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Wstęp 
 

Współpraca fundacji Concordia Szczecin z organizacjami 

zrzeszającymi emerytów, rencistów i inwalidów na terenie gminy 

Goleniów trwa nieprzerwanie od kilku lat. Jej efektem jest wspólne 

przeprowadzenie szeregu inicjatyw mających na celu podniesienie 

sprawności seniorów, zapewnienie im kompleksowego wsparcia,  

a także – a może przede wszystkim – pokazanie, że jesień życia może 

być piękna. W roku 2018, w wyniku nawiązania współpracy pomiędzy 

PZERiI a Fundacją Szczecin, przy wykorzystaniu środków z dotacji ASOS 

udało się utworzyć klub ”Emeryta, rencisty i inwalidy”, które jest 

miejscem spotkań dla osób starszych. Przy Klubie działa grupa 

wolontariuszy w wieku powyżej 60 lat, w tym 15 osób bardzo 

aktywnych. Utworzone z kolei centrum asystenckie, dzięki wsparciu ze 

środków w edycji ASOS 2019 pozwoliło na rozszerzenie form 

prowadzonych działań – tak o kolejne osoby, jak i miejsca. Pozytywnym 

efektem jest aktywizacja koła PZERiI Goleniów w Mostach, co 

kontynuowane było w roku 2020. Co więcej, formy aktywności 

przewidziane w realizowanym w roku 2020 projekcie Centrum 

Concordia były jedyną szansą dla osób starszych na wspólne spotkania, 

rozwijanie ich kreatywności, zapewnienie pomocy prawnej, czy 

psychologicznej.  

Pomysł na realizację kolejnego projektu - Centrum aktywności 

Concordia+, realizowanego w ramach Programu wieloletniego na rzecz 

Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 jest wynikiem 

dotychczasowych doświadczeń, jak również obserwacji wzrostu 

aktywności osób objętych wsparciem dzięki uczestnictwu  

w realizowanych formach wsparcia. Dzięki uprzejmości Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz przy wielkim wsparciu Instytutu 

Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego dotychczasowe formy 

wsparcia zostały wzmocnione tak potrzebnymi działaniami, jak poprawa 

bezpieczeństwa seniorów, czy profesjonalne wykłady prowadzone 

przez doświadczonych pracowników naukowych Instytutu. 



6 
 

Postanowiliśmy także przybliżyć sylwetki aktywnych seniorów, a także 

tzw. Dzieci Wojny. Mamy głęboką nadzieję, że realizowane w tym 

obszarze działania pozwolą na ocalenie ich losów od zapomnienia.  

Realizowane działania spotkały się z szerokim, pozytywnym 

odzewem ze strony tak uczestników, jak i osób nasze działania 

obserwujących. Obecnie realizowany projekt zbliża się ku końcowi (bo 

wszystko, co dobre szybko się kończy) – ale publikacja, do której lektury 

Państwa w imieniu Fundacji serdecznie zapraszam – pozostanie 

pięknym dowodem podjętej aktywności. Za możliwość realizacji 

projektu dziękujemy wszystkim jego uczestnikom, partnerom, 

trenerom, doradcom i osobom bezpośrednio zaangażowanym.      

                            

   Agnieszka Poręczewska - Bereszko 

                              Prezes Fundacji 

 

 

 

  



7 
 

Przedmowa  
 

O/R PZERiI w Goleniowie z Fundacją Concordia współpracuje od 

kilku lat. Niestety pandemia i niezależne od nas czynniki na dwa lata tę 

współpracę przerwały. Dlatego z taką radością w tym roku  ją 

wznowiliśmy. Ucieszyliśmy się z bogatej oferty projektu „Aktywni+” 

odmiennej, niestereotypowej, ciekawej. 

Duże zainteresowanie wzbudziły zajęcia prowadzone przez 

specjalistów – terapeutów, na których  seniorzy opanowywali techniki 

poprawy samopoczucia, sprawności pamięci czy obniżenia poziomu 

stresu. Nasi seniorzy mieli także możliwość uzyskania indywidualnych 

porad psychologicznych. 

