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Po 24 latach od uzyskania wolnoœci III RP wci¹¿ nie
mo¿e poradziæ sobie z bia³ymi plamami swojej historii.

Pusty grób wci¹¿ czeka
na cia³o pu³kownika
W 1951 roku
aresztowano 19
oficerów m.in. Wojsk
Lotniczych i Sztabu
Generalnego. Po
torturach przyznali siê
do stawianych im
zarzutów o spisek
w wojsku.
Oprócz jednego,
pp³k. W³adys³awa
Minakowskiego.
O jego losie opowiada
córka Bo¿enna
Winiaszkiewicz.

Listy do redakcji

Kadra lotniska w Warszawie Bemowo, któr¹ dowodzi³ pp³k W³asys³aw
Minakowski w latach 1948-51.

Porozmawiajmy o pi³ce
no¿nej w
Œwidwinie

Sportowe zmagania
maluchów

CMYK

List do redakcji
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Wieœci œwidwiñskie 16.12.2013 r.

OdpowiedŸ na artyku³

Redaktor w krainie czarów

W ostatnim numerze
„Wieœci œwidwiñskich”,
pan redaktor Kazimierz
Rynkiewicz oburza siê na
plakat (notabene dziwnie
ocenzurowany w „Wœ” z
Gwiazdy Dawida), który wspó³tworzy³em, a zachêcaj¹cy do
udzia³u w rocznicy pogromu
¯ydów podczas tzw. Nocy Kryszta³owej w 1938 r. Red. Rynkiewicza poruszy³ tekst mówi¹cy o pogromie ¯ydów, do którego dosz³o
75 lat temu w Œwidwinie, jak i w
ca³ych Niemczech.
Autor postanowi³ „uzupe³niæ
moje braki historyczne”, t³umacz¹c, ¿e do pogromu nie dosz³o w
Œwidwinie: „W 1938 roku nie by³o
Œwidwina, który jest nazw¹ polsk¹
obecnego miasta, a by³ Schivelbein
– miasto niemieckie. Nie mog³o wiêc
w Œwidwinie dojœæ do pogromów
(...)” - napisa³. Skoro w Œwidwinie
nie dosz³o do pogromu, bo Œwidwin
istnieje przecie¿ od 65 lat – co sugeruje narracja redaktora - to czy s³usznie obchodziliœmy jakiœ czas temu
700-lecie naszego miasta? Pewnie
nie. To raczej niemieckie ziomkostwa powinny wtedy œwiêtowaæ.
Zak³adam, ¿e pytanie, czy zapocz¹tkowa³em „szlachetny obyczaj obchodzenia w Polsce wydarzeñ, do jakich dosz³o w innych
pañstwach” wynika z autentycznej troski o pielêgnowanie narodowej to¿samoœci, dalekiej od lêku
przed zmierzeniem siê z przesz³oœci¹ ma³ej ojczyzny. W koñcu nieczytelna by³aby sytuacja, polegaj¹ca na kultywowaniu pamiêci wybiórczej, pozbawionej z³ych i dobrych momentów, sk³adaj¹cych siê
na skomplikowan¹ mozaikê ludzkich historii zarówno w wymiarze
jednostkowym, jak i spo³ecznym.
Spieszê poinformowaæ, ¿e ów
„szlachetny obyczaj” wprowadzili i pielêgnuj¹ burmistrzowie naszego miasta, którzy corocznie organizowali zabawê historyczn¹
„Bitwa o krowê”. Apelujê zatem,
aby pan redaktor zasiêgn¹³ informacji u lokalnych w³adz i dopyta³,
dlaczego upamiêtniamy w Œwidwinie wydarzenia z jakiegoœ
Schivelbein, które mia³y miejsce
„w innym pañstwie” ni¿ Polska,
bo Œwidwin by³ wtedy w posiadaniu Hohenzolernów w ramach
Œwiêtego Cesarstwa Rzymskiego
Narodu Niemieckiego.

Aby ideowej uk³adance redaktora mog³o staæ siê zadoœæ proponujê iœæ za ciosem i nie poprzestawaæ na demaskacji „historycznych braków” œwidwiñskiego pastora, a skoncentrowaæ siê równie¿ na innych publikacjach nt.
Œwidwina. Wymieniê tylko: „Œwidwin, 1296-1996 studia z dziejów
miasta” prof. Bogus³awa Polaka
oraz J. Lindmajera „Miasto i powiat Œwidwin w latach 19191932”. Myœlê, ¿e wspomniani historycy z wielkim entuzjazmem
przywitaj¹ dogmat pana redaktora, ¿e przed rokiem 1945 nie by³o
Œwidwina. Tak wyczarowana rzeczywistoœæ i narracja niedawnych
dziejów sprzyja duchowemu autyzmowi i wielowymiarowej dyktaturze relatywizmu, przed któr¹ tak
mocno ostrzega³ papie¿ Benedykt
XVI.
Kolejne pytanie dotyczy
sprawców pogromu. „Co oznacza
bezosobowe: podpalono, wysadzono, zdemolowano. Zrobi³y to
krasnoludki czy mo¿e œwidwinianie Polacy (…)” Podró¿e kszta³c¹,
równie¿ te lokalne w skali mikro,
nie wymagaj¹ce przecie¿ szczególnie morderczego wysi³ku.
Gdyby pan redaktor zaszczyci³
uroczystoœæ swoj¹ obecnoœci¹, to
us³ysza³by, ¿e pogromu dokonali
niemieccy naziœci, mieszkañcy
niemieckiego Œwidwina, co wynika tak¿e z treœci plakatu.
To, co wydaje siê byæ felietonistyczn¹ drwin¹ stajê siê w kontekœcie poruszanych wydarzeñ
spraw¹ co najmniej niepokoj¹c¹. I
tak redaktor ironizuje pomys³ „obchodzenia wydarzeñ, do jakich
dosz³o w innych pañstwach”,
„Czekam na twórcze rozwiniecie
pomys³u; w kolejce stoj¹ (…) g³ód
na Ukrainie radzieckiej, czy rzeŸ
Ormian”. - dodaje. Zak³ada³em
zawsze – byæ mo¿e nies³usznie –
¿e dziennikarska dociekliwoœæ nie
wymaga specjalnej stymulacji tudzie¿ zerkniêcia poza spektrum
podwórkowego wizjonerstwa. A
jednak… Pragnê poinformowaæ
autora, ¿e zaproponowana kolejka
pomys³ów ju¿ dawno jest wyczerpana. Na obecnie polskim Pomorzu obchodzi siê zarówno uroczystoœci zwi¹zane z Wielkim G³odem na Ukrainie (Bia³y Bór, Bartoszyce, S³upsk, Gdañsk), jak
równie¿ upamiêtnia siê ludobójstwo dokonane na Ormianach

(ostatnio w Szczecinku). Warto zapytaæ: czy jest to promocja obcej
historii czy kultywowanie pamiêci
o historii, która jest czêœci¹ naszej
(bo aktualnych mieszkañców Pomorza) to¿samoœci kulturowej i
jednoczeœnie przestrog¹ przed
bezbo¿nymi i diabolicznymi ideologiami, które wyrz¹dzi³y w XX
wieku tyle cierpienia: Polakom,
¯ydom, Ukraiñcom, Ormianom i
wielu innym, Niemców nie wy³¹czaj¹c.
Jak widaæ dziej¹ siê rzeczy, które panu redaktorowi w g³owie siê
nie mieszcz¹. Moja dobra rada na
koniec: proszê pozwoliæ ludziom
na uroczyste upamiêtnianie momentów, które s¹ dla nich wa¿ne,
nawet jeœli to wykracza poza wra¿liwoœæ szczelnie zabudowan¹
czarno-bia³ymi schematami. Apelujê o historyczn¹ empatiê, maksymalnie szczodr¹, która ³askawie pozwoli mieszkañcom Œwidwina poczuæ siê córkami i synami ziemi œwidwiñskiej, zwi¹zanymi z jej histori¹, tak¿e tymi burzliwymi. Oprócz to¿samoœci narodowej istnieje równie¿ to¿samoœæ
lokalna – jedno i drugie wcale siê
nie wyklucza, a wrêcz uzupe³nia i
warunkuje.
Próbujê zrozumieæ, ¿e pogrom
dokonany na œwidwiñskich
¯ydach nie musi przemawiaæ do
wyobraŸni i wra¿liwoœci wszystkich. Nie jestem sêdzi¹ sumieñ.
Proszê tylko o zrozumienie, ¿e s¹
mieszkañcy naszego miasta, do
których bardzo mocno przemawia
to, ¿e na ulicach, po których dzisiaj chodzimy, w miejscach, które
odwiedzamy, rozpoczyna³ siê Holokaust, ten sam, który swoje apogeum osi¹gn¹³ w komorach gazowych Oœwiêcimia, Treblinki, Dachau i wielu innych fabrykach
œmierci rozsianych po ca³ej Europie.
Uczmy siê i pamiêtajmy o historii naszego miasta. Warto dokonaæ tego wysi³ku, aby ju¿ nigdy w
naszym mieœcie nikt nikogo nie
przeœladowa³, drwi³ i poni¿a³ z
powodu jego pochodzenia czy
wyznawanej wiary. O to modlili siê
na cmentarzu ¿ydowskim chrzeœcijanie tradycji rzymskokatolickiej i zielonoœwi¹tkowej w kolejn¹
rocznicê pogromu
Pastor Adam Ciuæka

Od Redaktora.
Oczywiœcie nie zamierzam kogokolwiek odci¹gaæ od jakichkolwiek
obchodów rocznicowych i zabaw,
choæby w stylu niemieckiej tradycji
„Bitwy o krowê”. Dziwi mnie tylko, ¿e
dzieci i wnuki rodziców, którym
Niemcy „skopali ty³ki”, zamienili w
niewolników, a tak¿e pozbawili ¿ycia
miliony rodaków, zniszczyli i okradli
Polskê, dzisiaj „bawi¹ siê” i pielêgnuj¹ niemieckie tradycje.
O czym to œwiadczy? O braku w³asnych? Kompleksach? Swego nie znacie, w cudze siê bawicie? Takie pytania
mam prawo stawiaæ. Proszê siê bawiæ,
nikt przecie¿ Wam zabawek si³¹ nie
bêdzie zabieraæ.
Ja bym wola³, by historyczna empatia pozwoli³a mieszkañcom Œwidwina nie tylko poczuæ siê córkami i
synami ziemi œwidwiñskiej, ale przede
wszystkim córkami i synami kultury
polskiej. Proszê wybaczyæ, wybieram
kierunek ku niebu, a nie ku ziemi.
Zgadzam siê, ¿e oprócz to¿samoœci narodowej istnieje równie¿ to¿samoœæ lokalna, tylko ¿e ma³a ojczyzna
jest czêœci¹ du¿ej ojczyzny, i w niej ma
korzenie, wiêc szukanie innych wydaje siê istnieniem jakiegoœ braku intelektualnego i emocjonalnego. Mój
nauczyciel, gdy powiedzia³em mu, ¿e
szukam, odpowiedzia³ - a co zgubi³eœ?
Mo¿e warto najpierw o to zapytaæ.
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Kazimierz Rynkiewicz
Szanowni Czytelnicy.
To ostatni numer „Wieœci” w
tym roku. Spotkamy siê, jak Bóg da,
w Nowym 2014 Roku.
Zdajê sobie sprawê, ¿e gazeta
nie spe³nia wszystkich oczekiwañ
mieszkañców powiatu œwidwiñskiego. Trudno powiedzieæ, czemu
w powiecie nie udaj¹ siê projekty
wydawnicze i dziennikarskie, bo od

INFORMACJE - REKLAMA

kilku lat jesteœmy jedynym pismem
w powiecie, niezale¿nym od kogokolwiek.
By zaspokoiæ potrzeby czytelnicze i obywatelskie w zakresie kontroli w³adz, potrzeba ogromnej pracy, na co brakuje po prostu pieniêdzy. Rynek jest hermetyczny, a
przedsiêbiorcy sk¹pi. Urzêdy nie
kwapi¹ siê z og³aszaniem czegokolwiek, bo po co mieszkañcy maj¹
cokolwiek wiedzieæ. I ko³o siê zamyka. Pozostaje upór robienia gazety, jako niezale¿nego g³osu obywatelskiego, w tych trudnych gospodarczo i spo³ecznie czasach.
Mam takie poczucie obowi¹zku,
jako Polak i mieszkaniec tej ziemi.
To poczucie czerpiê z tradycji
Polaków, którzy potrafili dŸwigaæ
sprawy kraju w jeszcze trudniejszych warunkach. S¹ wœród nas, staram siê ich pokazywaæ. Tak¿e w tym
numerze. Radosnych Œwi¹t.

Posiedzenie komisji
(ŒWIDWIN) Pojutrze posiedzenie komisji po³¹czonych Rady
Miasta Œwidwin: Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Bud¿etu, Komisji
Oœwiaty, Kultury, Sportu i Polityki
Spo³ecznej, Komisji Bezpieczeñstwa, Praworz¹dnoœci, Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Œrodowiska.
Radni spotkaj¹ siê 18 grudnia o
godz. 10.00 w sali nr 55 Urzêdu
Miasta. Omówi¹ projekty uchwa³ w
sprawie bud¿etu Miasta Œwidwin na
2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021. (o)

XIX Koszaliñski Konkurs
Poezji i Piosenki Lwowskiej
W konkursie, jaki odby³ siê w
Koszalinie, uczestniczy³a równie¿
m³odzie¿ ze szkó³ powiatu œwidwiñskiego.
Oto wyniki.
W kategorii recytacja:
I m. Julia Mazurkiewicz PSP nr
1 Œwidwin
I m. Wiktoria Rudziñska Gimnazjum Po³czyn-Zdrój
I m. Marta Lewandowska ZSP
Œwidwin
II m. Amelia Rakowska PSP nr 3
Œwidwin, wyró¿nienie Dominika Zachoszcz Gimnazjum Po³czyn-Zdrój

W kategorii piosenka:
III m. Marcelina Kosiñska Publiczne Gimnazjum Œwidwin.
W imieniu Zarz¹du Klubu
TMLiKPW w Œwidwinie sk³adam
wyró¿nionym w konkursie gratulacje i ¿yczê dalszych sukcesów. Nauczycielom za przygotowanie
uczniów do konkursu sk³adam
szczególne wyrazy uznania i
wdziêcznoœci. ¯yczê sukcesów w
pracy dydaktycznej i spo³ecznej na
niwie kultury lwowskiej.
Mieczys³aw Kostur
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Debata spo³eczna
o bezpieczeñstwie

W sali narad Urzêdu Miasta
Œwidwin odby³a siê debata spo³eczna pod has³em "Bezpieczeñstwo w
ruchu drogowym - nasz wspólny
cel". W spotkaniu udzia³ wziêli: I
Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Œwidwinie podinsp.
Robert Naumiec który otworzy³
debatê, Naczelnicy Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Krzysztof Dudek i nadkom.
Krzysztof Potasznik. Uczestnikami
debaty byli równie¿ Z-ca Burmistrza Œwidwina Zygmunt Maksiak,
radni miasta, Komendant Stra¿y
Po¿arnej, przedstawiciele Stra¿y
Miejskiej, Starostwa, Urzêdu Miasta, Zarz¹du Dróg Wojewódzkich i
Powiatowych oraz mieszkañcy
Œwidwina.
Spotkanie rozpoczê³o siê prezentacj¹ zagadnieñ dotycz¹cych
zadañ policji i przedstawieniem stanu bezpieczeñstwa w naszym rejo-

nie. Poniewa¿ temat spotkania dotyczy³ bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, du¿¹ czêœæ spotkania przeznaczono na dyskusjê o utrudnieniach w
komunikacji. W ramach debaty
uczestnicy rozmawiali o problemach dotycz¹cych bezpieczeñstwa
na drogach nadzorowanych przez
Wojewódzki Zarz¹d Dróg. Obecnoœæ przedstawicieli administratorów œwidwiñskich dróg pozwoli³a
na wyjaœnienie wielu w¹tpliwoœci.
Dziêki takiej formie spotkania mogliœmy wys³uchaæ oczekiwañ naszych mieszkañców zmierzaj¹cych
do poprawy bezpieczeñstwa w ruchu drogowym oraz wymieniæ informacjê o istniej¹cych zagro¿eniach.
Debata spo³eczna pozwoli³a na wypracowanie pewnych metod dzia³ania i przedstawienie wspólnych
wniosków do realizacji aby mieszkañcy Œwidwina mogli poczuæ siê
bezpieczniej.

