z Bia³orusinem pracuj¹cym na
stacji kolejowej w Gawja, który za
cenê 3 tysiêcy rubli ³apówki mia³ go
wpisaæ do dokumentów repatriacyjnych, jako syna Wiktora Fi³ona
(wujka Józefa), wyje¿d¿aj¹cego
wraz z dobytkiem 16 kwietnia 1946
r. Gdy poci¹g ruszy³, Józef myœla³,
¿e opuszcza rodzinne strony na parê
miesiêcy. Nigdy ju¿ nie wróci³.
I g³os w tej sprawie: „Wspó³pracowa³am z Panem Jarockim tyle lat
i nigdy nie opowiada³ swojej historii, nikt tego nie wiedzia³. Dopiero
póŸniej wysz³o, ¿e by³ AK, ale tego
co przed momentem przeczyta³am,
to nie mia³am pojêcia – napisa³a
„Emerytka”, komentuj¹c artyku³.
ANDRZEJ KISZKA
Pan Andrzej Kiszka mieszka w
Siennie Dolnym, w gminie Radowo
Ma³e, w powiecie ³obeskim. Pocho-

dzi z Lubelskiego. By³ ¿o³nierzem
oddzia³u partyzanckiego dowodzonego przez Adama Kusza „Garbatego”. Na pocz¹tku 1950 r. oddzia³y
partyzanckie polskiego podziemia
niepodleg³oœciowego prawie ju¿ nie
istnia³y. Amnestia z lutego 1947 r.
doprowadzi³a do ujawnienia siê
wiêkszoœci konspiratorów. W terenie pozosta³y tylko niewielkie grupy
partyzantów, którzy nie uwierzyli w
„dobrodziejstwa” amnestii lub
mimo ujawnienia, musieli nadal siê
ukrywaæ.
Adam Kusz urodzi³ siê w rodzinie ch³opskiej, 25 lipca 1922 r. w
Sierakowie (pow. bi³gorajski). W
czasie okupacji niemieckiej nale¿a³
do oddzia³u partyzanckiego NOW,
stworzonego przez Franciszka
Przysiê¿niaka ps. „Jan”, „Ojciec
Jan”. Bra³ udzia³ w operacji „Burza”
jako OP 44 w sk³adzie podokrêgu
Rzeszów AK. W lipcu 1944 r. oddzia³ zosta³ rozwi¹zany, a jego dowódca siê ukrywa³. Po 30/31 marca
1945 r., kiedy „bezpieka” zamordowa³a brzemienn¹ ¿onê Przysiê¿niaka Janinê Oleszkiewicz-Przysiê¿niak, on sam wróci³ do konspiracji i
zosta³ dowódc¹ Oddzia³ów Leœnych
Okrêgu San NZW, przy których
wraz ze sztabem przebywa³, a¿ do
ich rozwi¹zania we wrzeœniu 1945 r.
Po amnestii liczebnoœæ oddzia³u
„Garbatego” spad³a do 7 ludzi. Jednak w nied³ugim czasie jego szeregi
zaczê³y ponownie wzrastaæ, gdy¿
oddzia³ zaczêli zasilaæ ujawnieni
partyzanci, ponownie œcigani przez
aparat bezpieczeñstwa, jak na przyk³ad Andrzej Kiszka „D¹b”. Ma³a
liczebnoœæ grupy powodowa³a, ¿e
partyzanci swoj¹ dzia³alnoœæ ograniczali, poza dwoma akcjami z jesieni 1947 r., gdy wysadzono budynek
przeznaczony na siedzibê milicji w
Kury³ówce oraz rozbito biura PGR
w Cieplicach, do akcji upominania
bardziej aktywnych dzia³aczy PPR i
PZPR i likwidowania najbardziej

Andrzej Kiszka
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niebezpiecznych wspó³pracowników „bezpieki”. A. Kiszka tak
wspomina tamten czas: „Mieliœmy
bunkry w lasach, ró¿ne kryjówki, bo
wci¹¿ nas tropiono. Nie by³o siê ju¿
jak biæ. Tylko czasem porz¹dek robiliœmy z peperowcami daj¹c im w
ty³ek, albo z takimi co donosili. Bo
donosicielstwo stawa³o siê czêstsze, a komuniœci za byle co zamykali w wiêzieniu. Ludzie byli nam
przychyli, ale siê ju¿ bali, UB panoszy³o siê i zape³nia³o wiêzienia niewinnymi ludŸmi, czêsto ich torturuj¹c. Za ¿art albo wic mo¿na by³o
siedzieæ.”
W paŸdzierniku 1947 r. przeciwko grupie „Garbatego”, licz¹cej
kilkanaœcie osób Sekcja 1 Referatu
III PUBP w £añcucie za³o¿y³a sprawê o kryptonimie „Kurzawa”. W
grudniu 1949 r. aparat bezpieczeñstwa postanowi³ wykorzystaæ w
swoich dzia³aniach agenta Wydzia³u III WUBP w Lublinie o pseudonimie „Jeleñ”, prowadzonego przez
kpt. Jana Gorliñskiego (w³aœc. Cezary Monderer-Lamensdorf, m.in.
w latach 1945-1947 zastêpca kierownika WUBP w Koszalinie/
Szczecinie).
Do oddzia³u „Garbatego” uda³o
mu siê wprowadziæ dwóch agentów
UB z radiostacj¹. Podali oni namiary na oddzia³ i 19 sierpnia 1950 r.
rozpoczê³a siê ob³awa, w której zginêli Adam Kusz i Wiktor Pude³ko.
Trzeciego dnia akcji ¿o³nierze
KBW znaleŸli ukrytego pod mchem
W³adys³aw O¿gê „Bora”, którego
zastrzelili, nastêpnie jeszcze jednego partyzanta. Przez pierœcieñ ob³awy przedar³o siê czterech: Andrzej
Kiszka - ukrywa³ siê do 30 grudnia
1961 r., gdy zosta³ aresztowany.
Skazany na do¿ywotne wiêzienie,
zamienione nastêpnie na 15 lat.
Wyrok odbywa³ m.in. w Strzelcach
Opolskich i Potulicach. Zwolniony
warunkowo z wiêzienia w sierpniu
1971 r. Micha³ Krupa „Wierzba” wys³any na zwiad, wyszed³ z okr¹¿enia. Schwytany 11 lutego 1959 r.
w Kulnie, skazany na 15 lat wiêzienia, by³ wiêziony do 1965 r. Zmar³
24 sierpnia 1972 r. Stanis³aw
£ukasz „Marciniak” - przebi³ siê,
póŸniej ukrywa³ siê razem z Józefem K³ysiem, Andrzejem Kiszk¹.
Zgin¹³ œmierci¹ samobójcz¹ podczas ob³awy UB w Wólce Ratajskiej
w 1952 r. Kazimierz Zabiegliñski przebi³ siê, ujawni³ siê w 1956 r.
Oddzia³ Adama Kusza „Garbatego”
by³ jednym z ostatnich oddzia³ów
partyzanckich polskiego podziemia
niepodleg³oœciowego dzia³aj¹cego
w Polsce po 1945 r.
WAP w Z³ocieñcu
Dzia³alnoœæ WyzwoleñczejArmii
Podziemnej w Z³ocieñcu opisuje Jaros³aw Leszcze³owski. Wszystkich
jej cz³onków aresztowano.
Cd. na str. 10
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Pomorze nieodkrytych spraw i biografii
Cd. ze str. 9
Pokazowa trzydniowa rozprawa
odby³a siê w dniach 23-24 lutego
1950 r. w Drawsku Pomorskim w
du¿ej sali starostwa. Gmach zosta³
szczelnie obsadzony funkcjonariuszami UB i MO z psami. Podobnie
jak to mia³o miejsce na pokazowej
rozprawie w z³ocienieckim kinie
Mewa, na rozprawê spêdzono starsze klasy ze szkó³ w Drawsku Pomorskim, Z³ocieñcu i Czaplinku. Rozprawê prowadzi³ Wojskowy S¹d
Rejonowy w Szczecinie w sk³adzie:
przewodnicz¹cy kpt. Stanis³aw
Longchamp, ³awnicy: por. Jerzy Niklewicz i st. sier¿. Jerzy Popio³ek.
W pierwszym dniu rozprawy
najwy¿sze wyroki 7 i 5 lat wiêzienia
otrzymali Mieczys³aw Lisowski (19
lat) i Apolinary Klimaszewski (19
lat). Sylwester Werner (22) zosta³
skazany na 3 lata. Zbigniew Giluk
(20) i Stanis³aw Szyszczakiewicz
(19) mieli spêdziæ w wiêzieniu 2
lata. Taki sam wyrok zosta³ orzeczony w stosunku do Ludwika Ryttera
(20) i Tadeusza Gryglewicza (20).
Teodor Drozd (22) mia³ spêdziæ w
wiêzieniu rok i 6 miesiêcy.
W drugim dniu rozprawy najpowa¿niejsze zarzuty dotyczy³y Jana
Lisieckiego (23), który by³ traktowany jako przywódca grupy. Prokurator ¿¹da³ w jego przypadku kary
œmierci. Zarzucano mu usi³owanie
zmiany ustroju przemoc¹, nawo³ywanie do gromadzenia broni, werbowanie nowych cz³onków, mia³ te¿
nielegalnie przechowywaæ karabin
systemu Mosin z bagnetem, granat
obronny, rewolwer, pistolet maszynowy MP i amunicjê. Ostatecznie
Jan Lisiecki zosta³ skazany na 15 lat
wiêzienia. Henryk Buczek (21) na 8
lat, Stanis³aw Czermanowicz (17)
na 6 lat, Zygmunt Banaszek (22) na
2 lata. Banaszek zachowywa³ siê
bardzo dzielnie w œledztwie, dziêki
czemu UB nie dowiedzia³o siê nigdy o przynale¿noœci do WAP Henryka Mazura. Brat Henryka Mieczys³aw Mazur (18) zosta³ natomiast skazany na 5 lat wiêzienia. Jan
Gorbacz (40), który nie wyrazi³ zgody na wst¹pienie do WAP zosta³
skazany na 7 miesiêcy wiêzienia za
to, ¿e nie doniós³ w³adzom o istnieniu tej nielegalnej organizacji.
Adolf Bia³ostocki zosta³ skazany na
2 lata wiêzienia.
Podczas pobytu w wiêzieniu tragediê rodzinn¹ prze¿y³ Zygmunt
Banaszek, którego ¿ona zachorowa³a na gruŸlicê i w maju 1951 r.
zmar³a. W³adze wiêzienne nie
udzieli³y mu zgody na udzia³ w ceremonii pogrzebowej. Represje
spada³y równie¿ na rodziny cz³onków WAP. Po procesie ojcu Mieczys³awa Mazura odebrano gospodarstwo rolne za to, ¿e wychowa³