Wiedzę potrzebną każdemu seniorowi przyniosły spotkania  

z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa  i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego. W korelacji z naszymi własnymi 

projektami mogliśmy uczestników tych spotkań obdarować 

niezbędnymi podręcznikami, utrwalającymi wiedzę zdobytą na  

w/w spotkaniach. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania  

z przedstawicielami Policji, na których nasi seniorzy poznawali zasady 

bezpieczeństwa, których znajomość jest niezbędna w różnych 

sytuacjach życiowych. 

W projekcie nie zapomniano także o sprawności fizycznej 

naszych członków. Prowadzone zajęcia w różnych miejscach, na sali 

gimnastycznej czy na polanie w lesie, cieszyły się dużym 

zainteresowaniem naszych pań. 

Nasze seniorki na zajęciach rękodzielniczych mogły poznawać 

nowe techniki pracy z różnymi materiałami i wykonywały przepiękne 

prace. Wspólna praca „Goleniów w różnych technikach” została 

zaprezentowana na wystawie         w Greifswaldzie. 

Interesująca była oferta wycieczek krajoznawczych. 

Skierowaliśmy ją do określonych grup naszych seniorów, tak, aby były 

związane z ich uczestnictwem w innych zajęciach (grupa fotograficzna, 
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historyczna, rowerowa) czy o specyficznych możliwościach  

i ograniczeniach ruchowych. Dzięki tym wycieczkom mogliśmy też 

uhonorować grupę szczególnych aktywistów. 

Dzięki współpracy z miejscowym muzeum, udało nam się 

zorganizować szczególne spotkanie w grupie najstarszych członków 

naszego związku. Spotkało się ono z bardzo pozytywnym emocjonalnie 

odbiorem. Na spotkaniu mogliśmy zaprezentować, oprócz eksponatów 

muzealnych, zdjęcia powojennego Goleniowa, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, na otrzymanych od fundacji sztalugach. 

Realizując projekt mogliśmy ocalić od zapomnienia osoby, 

których życiorysy są nierozłącznie związane z historią Polski oraz te, 

które przyczyniły się do rozwoju naszego miasta, swoją pracą, 

działalnością, wykonując tzw. pracę u podstaw. Pokazaliśmy także 

seniorów – pasjonatów, którzy pomimo swojego wieku nadal są aktywni 

i rozwijają swoje pasje. 

Zarząd O/R PZERiI w Goleniowie dziękuje Fundacji Concordia za 

możliwość uczestniczenia w realizacji projektu,      z tak bogatą ofertą,  

„Aktywni+”, mając jednocześnie nadzieję na dalszą współpracę. 

 

Zofia Budny 
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Identyfikacja ryzyka zarządzania 

bezpieczeństwem osób starszych przez Policję  

z wykorzystaniem wsparcia trzeciego sektora 
 

Wykonywanie zadań ustawowych Policji związanych ze 

świadczeniem usług publicznych, przejawiających się w zapewnieniu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego dotyczy ogółu osób 

przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz wymaga 

systematycznej współpracy zarówno strony służbowej jak i pełnego 

przekroju, indywidulanych osób, społeczeństwa, instytucji i organizacji. 

Piramida potrzeb Abrahama Maslowa wskazuje, że jedną  

z podstawowych funkcji potrzeb życiowych człowieka jest potrzeba 

bezpieczeństwa. Potrzeba bezpieczeństwa dotyczy  pełnego przekroju 

tkanki społecznej i jest szczególnie istotna dla  funkcjonowanie 

zorganizowanego społeczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa jest 

procesem niezwykle złożonym, w którym istotną rolę odgrywa  cykl 

zmian pokoleniowych, w których równowaga i uzupełnianie się cech 

młodości i witalności z doświadczeniem i dojrzałością stanowi jeden  

z podstawowych elementów wpływających na poczucie 

bezpieczeństwa. 