Porozmawiajmy o ksi¹¿kach
Stowarzyszenie Spo³ecznoKulturalne „Carpe Diem” wraz z
Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ im. Jana Œpiewaka w
Œwidwinie zapraszaj¹ do udzia³u
w spotkaniu organizacyjnym
Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki.
Lubisz czytaæ ksi¹¿ki? Chcia³byœ o nich rozmawiaæ podczas spo-

tkañ w mi³ej atmosferze z osobami
o podobnych zainteresowaniach?
Zapraszamy na spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki. Pierwsze
spotkanie organizacyjne odbêdzie
siê w dniu 18 grudnia o godzinie
17.00 w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Jana
Œpiewaka w Œwidwinie.
(o)
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YOU CAN DANCE DLA SENIORÓW
- Kurs tañca towarzyskiego
To tytu³ projektu realizowany przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania „Powiatu Œwidwiñskiego” w okresie od lipca do grudnia 2013 r. W ramach projektu 120 seniorów z Powiatu Œwidwiñskiego uczestniczy³o
w kursie tañca towarzyskiego pod okiem profesjonalisty p. Katarzyny
Radomskiej - Szko³a Tañca Towarzyskiego „Iskra” ze Œwidwina . W
ramach projektu zosta³o utworzonych szeœæ grup w miejscowoœciach:
£êgi (gm. Po³czyn-Zdrój), S³awoborze, Lekowo i Klêpczewo (gm.
Œwidwin) i miasto Œwidwin. Zajêcia odbywa³y siê regularnie co tydzieñ
dla ka¿dej grupy przez okres 4 miesiêcy od sierpnia do listopada 2013r.
Zajêcia taneczne zakoñczy³y siê eliminacjami na œwidwiñskim zamku,
a zwyciêscy otrzymali nagrody. W niedzielê 08.12.2013r. seniorzy
prê¿n¹ grup¹ ruszyli do Szczecina na GRAND PRIX POLSKI - ogólnopolskie mistrzostwa tañca towarzyskiego, gdzie mieli œwietn¹ okazjê zapoznaæ siê z profesjonalnymi krokami tanecznymi. Celem projektu
by³a poprawa jakoœci ¿ycia i poziomu osób starszych poprzez stworzenie warunków dla rozwoju ofert edukacyjno- kulturalnej.
Projekt zosta³ wspó³finansowany ze œrodków w ramach Rz¹dowego
Programu na rzecz Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych na lata 20122013 z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Koordynator Projektu Agnieszka Brodowska
Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków w ramach Rz¹dowego Programu na rzecz Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
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Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
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MIESZKANIA

US£UGI

INNE

PRACA

Powiat œwidwiñski

Powiat œwidwiñski

Powiat ³obeski

Region

Sprzedam mieszkanie w centrum
Œwidwina 53,5 mkw., 2
niezale¿ne, jasne, ustawne
pokoje. Du¿a kuchnia, ³azienka,
oddzielna ubikacja. Do
mieszkania przynale¿y piwnica.
Tel. 724 154 621

Powiat ³obeski

Sprzedam mieszkanie 52 mkw., 2
pokoje, kuchnia, w.c.,³azienka, II
piêtro, pom. gospodarcze. Œwiêtoborzec. Cena 110 tys. z³. Tel. 698
941 876
Sprzedam mieszkanie o pow. 75
mkw., 3 pokoje, ³azienka, wc osobno, piwnica. £obez ul. Koœciuszki
15/4, I piêtro. Tel. 531 665 209.
Sprzedam mieszkanie M2 w £obzie,
ul. Koœciuszki 12/1, z osobnym wejœciem. Tel. 501 343 040.

ROLNICTWO
Kurki nioski 17 tyg. i 19. tyg. Tel.
501-057-385.

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

Szybka po¿yczka gotówkowa, równie¿ dla osób z komornikiem, dochodami z
MOPS, z zasi³kami i alimentami. Tel. 600 840 600.

Powiat ³obeski
T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 505 972 167.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tanio i dobrze. Tel. 505 964 520.
Powierzchnie reklamowe do wynajêcia na banery lub wynajmê ca³¹
dzia³kê (197 mkw.). Dzia³ka jest
ogrodzona i le¿y w centrum £obza
blisko Lidla (200 m). Tel. 501 894
828.

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

Przyjmê czysty gruz – Przemys³aw.
Tel. 507 893 890.

Zatrudniê kierowcê kat. C+E, Polska - Norwegia, tel. 607 585 561.

Sprzedam Telefon Samsung S5610
NOWY z sieci ORANGE. Tel. 504
042 532.

Opiekunki do osób starszych w
Niemczech, legalne zarobki do
1350 euro na miesi¹c, mile widziana znajomoœæ niemieckiego. Tel.
799-30-11-77.

Sprzedam u¿ywane piece na trociny w dobrym stanie o du¿ej mocy,
cena do uzgodnienia, oraz ma³y
piec „ œmieciuch” - drewno, mia³ i
inne odpady – 1.0 KW, cena 2.000
z³. Tel. 608 287 839 £obez

Sprzedam drewno kominkowe
– opa³owe, buk, jesion, d¹b,
brzoza. Tel. 691 466 441

Sprzedam opony zimowe MATADOR. 2 szt. 155/80/r13, 2 szt. 165/
82/r13. Tel. 504 042 532.

Powiat gryficki
Sprzedam ³ó¿ko ortopedyczne sterowane pilotem + materac. Trzebiatów. Tel. 506 876 695

NIERUCHOMOŒCI
Powiat gryficki
Sprzedam dzia³kê z warunkami zabudowy Gryfice, dojazd ulic¹
£¹kow¹ lub Pomorsk¹. Cena 10 z³
mkw. Tel. 513 471 215
Sprzedam dzia³kê o pow. 1734
mkw. Borzyszewo. Tel. 785-200900.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

MIESZKANIA NA SPRZEDA¯
Œwidwin - 2 pokoje, III piêtro, pow. 30,68 mkw
- CENA 75.000 z³
Œwidwin - 2 pokoje, parter, pow. 39,38 mkw
- CENA 77.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 68,93 mkw
- CENA 102.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, I piêtro, pow. 66,97 mkw
- CENA 115.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, parter, pow. 66,59 mkw
- CENA 138.000 z³
Œwidwin - 3 pokoje, parter, pow. 65,4 mkw
- CENA 170.000 z³
DOMY NA SPRZEDA¯
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 511 mkw
- CENA 412.000 z³
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 280 mkw, dzia³ka 423 mkw
- CENA 440.000 z³
Œwidwin - wolnostoj¹cy o pow. 270 mkw, dzia³ka 758 mkw
- CENA 590.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 67 mkw, dzia³ka 6200 mkw - CENA 100.000 z³
Œwidwin (okolica) - bli¿niak o pow. 72 mkw, 4 pokoje, dzia³ka 712 mkw - CENA 90.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 210 mkw, dzia³ka 2600 mkw - CENA 229.000 z³
Œwidwin (okolica) - wolnostoj¹cy o pow. 156 mkw, dzia³ka 3891 mkw - CENA 290.000 z³
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Zatrzymani
za k³usownictwo

Wieœci œwidwiñskie 16.12.2013 r.

Spotkanie po latach

(GMINA ŒWIDWIN) Dwóch
mieszkañców gminy Œwidwin odpowie za nielegalny po³ów ryb.
Mê¿czyŸni próbowali ³owiæ ryby
z rzeki Pokrzywnica (gm. S³awoborze), u¿ywaj¹c do tego oœcienia.
Za taki czyn grozi kara nawet do
2 lat pozbawienia wolnoœci.
W niedzielê rano dy¿urny jednostki œwidwiñskiej policji otrzyma³ zg³oszenie funkcjonariuszy
Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej, o nielegalnym po³owie ryb na rzece w
pobli¿u S³awoborza. Na „gor¹cym
uczynku” zatrzymano dwóch mê¿czyzn w wieku 53 i 32 lat, mieszkañców gminy Œwidwin. Prowizoryczny sprzêt, jakim pos³ugiwali siê
sprawcy, zdradza³ ich prawdziwe
zamiary. Mê¿czyŸni przyznali, i¿
wykorzystuj¹c okres ochronny,
chcieli bez wydatków zaopatrzyæ
siê w œwie¿¹ rybê.
Zatrzymani przebywaj¹ w policyjnych celach, a po wytrzeŸwieniu
bêdzie mo¿liwe przes³uchanie ich i
przedstawienie zarzutów. Za k³usownictwo grozi im odpowiedzialnoœæ z Ustawy o rybactwie œródl¹dowym oraz przepadek narzêdzi
s³u¿¹cych do pope³nienia przestêpstwa.
Jest to kolejny przypadek nielegalnego po³owu ryb na tej rzece.
Niekiedy sprawcy wykorzystuj¹
nawet pr¹d do uœmiercania ryb p³yn¹cych na tar³o. Dlatego w rejonie
rzeki Pokrzywnica, szczególnie w
okresie przedœwi¹tecznym, nie brakuje patroli policji i Stra¿y Rybackiej.
(kp)

Od lewej: Maryla Dinter, Marta Grajoszek, Romana Knasiak i Stenia Stanis³awska.

25 marca 2009 r. goœci³am w
swoim domu kole¿anki nauczycielki, a obecnie emerytki, ze szko³y Podstawowej nr 2 w Œwidwinie:
panie Steniê Stanis³awsk¹, Martê
Grajoszek, Teresê Walkowsk¹ i
Marylê Dinter.

Œwiatowy Dzieñ Aids
Z inicjatywy Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Œwidwinie 3 grudnia br. ju¿ po raz pi¹ty
„Œwiatowy Dzieñ AIDS” zosta³ zorganizowany w formie konferencji edukacyjnej skierowanej do uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych z powiatu œwidwiñskiego. Przyby³o wielu goœci.
M³odzie¿ ze szkolnego ko³a teatralnego przy ZSP w Œwidwinie zaprezentowa³a spektakl pt. „Tolerancja to nie
obojêtnoœæ”, poœwiêcony tej problematyce, natomiast dr Magdalena Leszczyszyn-Pynka specjalista chorób zakaŸnych z Kliniki Chorób ZakaŸnych, Chorób W¹troby i Nabytych Niedoborów
Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
wyg³osi³a wyk³ad pt. „Czego nauczy³a
nas epidemia AIDS”.
Odby³ siê tak¿e Miêdzyszkolny

Turniej Wiedzy o HIV/AIDS, skierowany do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Œwidwinie wyró¿ni³ „Czerwon¹ Kokardk¹” osoby, które w szczególny sposób przyczyni³y siê do poprawy jakoœci ¿ycia osób ¿yj¹cych z HIV,
chorych na AIDS, b¹dŸ te¿ wnios³y
istotny wk³ad w dzia³ania profilaktyczne w tej dziedzinie w powiecie.
Anna Majczyna, PSSE w Œwidwinie

By³ to prawdziwy wieczór
wspomnieñ. Ogl¹da³yœmy zdjêcia z
naszych m³odych lat, gdy stawia³yœmy pierwsze kroki w zawodzie
nauczycielskim, wspomina³yœmy
kole¿anki i kolegów, z którymi prze¿y³yœmy wiele wspania³ych chwil,
no i oczywiœcie cieszy³yœmy dniem
dzisiejszym, a szczególnie naszymi
dzieæmi i wnukami.
Szkoda tylko, ¿e nie by³o z nami
pani Krystyny Giesko, pañstwa Krystyny i Jana Kojderów oraz naszego
wieloletniego dyrektora p. Zbigniewa Piastuna.
Romana Knasiak
Od Redakcji.
Pani Romana Knasiak, przesy³aj¹c list, wróci³a wspomnieniami
do chwili, gdy by³e panie nauczycielki spotka³y siê przed kilku laty.
Spotkanie to pozwoli³o uczestniczkom powróciæ na chwilê do wspania³ych czasów m³odoœci, ale te¿
cieszyæ siê swoj¹ obecnoœci¹.
Mo¿e warto by³oby rozpocz¹æ
cykl spotkañ by³ych nauczycieli?
Mo¿e tym razem ktoœ inny zaproponuje spotkanie u siebie?

Aby dzieci by³y bezpieczne
(ŒWIDWIN) 4 grudnia 2013 roku
policjantki z Komendy Powiatowej
Policji w Œwidwinie spotka³y siê z wychowankami Zespo³u Placówek Specjalnych w S³awoborzu w ramach
zorganizowanego w szkole Dnia Edukacji Dla Bezpieczeñstwa.
Dzieñ Edukacji Dla Bezpieczeñstwa by³ podsumowaniem udzia³u
uczniów œwidwiñskich oddzia³ów Zespo³u Placówek Specjalnych w S³awoborzu w ogólnopolskim programie Renault Polska - „Bezpieczeñstwo i Mobilnoœæ Dla Wszystkich”. Uczniowie
otrzymali od organizatora programu
materia³y informacyjne „Droga i Ja” w
postaci ksi¹¿eczek i plakatów.
Spotkanie w ca³oœci poœwiêcone
zosta³o bezpieczeñstwu dzieci i m³odzie¿y. Omówiono na nim zagadnienia
dotycz¹ce w³aœciwego przygotowania

dzieci do roli pieszego i pasa¿era, omówiono zasady poruszania siê po drodze,
przechodzenia przez przejœcie dla pieszych oraz zasady obowi¹zuj¹ce podczas podró¿owania samochodem
W spotkaniu wzi¹³ równie¿ udzia³
Pan Rafa³ Terlecki przedstawiciel
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który wrêczy³ uczniom
ufundowane przez Agencjê kamizelki
odblaskowe. Kamizelki by³y niespodziank¹, która sprawi³a naszym wychowankom wielk¹ radoœæ.
Podsumowaniem spotkania by³o
wrêczenie dzieciom dyplomów potwierdzaj¹cych udzia³ w programie
„Droga i Ja”.
W imieniu wychowanków oraz dyrekcji Zespo³u Placówek Specjalnych w
S³awoborzu serdecznie dziêkujemy
Paniom Katarzynie Kopacz oraz Judycie Kruk z Powiatowej Komendy Poli-

cji w Œwidwinie za przeprowadzenie
cyklu spotkañ na temat bezpieczeñstwa
w ramach programu „Bezpieczeñstwo i
mobilnoœæ dla wszystkich’.
Równie serdeczne podziêkowania

kierujemy w stronê Pana Rafa³a Terleckiego za ufundowanie kamizelek przez
Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Œwidwinie oraz udzia³
w naszym projekcie.
(kp)
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Konkurs Poezji
i Piosenki Lwowskiej
Kresy to nasze wielkie dziedzictwo i bogactwo, z którego ka¿de
pokolenie mo¿e i powinno czerpaæ.
Tym bardziej cieszy, ¿e m³odzi, a
nawet bardzo m³odzi ludzie, siêgaj¹
do s³owa pisanego - poezji, która,
choæ ju¿ z oddali historycznej,
wci¹¿ potrafi poruszaæ s³owami
umi³owania ziemi ojczystej.
Uczniowie Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 3 w Œwidwinie bardzo chêtnie i ka¿dego roku bior¹
udzia³ w zarówno w œwidwiñskiej,
jak i koszaliñskiej edycji konkursu
„Poezji i piosenki lwowskiej”.
25 listopada 2013 r. uczniowie
naszej szko³y - laureaci pierwszych
miejsc w swoich kategoriach, Daniel Wojdalski - kl.3 i Amelia Rakowska - kl.5 (pod opiek¹ nauczyciela - p. K. Bujacz i rodziców),
reprezentowali nasz¹ placówkê w
konkursie przeprowadzanym w ko-

Uczniowie „Trójki”
- akcja dla ma³ej Zuzi

szaliñskim Centrum Kultury (Domek Kata). W zmaganiach konkursowych II miejsce w kategorii
uczniów klas starszych szko³y podstawowej zdoby³a uczennica klasy
5. - Amelia Rakowska.
To kolejne ju¿ osi¹gniêcie naszej zdolnej uczennicy, której serdecznie gratulujemy, ¿ycz¹c dalszych sukcesów. K. Kupiec PSP 3

Wieczornica „Œwidwin
na starych fotografiach”

Czasami potrzeba niewiele,
¿eby pomóc komuœ w bardzo wa¿nej sprawie. Wystarczy odkrêciæ
plastikow¹ nakrêtkê … Oczywiœcie takich nakrêtek potrzeba ju¿
znacznie wiêcej, dlatego ka¿dy
uczeñ naszej szko³y - pocz¹wszy
od najm³odszych dzieci, z ca³ego
serca zaanga¿owali siê w akcjê
zbiórki takich w³aœnie nakrêtek.
Ich odbiorc¹ jest ma³a Zuzia dziewczynka z dzieciêcym pora¿eniem mózgowym. Jak to zwykle
bywa, nie jest to jedyna choroba.
Kilka ton nakrêtek, to bezcenny turnus rehabilitacyjny, który pozwoli
jej cieszyæ siê ¿yciem przynajmniej
w po³owie tak piêknym jak te, które
maj¹ w pe³ni sprawne dzieci.