Na zdjêciu: by³a mieszkanka £obza, Halina Jaskot z domu Sieluk, mieszkaj¹ca w Bostonie, przy pomniku
Aleksandra Pityñskiego. Fotografiê przynios³a do redakcji jej siostra mieszkaj¹ca w £obzie.

T

rzydzieœci lat póŸniej, w Bostonie, w USA, sio
strzeniec Micha³a Krupy ps. „Wierzba”, „Pu³kownik”, rzeŸbiarz Andrzej Pityñski, syn Aleksandra Pityñskiego „Kuli”, partyzanta NOW-AK z oddzia³u „Ojca
Jana”, NZW „Wo³yniaka” i Stefanii Krupy „Pere³ki”,
równie¿ z oddzia³ „Wo³yniaka”, stworzy³ monumentalny
pomnik „Partyzanci”, który – jak sam mówi - zadedykowa³ wszystkim „Wojownikom o Wolnoœæ na ca³ym Œwiecie”, a Polskich Partyzantów pokaza³ jako wzór.
Sk¹d projekt? - Jad¹c razem strzemiê przy strzemieniu wzd³u¿ srebrzysto-bia³ego koryta Tanwi, s³oñce rzuca³o d³ugie nasze cienie na tafle lodu rzeki. Godzinami
wpatrywa³em siê w t¹ poruszaj¹c¹ masê koñskich nóg,
szyi, g³ów, sylwetek w siod³ach z erkaemami stercz¹cych
luf zawieszonymi na ramionach, z granatami przy pasach, z bagnetami w cholewach kawaleryjskich butów,
wyd³u¿one przez s³oñce sylwetki cieni jeŸdŸców, partyzantów, ostatnich polskich bohaterów. I wtedy poczu³em
siê jednym z nich. Obraz ten zapad³ mi g³êboko w sercu,
i da³ ideê na monumentaln¹ rzeŸbê „Partyzanci”.
„Partyzanci” to kompozycja rzeŸbiarska, sfinansowana przez Sculpture Foundation i odlana w aluminium
w 1980 roku w Johnson Atelier - Technicznym Instytucie
RzeŸby w Princeton, NJ. RzeŸba jest o wymiarach: 10
metrów d³ugoœci, 7 metrów wysokoœci, 4 metrów szerokoœci” – mówi Andrzej Pityñski.
Kompozycja przedstawia piêciu uzbrojonych jeŸdŸców w szyku marszowym. Piêciu desperatów, którzy
bardziej przypominaj¹ leœne widma i duchy, jak ludzi.
Piêciu partyzantów, sponiewieranych, œmiertelnie zmê-

syna – „bandytê”. Zabrano mu konie, krowy i ca³y dobytek. Ponadto
przymusowo zosta³ zapisany do
spó³dzielni, gdy¿ trwa³ wtedy proces tak zwanej kolektywizacji wsi.
KWP w Œwidwinie
W 1954 r. wy³apano m³odych
ludzi próbuj¹cych za³o¿yæ w Œwidwinie Konspiracyjne Wojsko Polskie. Represje dotknê³y 14 osób.
G³ówni organizatorzy: Henryk D¹browski i Grzegorz Pietryszyn zostali skazani na 12 lat wiêzienia i
przepadek ca³ego mienia; Klemens
Noworadzki na 10 lat, Józef ¯d¿añ-

czonych, krwawi¹cych w ci¹g³ej walce, ucieczce, w potyczce, jad¹cych na swych s³aniaj¹cych siê z wyczerpania, wychud³ych rumakach, ze spuszczonymi g³owami, z w³asnymi
myœlami o tragedii Ojczyzny.
Zbici razem, strzemiê przy strzemieniu, jak wojenna maszyna, wielonogi dragon, wlok¹cy siê w bólu po nocnych leœnych bezdro¿ach. I tylko ich konie z wyci¹gniêtymi sztywno
szyjami, które ju¿ nic nie widz¹, ale tylko wêsz¹ jak wilki i
³api¹ w swoje rozwarte nozdrza wiatr wolnoœci. To konie prowadz¹ ich przez labirynty zdrady, pogardy i zapomnienia do
wolnej Polski. Tragiczni w swojej samotnej walce bez szans
na zwyciêstwo, zdradzeni przez œwiat, zapomniani przez
Boga. Mimo to s¹ pe³ni wewnêtrznej si³y walki. Walki a¿ do
zwyciêstwa. Ich wyprostowane u³añskie sylwetki w siod³ach, jakby przykuci do swoich lanc gotowych w ka¿dym
momencie do szarzy na wroga.
Tworzy³em ten pomnik z myœl¹ o nich i o tych tysi¹cach
najwaleczniejszych, najwierniejszych Synach Narodu Polskiego, którzy pierwsi stawili czo³a sowieckiej komunie.
Zdradzeni przez œwiat, zapomniani przez Boga, z w³asnego
wyboru w leœnych oddzia³ach: NOW, AK, NSZ, WIN, NZW,
bili siê bohatersko z NKWD, Armi¹ Czerwon¹ i polskimi renegatami z UB, KBW, MO, ORMO, „utrwalaczami w³adzy
ludowej”.
Walczyli, bo nigdy nie pogodzili sie z utrat¹ Wolnoœci
[...]. Œcigani po lasach jak dzikie bestie, torturowani w piwnicach UB, maltretowani z mœciw¹ satysfakcj¹, mordowani
w katowniach MO, grzebani potajemnie nocami w nieznanych do dzisiaj grobach. To dla Nich stworzy³em ten Symbol
Golgoty Polskich Bohaterów”.