Biorąc pod uwagę zmieniającą się obecnie strukturę 

pokoleniową; a w szczególności uwzględniając dane dotyczące 

demografii Polski oraz Europy z kilku ostatnich lat; należy stwierdzić, że 

skala zjawiska starzenia się społeczeństwa, szczególnie w państwach 

wyżej rozwiniętych, znacznie wzrosła,  co – przy jednoczesnym spadku 

przyrostu naturalnego w tych krajach – sprawia, że odsetek udziału osób 

starszych w społeczeństwie na tendencję rosnąca. 

Zapewnienie świadomości bezpieczeństwa wśród osób 

starszych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez 

komórki organizacyjne Policji. W ramach szerokiego wachlarza kampanii 

skierowanych do osób starszych zamieszkujących na terenie kraju Policja 

informuje, instruuje osoby starsze jak bezpiecznie żyć oraz przestrzega 
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seniorów przed pojawiającymi się  zagrożeniami. 

1. Zakres działalności Policji 

1.1.  Zadania Policji 

Realizacja kompetencji ustawowych Policji wymaga realizacji 

zadań wynikających  z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji1 

oraz  w wydanych na jej podstawie aktach prawnych wykonawczych, 

zarówno powszechnie obowiązujących jak i wewnętrznych. 

Podstawowe zadania Policji dotyczą następujących aktywności 

wymaganych przepisami: 

 1) ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi 

zamachami naruszającymi te dobra; 

 2) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym 

zapewnienie spokoju                           w miejscach publicznych oraz 

w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w 

ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania; 

 3) inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 

kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 

państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

 4) wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców; 

 5)  nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami 

ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach; 

 6) kontroli przestrzegania przepisów porządkowych  

i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub 

obowiązujących w miejscach publicznych; 

 7)  współdziałania z policjami innych państw oraz ich organizacjami 

międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii 

Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych 

oraz odrębnych przepisów; 

                                                           
1 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ((Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 

1687 z późm. zm.). 
 



11 
 

 8) gromadzenia, przetwarzanie i przekazywanie informacji 

kryminalnych; 

 9 )prowadzenia bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy 

kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). 

Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii 

Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach  

i w zakresie w nich określonych. 

 

1.2. Funkcje Policji  w obszarze bezpieczeństwa publicznego 

Skala realizowanych zadań Policji dotyczy trzech podstawowych 

kierunków – funkcji  wykonywania czynności służbowych w Policji: 

a) funkcji prewencyjnych – których celem jest ochrona 

bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowanego przede 

wszystkim przez ograniczenie przestrzeni do popełniania 

przestrzeń i wykroczeń, 

b) funkcji kryminalnych – których celem jest ściganie sprawców 

przestępstw popełnionych, 

c) funkcji wspomagających – których celem jest zapewnienie 

warunków finansowych, technicznych i organizacyjnych 

niezbędnych do realizacji funkcji prewencyjnych  i kryminalnych. 

Uwzględniając powyższy podział zadań i służb policyjnych, planowanie 

zasobów w zakresie realizacji zadań profilaktycznych i prewencyjnych w 

odniesieniu do osób starszych musi być oparta na koordynacji sił  

i środków w celu osiągnięcia zdefiniowanych w przepisach oraz 

strategiach celów, zadań i funkcji Policji. 

 

1.3. Prewencja wśród osób starszych 

Zasadniczym zadaniem działań prewencyjnych i profilaktycznych Policji 

jest zapobieganie zdarzeniom, których ofiarami są najczęściej osoby 

starsze, poprzez stworzenie systemu szkoleń seniorów w zakresie 

bezpiecznego zachowania  się w miejscach publicznych i miejscu 

zamieszkania oraz ograniczenie zachowań generujących zagrożenia. 

Spotkania z seniorami odbywają się w jednostkach Policji, gminnych 

świetlicach, parafiach, domach pomocy społecznej w kołach gospodyń 
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wiejskich oraz na uniwersytetach trzeciego wieku. Ważnymi ośrodkami 

spotkań są również siedziby fundacji i stowarzyszeń wspierających 

Policję w realizacji jej zadań ustawowych dotyczących prewencji 

bezpieczeństwa seniorów. 