Od d³u¿szego czasu w Przedszkolu nr 2 „Pod Topol¹” w Œwidwinie, w grupie V „Smerfy” realizowana jest innowacja pedagogiczna pod tytu³em „Œwidwin jest
OK”.
W ramach tego przedsiêwziêcia,
26.11.br., nauczyciele przedszkola
wspólnie z panem Piotrem Feliñskim, reprezentuj¹cym stowarzyszenie Carpe Diem, zorganizowali
wieczornicê poœwiêcon¹ historii
Œwidwina.
Jesienna szaruga za oknem, pó³mrok sali rycerskiej œwidwiñskiego
zamku i pal¹ce siê œwiece sprzyja³y
przeniesieniu siê w przesz³oœæ w
czasie bardzo interesuj¹cych historii opowiadanych przez pana Piotra.
Dope³nieniem tych opowieœci by³y
wyœwietlane na œcianie stare foto-
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grafie, przedstawiaj¹ce œwidwiñskie ulice, nieistniej¹ce budynki i
chwile z ¿ycia ludzi uchwycone
obiektywem aparatu fotograficznego.
Dziêki opowieœciom i zdjêciom
przedstawianym przez pana Piotra
rodzice, dzieci oraz personel przedszkola mia³ okazjê zobaczyæ jak
wygl¹da³ Œwidwin na przestrzeni
dziejów. Piêkno zabudowy, ciekawe
ujêcia ówczesnych ulic przedwojennego Œwidwina oraz ogrom
zniszczeñ powojennych przedstawianych na fotografiach wprawi³
uczestników w zadumê i pozwoli³
uzmys³owiæ sobie jak wa¿ne jest,
¿eby pamiêtaæ kim siê jest i gdzie siê
mieszka.
Bardzo dziêkujemy panu Piotrowi Feliñskiemu za wspó³pracê.
J. B¹kowska, J. Zimny

3 grudnia 2013 dzieci 5 - 6 letnie i uczniowie klas m³odszych,
mieli mo¿liwoœæ spotkania ma³ej
Zuzi, która w towarzystwie swojej
mamy przysz³a podziêkowaæ za ju¿
okazan¹ pomoc i zaanga¿owanie
naszych uczniów.
Nie oby³o siê oczywiœcie bez
pytañ, które zadawa³y dzieci.
Wszystkie obieca³y dalsz¹ pomoc i
zaanga¿owanie w akcjê, której wymierne skutki mog³y zobaczyæ na
w³asne oczy, poniewa¿ „to co mo¿esz uczyniæ, jest tylko maleñk¹
kropl¹ w ogromie oceanu, ale w³aœnie to nadaje znaczenie twojemu
¿yciu”. Nasi uczniowie doskonale
to rozumiej¹.
K. Kupiec PSP 3

Str
Str.. 8

Z ¯YCIA SZKÓ£

Wieœci œwidwiñskie 16.12.2013 r.

Miko³ajki z twórcami
Miko³ajkowy
wieczór z radnymi kreskówek

Radni z M³odzie¿owej Rady
Miasta spotkali siê wraz z podopiecznymi ze œwietlicy Towarzystwa Przyjació³ Dzieci na „Miko³ajkowym Wieczorze”.
Spotkanie odby³o siê 6 grudnia
w œwietlicy TPD (w Publicznym
Gimnazjum nr 1). M³odzi radni
wraz z dzieæmi ze œwietlicy przedstawili spektakl pt. „Porwanie œwiêtego Miko³aja”. Kolejnym przedœwi¹tecznym akcentem by³o rozstrzygniêcie konkursu plastycznego
pt. „Miko³aj moich marzeñ”, w którym brali udzia³ podopieczni œwie-

tlicy. Nagrody wrêczyli przedstawiciele Rady Miasta: radni Miros³awa
Lemañczyk, Marian Ostapowicz
oraz przewodnicz¹cy RM Henryk
Klaman. W spotkaniu uczestniczy³a
tak¿e Katarzyna Sza³kiewicz-Tworek z Urzêdu Miasta.
Organizatorami imprezy byli
wychowawcy œwietlicy Marzena
Wis³ocka i Przemys³aw Kopka oraz
opiekun M³odzie¿owej Rady Miasta, Marzena Tyszczuk. Za pomoc w
realizacji przedsiêwziêcia dziêkuj¹
wszystkim osobom, które by³y w nie
zaanga¿owane.
(um)

10 grudnia 2013 r. uczniowie
Dwójki mieli niepowtarzaln¹
okazjê na to, ¿eby zobaczyæ jak
powstaje magiczny œwiat bajek
animowanych.
Dzieci nie tylko dowiedzia³y siê
o tym, jak wygl¹da praca twórcy
bajek, ale mog³y te¿ same spróbowaæ swych si³ w animacji. Pokaz
sk³ada³ siê z seansu kreskówek z
serii „Zaczarowany o³ówek”, które
powsta³y w ³ódzkim studio Se-MaFor, oraz unikatowych warsztatów
przeprowadzone przez ekipê Polski
Œwiat³oczu³ej, pasjonatów kina obje¿d¿aj¹cych nasz kraj z tematycznymi pokazami. G³ówn¹ prowadz¹c¹ by³a pani Eliza P³ocieniak-

Alvarez, autorka filmów animowanych, absolwentka szkó³ filmowych
w £odzi i w Madrycie.
Spotkanie by³o bardzo udane i
obok du¿ej porcji wiedzy filmowej
da³o wiele radoœci naszym dzieciom. Te zaœ wykaza³y siê niesamowitym entuzjazmem i aktywnoœci¹
w odkrywaniu tajemnic animacji.
Dziêkujemy te¿ fantastycznej
ekipie Polski Œwiat³oczu³ej za pozytywny przekaz i radoœæ, jak¹ ze sob¹
przywioz³a. Impreza odby³a siê
dziêki staraniom œwidwiñskiego
Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego „Carpe Diem”. Warto dodaæ, ze podobny pokaz odby³ siê
tak¿e w Œwidwiñskim Oœrodku Kultury.
(ww)

Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

Tydzieñ zdrowego od¿ywiania
W dniach 25-29 listopada
2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej obchodzono „Tydzieñ zdrowego od¿ywiania”. G³ównym celem tego przedsiêwziêcia by³o
wzbogacenie wiedzy uczniów na
temat zasad prawid³owego od¿ywiania siê oraz wyrobienie w³aœciwych nawyków ¿ywieniowych.
Aby przekonaæ uczniów, jak
wa¿ne jest prawid³owe od¿ywianie,
zorganizowano wystawê zdrowych
produktów spo¿ywczych, zaœ na
gazetkach umieszczono materia³y
edukacyjne dotycz¹ce zdrowego
od¿ywiania. Uczniowie udekorowali okna kukie³kami owocowowarzywnymi.
Dzieci z klas I b i II b pod kierunkiem p. M. Piñczuk i p. D. Sawickiej przygotowa³y inscenizacjê pt:
„¯yj zdrowo”, któr¹ zaprezentowa³y uczniom klas 0-III. Udziela³y w
niej porad, jak prawid³owo siê od¿y-

wiaæ i dbaæ o zdrowie. Z kolei
uczniowie klas pierwszych i drugich
spotkali siê z lekarzem pediatr¹ p.
Izabel¹ Szczytkowsk¹. Pani doktor
opowiedzia³a o produktach, jakich
nie mo¿e zabrakn¹æ w naszej codziennej diecie, o koniecznoœci za¿ywania ruchu i uprawiania sportu,
o szczepieniach ochronnych i higienie osobistej. Pogadanka przeplatana by³a weso³ymi piosenkami o
zdrowiu i atrakcyjnymi konkursami.
Uczniowie klas IV-VI ogl¹dali
zabawn¹ i pouczaj¹c¹ inscenizacjê
dotycz¹c¹ zdrowego stylu ¿ycia,
przygotowan¹ przez uczniów z klasy VI c. Ponadto na lekcjach przyrody czwartoklasiœci ogl¹dali prezentacjê multimedialn¹ pt. "Jedz kolorowo, ¿yj zdrowo". Na lekcjach
matematyki wszyscy obliczali swoje BMI, a na informatyce korzystali
ze strony internetowej www. zawodniacy.pl.

Zorganizowano tak¿e konkurs
plastyczny zachêcaj¹cy do picia
wody. Oto wyniki wg zajêtych
miejsc.
Kategoria kasy I-III: Weronika
Wdowicka, kl. 1B; Zuzanna Dwo-

jak, kl. 3C; Ma³gorzata Szczytkowska, kl. 1B.
Kategoria kasy IV-VI: Julia
Gbur, kl. 5A; Jakub Szczytkowski,
kl. 6C; Martyna Hajdasz, kl. 4B.
Gratulujemy laureatom. (szk)
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Porozmawiajmy o pi³ce no¿nej w Œwidwinie
Œwidwin 26.11.2013
Szanowny Pan Kazimierz
Rynkiewicz
Redaktor naczelny
„Wieœci œwidwiñskich”

Szanowny Panie Redaktorze,
Drodzy Czytelnicy, z wielkim zainteresowaniem œledzê „Wieœci
œwidwiñskie”, dwutygodnik, który na „pustyni medialnej” Naszego Miasta jest nieocenionym Ÿród³em wiedzy na temat bie¿¹cych
wydarzeñ kulturalnych, sportowych, politycznych.
Z uznaniem odnoszê siê równie¿ do opinii dotycz¹cych wydarzeñ historycznych, Pañskich zabiegów o ukazanie prawdy historycznej, obrony zwyk³ej, ale jak¿e
trudnej do osi¹gniêcia, sprawiedliwoœci. Jednak¿e celem niniejszego listu nie jest wykazanie
mojej aprobaty dla Pañskich dzia³añ, pragnê wyraziæ swoj¹ opiniê
na temat sprawy pozornie nieistotnej, kondycji sportu, a szczególnie
pi³ki no¿nej w naszym mieœcie,
nie ukrywam, ¿e sprowokowany
ostatnimi publikacjami na ³amach
„Wieœci”.
W moim odczuciu, zasadnicz¹
kwesti¹ jest to, ¿e wszyscy, którym
le¿y na sercu dobro œwidwiñskiej
pi³ki, powinni uœwiadomiæ sobie,
¿e jest rok 2013. Dawne sukcesy,
zwyciêstwa, co do których naturalnie wykazujemy sentyment
oraz „wczorajsze” pora¿ki, które
pragniemy jak najszybciej zapomnieæ, przesz³y do historii. Nie zapominaj¹c o zdobytych doœwiadczeniach, powinniœmy skupiæ siê
na budowaniu fundamentów „na
jutro”, które nie powinno ju¿ byæ
gorsze, jestem pewien, ¿e bêdzie
lepsze. By nasza przysz³oœæ, w
tym równie¿ przysz³oœæ œwidwiñskiej pi³ki no¿nej, okaza³a siê sukcesem, potrzebna jest ciê¿ka praca, podczas której nale¿a³oby siê
wykazaæ konsekwencj¹, profesjonalizmem, pokor¹ oraz przede
wszystkim entuzjazmem.
Mimo, i¿ jestem osob¹ m³od¹ i
jeszcze ma³o doœwiadczon¹,
wiem, ¿e szczera, merytoryczna
polemika s³u¿y rozwi¹zywaniu
problemów. St¹d pragnê zaznaczyæ, ¿e stwierdzenie autora zawarte w artykule „Spójnia ma
du¿y potencja³ na przysz³oœæ”,
mówi¹ce o akademii pi³karskiej,
która jest zapleczem Spójni, przy-

wodzi na myœl, jedyn¹ dzia³aj¹c¹
w Naszym mieœcie akademiê pi³karsk¹ - Stowarzyszenie Akademia Pi³karska Technik Œwidwin.
Jako osoba bezpoœrednio zaanga¿owana w projekt wspomnianej
organizacji stwierdzam, ¿e w
chwili obecnej nie istnieje jakikolwiek jej zwi¹zek z KSPN Spójnia
Œwidwin. Uwa¿am, ¿e stwierdzenie to jest nietaktem w stosunku do
wszystkich zaanga¿owanych w
rozwój Akademii Pi³karskiej, która nie przez przypadek, celem rozró¿nienia, nosi nazwê Technik
Œwidwin.
Z wielk¹ uwag¹ przeczyta³em
równie¿ list Pana Franciszka Paszela zamieszczony w „Wieœciach
œwidwiñskich” z dnia 25.11.2013
roku. Bêd¹c pe³en uznania dla zas³ug Pana Franciszka w rozwój
sportu w Œwidwinie, jako samorz¹dowca, spo³ecznika i trenera
pozwolê sobie odnieœæ siê do
stwierdzeñ dot. sportu w nim zawartych. Bezsprzecznym jest to, i
w pe³ni siê z tym zgadzam, ¿e œwidwiñska seniorska pi³ka no¿na
jest s³aba. Nie mam na celu
uszczypniêcie kogokolwiek, ale z
faktami nie ma co polemizowaæ,
trzeba byæ szczerym i zauwa¿yæ,
¿e Spójnia Œwidwin, po rundzie
jesiennej bie¿¹cego sezonu zajmuje w klasie okrêgowej (VII poziom ligowy w Polsce) 11 miejsce
na 14 dru¿yn (za dru¿ynami z takich miejscowoœci jak m.in. Po³czyn-Zdrój, Bia³y Bór, Tuczno,
£ubowo, Grzmi¹ca, Chwiram,
Szczecinek).
Nie zgadzam siê natomiast i
protestujê przeciwko stwierdzeniu , ¿e „namiastka istniej¹cej pi³ki no¿nej w naszym mieœcie, to
tylko zas³uga jednego dzia³acza
sportowego, Pana Stefana Basiów”. Doceniaj¹c wspomnianego spo³ecznika, jego bezsprzeczne zas³ugi dla pi³ki, zaanga¿owanie finansowe, pragnê zauwa¿yæ,
¿e prócz Spójni w Œwidwinie
funkcjonuje i dynamicznie rozwija siê inny klub pi³karski - Akademia Pi³karska Technik Œwidwin.
To w nim na co dzieñ trenuje w 6
kategoriach wiekowych blisko
150 dzieci ze Œwidwina i okolic. W
tym klubie dzia³aczami sportowymi s¹ trenerzy, wolontariusze, rodzice i dziadkowie dzieci - jest ich
ponad 150. To oni wo¿¹ dzieci
w³asnymi œrodkami transportu na
zawody sportowe, za w³asne pie-

ni¹dze op³acaj¹ wynajem obiektów sportowych, wynagradzaj¹
instruktorów i trenerów, zakupuj¹
sprzêt sportowy, organizuj¹ obozy
sportowe czy te¿ turnieje sportowe na nie spotykan¹ w Œwidwinie
skalê (w czerwcowym Pikniku
„Warto mieæ pasjê…”, organizowanym przez AP Technik Œwidwin, udzia³ wziê³o blisko 250
dzieci z ca³ego województwa!!! artyku³ na temat imprezy ukaza³
siê na ³amach „Wieœci”). Pragnê
równie¿ nadmieniæ, ¿e s¹ przedsiêbiorcy, dyrektorzy instytucji
publicznych, oœwiatowych, banków, którzy przyczynili siê, do
tego, ¿e œwidwiñska pi³ka no¿na
nadal funkcjonuje, a w kategoriach m³odzie¿owych rozwija siê.
Nie wymieniam ich z nazwiska,
ale mimo, i¿ znajduj¹ siê w cieniu,
im te¿ nale¿¹ siê podziêkowania
za wsparcie osobowe, finansowe i
merytoryczne.
Gdy ju¿ mowa o pieni¹dzach,
to zgodziæ nale¿y siê z Panem
Franciszkiem, ¿e osoby odpowiedzialne za sport w mieœcie, nie do
koñca czuj¹ jego klimat i nie zawsze siê nim interesuj¹. Powszechnie wiadomo, ¿e pieniêdzy
brakowa³o, brakuje i brakowaæ
bêdzie, st¹d powinno nam wszystkim jeszcze bardziej zale¿eæ na
tym, by te niewielkie œrodki odpowiednio wydatkowaæ. Zadaniem
w³asnym gminy wynikaj¹cym z
ustawy o samorz¹dzie gminnym
jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty równie¿ w sprawach kultury fizycznej i turystyki.
Jest ono w moim odczuciu realizowane na razie w minimalnym stopniu, ale na szczêœcie pojawiaj¹ siê
oznaki poprawy sytuacji, a dotycz¹ one coraz lepszej infrastruktury. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ostatnich latach w Œwidwinie wybudowano dwa Orliki, halê sportow¹
przy SP nr 1, a Starostwo buduje
piêkn¹ halê sportow¹ przy Technikum. Te fakty dotycz¹ce inwestycji oraz to, ¿e w Œwidwinie powstaj¹ kolejne stowarzyszenia
sportowe (rowerowe, biegowe)
napawa mnie optymizmem. Gdy
dojdzie do tego jeszcze powoli dokonuj¹ca siê zmiana polityki samorz¹du w dziedzinie sportu, polegaj¹ca na otwarciu siê na inicjatywy spo³eczne, wiêkszej pomocy
(nie tylko finansowej) dla klubów
i stowarzyszeñ, o przysz³oœæ sportu i pi³ki no¿nej w Œwidwinie
mo¿emy byæ spokojni.