ski, Stanis³aw Bertosz, Henryk Karpiñski i Edward Ga³osz na 5 lat, Jan
Or³owski i W³adys³awa Bertosz na
3 i pó³ roku, Stanis³aw Leszczak i
Eugeniusz Jankowski na 3 lata, Józef Kuczyñski na 2 lata i 8 miesiêcy,
Odbudowywaæ piórem,
s³owem, myœl¹...
Wertuj¹c ró¿ne materia³y znalaz³em jak¿e wa¿ne s³owa m³odej
osoby, Marty Startek, w 2004 r.
uczennicy gimnazjum im. Ksiêdza
Prymasa Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Godziszowie, która
napisa³a pracê na konkurs IPN, o

ostatnim partyzancie Andrzeju
Kiszce: „Przecie¿ „odbudowywaæ”
nie znaczy tylko „wznosiæ mury”,
„budowaæ fabryki”, „uk³adaæ linie
kolejowe”, ale odbudowywaæ mo¿na tak¿e piórem, s³owem, myœl¹...”.
M³odzi przejmuj¹ pokoleniow¹ pa³eczkê. My mo¿emy w to nie wierzyæ, ale poprzednie pokolenia nie
takie mury kruszy³y, z nie takich
opresji wychodzi³y, by Polska trwa³a. Bo jak napisa³ poeta Marian
Hemar: Wstaj¹ i w grób siê k³ad¹.
Narody i pokolenia. Zmieniaj¹ siê
ch³opcy na warcie. Ale siê warta nie
zmienia.
Kazimierz Rynkiewicz

Wieœci œwidwiñskie 25.2.2013 r.

Str
Str.. 11

Z ¯YCIA SZKÓ£

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO
PÓ£ROCZA W „TRÓJCE” I AKCJA
„BEZPIECZNE FERIE”
Za nami pierwsze pó³rocze
roku szkolnego 2012/2013 i czas
ferii zimowych - przed uczniami i
nauczycielami nowy czas wytê¿onej pracy.
Uczniowie naszej szko³y dok³adali wszelkich starañ, by uzyskane
przez nich wyniki naukowe by³y jak
najlepsze. Do grona osób z najwy¿sz¹ œredni¹ uzyskan¹ w nauce
trafili uczniowie A. Grzeca - kl. IV
(5,36), A. Badowska i I. Wiœniewski - kl. V (5, 27). Œredni¹ ocen
powy¿ej 4,8 w sumie uzyska³o a¿
dwadzieœcia osób z klas IV - VI, w
tym piêtnaœcie osób powy¿ej œredniej 5,0. Do grona tych osób, oprócz
wy¿ej wymienionych zaliczeni zostali: R. Badowski (5,0), Z. Bielicka
(5,18), W. Kaczor (5,09), R. Kulisz
(5,0), Z. Okurowska (5,09), A.
Pañczyk (5,09), A. Rakowska
(5,18) K. Starzyñski (5,0), K. Turek
(4,81), N. Iwanek (5,1), K. Jagodziñska (5,18), M. Kaczor (4,81),
W. £ukasik (4,9), W. Macioszek
(5,0), J. Prygiel (5,1), M. S³oniowski (4.81), M. Wojdalski (4,9).
Wœród osób z klas IV - VI a¿ 41
osób uzyska³o wzorowe i bardzo
dobre oceny zachowania.
Sukcesy dydaktyczne sta³y siê
równie¿ udzia³em uczniów klas
m³odszych (klasa I - K. Go³¹b, A.
Hamulak, A. Kuprianiec, M. Osiñska, M. Sieradzka, Z. Zakowiecka;
klasa II - Damian Chmarzyñski,
Maciej Jackiewicz, Natalia Kwiatkowska, K. Ogrodowski, W. Orenczak, L. Szczegielniak, D. Wojdalski; klasa III - M. Kozera., W. Sieradzka, A. Siwiec, M. Tokarska, D.
Tymiñska.)
Gratuluj¹c uzyskanych wyników nale¿y podkreœliæ, ¿e ciê¿ka
praca poparta by³a naprawdê wzorow¹ frekwencj¹. Najwy¿sz¹ uzyskali uczniowie klas I i IV - 94%.
Zaraz za nimi - z wynikiem 93,8%
uplasowali siê uczniowie kl. III, kl.
II - 92,5%, kl. V - 92% i kl. VI - 91%.
£¹cznie frekwencja szko³y wynios³a 92,6%. Na ten wynik sk³ada³y siê
indywidualne rezultaty osób zarówno z klas starszych, jak i m³odszych - 17 osób. ( Z klasy I - Klaudia
Kostyk, Marcelina Michna, Julian
Napiórkowski, Marta Sieradzka,
Zuzanna Zakowiecka; klasa II - Zuzanna Orenczak; klasa III - Marlena
Tokarska, Daria Pañczyk, Karol
Kotula; klasa IV - Zuzanna Tymiñska, Agnieszka Pañczyk, klasa V -

Natan Iwanek, Wiktoria Macioszek,
Jakub Prygiel; klasa VI - Micha³
Miszczyszyn, Konrad Wlaz³y, Norbert ¯o³¹dkiewicz).
¯ycie uczniowskie sk³ada siê nie
tylko z nauki, ale równie¿ z osi¹gniêæ w innych dziedzinach. Sukcesy objê³y miêdzy innymi sferê artystyczn¹, sportow¹ czy spo³eczn¹.
Nasi uczniowie osi¹gali najwy¿sze
wyniki zarówno na szczeblu szkolnym, jak i rejonowym. Z osi¹gniêciami poszczególnych osób mo¿na
by³o zapoznaæ siê w internecie i prasie lokalnej. Wszystkie wyró¿niaj¹ce siê osoby zosta³y nagrodzone
drobnymi upominkami.
Przed wypoczynkiem zimowym
wa¿ne jest zaakcentowanie wszelkiego rodzaju niebezpieczeñstw,
czyhaj¹cych na rozbawione dzieci.
O zasadach bezpiecznego przebywania w domu, zabawie zarówno w
mieœcie, jak i nad jeziorami, w górach, kontakcie z nieznajomymi - tak
w œwiecie realnym, jak i wirtualnym,
zachowaniu w obliczu zagro¿enia ze
strony zwierz¹t, mówi³y zaproszone
na apel podsumowuj¹cy semestr st.
sier¿. Anita Suszyñska i sier¿. Anna