Podczas spotkań policjanci omawiają metody działania przestępców 

oszukujących osoby starsze oraz przypominają jak uniknąć utraty 

cennych przedmiotów oraz pieniędzy przytaczając różne zdarzenia  

z udziałem seniorów i wskazując jak działa sprawca kradzieży, czy 

oszustwa metodą „na pracownika socjalnego,  „na wnuczka” i „na 

policjanta” oraz wielu innych oszustw skierowanych do osób starszych. 

W działania prewencyjne dotyczące osób starszych angażują się również 

organizacje non-profit, które w trakcie prowadzonych spotkań zachęcają 

do przemyślanych, bezpiecznych zachowań w każdym obszarze życia 

codziennego; zarówno w zaciszu domowym jak i w tętniącej dynamiką  

i zmiennością  przestrzeni publicznej. 

 

1.4. Podmioty trzeciego sektora  

Istotnym wsparciem dla działań Policji w zakresie prewencji 

bezpieczeństwa jest tzw. trzeci sektor. Nazwa Trzeci sektor to  inna 

nazwa stosowana do ogółu organizacji pozarządowych. Organizacjami 

pozarządowymi są organizacje niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych2 lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami 

i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub 

samorządowymi osobami prawnymi oraz niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 

4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie3. 

                                                           
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 
157 poz. 1240 z późn. zm.). 
3 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie ( Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Sektor
https://mfiles.pl/pl/index.php/Ustawa
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zdolno%C5%9B%C4%87
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2. Ryzyko zarządzania bezpieczeństwem 

2.1. Ryzyko 

Wszelka aktywność człowieka jest narażona na ryzyko.                                                                    

Ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, działania lub 

zaniechania, które ma wpływ na osobę lub instytucję. Może ono 

przybrać charakter pozytywny – szansy lub negatywny – zagrożenia.  

Pojęcie ryzyka ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania  

indywidualnych osób, zorganizowanych społeczeństw, w szczególności 

działających w ramach odrębnych samodzielnych organizacji mających 

monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym 

terytorium oraz kształtowanie wewnętrznego prawa i polityki 

społeczno-gospodarczej  państw. 

Konieczność  wprowadzenia nowoczesnych narzędzi i technik realizacji 

zadań Policji w odniesieniu do osób starszych wymaga należytego 

przygotowanie merytorycznego, społecznego oraz  poprawy warunków 

służby i obsługi obywateli. Według Mariusz Gulczyński państwo jest 

przymusową organizacją, wyposażoną  w atrybuty władzy zwierzchniej 

po to, by ochraniać przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi 

ład, zapewniający zasiedlającej jego terytorium społeczności, 

składającej się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, 

warunki egzystencji korzystne odpowiednio do siły ich ekonomicznej 

pozycji i politycznych wpływów. 

Państwo powinno posiadać mechanizmy koordynacji polityki 

społecznej, gospodarczej, której niezbędnym elementem jest polityka 

wobec osób starszych. Dotyczy to w szczególności takich państw jak 

Polska, która stoi na krawędzi istotnych problemów demograficznych  

w tym zagrożeń szczególnie uciążliwych dla starzejącego się 

społeczeństwa. 

 

2.2. Zarządzanie ryzykiem 

W procesie zarządzania ryzykiem, którego głównym zadaniem 

jest weryfikacja czy realizacja celów i zadań jednostki oraz 

funkcjonowanie indywidulanej osoby może być narażona na zjawiska 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adza
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wewnętrzne lub zewnętrzne oddziałujące na jej funkcjonowanie. 