Podsumowuj¹c, moj¹ intencj¹
nie jest to, ¿eby kogokolwiek uraziæ, piszê te s³owa, by zaproponowaæ rozwi¹zanie, które byæ mo¿e
wp³ynie na rozwój pi³ki w Œwidwinie. Szanowni Pañstwo, apelujê do Zarz¹du KSPN Spójnia
Œwidwin oraz wszystkich pi³karskich dzia³aczy sportowych, nie
próbujmy „rozgrywaæ siê” przez
media, usi¹dŸmy do rozmów,
uwa¿am, ¿e nie ma przysz³oœci
Spójni Œwidwin bez Akademii Pi³karskiej Technik, Akademia Pi³karska Technik Œwidwin nie ma
sensu bez Spójni Œwidwin. Wy
macie doœwiadczenie i bezcenn¹
wiedzê, my mamy entuzjazm i
przyzwoicie funkcjonuj¹ce dru¿yny dzieciêce. Wzorem innych
miast i klubów, razem wypracujmy porozumienie z jasnymi
wspólnymi celami, podzia³em zadañ jakie bêdziemy realizowaæ, by
nie traciæ cennych si³ na b³êdy takie jak np. konkurencyjny nabór
Spójni do dru¿yn dzieciêcych,
który okaza³ siê niewypa³em. W
Akademii te¿ pope³niamy b³êdy,
nie wszystko funkcjonuje u nas w
pe³ni profesjonalnie, potrzebujemy czasu, przyznajemy siê do
tego. Rozdzielmy pi³kê dzieciêc¹
i m³odzie¿ow¹, która do pewnego
etapu jest tylko zabaw¹, od pi³ki
seniorskiej, która z zabaw¹ ma ju¿
niewiele wspólnego. Podzielmy
siê obowi¹zkami, a bêdzie nam
³atwiej. Nie od dziœ wiadomo, ¿e
jak coœ jest do wszystkiego to jest
do niczego…
W moim przekonaniu oficjalne
porozumienie uzdrowi sytuacjê,
w której œrodowisko udaje, ¿e
wszystko jest w porz¹dku, a
wspó³praca przyniesie wymierne
efekty w postaci silniejszego lobby pi³karskiego, w wyniku czego
w œwidwiñskiej pi³ce powinny pojawiæ siê wiêksze pieni¹dze, a w
dalszej konsekwencji, za 5-10 lat
pojawi¹ siê dobre wyniki sportowe. Nie trudno zauwa¿yæ, ¿e jest
to tak samo wa¿ne dla obecnych,
m³odych, ambitnych pi³karzy
Spójni, jak i dzieci z Akademii
Pi³karskiej Technik. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e do tego trzeba ciê¿kiej
pracy, podczas której nale¿a³oby
siê wykazaæ konsekwencj¹, profesjonalizmem, pokor¹ oraz przede
wszystkim entuzjazmem.
Z powa¿aniem
Rafa³ Terlecki
Prezes Akademii Pi³karskiej
Technik Œwidwin
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Byliœmy w Krakowie
Dziêki projektowi „Nasza
Przysz³oœæ” nasi wychowankowie
MOW w Rzepczynie mogli
uczestniczyæ w Zielonej Szkole w
by³ej stolicy Polski - Krakowie.
Podró¿ by³a pewnym wyzwaniem i zadaniem dla ca³ej ekipy
uczestników tych wyj¹tkowych zajêæ. Wychowankowie musieli siê
dobrze zorganizowaæ i przygotowaæ do wyprawy. Sama podró¿ kolej¹ PKP z przesiadkami jest bacznym uwa¿aniem na samego siebie
jak i ca³¹ grupê. Dwa turnusy, 24 30. 11. i 1-7.12. 2013 r. by³y realizowane przy pomocy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego Krakowskiego Oddzia³u
Zarz¹du.
Pani Anna Stelmach okaza³a siê
wspania³¹ przewodniczk¹ obu turnusów. Z poœwieceniem i oddaniem
prowadzi³a nas po wszystkich zak¹tkach Krakowa i okolicy.
W pierwszym dniu zwiedziliœmy podziemny Kraków, gdzie nasi
wychowankowie poznali historiê
tego piêknego miasta, fizykê, geografiê, matematykê i tzw. wehiku³
czasu. W podziemiach znajduj¹cych siê pod Sukiennicami znajduje
siê tzw. ciekawa szko³a, która zainteresowa³a wychowanków. Obliczanie swojej wagi z miary XVIII w.
dawa³o du¿o emocji i wra¿eñ. Tego
wszystkiego nie da siê opisaæ, to
nale¿y zobaczyæ i doœwiadczyæ na
w³asne oczy. Po kolacji udaliœmy siê
na zwiedzanie Starego Miasta.
W kolejnym dniu zwiedziliœmy
tynieckie opactwo i przepiêkn¹ kopalniê soli w Wieliczce. Ju¿ samo
zejœcie do kopalni zrobi³ na nas du¿e

wra¿enie, nastêpnie kopalniany
szyb, kaplice, muzeum, sklepy i
kawiarnie na czasy XXI w. zapiera³y dech w piersiach. Wieczorem wyruszyliœmy na zwiedzanie Krakowskiej Galerii. W trzecim dniu naszej
wyprawy udaliœmy siê do Oœwiêcimia, aby zobaczyæ i doœwiadczyæ
historii narodu polskiego, przypomnieæ sobie historyczne lekcje i
czasy II wojny œwiatowej. Ca³y
obóz koncentracyjny w Oœwiêcimiu
i Brzeziñce da³ nam du¿o do myœlenia i zastanowienia siê, jaki los zgotowa³ cz³owiek cz³owiekowi. Warunki mieszkaniowe, cela straceñ,
piece krematoryjne, pozostawione
rzeczy ludzi, tory kolejowe, to
wszystko do nas mówi i wo³a o jedno, o mi³oœæ do siebie nawzajem.
Nastêpnie udaliœmy siê do Wadowic - miasta urodzin i ¿ycia naszego papie¿a Jana Paw³a II - patrona
naszego Oœrodka. Tam zwiedliœmy
koœció³, rynek, dom, te miejsca, w
których ¿y³ i porusza³ siê Karol
Wojty³a. Oczywiœcie skosztowaliœmy papieskie kremówki. Wracaj¹c
po drodze zajechaliœmy na dzielnice Krakowa - £agiewniki , aby zwiedziæ miejsce wyj¹tkowe i szukaæ
Bo¿ego Mi³osierdzia. Tam zobaczyliœmy cmentarz sióstr, now¹ bazylikê z wie¿¹, stary koœció³ek z
relikwiami s. Faustyny Kowalskiej i
ca³e buduj¹ce siê Centrum Bo¿ego
Mi³osierdzia. Po obiadokolacji udaliœmy siê do kina na film „Stalingrad”, który dope³ni³ dzie³a tego
dnia bardzo historycznego.
Innym dniem by³ czwartek, poniewa¿ zwiedziliœmy stadion Cracowii, Stary Rynek z Sukiennicami
i przepiêknymi szopkami wokó³ po-

mnika A. Mickiewicza. Zobaczyæ
naocznie grany hejna³ z wie¿y koœcio³a Mariackiego, o³tarz W. Stwosza, Uniwersytet Jagielloñski, katedrê z dzwonem Zygmunta i kryptami królów polskich. Zejœæ do smoka
wawelskiego i dalej udaæ siê na
Kopiec Koœciuszki, ogl¹daj¹c panoramê ca³ego miasta i Wis³ê, która
otacza gród jak wstêgê.
Ostatni dzieñ przyniós³ nam
wiele niespodzianek, by³ to dzieñ
miko³ajkowy, skromne prezenty i
dalsze zwiedzanie Krakowa; cmentarz Rakowicki, dzielnica Kazimierz z synagogami i Ska³kê. Nastêpnie pakowanie, obiad i pakiety
podró¿ne i wyprawa do domu w
Rzepczynie. By³y to lekcje ciekawe

i bardzo ¿ywe a zarazem przechodziliœmy prawdziwa ¿yciow¹ resocjalizacjê.
¯ycie w spo³eczeñstwie, poruszanie siê miêdzy licznymi wycieczkami i pielgrzymkami, odpowiedzialnoœæ i doœwiadczanie ludzkiej
¿yczliwoœci da³o nam du¿o do myœlenia i postêpowania na dalsze
chrzeœcijañskie ¿ycie.
Dziêkujemy Wszystkim za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do
Krakowa. Wspó³braciom Salezjanom na Dêbnikach jak i ca³emu
Zarz¹dowi PTTK w Krakowie z
pani¹ przewodnik Ann¹ Stelmach.
By³o super. Piêknoœæ Bo¿ych dzie³
zawsze ukazuje siê w naszym codziennym ¿yciu.
Jaros³aw sdb.

Aktywni uczniowie SP nr 3 w Œwidwinie
Wielokrotnie m³odym ludziom zarzuca siê pasywnoœæ, jednostronnoœæ myœlenia i ukierunkowanie na samych siebie.
Tym bardziej cieszy spo³eczna
aktywnoœæ uczniów naszej szko³y.
W wielu z podejmowanych przez
nich dzia³añ, osob¹ prowadz¹c¹
jest nauczyciel naszej szko³y i jednoczeœnie szkolnego ko³a PCK - p.
Ewa Wiszniewska. 17 listopada
uczniowie „Trójki” brali udzia³ w
uroczystej Mszy œw. sprawowanej
w intencji œwidwiñskiego Towarzystwa Kresowego. W gestii naszych uczniów by³y uroczyste czytania w procesji darów, jak równie¿
muzyczna oprawa psalmów. Akcentem szkolnym by³ równie¿ wy-

stêp uczennicy kl. 6. - N. Janukowicz. Natalia jest sta³ym i wa¿nym
cz³onkiem chóru Parafii Wojskowej p. w. Wniebowst¹pienia Pañskiego.
Listopad przyniós³ nam równie¿
nagrody, których adresatkami sta³y
siê cz³onkinie szkolnego ko³a PCK
- uczennice kl. 6: W. Macioszek i W.
¯ukowska (pod opiek¹ p. E. Wiszniewskiej). W konkursie plastycznym organizowanym przez HDK,
prace wy¿ej wymienionych uczennic do³¹czy³y do prac uczniów z
innych szkó³, jako najlepszy wyraz
idei „Krew darem ¿ycia”.
Podczas listopadowego apelu,
podsumowuj¹cego
dokonania
szkolne, z satysfakcj¹ odnotowaliœmy udzia³ naszych uczniów w akcji

„Nape³nij miskê” - wielkiej zbiórce
karmy dla bezdomnych kotów, organizowanej w dniach 04 - 30 listopada 2013. Jak wiadomo dla zwierz¹t
zaczê³y siê szczególnie trudne dni.
S¹ koty, które przemykaj¹ pod œcianami, przed deszczem chroni¹ siê
pod samochodami, a przed œniegiem
i mrozem w piwnicznych okienkach. Akcjê wœród naszych uczniów
zainicjowa³y panie K. Bujacz i I.
Soroczyñska wraz z Samorz¹dem
Uczniowskim.
Rekordzistami w zbiórce okaza³a siê klasa 1. Drugie miejsce zdoby³
oddzia³ szeœciolatków, trzecie miejsce sta³o siê udzia³em klasy 5. W
sumie zebrano 30 kg „kociej karmy”. Wszystkim uczniom za t¹
szczególn¹ pomoc podziêkowa³a p.

Izabela Górska - Kierownik Administracyjny Zak³adu Leczniczego
Borkowo. To w³aœnie tam trafi³a
zebrana karma. „Trójkowi” dobroczyñcy zostali nagrodzeni s³odkimi
upominkami.
S³owa pani kierownik: „Cieszymy siê, ¿e s¹ na œwiecie ludzie, dla
których nie jest obojêtne dobro
zwierz¹t, pozbawionych opieki”, z
pewnoœci¹ na d³ugo zapadn¹ w pamiêæ.
Nadchodz¹ce dni przynios¹
wiele inicjatyw, których celem jest
uwra¿liwianie m³odego cz³owieka,
dopingowanie do dzielenia siê nie
tylko dobrem materialnym, ale
przede wszystkim dobrym s³owem i
czasem - wartoœciami bezcennymi.
K. Kupiec PSP 3

Wieœci œwidwiñskie 16.12.2013 r.

Z ¯YCIA SZKÓ£

„Horyzonty duchowoœci
salezjañskiej”

W Pile, 16 listopada br. odby³o
siê spotkanie formacyjne nauczycieli i wychowawców placówek
oœwiatowych i wychowawczych
naszej Salezjañskiej Inspektorii.
Spotkanie prowadzi³ ks. Stefan
Makuracki sdb, delegat odpowiedzialny za szkolnictwo i placówki
wychowawcze.
Na spotkanie przyby³o ponad
150 nauczycieli i wychowawców.
Wœród zgromadzonych byli równie¿ nasi przedstawiciele MOW
Rzepczyno. Poznawanie nowych
horyzontów salezjañskiej duchowoœci rozpoczê³o siê uroczyst¹ Eucharysti¹, której przewodniczy³ ks.
inspektor Marek Chmielewski sdb,
w homilii zosta³o zawarte przes³anie ks. Jana Bosko odnoœnie wychowanie m³odego pokolenia na ówczesne czasy. Po Mszy œwiêtej i
krótkim spotkaniu przy cieœcie i
kawie udaliœmy siê do auli. Tam
nast¹pi³o uroczyste otwarcie.

Tematy spotkania by³y nastêpuj¹ce: „Duchowoœæ ludzi œwieckich”, bardzo ciekawie omówi³ to
ks. A. Pop³awski sdb. Kolejny temat: „Duchowoœæ salezjañskiego
wychowawcy” omówi³ specjalista
duchowoœci ks. Z. Klawikowski
sdb. Ostatnim punktem by³y warsztaty pt. „Ksi¹dz Jan Bosko w duchowoœci swoich wspó³pracowników”,
które przeprowadzi³ ks. inspektor
M. Chmielewski sdb.
Sympozjum zakoñczy³o siê rozdaniem certyfikatów za udzia³ w
dalszej salezjañskiej formacji w
duchu ks. Jana Bosko. Nasza delegacja uda³a siê jeszcze na cmentarz,
do salezjañskiej kwatery, aby
wspólnie pomodliæ siê za zmar³ych
wspó³braci, a szczególnie za ks. K.
Lewandowskiego sdb, pierwszego
ks. dyrektora naszego Oœrodka.
Usta nauczycieli i wychowawców to
ksi¹¿ki, z których dzieci i m³odzie¿
mog¹ siê bardzo wiele dowiedzieæ.
Jaros³aw sdb.