Kosowska. Funkcjonariuszki policji podarowa³y uczniom naszej
szko³y odblaskowe kamizelki i plany lekcji. Dodatkowo wszystkim
dzieciom wrêczono karnety, dziêki
którym nawet osoby nie wyje¿d¿aj¹ce na wypoczynek poza miejsce
zamieszkania mog³y spêdziæ ferie w
sposób aktywny.
Czytaj¹c list Zachodniopomorskiego Kuratora Oœwiaty, skierowa-

ny do uczniów naszego województwa, pani dyrektor - Izabella Starzyñska pogratulowa³a raz jeszcze
uczniom wyró¿nionym i uczniom ze
stuprocentow¹ frekwencj¹, ¿ycz¹c
wszystkim dobrego wypoczynku,
który byæ mo¿e prze³o¿y siê na wy¿sze osi¹gniêcia w nadchodz¹cym
kolejnym semestrze.
K. Kupiec - bibliotekarka PSP 3

„CA£A POLSKA CZYTA DZIECIOM”
I PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Czytanie dzieciom to niezwykle wa¿na sprawa. Wprawdzie
ostatnio czytelnictwo spada, dzieci chêtnie czytaj¹ literaturê do
nich skierowan¹ i jeszcze chêtniej
s³uchaj¹ czytanego im s³owa.
W kolejnej ju¿ akcji z cyklu
„Ca³a Polska czyta dzieciom”, od
kilku lat propagowanej przez nasz¹
placówkê, udzia³ wziê³a p. Maryla
Badowska. Nasz goœæ zapozna³
m³odych czytelników z literatur¹ o
„kociej” tematyce (w zwi¹zku z obchodzonym Dniem Kota). Z tej okazji biblioteka szkolna og³osi³a konkurs na pracê plastyczn¹ dla klas
m³odszych „Ulubione bajkowe
koty”. Konkurs skierowany jest do
uczestnicz¹cych w spotkaniu czytelniczym uczniów klas I - II i dzieci
szeœcioletnich.
Spotkanie sta³o siê równie¿
okazj¹ do pasowania uczniów klasy
pierwszej na pe³noprawnych czytelników naszej szko³y. Pasowanie przy pomocy drewnianej repliki

miecza spod Grunwaldu (poniewa¿
dzisiaj czytelnicy to prawdziwi
szlachetni rycerze), mia³o miejsce
w obecnoœci m³odszych i starszych
kolegów. „Œwie¿o upieczeni” czytelnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy z wypisan¹ na nich z³ot¹

myœl¹ czytelnicz¹, skierowan¹ indywidualnie do ka¿dego dziecka.
Miejmy nadziejê, ¿e ci m³odzi ludzie dadz¹ jeszcze nie raz dowody
na umi³owanie s³owa pisanego,
prze³amuj¹c wszelkie stereotypy.
K. Kupiec - bibliotekarka PSP 3
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

MIESZKANIA

US£UGI

NIERUCHOMOŒCI

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Tanio! Sprzedam pó³ domu, 62
mkw., dzia³ka 10 arów. Nowy
dach, wymienione okna. Wêgorzyno, tel. 511 761 667.

Drzewo opa³owe i kominkowe ³upane. Tel. 667-612-010.

Wynajmê w centrum £obza lokal
u¿ytkowy 50 mkw. na sklep, us³ugi,
biuro. Tel. 691 305 860.

Zatrudniê elektromontera urz¹dzeñ
ch³odniczych. Tel. 506 135 335, 91
397 8519

Powiat ³obeski

Do wynajêcia kawalerka w £obzie.
Tel. 880 301 179

Powiat œwidwiñski

SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw., w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel.
663 248 859.

Powiat gryficki
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w P³otach, pow. 30 mkw., 2 pomieszczenia, wc. Idealny na dzia³alnoœæ us³ugow¹. Prywatny parking na 3 auta.
Tel. 792 500 042.
Sprzedam jasne, parterowe, 2-pokojowe mieszkanie z balkonem i
wyposa¿on¹ kuchni¹, po remoncie
w centrum P³otów. Tel. 602 345 883
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe o pow. 77 mkw. w Gryficach. Cena do uzgodnienia.
Tel. 601 968 557

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446.
Klêpczewo – 5 km od Œwidwinasprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
66,5 mkw. I piêtro, mieszkanie wewnêtrzne + gara¿. Tel. 503 430 152

BIZNES
Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza (g³ówne skrzy¿owanie
miasta)
do
wynajêcia
od
01.03.2013 r. Idealny pod dzia³alnoœæ us³ugow¹ np. gabinet stomatologiczny. Dostêpne s¹: media, internet, monitoring zewnêtrzny oraz
miejsce na reklamê/szyld swojej
dzia³alnoœci. Tel. 501 894 828.

Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368

Us³ugi remontowo-budowlane.
Tel. 533 419 679

Transport, wóz, do 1,5 tony. Tel.
666 393 295
Uk³adanie polbruku, kamienia,
obrze¿y i krawê¿ników. Prace wykonywane solidnie, fachowo i tanio. Tel. 669 589 863

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

Powiat gryficki
Sprzedam 0,60 ha ziemi w Zaleszczycach. Tel. 784-255-065

Przyjmê pracownika do gospodarstwa rolnego z doœwiadczeniem
przy obs³udze nowoczesnego
sprzêtu rolniczego i prawem jazdy
kat. T. Powiat œwidwiñski. Tel. 887
101 209.

INNE

ROLNICTWO

Powiat ³obeski

Powiat gryficki

MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Zapraszamy Tel. 721 766
576.

Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635.

Stowarzyszenie „ Zdrowiaki” zaprasza na spotkania dzieci i m³odzie¿.
Tel. 536 050 485

Region
Kupiê spawarkê wirow¹ lub transformatorow¹. Tel. 531 090 643

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

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Przyczepê kempingow¹ typu hobby
sprzedam. Tel. 790 800 949.

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
OFERTY BEZPOŒREDNIE - BEZ PROWIZJI OD KUPUJ¥CEGO
DOBRA ul. Wojska Polskiego - 2 pokoje, pow. 39,3 mkw
- CENA 90.000 z³
£OBEZ ul. Browarna - kawalerka, pow. 30 mkw
- CENA 75.000 z³
£OBEZ ul. Obroñców Stalingradu, 3 pokoje, pow. 53,37mkw
- CENA 170.000 z³
LESIÊCIN - 4 pokoje, pow. 74,65 mkw + gara¿ i piwnica
- CENA 120.000 z³
SMÓLSKO - bezczynszowe 3 pokoje, pow. 92,9 mkw + gara¿
- CENA 150.000
POZOSTA£E
£OBEZ - kawalerka o pow. 25,15 mkw, III piêtro
- CENA 70.000 z³
£OBEZ - kawalerka, 38,5 mkw, II piêtro
- CENA 89.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 42,8 mkw
- CENA 80.000 z³
£OBEZ - bezczynszowe 2 pokoje, pow. 44,45 mkw
- CENA 85.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 55,59 mkw
- CENA 105.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 66,97 mkw + pom. gospodarcze i miejsce na grilla
- CENA 117.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 82 mkw
- CENA 130.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 49,7 mkw
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 2 pokoje, pow. 55,82 mkw + dzia³ka o pow. 324 mkw
- CENA 170.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, 47,95 mkw, IV piêtro
- CENA 110.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 53,57 mkw
- CENA 125.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje o pow. 64,51 mkw po remoncie w 2006 roku, parter
- CENA 130.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 58,50 mkw
- CENA 149.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 57,8 mkw, III piêtro
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 61,28 mkw
- CENA 150.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 71,56 mkw, II piêtro
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje w centrum, pow. 67,66 mkw, I piêtro
- CENA 155.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 51,19 mkw
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - 3 pokoje, pow. 66,7 mkw, parter, wysoki standard
- CENA 219.500 z³
£OBEZ - dwa mieszkania w centrum (parter: 2 pokoje, I piêtro: kawalerka)
- CENA 180.000 z³
£OBEZ - bezczynszowe 4 pokoje, pow. 56,1 mkw, parter
- CENA 120.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 56,23 mkw
- CENA 154.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 56,23 mkw
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 57 mkw, I piêtro
- CENA 160.000 z³
£OBEZ - 4 pokoje, pow. 67,89 mkw, 2 piêtro
- CENA 180.000 z³
£OBEZ - dwupoziomowe, 5 pokoi, pow. 100 mkw
- CENA 220.000 z³
£OBEZ - dwupoziomowe o pow. 100,9 mkw
- CENA 220.000 z³
BEZP£ATNA POMOC W UZYSKANIU KREDYTU - OFERTA 20 BANKÓW
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Rozpoczynamy
Wielki Post