W procesie zarządzania ryzykiem wyróżniamy trzy etapy działań: 

a) Identyfikacja ryzyka 

b) Analiza ryzyka 

c) Odpowiedź na ryzyko 

Punktem wyjścia dla zapewnienia bezpieczeństwa osób starszych jest 

identyfikacja wszystkich możliwych obszarów ryzyka. Analiza ryzyka na 

etapie zapoznana z sytuacją demograficzną, społeczną i gospodarczą; 

mającą krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa obywatelskiego osób 

starszych przebywających na obszarze  kraju wskazuje  następujące 

zidentyfikowane obszary ryzyka: 

1) Bezpieczeństwo seniora w domu - zabezpieczenie mieszkań 

przed włamaniem i kradzieżą 

2) Ryzyko związane z transakcjami gotówkowymi  

i bezgotówkowymi realizowanymi przez seniorów 

3) Kradzież mienia osób starszych  

4) Samotność, stan zdrowia osób starszych – istniejące 

dysfunkcje 

5) Pomoc sąsiedzka  

6) Przemoc wobec osób starszych 

7) Patologie społeczne 

8) Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 

9) Higiena żywienia i bezpieczeństwo farmakologiczne 

10) Bezpieczeństwo w handlu. 

11)  Zagrożenia w ruchu drogowym4. 

Szczegółowa identyfikacja rodzajów ryzyka oddziałującego na 

bezpieczeństwo osób starszych, zarówno w aspekcie zdefiniowania 

kategorii ryzyka jak również wskazania zagrożeń została przedstawiona 

w tabeli nr 1. 

                                                           
4 https://ops.suchylas.pl/wp-

content/uploads/2017/10/Bezpieczne_zycie_seniorow.pdf, Bezpieczne Życie 

Seniorów Program prewencyjny  Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

 

https://ops.suchylas.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bezpieczne_zycie_seniorow.pdf
https://ops.suchylas.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bezpieczne_zycie_seniorow.pdf
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Tabela 1. Wyodrębnione najważniejsze rodzaje ryzyka oddziałujące na 

bezpieczeństwo osób starszych. 

 

Rodzaj ryzyka Opis 

Ryzyko obszaru 
 

Bezpieczeństwo 
seniora w domu 

 

Kategoria  ryzyka dotyczy zabezpieczenie 
mieszkań przed włamaniem, analizy 
zagrożeń dotyczących położenia mieszkania 
(parter, piętro, dzielnica, wieś, miasto itp.).  
Należy zwrócić uwagę na propagowane 
codziennych nawyków zwiększających 
poczucie bezpieczeństwa (zamykanie drzwi 
wejściowych w każdej sytuacji),  negowanie 
stereotypu, że włamywacze pracują jedynie 
nocą, zachęcanie do  oznakowania 
wartościowych przedmiotów, spisanie 
numerów fabrycznych lub cech 
szczególnych,  systemy zabezpieczeń 
(rodzaj drzwi, zamków, alarmów itp.).  

Ryzyko obszaru 
 

Ekonomiczny aspekt  

bezpieczeństwa 

Zdefiniowana kategoria ryzyka dotyczy 
miejsca przechowywania środków 
pieniężnych. Gotówka w domu generuje 
dużo większe ryzyko niż przechowywanie 
środków na rachunku bankowym. 
Czynnikami ryzyka jest informowanie przez 
seniorów osób trzecich o terminie 
otrzymania renty, emerytury, 
przekazywanie informacji o wysokości 
świadczeń. Należy zwrócić uwagę na 
zastrzeganie skradzionych dokumentów nie 
tylko na Policji, ale również w banku, 
zastrzeganie skradzionych lub zagubionych 
kart płatniczych i ochrona nr PIN.  

Ryzyko obszaru 
 

Metody okradania 
osób starszych 

 

Ryzyko dotyczy identyfikacji sposobów  
kradzieży w mieszkaniu: na kominiarza, 
wnuczka, akwizytora, urzędnika 
państwowego, „na szklankę wody”, pod 
pretekstem przeprowadzenia wywiadu 
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środowiskowego, ankietyzacji. Kategoria 
ryzyka dotyczy również form i metod 
działalności przestępczej w obszarze 
kradzieży                      w miejscach publicznych, 
zwrócenie uwagi na wypracowanie postaw 
asekuracyjnych, podczas kontaktu 
bezpośredniego             i pośredniego   
z potencjalnym sprawcą.  