Pasowanie na
przedszkolaka
w „Happy Days”

(ŒWIDWIN) 29 listopada w
Niepublicznym Anglojêzycznym
Przedszkolu Happy Days odby³a
siê uroczystoœæ pasowania na
przedszkolaka.
Grupa 3-4-latków zaprezentowa³a przed zaproszonymi goœæmi
ciekawy program artystyczny.
Przedszkolaki przygotowa³y polskie oraz angielskie wierszyki i piosenki, zadziwi³y goœci pokazem karate oraz angielskimi zabawami ruchowymi. Rodzice mieli okazjê zobaczyæ, jak ich pociechy bawi¹ siê

Wizyta studentów w MOW
Przez dwa weekendy listopadowe goœciliœmy w M³odzie¿owym Oœrodku Wychowawczym w
Rzepczynie profesora pana Huberta Kupca z z grup¹ studentów.
Studenci ze Szczeciñskiego Uniwersytetu Humanistycznego o
kierunku resocjalizacja sprawowali funkcje wychowawcze i opiekuñcze nad powierzon¹ grup¹.
Zapoznali siê z praktycznym
procesem resocjalizacji. Ró¿ne gry
i æwiczenia w³¹cza³y naszych podopiecznych do aktywnego udzia³u w
ca³ym procesie poznawania siê, zawierania znajomoœci i dalszego
czynnego procesu resocjalizacji.
Studenci zapoznali siê z panuj¹cymi przepisami Oœrodka Wychowawczego, przeprowadzili ankietê.
W wolnych chwilach brzmia³ œpiew
ró¿nych pieœni wykonywanych przy
akompaniamencie gitary. Wycho-

wankowie chêtnie w³¹czali siê w
aktywne dzia³anie m³odych, przysz³ych wychowawców. Wspólne
rozmowy, wymiana zdañ, konkursy,
integracyjne zabawy przybli¿a³y do
wzajemnego zrozumienia i wspólnego dzia³ania.
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Wzajemne wspólne dzia³anie i
okazywanie serca w duchu ksiêdza
Jana Bosko da³o zrozumienie dla
potrzebuj¹cej m³odzie¿y, aby dalej
otwieraæ siê na drugiego cz³owieka,
Pana Boga i zrozumienie siebie samego.
Jaros³aw sdb.

na co dzieñ w przedszkolu. Po wystêpach dzieci z³o¿y³y uroczyste
œlubowanie, po którym sta³y siê pe³noprawnymi przedszkolakami.
Otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy
oraz s³odkie upominki, a nastêpnie
zaprosi³y goœci na pyszne ciasto i
herbatê.
Inn¹ atrakcj¹ jak¹ prze¿ywa³y
dzieci w listopadzie by³a wizyta
pani policjantki. Przekaza³a ona
przedszkolakom istotne informacje
na temat bezpieczeñstwa na drodze
oraz w kontaktach z obcymi.
21 listopada z okazji Œwiatowego Dnia Pozdrowieñ i ¯yczliwoœci
dzieci przygotowa³y laurki z pozdrowieniami z przedszkola „Happy Days”, które nastêpnie rozdawa³y przechodniom. Ponadto przedszkolaki odwiedzi³y uczniów ze
Szko³y Podstawowej nr 1, aby i im
wrêczyæ kartki z ¿yczeniami.
Z okazji Miêdzynarodowego
Dnia Postaci z Bajek grupa 4-5-latków przygotowa³a inscenizacjê, na
któr¹ zaproszona zosta³a grupa integracyjna z Przedszkola im. Kubusia
Puchatka. Po przedstawieniu, które
ogl¹dane by³o z zainteresowaniem,
goœcie zaproszeni zostali do wspólnej zabawy.
29 listopada grupa 4-5 latków
obchodzi³a Œwiatowy Dzieñ Misia.
Dzieci przynios³y do przedszkola
swoje ulubione pluszowe misie, z
którymi mog³y uczestniczyæ w przygotowanych zabawach.
Miesi¹c listopad zwieñczy³o
obchodzenie andrzejek. W nastrojowo przygotowanej sali dzieci zapoznane zosta³y z tradycj¹ andrzejkow¹. Wró¿bom, zabawom i tañcom nie by³o koñca.
(o)
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Turniej Federacji Tañca Artystycznego

Dominika wytañczy³a
Mistrza Œwiata

(ŒWIDWIN) Otrzymaliœmy
informacjê o kolejnym sukcesie
œwidwinianki pani Dominiki Lipkowicz. Tym razem miêdzynarodowym.
Akademicki Klub Tañca Towarzyskiego Politechniki Koszaliñskiej zwyciê¿y³ na Mistrzostwach
Œwiata Federacji Tañca Artystycznego. Kapitanem zespo³u jest Dominika Lipkowicz ze Œwidwina.
Dominika przez wiele lat wystêpowa³a w œwidwiñskich zespo³ach
tanecznych. Obecnie, jako studentka budownictwa na Politechnice
Koszaliñskiej z powodzeniem kon-

tynuuje taneczn¹ pasjê w AKT pod
kierunkiem Romana Filusa. Wystêpuje w zespole „The Stars”, w sk³ad
którego wchodzi 12 osób (6 par).
Grupa specjalizuje siê w artystycznej odmianie tañca towarzyskiego.
W dniach 13 - 17 listopada tancerze brali udzia³ w mistrzostwach
œwiata w Libercu w Czechach, gdzie
rywalizowali z najlepszymi zespo³ami miêdzy innymi z Rosji, Ukrainy, Czech, Belgii, Wêgier, Austrii i
W³och. Mimo tak silnej konkurencji grupa zdoby³a mistrzostwo œwiata. Obecnie przygotowuje siê ju¿ do
kolejnych zawodów.
(r)

Szko³a Podstawowa nr 1 w Œwidwinie

Warsztaty plastyczne klasy
3c - œwiêta tu¿, tu¿

9 grudnia wybraliœmy siê do
zamku na warsztaty bo¿onarodzeniowe. Ciekawi nowych technik plastycznych przybyliœmy w
dobrych humorach.
Pani El¿bieta Niechwiadowicz
przygotowa³a nam ciekawe zajêcia,
podczas których ka¿dy wykona³
ozdobê œwi¹teczn¹. Wszyscy
uczniowie wykazali siê pomys³o-

woœci¹ i starannoœci¹ w ozdabianiu
swoich prac. Powsta³y piêkne anio³ki z papierowych serwetek i piórek,
ba³wanki i gwiazdki, które uczniowie zabrali do domów. Na koniec
podziêkowaliœmy pani Eli wrêczaj¹c kwiatka od klasy i z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yczyliœmy marzeñ spe³nienia, iskierek radoœci i du¿o mi³oœci.
Kl. 3c z wych. Magdalen¹ Haraj

Wieœci œwidwiñskie 16.12.2013 r.

III Powiatowy Turniej Tenisa
Sto³owego w Œwidwinie

(ŒWIDWIN) 7 grudnia w hali
sportowej „RELAX” przy ulicy 3
Marca, odby³ siê ju¿ III Turniej w
tenisie sto³owym.
Organizatorem by³ Park Wodny
„RELAX” i Miejski Szkolny Zwi¹zek Sportowy. Zawody poprowadzi³
jako sêdzia g³ówny Dariusz Jokiel
oraz Adam Wilk, który wrêczy³ nagrody i medale. Dodatkowo ka¿dy
zawodnik otrzyma³ prawo do skorzystania z basenu Parku Wodnego
Relax. W rywalizacji wziê³o udzia³
46 zawodników i zawodniczek z
powiatu œwidwiñskiego oraz goœcie
ze Szczecina.
Oto koñcowa klasyfikacja.
I Kat. Ch³opcy - szk. podst. + gimnazjum
1. Szczerba Damian - Œwidwin
2. Kukkuk Piotr - Szczecin
3. Somoæko Grzegorz - Œwidwin
4. Sopy³a Szymon - Cieszeniewo
5. Gr¹¿ka Szymon - £êgi
6. Kolasiñski Aron - Cieszeniewo

II. Kat. kobiety - open
1. Bujak Marcelina - Cieszeniewo
2. G¹siorowska Magdalena - Œwidwin
3. Hapter Edyta - Œwidwin
4. Wysok Daria - Œwidwin
III. Kat. juniorzy
1. Kukkuk Adam - Szczecin
2. Kucharzyk Adrian - Œwidwin
3. Szachnowicz £ukasz - Œwidwin
4. Adamczyk Damian - Œwidwin
5. Karczyñski Cyprian - S³awoborze
6. Kossobucki Pawe³ - Œwidwin
IV Kat. seniorzy
1. Zwierkowski Roman - Szczecin
2. Spychalski Grzegorz - Œwidwin
3. Œmigasiewicz Jacek - S³awoborze
4. Sochaj Adrian - Œwidwin
5. Byzdra Grzegorz - Œwidwin
6. Kielar Daniel - Œwidwin
V Kat. weterani
1. G¹siorowski Dariusz - Œwidwin
2. Kukkuk S³awomir - Szczecin
3. Domañski Ryszard - S³awoborze
4. W¹chnicki Leszek - Œwidwin
5. Garus Rafa³ - Œwidwin
6. Klasiñski Zdzis³aw - Œwidwin

Wieœci œwidwiñskie 16.12.2013 r.
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Triumf „Technika” Puchary i dyplomy
dla tenisistów

Zapaœnicy z klubu „Technik”
Œwidwin znowu maj¹ powody do
dumy. W miniony weekend zdobyli trzy medale indywidualne i
znakomicie sobie poradzili równie¿ w klasyfikacji zespo³owej.
W dniach 29 listopada - 1 grudnia zawodnicy z „Technika” uczestniczyli w Mistrzostwach Polski
M³odzików we W³odawie. Trzech z
nich wróci³o z medalami. Karol
Wojciechowski w kategorii 59 kg
zdoby³ trzecie miejsce, Witek Grzelak w kategorii 66 kg tak¿e zdoby³
trzeci¹ lokatê, natomiast najwiêkszy sukces odniós³ Maciej Kêpka,
który po trzech walkach (wszystkich wygranych) uplasowa³ siê na
pierwszym miejscu w kategorii 100

kg. W zawodach uczestniczy³ tak¿e
S³awomir Osiak, który w kategorii
59 kg zaj¹³ jedenaste miejsce.
Zespo³owo „Technik” znalaz³
siê na trzecim miejscu, natomiast
województwo zachodniopomorskie - miêdzy innymi dziêki zawodnikom ze Œwidwina - zajê³o miejsce
drugie. W zawodach uczestniczy³o
170 zawodników z 47 klubów z ca³ej Polski.
Trenerami œwidwiñskich zawodników s¹ Krzysztof Kuligowski, Marek Spychalski i Marcin Popow. W œrodê 4 grudnia odwiedzili
oni wraz ze swymi podopiecznymi
burmistrza Jana Owsiaka, który z³o¿y³ im gratulacje i ¿yczy³ kolejnych
sportowych sukcesów.
(o)

(ŒWIDWIN) W listopadzie
odby³y siê Mistrzostwa Miasta
Œwidwina Szkó³ Podstawowych w
Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym.
W rozgrywkach wziê³o osiemnaœcioro dziewcz¹t i ch³opców, reprezentantów szkó³ SP1, SP2 i SP3.
Zawody rozegrano wg przepisów
PZTS.

Kategoria ch³opców: I miejsce –
SP 2; II m. – SP 3; III m. – SP 1.
Kategoria dziewcz¹t: I miejsce –
SP 3; II m. – SP 2; III m. – SP 1.
Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y
puchary oraz awans do zawodów
powiatowych. Ka¿dy uczestnik
otrzyma³ dyplom. Organizatorem
imprezy by³ Miejski Szkolny Zwi¹zek Sportowy w Œwidwinie. (o)

Morsy maj¹ sezon

Sportowe sukcesy uczniów
„Trójki”

Sportowe sukcesy ciesz¹ zawsze, zw³aszcza jeœli do powtarzalnoœci wyników dochodz¹
nowe osi¹gniêcia osób, które staraj¹ siê pod¹¿aæ drogami poprzedników.
19 listopada odby³y siê „Mistrzostwa miasta w tenisie sto³owym”. W zawodach startowa³y trzy
œwidwiñskie szko³y podstawowe. I
tym razem nasi m³odzi sportowcy
nie zawiedli. Dru¿yna ch³opców w
sk³adzie: Konrad Kricki (kl.6), Micha³ S³oniowski (kl.6) i Rados³aw

Badowski (kl. 5), zdobyli miejsce II.
Najwy¿sze miejsce na podium w
tych zawodach zajê³y nasze uczennice: Aleksandra Badowska, Wiktoria Macioszek i Maja Rodelczuk
(wszystkie z kl. 6) i to one w³aœnie
reprezentowaæ bêd¹ miasto Œwidwin i oczywiœcie Publiczn¹ Szko³ê
Podstawow¹ nr 3, w kolejnym etapie zawodów, w S³awoborzu. Zarówno zdobywcom II miejsca, jak i
zwyciê¿czyniom i opiekunowi tenisistów, p. Kamilowi Piotrowskiemu, gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
K. Kupiec

Œwidwiñscy prekursorzy k¹pieli w lodowatej wodzie uczestniczyli w ogólnopolskich zawodach
morsów i zapraszaj¹ wszystkich
chêtnych na najbli¿sze spotkanie.
Dominik Reñski, Sebastian Soloch i Rados³aw Paw³owski s¹ ratownikami i mi³oœnikami ekstremalnych k¹pieli. W dniach 6 - 8 grudnia
uczestniczyli w Pierwszych Otwartych Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski Morsów, które odby³y siê w Charzykowie ko³o Chojnic.
Organizatorem by³ Centrum Park
Chojnica i Gdañski Klub Twardziela Lech „Mors”. Wœród uczestników
byli zawodnicy z Niemiec, Anglii,
Rosji, Szwecji i Polski.

Œwidwiñscy uczestnicy przy 7.
stopniowym mrozie, przy dopinguj¹cej rzeszy kibiców, przep³ynêli 25
metrów. Dominik Reñski zaj¹³ 2
miejsce, natomiast Rados³aw Paw³owski i Sebastian Soloch 3. miejsca
- ka¿dy w swojej kategorii wiekowej. Nie miejsca jednak by³y najwa¿niejsze, lecz hart ducha i pokonanie w³asnych s³aboœci.
24 grudnia o godzinie 9. grupa
œwidwiñskich morsów spotka siê
pod Parkiem Wodnym „Relax”. Pobiegn¹ stamt¹d nad jezioro Bukowiec, gdzie siê oczywiœcie wyk¹pi¹.
Zapraszaj¹ na spotkanie wszystkich, którzy chcieliby spróbowaæ tej
ekstremalnej rozrywki.
(o)
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Sportowe zmagania maluchów
(ŒWIDWIN)
Najm³odsi
uczniowie wziêli udzia³ w Igrzyskach sportowych uczniów klas I
– III szkó³ podstawowych, które
odby³y siê w dniu 21 listopada
2013 r. na hali sportowej Parku
Wodnego „Relax” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w
Œwidwinie.
Na zaproszenie starosty œwidwiñskiego Miros³awa Majki w organizacjê zawodów w³¹czy³a siê
Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1
w Œwidwinie, a do wziêcia w nich
udzia³u zg³osi³o siê 11 z 15 szkó³ z
powiatu œwidwiñskiego. Ostatecznie na zawodach stawi³o siê oko³o
200 uczniów z 10 szkó³:
• Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1 im. Or³a Bia³ego w Œwidwinie.
• Publiczna Szko³a Podstawowa nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w
Œwidwinie.
• Publiczna Szko³a Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich w
Œwidwinie.
• Szko³a Podstawowa w Zespole Szkó³ w Bierzwnicy.
• Szko³a Podstawowa im. Ziemi Œwidwiñskiej w Zespole Szkó³ w
Lekowie.
• Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w
Zespole Szkó³ Publicznych w S³awoborzu
• Szko³a Podstawowa w Zespole Szkó³ w R¹binie
• Szko³a Podstawowa w Nielepie
• Publiczna Szko³a Podstawowa im. Jana Paw³a II w Toporzyku
• Szko³a Podstawowa w Zespole Szkó³ Publicznych im. Kard.
Ignacego Je¿a w Brze¿nie.
Igrzyska sportowe rozpoczê³y
siê uroczystym wprowadzeniem
dru¿yn, a oficjalnego otwarcia dokona³ starosta Miros³aw Majka.
Idea, jaka przyœwieca³a Igrzyskom,
to przede wszystkim promocja aktywnego stylu ¿ycia, integracja zespo³ów klasowych oraz konfrontacja w³asnych umiejêtnoœci z umiejêtnoœciami uczestników z innych
szkó³.
Ka¿d¹ szko³ê reprezentowa³a
osiemnastoosobowa dru¿yna – po 6
uczniów (3 dziewczynki, 3 ch³opców) z klasy I, II i III. M³odzi sportowcy rywalizowali w 3 kategoriach
wiekowych (I, II, III klasy) w 4 konkurencjach odpowiednich do ich
wieku m.in. rzuty woreczkami do
celu, toczenie pi³ki po ³aweczce
gimnastycznej, bieg z koz³owaniem
pi³ki po slalomie, skoki z miejsca
dodawane. Igrzyska przebiega³y

zgodnie z zasad¹ fair play, emocje
towarzyszy³y ka¿demu zadaniu, a
zawodnikom dopingowali koledzy i
kole¿anki z ich szkó³. Warto podkreœliæ profesjonalizm pani Barbary
Pe³ki - dyrektor Publicznej Szko³y
Podstawowej nr 1 w Œwidwinie, która zadba³a o organizacjê i sprawny
przebieg sportowych zmagañ. W
igrzyskach uczestniczyli: Maciej
Patyk - Inspektor Wydzia³u Oœwiaty, Sportu i Zdrowia w Urzêdzie
Gminy w Œwidwinie oraz Bogdan
Wachowiak – Kierownik Wydzia³u
Oœwiaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Urzêdu Miasta w Œwidwinie.
Komisja rzetelnie przyznawa³a
punkty za wykonane zadania. W
zdecydowanej wiêkszoœci o wyniku
konkurencji decydowa³ czas. Za
zajêcie I miejsca dru¿yna zdobywa³a 10 pkt, za kolejne miejsce o 1 pkt
mniej, a za zajêcie 10 miejsca 1 pkt.
Po zaciêtych zmaganiach klasyfikacja ukszta³towa³a siê nastêpuj¹co:
I klasy
I m. - Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1 im. Or³a Bia³ego w Œwidwinie.
II m. - Publiczna Szko³a Podstawowa nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak
w Œwidwinie.
III m. - Szko³a Podstawowa w
Zespole Szkó³ w R¹binie
IV m. - Szko³a Podstawowa w
Nielepie
V m. – Szko³a Podstawowa im.
Ziemi Œwidwiñskiej w Zespole
Szkó³ w Lekowie
VI m. -Publiczna Szko³a Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich w
Œwidwinie
VII m. - Szko³a Podstawowa w
Zespole Szkó³ w Bierzwnicy
VIII m. - Publiczna Szko³a Podstawowa im. Jana Paw³a II w Toporzyk
IX m. - Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Zespole Szkó³ Publicznych w S³awoborzu