Chrzeœcijañskim zwyczajem, w
historycznej chwili koñcz¹cego siê
pontyfikatu Ojca Œwiêtego Benedykta XVI w œrodê 13 lutego br.
rozpoczêliœmy Wielki Post.
Na lekcjach katechezy nasi wychowankowie powtórzyli podstawowe wiadomoœci dotycz¹ce historii postu, zwyczajach i jego znaczeniu w ¿yciu ka¿dego katolika. Uroczysta Msza Œwiêta celebrowana
by³a w obecnoœci wszystkich pracowników i wychowanków. Wychowankowie przygotowali komentarze, czytania mszalne oraz nieœli
dary ofiarne na wielkopostn¹ Eucharystiê. Œpiew pieœni wielkopostnych rozlega³ siê po ca³ym naszym
Oœrodku. Liturgii Eucharystycznej
przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³
ks. Dyrektor I. Œliwiñski sdb. Kaznodzieja wyjaœni³ znaczenie posypania g³owy popio³em i co oznacza

Zajêcia pozalekcyjne
w „Jedynce”

Od stycznia tego roku uczniowie z klasy I A i III A rozwijaj¹
swoje uzdolnienia bior¹c udzia³ w
zajêciach plastycznych.
post, modlitwa i ja³mu¿na. Po skoñczonej Mszy Œwiêtej wszyscy zostali zaproszeni na postny obiad, w celu
budowania jednej rodziny i wspólnoty. Niech ten œwiêty czas wielkiego postu przygotuje nasze serca i
sumienia na najwa¿niejsze chrzeœcijañskie œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego. Udzia³ w rekolekcjach, drogach krzy¿owych i gorzkich ¿alach niechaj wyrabia w nas
prawid³ow¹ postawê uczciwego
chrzeœcijanina i dobrego obywatela.
Jaros³aw sdb.
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Zajêcia prowadzone s¹ w ramach realizacji Projektu „Równe
szanse na starcie dla najm³odszych”.
Uczestnicy zajêæ zdobywaj¹ umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê ró¿nymi
technikami plastycznymi, poznaj¹
sposoby w³aœciwego ich ³¹czenia
oraz ucz¹ siê prawid³owego nazewnictwa narzêdzi i technik plastycz-

nych. Udzia³ dzieci w tego typu zajêciach wp³ynie na rozwój ich wyobraŸni, inwencji twórczej oraz
pobudzi do wra¿liwoœci na piêkno i
estetykê. Zajêcia plastyczne odbywaj¹ siê raz w tygodniu i trwaj¹ po
2 godz. lekcyjne. Spotykaliœmy siê
równie¿ w czasie ferii zimowych.
Efektem pracy w czasie ferii s¹ gazetki na, których umieszczono prace
uczniów. Planujemy równie¿ wyjœcie na wystawê plastyczn¹ do ŒOK.
Opiekunowie ko³a plastycznego: Halina Michna i Anna Kuzio

Uroczysty apel

Pa³acowe remonty

W czasie trwania zimowych ferii w naszym Oœrodku Wychowawczym rozpocz¹³ siê remont internatu i czêœciowo kuchni.
W pokojach wychowanków zosta³y zainstalowane nowe drzwi
wejœciowe dla ka¿dej grupy, co
zmieni³o wygl¹d internatu i samych
pokoi. Zmieniono drzwi wejœciowe
na klatkê schodow¹ i do klasy socjoterapii oraz salonu. W kuchni zosta³
zlikwidowany stary system wentylacji, który nie spe³nia³ obecnie
swoich zadañ. Firma „Feroplast”

jest w przygotowaniu i zamontowaniu nowego okapu i lepszej wentylacji na powierzchni ca³ej kuchni. Pa³acowe remonty wci¹¿ siê odbywaj¹, które spe³niaj¹ wymogi bezpieczeñstwa i lepszego funkcjonowania ca³ego naszego obiektu. Ka¿dy remont chocia¿ jest bardzo drogi,
ale jest pomocny w spe³nianiu w³aœciwego funkcjonowania i korzystnie wp³ywa na wychowanie i resocjalizacjê naszych wychowanków.
Heroizm pracy polega na wykonywaniu do koñca ka¿dego zadania.
Jaros³aw sdb.

15 lutego w naszej szkole
odby³ siê apel podsumowuj¹cy
pracê w I semestrze bie¿¹cego
roku szkolnego. W trakcie apelu
przedstawiliœmy osoby wyró¿nione decyzj¹ Rady Pedagogicznej
za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. By³a to liczna grupa
uczniów z klas I-VI.
Ponadto spo³ecznoœæ uczniowska zapozna³a siê z wieloma sukcesami sportowymi dziewcz¹t i ch³opców pracuj¹cych pod kierunkiem
pani Katarzyny Kosmali oraz pana
Cezarego Moskalewicza. Rozstrzygniêta zosta³a równie¿ akcja „Góra
Grosza” koordynowana przez pani¹
Annê Kuzio. Pani Ewa Marciniak

wyró¿ni³a grupê uczniów za najciekawsze przebranie podczas Dnia
Mody Lat Siedemdziesi¹tych, który
odby³ siê 7 grudnia.
Na apelu zosta³a og³oszona
zbiórka makulatury, która bêdzie
trwa³a od marca do ostatniego dnia
maja. Zachêcamy wszystkich do
udzia³u w tej akcji.
G³os zabra³a Pani Dyrektor, która w swoim przemówieniu przedstawi³a liczne sukcesy wokalne naszych uczniów: Julii Mazurkiewicz
oraz Micha³a W¹sowicz-Piekarskiego. Wspólnie z Pani¹ Dyrektor
zachêciliœmy uczniów do pracy nad
sob¹, by wyniki w II semestrze by³y
jak najlepsze.
Samorz¹d Uczniowski
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Z ¯YCIA POWIATU

Bal karnawa³owy
w SOSW
w S³awoborzu

16.01.2013 r. w SOSW w S³awoborzu odby³ siê bal karnawa³owy
zorganizowany dla uczniów naszej
szko³y. Celem balu by³a integracja i
zapoznanie m³odzie¿y z tradycj¹
zabawy karnawa³owej. Sto³ówka
szkolna tego dnia za spraw¹ wyj¹tkowych dekoracji zmieni³a siê w
prawdziw¹ salê balow¹, Nie zabrak³o ksiê¿niczek, czarownic, anio³ów, diab³ów, a tak¿e klaunów i „bobasów”. W programie imprezy,
oprócz wspólnej dyskoteki, znala-

z³y siê konkursy: m.in. taniec w
butach z gazety, taniec z kotylionami. Zabawê prowadzili wychowawcy Oœrodka. Punktem kulminacyjnym balu by³ wybór najciekawszego stroju. I miejsce zdoby³ Mariusz
(amor), II miejsce przypad³o Piotrowi (klaun), a III miejsce Miko³ajowi
(strój leœnika). Jury wrêczy³o tak¿e
nagrodê specjaln¹ Krystianowi,
który tego dnia wyst¹pi³ jako kobieta. Zabawa by³a udana i wszyscy
mile j¹ wspominaj¹.
(o)

Wieœci œwidwiñskie 25.2.2013 r.