Ryzyko obszaru 
 

Problem samotności 
osób starszych 

 

Kategoria ryzyka dotyczy zagrożeń 
związanych z korelacją stanu zdrowia osób 
starszych, możliwości  utrzymywania 
kontaktów                      z innymi osobami 
oraz przepływem informacji  
o potencjalnych zagrożeniach. Należy 
zapewnić możliwość dotarcia do seniorów  
i nawiązywania z nimi kontaktów zarówno 
przez członków rodzin, znajomych, 
pracowników socjalnych  jak również 
wolontariuszy organizacji pożytku 
publicznego. 

Ryzyko obszaru 
 

Pomoc sąsiedzka 
 

W ramach identyfikacji ryzyka należy 
zwrócić uwagę na prawidłowe 
kształtowanie stosunków rodzinnych oraz  
sąsiedzkich w odniesieniu do prewencji 
bezpieczeństwa. Najlepszym alarmem  jest 
mieszkanie pod nadzorem rodziny                            
i sąsiadów, problematyka bierności w życiu 
społeczności sąsiedzkiej,  sytuacje 
zagrożenia,  kiedy wezwać Policję – jak 
prawidłowo zgłaszać zdarzenie. 
Przedmiotowa kategoria dotyczy 
identyfikacji, czy procesy społeczne zostały 
należycie zdefiniowane oraz są 
zdiagnozowane i ustalone w odniesieniu do 
wymaganych postaw i działań. 

Ryzyko obszaru 
 

Kategoria ryzyka dotyczy zachowania  
i postaw osób starszych                        
w przypadku zaistnienia przemocy wobec 
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Przemoc wobec osób 
starszych 

osób starszych. Sytuacje związane  
z przemocą fizyczną – sposoby radzenia 
sobie w tego typu sytuacjach, sytuacje 
związane z przemocą domową, 
psychologiczne aspekty przemocy, 
identyfikacja wiedzy gdzie można uzyskać 
pomoc i jak sobie radzić w sytuacjach 
kryzysowych.  

Ryzyko obszaru 
 

Patologie społeczne 

Wszelkie grupy społeczne, w tym osoby 
starsze są narażone na patologie związane  
z używkami. Alkoholizm,  narkomania (m.in. 
dotykająca członków rodzin seniorów). 
Kategoria ryzyka generuję zarówno 
problemy zdrowotne, społeczne, jak 
również nasila możliwość wpływu 
czynników negatywnych w pozostałych 
wskazanych czynnikach ryzyka. 

Ryzyko obszaru 
 

Bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe 

Ryzyko pożarowe jest szczególnie 
niebezpieczne dla osób starszych. Zatrucie 
tlenkiem węgla, właściwe rozpoznawanie 
zagrożeń pożarowych, popularyzacja 
problematyki,  niewłaściwa eksploatacja 
urządzeń elektrycznych to potencjale źródła 
zagrożenia 

Ryzyko obszaru 
 

Higiena żywienia                            
i bezpieczeństwo 
farmakologiczne 

Kategoria ryzyka dotyczy właściwego 
przechowywania żywności,  profilaktyki 
zatruć pokarmowych, promowania 
zachowań prozdrowotnych wśród seniorów 
– promocja zdrowia,  niebezpieczeństwa 
niewłaściwego leczenia farmakologicznego,  
świadomy senior w aptece. Należy zwrócić 
uwagę na narastające zjawisko handlu 
lekami w sieci internetowej. 

Ryzyko obszaru 
 

Bezpieczeństwo w 
handlu 

Kategoria ryzyka dotyczy obrotu 
gospodarczego, w ramach którego osoby 
starsze są narażone na istotne zagrożenia 
kryminalne. Należy zwrócić umowę na 
przekazywanie z instytucjami 



18 
 

konsumenckimi oraz jednostkami sektora 
trzeciego informacji w zakresie form 
odstąpienia od umowy, ryzyka związanego 
ze sprzedażą poza lokalem handlowym, 
ochrona interesów konsumentów.  