X m. - Szko³a Podstawowa w
Zespole Szkó³ Publicznych im.
Kard. Ignacego Je¿a w Brze¿nie
II klasy
I m. - Szko³a Podstawowa w
Zespole Szkó³ w R¹binie
II m. - Publiczna Szko³a Podstawowa nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak
w Œwidwinie
III m. - Publiczna Szko³a Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich w
Œwidwinie
IV m. - Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1 im. Or³a Bia³ego w Œwidwinie
V m. - Szko³a Podstawowa w
Nielepie
VI m. - Szko³a Podstawowa w
Zespole Szkó³ w Bierzwnicy
VII m. - Szko³a Podstawowa w
Zespole Szkó³ Publicznych im.
Kard. Ignacego Je¿a w Brze¿nie
VIII m. - Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Zespole Szkó³ Publicznych w S³awoborzu
IX m. - Publiczna Szko³a Podstawowa im. Jana Paw³a II w Toporzyku
- Szko³a Podstawowa im. Ziemi
Œwidwiñskiej w Zespole Szkó³ w
Lekowie
III klasy
I m. - Publiczna Szko³a Podstawowa nr 1 im. Or³a Bia³ego w Œwidwinie
II m. - Publiczna Szko³a Podstawowa nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak
w Œwidwinie
III m. - Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki
w Zespole Szkó³ Publicznych w S³awoborzu
IV m. - Szko³a Podstawowa im.
Ziemi Œwidwiñskiej w Zespole
Szkó³ w Lekowie
V m. - Szko³a Podstawowa w
Nielepie
VI m. - Szko³a Podstawowa w

Zespole Szkó³ w R¹binie i Publiczna Szko³a Podstawowa im. Jana
Paw³a II w Toporzyku
VII m. - Publiczna Szko³a Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich
w Œwidwinie i Szko³a Podstawowa
w Zespole Szkó³ w Bierzwnicy
VIII m. - Szko³a Podstawowa w
Zespole Szkó³ Publicznych im.
Kard. Ignacego Je¿a w Brze¿nie.
Szko³y
I m. - Szko³a Podstawowa nr 1
im. Or³a Bia³ego w Œwidwinie.
II m. - Szko³a Podstawowa nr 2
im. ppor. Emilii Gierczak w Œwidwinie
III m. - Szko³a Podstawowa w
Zespole Szkó³ w R¹binie
IV m. - Szko³a Podstawowa w
Nielepie
V m. - Szko³a Podstawowa im.
Ziemi Œwidwiñskiej w Zespole
Szkó³ w Lekowie
VI m. - Szko³a Podstawowa nr 3
im. Lotników Polskich w Œwidwinie
VII m. - Szko³a Podstawowa w
Zespole Szkó³ w Bierzwnicy
VIII m. - Szko³a Podstawowa
im. Jana Paw³a II w Toporzyku
IX m. - Szko³a Podstawowa Nr
1 im. Tadeusza Koœciuszki w Zespole Szkó³ Publicznych w S³awoborzu
X m. - Szko³a Podstawowa w
Zespole Szkó³ Publicznych im.
Kard. Ignacego Je¿a w Brze¿nie
Zwyciêskie dru¿yny za zajêcie
miejsc I-III otrzyma³y pami¹tkowe
puchary i dyplomy, a zawodnicy
nagrody. Pozosta³ym dru¿ynom
wrêczono dyplomy za uczestnictwo.
Dziêkujemy
wszystkim
uczniom za sportowe zachowanie i
ich opiekunom za zaanga¿owanie.
Mimo, ¿e nie wszyscy mogli zwyciê¿yæ, mamy nadziejê, ¿e wszystkim dopisa³y humory i spotkamy siê
za rok!
(ww)
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Otwarte Szachowe Mistrzostwa Szkó³
Powiatu Œwidwinskiego - Red³o 2013
(RED£O, gm. Po³czyn-Zdrój)
23 listopada 2013 r. w ZSP w Redle odby³y siê Otwarte Szachowe
Mistrzostwa Powiatu Œwidwinskiego Szkó³ Podstawowych ,
Gmnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.
W zmaganiach sportowych
wziê³o udzia³ 80 m³odych zawodników z Pi³y, Koszalina, Ko³obrzegu,
Czaplinka, Drawska, £obza, Po³czyna-Zdroju, Goœcina, Red³a i
S³awoborza. Zwyciêzc¹ turnieju i
posiadaczem okaza³ego pucharu
ufundowanego przez wicestarostê
œwidwiñskiego zosta³ Grzesik Gracjan z Koszalina. Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju ufundowany przez
pana Franciszka Pilipa przypad³
najlepszej szachistce Agnieszce Polakowskiej z Koszalina. Oficjalnego otwarcia turnieju dokona³ wiceburmistrz Po³czyna-Zdroju pan Mi-

ros³aw Pierz oraz dyrektor ZSP w
Redle pan Maciej Szwed.
Wyniki.
Klasy 1-3 ch³opcy
I miejsce zaj¹³ Grzesik Gracjan
z Koszalina, II - Kosowski Pawe³ z
Ko³obrzegu, III - £uczak Filip z Koszalina.
Klasy 1-3 dziewczynki
I miejsce zajê³a Agnieszka Polakowska z Koszalina, II - Górska Ala
z Po³czyna-Zdroju, III - Grzesik Nicola z Koszalina.
Klasy 4-6 dziewczynki
II miejsce zajê³a Grz¹dko Marta
z Red³a, III - Pizon Maria z S³awoborza.
Klasy 4-6 ch³opcy
II miejsce zaj¹³ Szulerecki Mateusz z Po³czyna-Zdroju.
Gimnazjum dziewczêta
II miejsce zajê³a Gozdek Monika z S³awoborza, III - Ku³akowska
Gabriela z S³awoborza.

Gimnazjum ch³opcy
III miejsce zaj¹³ Truszkowski
£ukasz z Red³a.
S³odki poczêstunek serwowa³a
pani Beata Szczechowska. Organizatorzy turnieju „Caissa” Po³czynZdrój panowie Wies³aw Buæko i
Wojtek Kalinowski. Sponsorem

strategicznym imprezy jest Starostwo Powiatowe w Œwidwinie. Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom:
Nadleœnictwu Œwidwin, Wójtowi
Gminy S³awoborze panu Marcinowi Ksi¹¿kowi, Dyrektorowi ZSP w
S³awoborzu panu Ryszardowi Rozwadowskiemu.
WB

Wyniki Szachowych Mistrzostw Szkó³ Powiatu Œwidwinskiego Red³o 23 listopad 2013
M-ce
Nazwisko Imiê
1 Grzesik, Gracjan 3
2 Kwiatkowski, Marek G
3 Butyrowski, Marcel 6
4 Grund, Patryk G
5 Szulerecki, Mateusz 6
6 Œliwinski, Mariusz Œ
7 Kossowski, Pawe³ 3
8 £uczak, Filip 3
9 Polakowska, Agnieszka 3
10 Kossowski, Piotr 6
11 Strza³kowski, Damian 6
12 Polakowska, Katarzyna G
13 Truszkowski, £ukasz G
14 Mit³osz, Hubert 6
15 Górska, Ala 3
16 Kuczynski, Micha³ 3
17 Wilczek, Micha³ G
18 Sereda, Adam G
19 Czajkowski, Maciej G
20 Ma³ecki, Kuba G
21 Jaremko, Jakub 6
22 Ma³gorzata, Lipinska 6
23 Kowalski, B³a¿ej G
24 Siamburski, Adrian G
25 Znaczko, Wojciech G
26 £epek, Micha³ 6
27 Gozdek, Monika G
28 Ku³akowska, Gabriela G
29 Grz¹dko, Marta 6
30 Grzesik, Nikola 3
31 Moœcienica, Patrycja G
32 Mañkowska, Natalia G
33 Pizon, Mi³osz 3
34 Kalinowski, Szymon 6
35 Pizon, Maria 6
36 Kowalczyk, Konrad G
37 Jurkowski, Adam G
38 Madera, Tomasz 3
39 Budna, Anna G

Rank.
1800
1478
1600
1400
1200
1600
1600
1600
1600
1600
1400
1400
1400
1200
1000
1400
1400
1000
1000
1000
1000
1400
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1250
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Klub Pkt.
Koszalin
Koszalin
Pi³a
Czaplinek
Po³czyn
£obez
Ko³obrzeg
Koszalin
Koszalin
Koszalin
Red³o
Koszalin
Red³o
Czaplinek
Po³czyn
Goœcino
Czaplinek
S³awoborze
Red³o
Red³o
£obez
Czaplinek
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
Drawsko
S³awoborze
S³awoborze
Red³o
Koszalin
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
Po³czyn
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
Drawsko
S³awoborze

MBch.
6.5
24.00
6.5
23.50
6.0
24.00
6.0
21.50
5.5
22.00
5.0
24.50
5.0
23.50
5.0
23.50
5.0
22.50
5.0
22.00
5.0
21.50
5.0
21.00
5.0
21.00
5.0
19.50
5.0
19.00
4.5
21.00
4.5
20.50
4.5
20.00
4.5
16.50
4.0
21.50
4.0
21.50
4.0
21.00
4.0
21.00
4.0
20.50
4.0
20.00
4.0
19.50
4.0
18.50
4.0
18.50
4.0
17.00
4.0
16.50
4.0
16.50
4.0
16.50
4.0
16.50
4.0
15.50
4.0
15.50
4.0
15.00
3.5
19.00
3.5
18.00
3.5
17.00

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Muszyñski, Patryk G
Janiuk, Hubert 6
D¹browski, Marcin G
Sereda, Marek 6
Bredla, Hubert 6
Wiernasz, Ala 3
Koœinski, Staœ 3
BŸdziuch, Natalia G
Czarny, Alicja 6
Kowalska, Julita 6
Sereda, Klaudia 6
£azuga, Norbert 6
Glapa, Szymon G
Owczarek, Maciej 6
Kwiatkowski, Adaœ 3
Pawelik, Micha³ 6
Kalinowski, Micha³ 3
Anusz, Sandra G
Grz¹dko, Gosia 3
KuŸma, Anna G
Chmura, £ukasz G
Mañkowski, Marcin G
Waszkiel, Bart³omiej 3
Oziero, Ignacy 3
Mañkowska, Jagoda 6
Basiak, Daria 6
S³oboda, Damian 6
Wyrzykowski, Micha³ 3
Szulc, Filip 3
Gloc, Aleksandra 6
Ganowska, Kamila G
Stefaniak, Sandra 6
Koz³owska, Patrycja 3
Siwiaszczyk, Hubert 6
Szott, Julia 6
Berechowska, Gabriela 6
Borczuch, Filip 3
Holewski, Wojciech 6
Kowalczyk, Gabriela 6
Kotkowska, Nicola 3
Gr¹¿ka, Gabrysia 3

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

S³awoborze
Red³o
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
Red³o
Po³czyn
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
Drawsko
Koszalin
Drawsko
Po³czyn
S³awoborze
Red³o
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
Drawsko
Drawsko
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
Drawsko
Drawsko
Drawsko
S³awoborze
S³awoborze
Red³o
S³awoborze
S³awoborze
S³awoborze
Drawsko
Drawsko
S³awoborze
Red³o
Red³o

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5

17.00
16.50
16.50
16.00
15.00
13.50
19.00
18.00
18.00
18.00
17.50
17.00
17.00
16.50
16.00
14.50
14.00
14.00
19.00
17.00
16.50
16.50
15.50
15.50
15.00
14.50
14.00
13.00
16.50
16.00
15.50
13.00
13.00
13.00
11.00
13.00
12.50
11.50
15.00
11.00
10.50
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Andrzejki seniorów Patrz¹ na Œwidwin
przez obiektywy

W goœcinnych progach zamku
œwidwiñskiego odby³a siê 30 listopada zabawa andrzejkowa, w
której udzia³ brali cz³onkowie
Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepe³nosprawnych „S³oneczna Jesieñ” ze Œwidwina .
Prezes Stowarzyszenia przywita³ goœci i ¿yczy³ wszystkim przyjemnej zabawy, szczêœliwych wró¿b
z wosku lanego przez klucz oraz
przypowieœci wylosowanych na
kartkach. Dodatkowym konkursem
by³a wêdka, któr¹ zarzucano przez
kotarê i wyci¹gano fanty. Ze zbiórki
jak¹ przeprowadzono z okazji
sprzeda¿y losów z przypowieœciami
oraz z wêdkowania zebrano kwotê
725 z³. O wysokoœci zebranej gotówki pani Stefania Krauz poinformowa³a nas za pomoc¹ mikrofonu i
g³oœników.
Niespodziank¹ dla goœci by³
wystêp pary tanecznej ze szko³y tañ-

ca „Omen” w Œwidwinie. Wyst¹pili
Dominika Lipkowicz i Wojciech
Br¹czyk. Rozpoczêto pokaz walcem angielskim. Nastêpnie po
zmianie strojów para zatañczy³a
sambê, rumbê i jive. Równie¿ pani
Stefania poinformowa³a nas o przekazaniu dla naszego Stowarzyszenia przez pani¹ Jowitê Jachimek du¿ego termosu, który bêdzie mo¿na
wykorzystaæ podczas wyjazdów na
biwaki i wycieczki. Bawiono siê
doskonale do pó³nocy.
Na zakoñczenie zabawy podziêkowanie za mi³¹ atmosferê, za przygotowanie konkursów oraz przygotowanie sali i poczêstunku z³o¿y³
prezes Stowarzyszenia zapraszaj¹c
goœci na wieczerzê wigilijn¹, która
odbêdzie siê w dniu 21 grudnia 2013
r., równie¿ w salach zamku. Obecnie
przyjmujemy zapisy na zabawê
Sylwestrow¹, która bêdzie mia³a
miejsce w restauracji „S³owiañska”
w Œwidwinie.
(o)

Emeryci nad morzem

Grupa cz³onków ze œwidwiñskiego oddzia³u Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
wyjecha³a w listopadzie na wczasy
rehabilitacyjne do Miêdzywodzia.
Uczestnicy korzystali z gimnastyki porannej, zabiegów, basenu,
spacerowali z kijkami a wieczorami
CMYK

bawili siê na imprezach tanecznych.
Mimo jesiennej aury uda³o im siê
nawet wyk¹paæ w morzu. Aktywny
wypoczynek pomóg³ im poprawiæ
sprawnoœæ fizyczn¹. Emeryci dziêkuj¹ gospodarzom oœrodka oraz
przewodnicz¹cej zwi¹zku Jadwidze
Galman.
St. Ho³ubiak

(ŒWIDWIN) 12 grudnia w
zamkowej sali wystaw zosta³y
og³oszone nazwiska zwyciêzców
konkursu fotograficznego „Œwidwin w czterech porach roku”.
Jest to to nowa inicjatywa Œwidwiñskiego Oœrodka Kultury, adresowana do wszystkich, którzy traktuj¹ fotografiê, jako coœ wiêcej ni¿
sposób na dokumentowanie rodzinnych uroczystoœci i chcieliby siê
pochwaliæ swoimi pracami szerszej
publicznoœci. Og³oszony kilka miesiêcy temu konkurs by³ tak¿e swego
rodzaju eksperymentem - organizatorzy nie widzieli, czy spotka siê z
jakimkolwiek odzewem, a jeœli nawet, to czy nades³ane prace bêd¹ na
poziomie, pozwalaj¹cym na ich zaprezentowanie.
Okaza³o siê jednak, ¿e jurorzy
mieli z czego wybieraæ. Zg³osi³o siê
9 autorów, a jakoœæ nades³anych
prac pozwoli³a bez trudu wy³oniæ
zwyciêzców i przygotowaæ z ich
prac wystawê. Czêœæ z prezentowanych zdjêæ zosta³a zamieszczona
tak¿e w kalendarzu miejskim na
2014 rok. Otwarcie wystawy spo-

tka³o siê ze sporym zainteresowaniem mieszkañców miasta. Wszystko zatem wskazuje na to, ¿e idea
konkursu fotograficznego bêdzie
kontynuowana w przysz³ych latach.
Wyniki I Œwidwiñskiego Konkursu Fotograficznego „Œwidwin w
czterech porach roku”.
Kategoria - doroœli
I miejsce - Franciszek Czarny
II m. - Wies³aw Wieczorek
III miejsca nie przyznano.
Jury przyzna³o nagrodê specjaln¹ za oryginalne i innowacyjne
przetworzenie formy. Otrzyma³ j¹
Franciszek Czarny za pracê pt.
„Brama Kamienna XIV w.”
Wyró¿nienie otrzyma³ tak¿e
Stanis³aw Kume³an za zdjêcie pt.
„Wiosenna mg³a” oraz za ciekawy
sposób prezentacji zestawu zdjêæ.
Kategoria - m³odzie¿ szkolna
Wyró¿nienie otrzyma³a Hanna
Wieczorek za zdjêcie pt. „Du¿y
park”.
Prace ocenia³o jury w sk³adzie:
Leszek Kurpiewski (przew.), Dorota Budziñska-Cholawo i Piotr ¯erdzicki.
(o)
Poni¿ej praca Wies³awa Wieczorka.