Koncert muzyki
rockowej w SOSW
w S³awoborzu

(S£AWOBORZE) W SOSW w
S³awoborzu odby³ siê 22.01.2013
r. koncert muzyki rockowej.
Po raz pierwszy goœciliœmy w
Oœrodku zespó³ muzyczny „Od Stefana” z Zespo³u Szkó³ Rolniczych,
Centrum Kszta³cenia Praktycznego, im. Stefana ¯eromskiego w
Œwidwinie. Podczas koncertu mogliœmy us³yszeæ wykonania utwory

takich zespo³ów, jak: D¿em („Czerwony jak ceg³a”, „Whisky”), Budka
Suflera („Takie tango”, „Bal
Wszystkich Œwiêtych”), Wilki
(„Baœka”) i Kombi („Nasze randez
vous”).
Zespó³ „Od Stefana” da³ w naszym Oœrodku imponuj¹cy popis
wokalny i instrumentalny. Uczniowie byli zachwyceni, bawili siê
znakomicie.
(o)

PODSUMOWANIE AKCJI ,,GÓRA GROSZA” 2012
Po raz kolejny uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³ w akcji
„Góra Grosza” zorganizowanej
przez Towarzystwo „Nasz Dom”
pod patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Celem akcji „Góra Grosza” by³o
zebranie funduszy na pomoc dzieciom, wychowuj¹cym siê poza
w³asn¹ rodzin¹, w tym na tworzenie
i dofinansowanie domów dla dzieci,
rodzinnych domów dziecka, instytucji pogotowia rodzinnego, rodzin
zastêpczych oraz dla najbardziej
potrzebuj¹cych domów dziecka.

Jeszcze jednym, bardzo wa¿nym
celem by³o uœwiadomienie dzieciom, ¿e ka¿da drobna moneta mo¿e
pomóc naszym potrzebuj¹cym kole¿ankom i kolegom.
Przez dwa tygodnie, od 21.11 do
2.12.2012 r. uczniowie, wraz ze
swoimi nauczycielami i rodzicami z
wielkim zaanga¿owaniem zbierali
monety do skarbonek stoj¹cych w
ich klasach. Po skoñczonej akcji
„grosiki” zosta³y posegregowane
wed³ug nomina³u. Nasz ma³y sztab
ochotników pilnie pracowa³ podliczaj¹c zebran¹ gotówkê.

Osi¹gniêcia poszczególnych klas
I MIEJSCE: Klasa II - 131,01 z³
II MIEJSCE: Klasa IV - 82,31 z³
III MIEJSCE: Klasa V - 81,43 z³
IV MIEJSCE: Klasa I - 52,50 z³
V MIEJSCE:
Hol - 22,46 z³
VI MIEJSCE: Klasa III - 22,10 z³
VII MIEJSCE: Oddzia³ „0” - 21,22 z³
VIII MIEJSCE: 5-latki - 20,63 z³
IX MIEJSCE: Klasa VI - 14,64 z³

Mi³o nam przekazaæ informacjê, i¿ dziêki hojnoœci ca³ej spo³ecznoœci szkolnej w tegorocznej akcji,
która spotka³ siê z wielkim zainteresowaniem, zebraliœmy - 448z³ 30 gr.

Serdecznie wszystkim dziêkujemy i gratulujemy!!!
Katarzyna Marzec,
Dominika Kaszuba PSP 3

Wieœci œwidwiñskie 25.2.2013 r.

Str
Str.. 15

SPORT

OTWARTE SZACHOWE MISTRZOSTWA POWIATU
ŒWIDWINSKIEGO STYCZEÑ 2013
W dniu 27.01.2013r., w goœcinnych progach sanatorium „Gryf”, odby³y siê
kolejne ju¿ Otwarte Szachowe Mistrzostwa Powiatu Œwidwiñskiego. W zawodach wziê³o udzia³ 86 zawodników, w tym 55 seniorów i 31 juniorów. Wœród
uczestników byli równie¿ kuracjusze z Gryfu przebywaj¹cy aktualnie na leczeniu w sanatorium.
Organizatorami i sponsorami mistrzostw byli: Uzdrowisko Po³czyn S.A, Starostwo Powiatowe Œwidwin, Towarzystwo Przyjació³ Dzieci w Po³czynie-Zdroju,
Klub Szachowy „Caissa” z Po³czyna-Zdroju.
Uczestnikom mistrzostw towarzyszy³a myœl: „Zawsze istnieje w³aœciwe rozwi¹zanie, trzeba je tylko znaleŸæ”. Juniorzy walczyli o puchar ufundowany przez
pani¹ Burmistrz Po³czyna - Zdroju Barbarê Nowak, seniorzy walczyli o puchar
ufundowany przez Starostê Powiatu Œwidwiñskiego Miros³awa Majkê . Dla wszystkich uczestników - seniorów mistrzostw nagrody ufundowa³a Dyrekcja Uzdrowiska Po³czyn S.A. a dla juniorów Towarzystwo Przyjació³ Dzieci z Po³czyna-Zdroju.
Pierwsze miejsce w kategorii seniorzy zaj¹³ Krzysztof Kapral ze Œwidwina, najlepszym zawodnikiem w kategorii juniorzy okaza³ siê Krzysztof Kabaciñski z Ko³obrzegu. Najm³odszy uczestnik mistrzostw - Micha³ Wyrzykowski z Drawska Pomorskiego zosta³ wyró¿niony specjaln¹ nagrod¹ ufundowan¹ przez Radn¹ Powiatu Œwidwiñskiego pani¹ Helenê K³usewicz. Nowoœci¹ tegorocznych mistrzostw
by³a nagroda Fair Play ufundowana przez Witolda Nitrasa w³aœciciela PHU z
Po³czyna-Zdroju. Otrzyma³a j¹ Zosia Seku³a z Red³a za sprostowanie b³êdnie
przyznanej jej kategorii rankingowej i tym samym pozbawi³a siê medalu i nagrody
rzeczowej. Gratulujemy sportowej postawy!!!
Uroczystego wrêczenia nagród dokona³ wicestarosta Powiatu Œwidwinskiego
Roman Kozubek.
Organizatorzy turnieju - cz³onkowie klubu szachowego „Caissa” z Po³czyna
-Zdroju serdecznie dziêkuj¹ firmie Uzdrowisko Po³czyn S.A za udostêpnienie sali
do gry, barek kawowy oraz liczne nagrody, wœród których by³y: pakiety zabiegów
zdrowotnych du¿ej wartoœci, oraz zestawy kosmetyków borowinowych.
Wyniki:
Otwrte Szachowe Mistrzostwa Powiatu Œwidwinskiego 27.01.2013
Sanatorium „Gryf” w Po³czynie-Zdroju w kategorii juniorzy.
1 Kabaciñski, Krzysztof 3 1800
UKS Ko³obrzeg
8 39.0 50.5
2 Butyrowski, Marcel
6 1600
UKS Iskra Pi³a
8 38.5 50.5
3 Kossowski, Piotr
6 1600 Ko³obrzeg
7 38.0 48.0
4 Ciesielski, Jan
6 1600 Gksz-Solny
6 41.5 51.0
5 Truszkowski, £ukasz 6 1400 Red³o
6 34.5 46.5
6 Strza³kowski, Damian 6 1200 Red³o
5.5 35.5 47.0
7 Wilczek, Micha³
6 1000 Czaplinek
5.5 30.0 37.5
8 Szulerecki, Mateusz
3 1400 Po³czyn
5 39.5 50.0
9 Ciesielska, Ma³gosia 6 1400 OPP-Ko³obrzeg
5 37.0 48.5
10 Stolarski, Adam
3 1400 Szczecin
5 36.5 48.5
11 Kossowski, Pawe³
3 1400 Ko³obrzeg
5 36.5 48.0
12 Pi³at, Dominik
3 1400 AKSz Hetman Polit.. 5 35.0 46.0
13 ¯¹dkowski, Maciej
3 1400 Bia³ogard
5 34.0 45.0
14 Pu³ka, Gawe³
3 1200 Szczecin
5 33.5 42.5
15 Wyrzykowska, Magda 6 1000 SP Drawsko Pom
5 25.5 32.0
16 Górna, Julia
3 1600 Koszalin
4.5 34.5 44.0
17 Or³owski, Adrian
3 1000 Po³czyn
4.5 33.5 43.0
18 Pilip, Patryk
6 1000 Caissa Po³czyn-Zdrój 4.5 32.5 42.0
19 Czajkowski, Maciej 6 1000 Red³o
4 31.0 40.0
20 Kalinowski, Szymon 3 1000 Po³czyn Zdrój
4 30.0 38.0
21 Jankowski, Dominik 6 1000 Caissa Po³czyn Zdrój 4 29.5 39.5
22 Seku³a, Kuba
3 1000 Red³o
4 28.5 35.0
23 Lipiñska, Ma³gosia
6 1000 Czaplinek
4 27.5 35.0
24 Górska, Ala
3 1000 Po³czyn
4 26.0 36.0
25 Bobrowicz, Agata
6 1000 SP Drawsko Pom.
3.5 28.5 36.0
26 Seku³a, Zosia
3 1000 Red³o
3.5 27.0 34.0
27 Mit³osz, Hubert
6 1000 Czaplinek
3.5 24.5 31.0