Źródło: Opracowanie własne 

 

 2.3. Wsparcie podmiotów trzeciego sektora w zarządzaniu ryzykiem 

osób starszych 

       Analiza ryzyka powinna służyć identyfikacji, rozpoznaniu  

i  zdefiniowaniu istotnych elementów ryzyka oraz być podstawą do 

wdrożenia działań ograniczających możliwość jego materializacji   

w przyszłości.  

Zadania ustawowe Policji w obszarze bezpieczeństwa obywateli dotyczą 

w szczególności osób starszych. Zasoby kadrowe Policji nie zapewnią 

pełnego wykonywania zadań w zakresie zidentyfikowanych ryzyka  

w odniesieniu do całego zbioru osób starszych. 

Ważne jest więc zaangażowanie podmiotów non – profit w działania 

dotyczące profilaktyki bezpieczeństwa. 

Mikrodeterminanty warunkujące konieczność korzystania ze wsparcia 

jednostek trzeciego sektora w odniesieniu do osób starszych dotyczą 

między innymi pomocy w obszarach: 

a) niepełnosprawności seniorów 

b) niesamodzielności seniorów 

c) chorób chronicznych seniorów 

d) dotarcia do starszych osób samotnych 

e) zapoznawania osób starszych zmianami otoczenia społecznego 

f) promowania nowinek technicznych wśród osób starszych 

g) przekazywania informacji o zagrożeniach  

h) integracji środowiska osób starszych 

i) pomocy w codziennym funkcjonowaniu w życiu społeczno-

gospodarczym. 

 

 



19 
 

Podsumowanie 

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa seniorów powinno być 

jednym z istotnych działań służb państwowych. Jest ono szczególnie 

ważne jeżeli uwzględnimy aspekty społeczne – szczególnie odnoszone 

do sytuacji demograficznej Polski.  Stały wzrost odetka osób starych  

w społeczeństwie wymaga podejmowania skoordynowanych działań 

mających na celu zapewnienie seniorom różnych form wsparcia5.  

Istotnym obszarem wsparcia jest obszar szeroko pojętego  

bezpieczeństwa publicznego. 

Celem niniejszego referatu było zwrócenie uwagi na istotne 

znaczenie systematyki  i ciągłości działań w zakresie identyfikacji, analizy 

i odpowiedzi na ryzyko zagrożeń dotyczące funkcjonowania osób 

starszych w życiu społeczno-gospodarczym. 

Szczególnego zwrócenia uwagi wymaga współpraca Policji, służb 

socjalnych oraz instytucji non – profit w promowaniu zachowań i postaw 

wpływających  pozytywnie na bezpieczeństwo codziennego 

funkcjonowania każdego seniora. 

 

 

 

dr Marek Jasztal 

Komenda Wojewódzka Policji W Szczecinie  

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie                           

 

  

                                                           
5 System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Praca zbiorowa 
pod redakcją B. Szatur-Jaworskiej, P. Błędowskiego, Raport Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Warszawa  2016 rok. 
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Bezpieczeństwo - Seniorze, nie jesteś sam 
 

W ramach tych działań zrealizowano: 

 poradnictwo prawne, ekonomiczno-konsumenckie, 

psychologiczne, 

 dwa 4-godzinne spotkania dla seniorów z przedstawicielem 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i Komendy 

Powiatowej w Goleniowie na tematy bezpieczeństwa 

obejmujące praktyczne aspekty zabezpieczenia się przed 

przestępstwami dotyczącymi osób starszych – oszustwa „na 

wnuczka” oraz inne internetowe, sposoby działania sprawców 

w zakresie próby przejęcia dostępu do środków płatniczych  

i bramek bankowych, cyberprzemoc. W każdym spotkaniu brało 

udział ponad 50 seniorów z różnych organizacji senioralnych  

i nie tylko. Na przykładzie bardzo realistycznych spotów 

omawiane były sytuacje, w których każdy senior mógłby stać się 

ofiarą oszustów, manipulantów, czy osób stosujących przemoc. 