Grudzieñ 2013 r.
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Pusty grób wci¹¿ czeka na cia³o
pu³kownika
Po 24 latach od uzyskania wolnoœci III RP wci¹¿ nie mo¿e
poradziæ sobie z bia³ymi plamami swojej historii.

P

ani Bo¿enna Winiaszkiewicz przenios³a
siê z Warszawy do Drawska Pomorskiego, by byæ bli¿ej córki, pani Iwony Winnickiej, która tutaj znalaz³a mê¿a. Jest córk¹
pp³k. W³adys³awa Minakowskiego, aresztowanego, torturowanego i zamordowanego
przez s³u¿bê bezpieczeñstwa PRL. Pomimo
zrehabilitowania, do dzisiaj nie wiadomo,
gdzie le¿¹ jego szcz¹tki. Najprawdopodobniej na warszawskiej „£¹czce”, gdzie
grzebano polskich patriotów potajemnie
zamordowanych przez UB i Informacjê
Wojskow¹. Trwaj¹ tam prace ekshumacyjne
i identyfikacyjne, ale zabrak³o pieniêdzy na
ich kontynuowanie, wiêc pani Bo¿enna musi
poczekaæ. Polska nie kwapi siê z uhonorowaniem swoich wiernych ¿o³nierzy. Dane
przez nich œwiadectwo patriotyzmu i
wiernoœci jest wielu nie na rêkê.
Ojca nie widzia³am, ale
jakbym wszystko o nim
wiedzia³a
Jest rok 1939. Pañstwo Maria i
W³adys³aw Minakowscy mieszkaj¹
w Warszawie na Mokotowie, na ul.
Obserwatorów. Maj¹ kilkuletniego
syna Wies³awa. W czerwcu rodzi im
siê córka Bo¿enna. We wrzeœniu
wybucha wojna.
W³adys³aw Minakowski, urodzony w 1902 r., by³ wnukiem Karola, zes³anego nad Morze Bia³e w
1864 roku, po procesie m.in. Romualda Traugutta. Jest synem Wac³awa, od 1920 r. urzêdnika Wojska
Polskiego. Jako ochotnik bierze
udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. PóŸniej wi¹¿e siê
zawodowo z wojskiem. Specjalizuje siê w fotografii lotniczej. Pe³ni wiele odpowiedzialnych funkcji
w lotnictwie zwi¹zanych z fotooptyk¹.
W stopniu kapitana WP bierze
udzia³ w kampanii wrzeœniowej.

Wobec napaœci Sowietów na Polskê, 17 wrzeœnia, ewakuuje siê
przez Rumuniê do Francji, a po jej
zajêciu przez Niemców, zostaje
przerzucony do Anglii. Tutaj trafia
do Dywizjonu Bombowego 304.
Bierze udzia³ w 25 lotach bojowych
nad Francj¹ i Atlantykiem. Wróci do
nowej ju¿ Polski w 1947 roku.
- Nie pamiêtam ojca - mówi córka Bo¿enna Winiaszkiewicz. - Rodzice zd¹¿yli mnie ochrzciæ i zaraz
wybuch³a wojna. Dzieciñstwo spêdzi³am bez ojca. Dorasta³am w
okresie okupacji. Jednak wydawa³o
mi siê, ¿e wszystko o nim wiem,
jakby ca³y czas by³ ze mn¹. To tak¿e
za spraw¹ portretu œlubnego rodziców, który wisi teraz w pokoju córki. Podczas okupacji portret wisia³
nad moim ³ó¿eczkiem. Gdy k³ad³am
siê spaæ, portret œci¹gano i stawiano
za ³ó¿eczkiem, by nie spad³ podczas
bombardowania, gdy wstawa³am,
wraca³ na swoje miejsce. Ja na tym
portrecie uczy³am siê, ¿e to jest mój
tata. Wydawa³o mi siê, ¿e wszystko
o nim wiem - mówi pani Bo¿enna.

Okupacja, powstanie
i rozdzielenie
Do domu Minakowskich przyje¿d¿aj¹ z Jarocina rodzice ¿ony,
uciekaj¹cy przed nadchodz¹cym
frontem. Pani Bo¿enna wymienia:
dziadek z babci¹, siostra mamy z
mê¿em i dwójk¹ dzieci. Przyjechali
z krótk¹, jak wtedy s¹dzili, wizyt¹,
a byli piêæ lat. Przez ca³¹ okupacjê.
- Dla mamy, z dwójk¹ ma³ych
dzieci, to by³a wielka pomoc - mówi
pan Bo¿enna. Dobrze zapamiêta³a
moment wybuchu Powstania Warszawskiego. Tego dnia pojecha³a z
babci¹ tramwajem do rodziny
mamy na ulicê Bagatela. Brat by³ na
tajnych kompletach i mia³ dojechaæ
do nich, tak¿e mama i dziadek.
Wybuch³o powstanie. Tramwaj,

którym jecha³ brat, przewrócono, by
zrobiæ barykadê. Uda³o mu siê przedostaæ do siostry. Mama z dziadkiem i jego rodzin¹ zostali odciêci.
Spotkali siê dopiero po upadku powstania, ju¿ po wyjœciu z Warszawy.
- Ko³o politechniki by³a barykada. Niemcy z³apali nas, ludnoœæ cywiln¹, i pognali przed czo³gami
ulic¹ Œniadeckich, jako ¿yw¹ tarczê.
Jak to siê zakoñczy³o? Szliœmy i
wszyscy œpiewali „Serdeczna matko…”, ale w pewnym momencie
bramy po bokach siê otworzy³y i
ludzie krzyczeli, by uciekaæ w podwórka. Uda³o nam siê uciec. Na podwórkach by³y w³azy, weszliœmy do
kana³ów i tym kana³em przesz³am
na stronê powstañców. Nikt nie wierzy, ¿e piêcioletnie dziecko mo¿e
pamiêtaæ takie rzeczy, ale zapamiêta³am. - mówi.
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Pusty grób wci¹¿ czeka na cia³o
Cd. ze strony 1
Gdy powstanie upad³o, Niemcy
najpierw wypêdzili cywilów. Trafi³a do obozu przejœciowego w
Pruszkowie. St¹d Niemcy wywozili ich w ró¿ne miejsca. Ich poci¹g,
a jechali odkrytymi wêglarkami,
zatrzyma³ siê gdzieœ w polu i Niemcy powiedzieli, ¿e kto chce mo¿e
wysiadaæ.
- Ludzie bali siê, ¿e bêd¹ strzelaæ
w plecy, ale poci¹g odjecha³. £¹ka,
cisza, krowy siê pas¹, jakby nie by³o
wojny. Okaza³o siê, ¿e jesteœmy na
KielecczyŸnie. Ludzi przygarnê³a
miejscowa ludnoœæ. Spali w stodo³ach, gdzie kto móg³. Nas gospodarz
umieœci³ w pustej spi¿arni. Pamiêtam tylko, ¿e by³o zimno, bo by³am
w letniej sukience. Wys³aliœmy listy
do rodziny i wtedy okaza³o siê, ¿e
mama jest w pobliskiej wsi. Przyjecha³a do nas. Tu³aliœmy siê po
wsiach. Mama gdzieœ kupowa³a jakieœ produkty i tym handlowa³a, by
utrzymaæ rodzinê. Ja z dzieciakami
chodzi³am na tory, bo jak jecha³
poci¹g z wêglem, to czasami ktoœ
zrzuci³ trochê i przynosiliœmy do
domu, by by³o czym paliæ. Mama z
dziadkiem pojechali do Warszawy,
ale okaza³o siê, ¿e domy s¹ zniszczone albo zajête. Gdy skoñczy³a
siê wojna, pojechaliœmy do Jarocina, do domu dziadka.

Powrót ojca
Trwa³a korespondencja z ojcem,
przebywaj¹cym w Anglii. W³adys³aw Minakowski zdecydowa³ siê w
koñcu wróciæ do kraju. Przyp³yn¹³
w czerwcu 1947 roku statkiem do
Gdyni i poci¹giem dotar³ do Jarocina.
- Akurat gra³am w pi³kê na boisku. Nagle widzê brata pêdz¹cego
na rowerze. To by³ sygna³ dla mnie,
tym bardziej, ¿e mia³ na rêku zegarek. No to sk¹d móg³ mieæ? Ju¿ wiedzia³am, ¿e ojciec przyjecha³. Pobieg³am pêdem do domu i rzuci³am
siê ojcu w ramiona. Czeka³am na
niego siedem lat. - wspomina ten
szczêœliwy moment córka.

Potrzebni fachowcy
Major Minakowski pojecha³ do
Warszawy zameldowaæ siê i za³atwiæ sprawy zawodowe. Po kilku
dniach wróci³ i kaza³ siê pakowaæ.
Ktoœ z dowództwa namówi³ go, by
wróci³ do wojska, bo trzeba odbudowywaæ kraj, szkoliæ wojsko, a on

Bo¿enna Winiaszkiewicz z córk¹ Iwon¹ Winnick¹
jest fachowcem. Proszono go, ¿eby
zosta³ w wojsku, ¿eby odbudowaæ
polsk¹ kadrê oficersk¹, bo wtedy w
polskim wojsku wiêkszoœæ oficerów by³a radziecka. Spakowali siê i
pojechali. Dosta³ przydzia³ szefa
sekcji wywiadowczej Wydzia³u
Operacyjnego Dowództwa Wojsk
Lotniczych. Zamieszkali w Warszawie, ale w doœæ dwuznacznej sytuacji, bo w mieszkaniu jeden pokój
zamieszkiwa³ zawsze jakiœ m³ody
wojskowy. T³umaczono to brakiem
mieszkañ, ale dzisiaj jest dla nich
jasne, ¿e by³a to obserwacja i kontrola ¿ycia majora.
W 1948 roku zosta³ dowódc¹
Samodzielnej Eskadry Aerofotogrametrycznej na lotnisku w Bemowie, z awansem na podpu³kownika.
- By³ dobrym dowódc¹. Ca³y
czas by³ personelem lataj¹cym.
Oblatywa³ samoloty po remoncie,
co budzi³o zdziwienie, ale i szacunek. Mówi³, ¿e jakby coœ siê sta³o, to
by go wsadzili, a woli byæ na górze,
ni¿ na dole. Awansowa³, choæ nigdy
nie by³ w partii, pomimo ¿e go namawiali. Twierdzi³, ¿e nie interesuje go to i ¿e chodzi do koœcio³a.
Podkreœlam to, bo ju¿ jego zastêpcy
i wielu podw³adnych nale¿a³o. Na-

wet ci, co wrócili z Anglii, ale i to ich
nie uratowa³o przed wyrokami mówi pani Bo¿enna.

Czystki w wojsku
Rok 1951 przynosi zmiany w
wojsku, w zwi¹zku z zaostrzeniem
siê stosunków miêdzy ZSRR a USA.
Trwa zimna wojna i wojsku narasta
histeria wojenna. Informacja Wojskowa wêszy wszêdzie spiski w armii. G³ównymi podejrzanymi zostaj¹ oficerowie przedwojenni i ci,
którzy wrócili z Anglii. Nauka idzie
z ZSRR. Na prze³omie marca i
kwietnia 1951 r. decyzj¹ Stalina
zostaje deportowanych na Sybir
prawie tysi¹c tzw. andersowców,
¿o³nierzy, którzy po wojnie wrócili
do domów, które znalaz³y siê ju¿ po
stronie radzieckiej. Wraz z rodzinami to ponad cztery tysi¹ce wywiezionych do obwodu irkuckiego. W
kwietniu i maju nastêpuj¹ aresztowania w Polsce. Informacja Wojskowa robi proces pokazowy genera³ów: Tatara, Kirchmayera, Mossora, Hermana i innych, tak¿e pu³kowników Utnika i Nowickiego.
Wszyscy zostaj¹ skazani na do¿ywotnie wiêzienie. Jako sprawy „odpryskowe” traktowane s¹ areszto-

wania w Lotnictwie i Marynarce
Wojennej. Wojskowi torturowani
oskar¿aj¹ kolegów, ci nastêpnych i
rusza fala aresztowañ.

Tak to robi³a Informacja
Wojskowa
Równie¿ nad pp³k. W³adys³awem Minakowskim zbieraj¹ siê
czarne chmury. Te¿ wróci³ z Anglii.
W wiêkszoœci przebieg zatrzymañ
wojskowych jest podobny. Negatywna ocena pracy, przeniesienie do
rezerwy (na emeryturê) i po kilku
dniach aresztowanie. Wszystko
by³o dok³adnie zaplanowane w
G³ównym Zarz¹dzie Informacji
WP, który pe³ni³ rolê wojskowej
s³u¿by bezpieczeñstwa. Na polecenie pp³k. Nauma Lewandowskiego
kpt. Stefan Maksymiuk sporz¹dzi³
wniosek o aresztowanie Minakowskiego. W jego zakoñczeniu napisa³: "Wnoszê o spowodowanie niezw³ocznego zwolnienia z szeregów
Wojska Polskiego pp³k. Minakowskiego i skierowanie go do pracy w
Lidze Lotniczej, jako oficera rezerwy. Po objêciu stanowiska w Lidze
zostanie on przez prezesa tej instytucji wys³any w podró¿ do Bydgoszczy, Gdañska i Koszalina w celu
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pu³kownika
Œledztwo i wyrok
Co robiono, by niewinni ludzie
przyznawali siê do nie pope³nionych czynów i obci¹¿ali swoich
kolegów? Jak wygl¹da³y takie
œledztwa? Zachowa³o siê kilka zeznañ na ten temat. Boles³aw Okoñski, agent celny przebywaj¹cy w celi
z Minakowskim i oficer œledczy kpt.
Ryszard Rêbak zeznali po latach: po
aresztowaniu Minakowski by³ przes³uchiwany przez 4 miesi¹ce po
oko³o 11 godzin na dobê. Nie przyznawa³ siê, wiêc wyd³u¿ono je do 20
godzin. "konwejer" by³ przez 14
dni, podczas których nie pozwalano
mu siê ruszyæ ze sto³ka. Poniewa¿ to
nic nie da³o, osadzono go w klatce 2
m na 90 cm. Siedzia³ w niej pó³ roku.
Minakowski robi³ wra¿enie osiemdziesiêcioletniego starca. Mia³ silnie opuchniête nogi z podskórnym
wylewem krwi. Gro¿ono mu, ¿e zabij¹ jego rodzinê. Jako jedyny nie
za³ama³ siê, nie przyzna³ siê do zarzutów i nie oskar¿y³ nikogo. Jednak
go zabito.

Ju¿ nie zobaczy³am ojca

Pp³k nawig. W³adys³aw Minakowski
kontroli oddzia³ów Ligi. Podczas
podró¿y zostanie aresztowany".

Aresztowanie
Minakowskiego zwalniaj¹ z
wojska 27 kwietnia 1951 roku.
Aresztuj¹ tydzieñ póŸniej.
- Mama mówi³a, ¿e spodziewa³
siê tego. Wiedzia³, co dzieje siê
woko³o. By³ w domu jakby nieobecny, myœlami gdzieœ indziej. Mama
by³a spokojna, bo wiedzia³a, ¿e w
nic nie by³ zamieszany, pracowa³
uczciwie, wiêc nie wyobra¿a³a sobie, by mog³o mu coœ z³ego siê staæ.
- mówi córka.
4 maja zostaje aresztowany. Tak
to opisuje Jerzy Poksiñski, autor
prac o "spisku w wojsku": "O godz.
10.00 do mieszkania przy ul. Filtrowej 73 zapuka³o dwóch oficerów i
podoficer Informacji Wojsk Lotniczych. Drzwi otworzy³ im pp³k Minakowski. Okazano mu dokumenty
upowa¿niaj¹ce do rewizji i aresztowania. Rewizjê zakoñczono o godz.