41.0
39.0
37.0
31.5
32.0
27.5
22.5
29.0
27.0
29.0
26.5
25.0
26.0
28.0
21.0
25.5
24.5
22.5
24.0
18.0
17.0
18.0
14.0
17.0
19.5
17.0
15.0

28 Owczarek, Maciej
29 Koz³owski, Maciej
30 Wyrzykowski, Micha³
31 Holewski, Wojtek

6
6
3
6

1000
1000
1000
1000

SP Drawsko Pom.
Drawsko
SP Drawsko Pom.
SP Drawsko Pom.

Otwarte Szachowe Mistrzostwa Powiatu Œwidwinskiego
Sanatorium „Gryf” w Po³czynie-Zdroju - Seniorzy
1 Kapral, Krzysztof
2086
Œwidwin
8.5
2 Pu³ka, Bartosz
2051
Szczecin
8
3 Parzuchowski, Krzysztof 2000
Czaplinek
7
4 Tynny, Krzysztof
1600
Czaplinek
6.5
5 Lisiñski, Henryk
2000
Szczecinek
6.5
6 Twarogiel, Tadeusz
2000
Wolin
6
7 Peter, Rafa³
1800
£obez
6
8 Wysocki, Tadeusz
1800
Szczecinek
6
9 Tymrakiewicz, Jan
1800
Œwinoujœcie 6
10 Groblewski, Ryszard
1800
Czaplinek
6
11 Biskupski, Jan
1800
S³upsk
6
12 Styliñski, Piotr
1800
Ko³obrzeg
5.5
13 Mielczarski, Zbigniew 1800
S³awno
5.5
14 £aszewski, Kazimierz 1800
Gryfice
5.5
15 Nisztuk, Micha³
2000
S³upsk
5.5
16 Kupiak, Sylwester
1662
Ko³obrzeg
5.5
17 Kwiatkowski, Marek
1800
Koszalin
5.5
18 Dudzik, Grzegorz
1600
Wie¿a Bia³ogard 5
19 Œliwiñski, Mariusz
1800
£obez
5
20 ¯¹dkowski, Zbigniew 1800
Bia³ogard
5
21 Stêpczyñski, Piotr
1600
Gryf Szczecin 5
22 Kemkiewicz, Leszek
1600
Trzebiatów
5
23 Cieœlak, Jaros³aw
1600
Wa³cz
5
24 Buæko, Wies³aw
1800
Red³o
5
25 Bukowski, Rafa³
2206
Lipka
5
26 Pinkas, Szymon
1600
Gryfice
5
27 Kirlejza, Robert
1800
Wie¿a Bia³ogard 4.5
28 Ignacak, Krystian
1000
Z³ocieniec
4.5
29 Grat, Marian
1600
Ko³obrzeg
4.5
30 Kosowski, Witold
1600
Ko³obrzeg
4.5
31 Sz³apak, Eugeniusz
1890
Z³ocieniec
4.5
32 Mroziewicz, Ryszard 1800
Œwinoujœcie 4
33 Tararako, Adam
1600
Caissa Po³czyn 4
34 Klimaszewski, Ireneusz 1400
Wie¿a Bia³ogard 4
35 Borkowski, Helmut
1400
Ko³obrzeg
4
36 Maciejewicz, Eugeniusz 1800
Czaplinek
4
37 Kubik, Zbigniew
1800
Ko³obrzeg
4
38 Kurek, Mieczys³aw
1400
Wie¿a Bia³ogard 4
39 Rasztubowicz, Leszek 1000
Czaplinek
4
40 Pi³at, Wies³aw
2000
AKSz Hetman 4
41 Socha, Tadeusz
1000
Szczecin
4
42 Seku³a, Piotr
1000
Red³o
4
43 Kowalczyk, Ryszard
1600
Caissa Po³czyn 3.5
44 Makara, Stanis³aw
1000
Z³ocieniec
3.5
45 Kossobudzki, Pawe³
1000
Œwidwin
3
46 Zduñski, Edward
1200
Wa³cz
3
47 Dobosz, Andrzej
1000
Leszno
3
48 Julke, Antoni
1000
Bydgoszcz
3
49 Wyrzykowska, Ewa
1000
SP Drawsko 3
50 Sewruk, Zdzis³aw
1400
Wie¿a Bia³ogard 3
51 Fligiel, Szczepan
1400
S³upsk
3
52 Szulerecki, Adam
1000
Po³czyn
2
53 Kalinowski, Wojtek
1000
Po³czyn Zdrój 2
54 Grund, Patryk
1000
Czaplinek
2
55 Motyka, Ireneusz
1000
Ko³obrzeg
1

3 23.0
2.5 27.5
2.5 25.0
2 24.5

29.5
36.0
31.5
32.5

10.0
12.5
13.5
10.0

27.01.2013
42.0
39.0
32.5
38.0
37.0
43.0
41.0
40.5
35.5
35.0
30.0
38.5
37.5
36.5
34.0
33.5
33.0
38.0
36.0
35.0
33.5
32.5
32.0
31.0
30.0
27.5
39.0
35.5
33.5
33.5
30.0
35.0
32.0
31.0
30.5
30.0
27.5
27.5
27.0
26.5
26.0
24.5
29.0
26.5
30.5
28.5
27.0
26.5
25.5
24.5
22.0
28.5
26.0
23.0
24.5