18.40. Wkrótce potem pp³k. Minakowskiego przekazano do dyspozycji pp³k. Lewandowskiego. Zaczê³o
siê œledztwo, w którym udzia³ brali
m.in. kpt. Maksymiuk, kpt. Ryszard
Rêbak, kpt. W³odzimierz Morkis,
kpt. Zbigniew Lindauer i pp³k. Mieczys³aw Noskowski. Z ramienia
Prokuratury Wojsk Lotniczych nadzorowa³ je pp³k Iwan Amons".
- Mama by³a w tym czasie w
pracy, a my w szkole. Pierwsza ja
przysz³am. Otworzy³ mi jakiœ cz³owiek w mundurze. Wyrwa³ mi tornister i wywali³ wszystkie rzeczy na
korytarz. Nie by³am przyzwyczajona do przemocy, wiêc zaoponowa³am, to oberwa³am tak, ¿e straci³am
przytomnoœæ, uderzaj¹c o œcianê.
By³am póŸniej d³ugo chora. W
zwi¹zku z tym zdarzeniem jestem na
rencie inwalidzkiej. On zrobi³ to bez
œwiadków. Asekurowali siê nawet
miêdzy sob¹. Nie posz³am do lekarza, bo ba³am siê, ¿e "wsi¹knê". Co
mia³am powiedzieæ na obdukcji, ¿e
Informacja Wojskowa by³a w
domu? - wspomina moment aresztowania ojca.

- Mama chodzi³a na ulicê Cha³ubiñskiego, gdzie mieœci³a siê Informacja Wojskowa, dowiadywaæ siê o
tatê. Powiedzieli, ¿e mo¿e dawaæ
pieni¹dze na papierosy i do¿ywianie, bo s¹ kantyny, gdzie mo¿e coœ
kupiæ. Dawa³a. To by³a kradzie¿, bo
pieni¹dze nie dociera³y, a o kupowaniu nie by³o mowy. Wysy³a³a dwóch
adwokatów, którzy brali pieni¹dze
tylko za to, by powiedzieæ, ¿e ich do
tych spraw nie dopuszczaj¹. W koñcu trafi³a na porz¹dnego adwokata,
który stwierdzi³, ¿e rzeczywiœcie
nikogo nie dopuszczaj¹, ale poradzi³, by wiêcej nie wydawaæ pieniêdzy, bo to nic nie pomo¿e. Doskonale wiedzia³ co siê w œrodku dzieje.
Nie wzi¹³ od mamy pieniêdzy. To
by³ porz¹dny cz³owiek. Niestety,
nie mogê sobie przypomnieæ jego
nazwiska - mówi pani Bo¿enna.
Po roku rodzina dowiedzia³a siê,
¿e zosta³ wydany wyrok. Wyrok
wydany 13 maja 1952 roku brzmia³
- kara œmierci. Mama dowiedzia³a
siê tylko, ¿e m¹¿ nie mia³ obroñcy,
nawet z urzêdu. Zaczê³a prosiæ o
widzenie.
- Mamie powiedziano, ¿e skazany napisa³ skargê do Bieruta. Wcale
nie proœbê o u³askawienie, jak teraz
niektóre Ÿród³a podaj¹, ale skargê,
bo by³ niewinny i nie przyznawa³ siê
do stawianych mu zarzutów. W koñ-

cu pozwolili na widzenie, na Rakowieckiej. Wygl¹da³o to w ten sposób, ¿e by³a krata, potem oddziela³
ich chodz¹cy stra¿nik i znowu krata,
za któr¹ siedzia³ m¹¿, a doko³a pe³no ludzi rozmawiaj¹cych na widzeniu. Mo¿na by³o tylko przekrzykiwaæ siê. Ojciec powiedzia³ mamie,
by nie martwi³a siê, bo to pomy³ka.
Chyba jeszcze wierzy³, ¿e to siê
wyjaœni. To by³o ostatnie widzenie.
Prosi³a jeszcze o widzenie dla dzieci, ale tylko brat dosta³, a mnie odmówiono, t³umacz¹c, ¿e jestem nieletnia. Mama przekonywa³a, ¿e jestem rozs¹dn¹ dziewczynk¹, wiêc
kazali przyjœæ. Posz³am sama do
Informacji Wojskowej, bez mamy.
Bardzo chcia³am zobaczyæ ojca.
Wesz³am od ulicy Koszykowej, dosta³am przepustkê i rozmawia³am z
jakimœ oficerem. Powiedzia³, ¿e
widzi, ¿e jestem powa¿n¹ dziewczynk¹ i niech mama przyjdzie, to
dostanê przepustkê na widzenie.
Mama posz³a, ale nie dosta³a.

Cz³owiek znika z listy
- Mama w sierpniu 1952 roku
posz³a na Rakowieck¹ wp³aciæ pieni¹dze, bo jednak zdecydowa³a siê
przekazywaæ pewne sumy dla mê¿a,
a tam mówi¹ jej, ¿e nie maj¹ takiego
na liœcie. Posz³a do Informacji Wojskowej i tam dowiedzia³a siê, ¿e m¹¿
nie ¿yje. Jak to nie ¿yje, kiedy - zapyta³a zaskoczona. Us³ysza³a, ¿e
wyrok zosta³ wykonany. Kazali jej
pójœæ do urzêdu stanu cywilnego i
wyci¹gn¹æ akt zgonu, to sobie zobaczy. W akcie napisano, ¿e zmar³ 7
sierpnia 1952 roku. Nie uwierzyliœmy, ¿e nie ¿yje. Mo¿e wywieŸli go
gdzieœ, choæby na "bia³e niedŸwiedzie", bo ró¿ne by³y mo¿liwoœci.
Mama nie urz¹dza³a sobie ¿ycia, bo
wci¹¿ czeka³a na mê¿a. Najpierw
czeka³a osiem lat, przez ca³¹ wojnê,
póŸniej kolejne lata, bo wierzy³a, ¿e
wróci, ¿e to nie jest prawda, ¿e nie
¿yje, bo przecie¿ nie wydali cia³a wspomina córka.

Œmieræ to za ma³o,
trzeba zniszczyæ rodzinê
Oprócz zas¹dzonych wyroków
œmierci dla 19 oficerów, skazano
wszystkich na utratê praw publicznych i konfiskatê maj¹tku. To by³
cios w rodziny, które wyrzucano z
mieszkañ i pozbawiano dobytku.
Samotne matki z dzieæmi przenoszono do jakichœ klitek, wyrzucano
z pracy, a innej nie mog³y znaleŸæ,
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Pusty grób wci¹¿ czeka...
bo ci¹gnê³o siê za nimi piêtno ¿on
szpiegów. Ludzie, a nawet najbli¿si
odwracali siê od nich, jedni z przekonaniem, ¿e rzeczywiœcie byli
zdrajcami Polski Ludowej, inni ze
strachu przed represjami.

ki majora Zygmunta Szendzielarza
„£upaszki”. IPN liczy, ¿e znajduj¹
siê tu równie¿ szcz¹tki zamordowanych genera³a Emila Fieldorfa Nila
i rotmistrza Witolda Pileckiego.
Jednak 20 sierpnia prace zosta³y
wstrzymane z braku pieniêdzy. IPNowi ju¿ wczeœniej zmniejszono bud¿et. W zwi¹zku z tym w Szczecinie
przeprowadzono 1 listopada zbiórkê spo³eczn¹ na ten cel. To jednak za
ma³o, by przyspieszyæ ekshumacje i
identyfikacje. Ofiary wci¹¿ czekaj¹
na upamiêtnienie, ich dzieci na godny pochówek.

Rodzinê Minakowskich eksmitowano z mieszkania s³u¿bowego
zaraz po aresztowaniu ojca. Pani
Bo¿enna mówi, ¿e i tak mieli szczêœcie, bo przeniesiono ich piêtro ni¿ej, w tym samym domu. W czteropokojowym mieszkaniu dostali jeden pokój. Drugi zajmowa³a ¿ona z
matk¹ po straconym w tym samym
procesie lotniku p³k. Szczepanie
Œciborze, w trzecim mieszka³a emerytka, która by³a pracownikiem cywilnym.
- To nie by³a „wtyczka”. ZaprzyjaŸni³a siê z nami, to by³a fantastyczna kobieta, przyjació³ka domu. Odwiedza³am j¹ póŸniej w szpitalu. W
czwartym pokoju zamieszka³ jakiœ
porucznik. Gdy ten dosta³ mieszkanie, to na jego miejsce przychodzi³
inny. By³a wspólna kuchnia. Tak
mieszkaliœmy przez cztery lata, do
rehabilitacji mê¿a. Muszê dodaæ, ¿e
panie przez ten czas ani razu nie
pok³óci³y siê o porz¹dki w kuchni.
To by³o coœ niesamowitego i dzisiaj
chyba nikt by mi nie uwierzy³, ¿e tak
mog³o byæ.

Odwil¿ i rehabilitacja
W 1953 roku umiera Stalin.
Chruszczow, który zostaje przywódc¹ ZSRR, zapowiada zmiany.
Krytykuje na XX zjeŸdzie sowieckiej partii „b³êdy i wypaczenia”. Do
Polski „odwil¿” zbli¿a siê powoli.
W Moskwie umiera Bierut. Zastêpuje go Edward Ochab. To do niego,
13 kwietnia 1956 r. Maria Minakowska pisze kolejny list, w którym
stwierdza, ¿e skoro nie wydano cia³a mê¿a, to akty zgonu s¹ fikcyjne.
„Przecie¿ zosta³y rodziny boleœnie
zranione, które swoj¹ krzywdê i ból
t³umi³y w sobie - nie wolno im by³o
o tym g³oœno mówiæ. Dziœ, gdy nast¹pi³o odrodzenie w tej dziedzinie i
d¹¿enie do prawdziwej praworz¹dnoœci, z g³êbi serc zrozpaczonych
wo³aj¹ o zainteresowanie siê ich
sprawami, zwrócenie mê¿om i ojcom skalanego honoru, odebranych praw, naprawienia krzywd, a
jeœli ¿yj¹ - zwrócenia im wolnoœci”.
Jak widaæ, ¿ona nawet po czterech
latach mia³a nadziejê, ¿e m¹¿ jednak
¿yje.
Prokurator generalny PRL Marian Rybicki 7 maja 1956 roku wrêczy³ ¿onie pismo zawiadamiaj¹ce o

Kazimierz Rynkiewicz

Z tego obrazu córka Bo¿enna Winiaszkiewicz „poznawa³a” ojca.

uniewinnieniu i rehabilitacji mê¿a.
Takie pisma otrzyma³y wszystkie
wdowy zamordowanych oficerów.
- To by³o dla nas zaskoczenie.
No dobrze, rehabilitacja, a gdzie
cia³o - zapyta³a mama, bo nie wierzy³a ju¿ na s³owo. Nie ma cia³a, nie
mamy dokumentacji, gdzie m¹¿ zosta³ pochowany - us³ysza³a. Dzisiaj
wiemy, dlaczego nie wiedzia³ mówi córka.

Puste groby czekaj¹
na cia³a
Pytam o atmosferê panuj¹c¹
wtedy w kraju, czy pisa³a o tym prasa, bo przecie¿ by³y procesy pokazowe, w tym genera³ów Tatara,
Utnika i Nowickiego (TUN), ale
tak¿e Kirchmayera i innych. Co ciekawe, tamten proces, genera³ów
peerelowskich, zakoñczy³ siê wyrokami wiêzienia, a tutaj wyrokami
œmierci. Komuniœci chcieli pokazaæ
publicznie, ¿e s¹ dobrotliwi, skazuj¹, ale po z³o¿onej samokrytyce i
przyznaniu siê genera³ów ³askawie
daruj¹ im ¿ycie. W tym procesie
zabijali po cichu, bez rozg³osu. Gdy
¿ony domaga³y siê og³oszenia rehabilitacji w prasie, us³ysza³y, ¿e gazety o procesie nie pisa³y, wiêc nie ma
co teraz prostowaæ.
Kobiety zwi¹za³y komitet, który
domaga³ siê zadoœæuczynienia.
W³adze wyrazi³y zgodê na postawienie nagrobków, niedaleko
„£¹czki”, ale nie przy sobie, by nie
zamieni³o siê w miejsce kultu. Rozlokowano pomniki w ró¿nych miejscach. Powsta³y groby bez cia³.

- Na ka¿de s³owo umieszczone
na tablicy musia³ wyraziæ zgodê
Komitet Centralny PZPR. Nie wolno by³o napisaæ, ¿e zosta³ rozstrzelany. Pod naciskiem ¿on w prasie
ukaza³a siê krótka notka, ¿e tacy i
tacy oficerowie zostali zrehabilitowani - obrazuje ten strach przed
prawd¹ pani Bo¿enna.

61 lat poszukiwañ.
Ile jeszcze?
Pani Maria do koñca nie wierzy³a w œmieræ mê¿a. Zmar³a w Drawsku Pomorskim 29.01.1999 roku., w
wieku 93 lat, nie doczekawszy
prawdziwego pochówku mê¿a. W
tej materii niewiele zrobi³y równie¿
w³adze III RP. Wszak mijaj¹ jej ju¿
23 lata, a cia³a pp³k. Minakowskiego nie odnaleziono. Prace poszukiwawcze podjê³o ju¿ nowe pokolenie, w tym Instytut Pamiêci Narodowej. Prze³om nast¹pi³ w 2012 roku,
gdy rozpoczêto prace ekshumacyjne na tzw. £¹czce. Natrafiono na
do³y z wieloma cia³ami. Oszacowano, ¿e mo¿e le¿eæ tu oko³o 300 cia³.
Do tej pory wydobyto szcz¹tki 194
osób. Odkryto m.in. cia³a pomordowanych skrytobójczo ¿o³nierzy AK
i ¯o³nierzy Wyklêtych i rozpoczêto
ich identyfikacjê. Bierze w nich
udzia³ dr Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym rektor prof. Andrzej
Ciechanowicz stworzy³ nowatorsk¹
Polsk¹ Bazê Genetyczn¹ Ofiar Totalitaryzmów. Dr Ossowski osobiœcie odwiedzi³ i rozmawia³ z pani¹
Bo¿enn¹. Pobra³ próbki DNA. Do
tej pory uda³o siê zidentyfikowaæ
zaledwie 16 cia³. Wœród nich szcz¹t-

Ps. Wiadomoœæ z ostatniej chwili. Sejm przyj¹³ poprawkê w bud¿ecie Instytutu Pamiêci Narodowej,
która gwarantuje dodatkowy 1 mln
z³ na badania genetyczne ofiar represji komunistycznych.
Straceni w tym procesie
Mjr Zefiryn Machalla, lat 37, pracownik Sztabu Generalnego.
P³k pil. Bernard Adamecki, lat 55,
komendant Oficerskiej Szko³y Lotniczej w Warszawie.
P³k dypl. Józef Jungrav, lat 55,
kierownik referatu w Sztabie.
P³k pil. August Menczak, lat 58,
szef Wydzia³u Organizacyjnego Dowództwa WL.
Pp³k Stanis³aw Michowski, lat 52,
szef sekcji studiów w Sztabie Generalnym.
P³k pil. Szczepan Œcibior, lat 49,
dowódca 7 pu³ku lotniczego i komendant Oficerskiej Szko³y Lotniczej.
Kmdr por. Zbigniew Przybyszewski, lat 45, szef artylerii Marynarki
Wojennej.
Kmdr Stanis³aw Mieszkowski, lat
49, dowódca Marynarki Wojennej.
Kmdr Jerzy Staniewicz, lat 49,
szef wydzia³u Marynarki Wojennej
SG.
Pp³k Marian Orlik, lat 36, wyk³adowca taktyki.
Pp³k Marian Kita, lat 40, wyk³adowca w oficerskiej Szkole Samochodowej.
Por. mar. Zdzis³aw Ficek, lat 47,
dowódca baterii.
P³k Mieczys³aw Oborski, lat 53,
szef Sztabu Artylerii Okrêgu Warszawskiego.
Pp³k pil. Marian Rypson, lat 54,
szef Wydzia³u Planowania Dowództwa WL.
Pp³k nawig. Zygmunt Soko³owski,
lat 45, szef Wojski Lotniczych SG.
Mjr Benno Zerbst, lat 40, Biuro
Studiów Oddzia³u II SG.
P³k Feliks Micha³kowski, lat 46,
dyr. naukowy Oficerskiej Szko³y Broni Pancernej.
P³k Aleksander Rode, lat 46, st.
inspektor broni pancernej.