54.0 37.0
53.0 36.0
42.5 30.0
50.0 35.0
49.5 34.5
55.5 36.0
53.0 33.0
50.5 34.0
45.0 30.0
42.5 30.0
39.5 26.0
50.5 33.0
44.5 30.5
47.0 26.5
45.0 27.5
43.0 26.5
42.0 25.0
49.5 29.0
48.0 29.0
44.5 26.0
43.0 26.0
40.5 24.0
38.5 25.0
40.0 25.0
38.5 22.5
36.0 23.0
50.0 30.0
45.5 25.0
44.5 22.5
42.0 22.5
39.0 20.5
46.0 27.0
40.5 23.0
38.5 20.0
38.0 20.0
41.0 24.0
36.0 19.0
34.0 15.0
35.0 17.0
32.5 18.0
33.5 16.0
30.5 13.0
36.5 19.5
33.5 15.0
40.5 14.0
36.0 13.0
33.5 14.0
33.0 13.0
31.0 14.0
32.0 14.0
27.5 14.0
37.5 13.0
33.5 7.0
30.5 5.0
31.5 6.0
W.B
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Z kalendarza Chóru Sonores
W lutym Œwidwiñski Kameralny Chór „Sonores” bêdzie
œwiêtowa³ siódm¹ rocznicê swego
istnienia.
Jest to doskona³a okazja do podsumowania dokonañ. Mo¿na o nich
przeczytaæ na stronie internetowej
(www.sonores.com.pl). Radoœci¹ z
niektórych sukcesów dzieliliœmy
siê z Pañstwem równie¿ na ³amach
prasy, w tym miejscu warto jednak
wspomnieæ o wydarzeniach z ostatnich miesiêcy minionego i stycznia
tego roku. Pragniemy w ten sposób
zapewniæ wszystkich, którzy nam
kiedyœ zaufali i do dziœ wspieraj¹
¿yczliwym zainteresowaniem, a
niekiedy finansowo, ¿e nie spoczywamy na laurach. Spotykaj¹c siê
dwa razy w tygodniu (poniedzia³ek
i czwartek), æwiczymy znane ju¿
pieœni, ale te¿ uczymy siê nowych
na ró¿ne okolicznoœci, dziêki czemu mamy coraz bogatszy repertuar,
o co pieczo³owicie zabiega niezast¹piony maestro Boles³aw Kurek.
Koncertujemy na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci, bierzemy udzia³ w
przegl¹dach i konkursach (z sukcesami), ale tak¿e œpiewamy na zaproszenie osób indywidualnych i nie
tylko (tak¿e poza Œwidwinem). Staramy siê nie zawieœæ oczekiwañ naszych s³uchaczy, zw³aszcza ¿e niektórzy z nich s¹ nam bardzo wierni.
I tak 29 wrzeœnia zaœpiewaliœmy
na mszy œwiêtej poprzedzaj¹cej
piêkn¹ uroczystoœæ wrêczenia
sztandaru 1.Skrzyd³u Lotnictwa
Taktycznego w Œwidwinie. Warto
nadmieniæ, ¿e Kameralny Chór
„Sonores” znajduje siê pod Honorowym Patronatem tego¿ Skrzyd³a i
z racji tej wiêzi wielokrotnie uczestniczy³ w uroczystoœciach zwi¹zanych ze œrodowiskiem wojskowym.
Kolejne wyst¹pienia te¿ mia³y
miejsce podczas mszy, ka¿de o innym charakterze. Otó¿ w paŸdzierniku 2012r. i w lutym 2013r. mieliœmy przyjemnoœæ zaœpiewaæ na
dwóch radosnych mszach: z okazji
œlubu oraz z okazji piêknego jubileuszu 36 rocznicy œlubu, natomiast w
grudniu 2012r. i styczniu 2013r.
uczestniczyliœmy w ¿a³obnym po¿egnaniu osób znanych i szanowanych w spo³ecznoœci lokalnej.
Listopad to miesi¹c, w którym
œwiêtujemy rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci. Ka¿dy „umys³ poczciwy”, jak powiedzia³ I. Krasicki,
mo¿e daæ wyraz swoich patriotycznych uczuæ, chocia¿by uczestnicz¹c w uroczystoœciach upamiêtniaj¹cych to podnios³e wydarzenie.
Dlatego chêtnie przyjêliœmy zaproszenie mieszkañców Rosnowa,
miejscowoœci œciœle zwi¹zanej ze
œrodowiskiem wojskowym i kulty-

wuj¹cej jego tradycje, do udzia³u w
zorganizowanym z tej okazji koncercie, który siê odby³ 10 listopada
2012r.
19 listopada wziêliœmy udzia³ w
Wieczorze Pieœni Legionowych i
Patriotycznych zorganizowanym
przez œwidwiñskie towarzystwa kresowe. Licznie zgromadzona publicznoœæ wys³ucha³a koncertu w
naszym wykonaniu, ale te¿ z pe³nym
zaanga¿owaniem œpiewa³a znane
sobie utwory. Mi³o jest œpiewaæ pieœni, które jednocz¹ ludzi.
Grudzieñ wprowadza do repertuaru kolêdy. Po raz pierwszy w tym
roku zaœpiewaliœmy je 13 grudnia.
Ta data oprócz swego podstawowego znaczenia mia³a tym razem dla
mieszkañców Œwidwina jeszcze
jedno - odby³a siê inauguracja dzia³alnoœci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Zamek. Z kolei 18 grudnia
zaprezentowaliœmy siê przed dyrektorami placówek opiekuñczo-wychowawczych przyby³ymi na konferencjê do Starostwa w Œwidwinie.

Odœpiewane przez nas kolêdy wprowadzi³y zarówno s³uchaczy, jak i
wykonawców w atmosferê œwi¹t.
Wystêp ten zaowocowa³ zaproszeniem do Dar³owa (o czym póŸniej),
gdzie przy okazji mogliœmy zapromowaæ Œwidwin.
Z ogromnym zadowoleniem
przyjêliœmy równie¿ zaproszenie do
Lekowa, gdzie 20 grudnia w tamtejszej szkole odby³o siê wigilijne spotkanie osób starszych i samotnych.
W ich gronie spêdziliœmy bardzo
mi³e chwile, a wiedz¹c, ¿e mo¿emy
komuœ sprawiæ radoœæ, czerpaliœmy
ze œpiewania podwójn¹ przyjemnoœæ.
Styczeñ ju¿ w ca³oœci by³ dla nas
bardzo pracowity. 4 stycznia w œwidwiñskim zamku odby³ siê VIII
Wieczór Kolêd i Pastora³ek, w którym wziêliœmy udzia³ na zaproszenie organizatorów, 6 stycznia kolêdowaliœmy w Regionalnym Centrum Kultury przed wdziêczn¹ ko³obrzesk¹ publicznoœci¹, natomiast
11 stycznia przy³¹czyliœmy siê do

Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Kolêdowe koncertowanie
zakoñczyliœmy 19 stycznia wspomnianym ju¿ wczeœniej charytatywnym wystêpem w Dar³owie, dok¹d
zostaliœmy zaproszeni przez p. Urszulê Jarzêbsk¹, dyr. tamtejszego
Domu Dziecka im. J. Korczaka.
Wyst¹piliœmy obok aktorki Anety
Todorczuk - Perchuæ wspieraj¹cej
placówkê w ramach Fundacji Mamy
Dzieci. Ca³a uroczystoœæ by³a form¹
podziêkowania dla ludzi dobrej
woli, tym bardziej cieszymy siê, ¿e
mogliœmy do³o¿yæ swoj¹ cegie³kê
do tego piêknego dzie³a.
My, cz³onkowie Chóru, ze œpiewania czerpiemy ogromn¹ przyjemnoœæ, pragniemy, by podobnie odczuwali ci, którzy naszego œpiewu
s³uchaj¹. Pod¹¿aj¹c za s³owami
Ralpha Woaldo Emersona: Entuzjazm jest matk¹ wysi³ku - bez niego
nigdy nic nie osi¹gniêto, po krótkiej
przerwie z zapa³em zabieramy siê
wiêc do pracy.
Renata Muchorowska