Uczestnicy dostali bardzo konkretne informacje jak 

zabezpieczyć siebie, swoje mienie, finanse, a także jak nie być 

przyczyną nieszczęścia innych ludzi. Prelegentom zadawano 

pytania, dzielono się opiniami i własnymi doświadczeniami. 

Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej , luźnej 

atmosferze, pomimo podejmowania ważnych i poważnych 

tematów. 
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 dwa wyjazdowe szkolenia 4-godzinne do Instytutu Nauk 

Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego (warsztaty edukacyjne  

z zakresu bezpieczeństwa w sieci- zachowanie anonimowości, 

zasady postowania, zagrożenia wynikające z hejtu, obecności 

zjawiska „trollowania” itp. oraz zajęcia z zakresu prawa 

spadkowego z elementami prawa finansowego, tj. pożyczki, 

kredyty, jak się ustrzec przed nieuczciwym kontrahentem). 
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Warsztaty „Trening pamięci i asertywność” 
 

Warsztaty Treningu pamięci i komunikacji z elementami Artekinezjologii 

oraz trening Mindfulness Awarenes Compassion MAC. W ramach 

zadania zostało zorganizowanych 90 h warsztatów oraz 40h treningu 

MAC. 

Sprawna pamięć i koncentracja uwagi mają duży wpływ na  codzienne 

funkcjonowanie każdego z nas. Dopóki je ćwiczymy i są sprawne, to 

korzystnie wpływają na nasze codzienne życie. Czasem nawet ich nie 

doceniamy. Wydaje nam się, że są nam dane raz na zawsze. Dopiero gdy 

zawodzą, gdy łapiemy się na tym, że po raz kolejny czegoś 

zapomnieliśmy zrobić, że chcemy coś powiedzieć i nie możemy znaleźć 

odpowiedniego słowa, to zaczynamy doceniać ich wartość. 

Uczestnicy brali udział w różnego typu ćwiczeniach usprawniających 

pamięć i koncentrację. 

W zajęciach uczestniczyli mieszkańcy gminy Goleniów. Z uwagi na 

komfort uczestników warsztaty odbywały się w niewielkich grupach. 

Podczas warsztatów uczestnicy „uczyli się jak się uczyć”, ćwiczyli pamięć 

i koncentrację uwagi, a także rozwijali umiejętności komunikacyjne, 

między innymi te, które są związane ze stawianiem granic i asertywną 

odmową. Warsztaty prowadziła Lidia Sobolewska oraz Jadwiga Wojtyła. 
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Kampania bezpieczeństwa dla seniora 
 

W ramach tych działań we współpracy ze specjalistami dyżurującymi, 

Komendą Wojewódzką Policji przygotowano materiały profilaktyczne w 

postaci dwóch instruktażowych filmów dla seniorów oraz 10 artykułów 

informacyjnych o bezpieczeństwie. Materiały są do pobrania na stronie 

internetowej Fundacji ora stronie PZERiI.  

 

 

Poprawa wizerunku osób starszych - Pamiętajmy 

o dzieciach wojny 
 

Maria Nowadczyk 
Chciałabym porozmawiać z Panią o czasach drugiej wojny światowej  

i Pani losach wtedy, ale może na początek zaczniemy w ogóle od tego, 

gdzie się Pani w urodziła ? 

Ja się śmieje, że jestem Warszawianka zza Buga. Urodziłam się  

w Warszawie i miałam miesiąc czasu, jak moi rodzice wyjechali na 

Ukrainę. Ojciec dostał pracę i pracował w więzieniu jako strażnik.  

W 1939 roku tata uległ wypadkowi, dlatego też mieliśmy wracać do 

Warszawy - bo moi rodzice byli spod Warszawy.  

Ojciec, w maju lub czerwcu  wyjechał już do Warszawy, a 1 września ja 

z mamusią miałam wracać, ale wojna wybuchła. Całą wojnę  byłam na 

Ukrainie i dopiero w 1945 roku przyjechaliśmy tu na zachód, ja miałem 

wtedy 14 lat. To była taka  bardzo długa trasa ponieważ jechaliśmy 

prawie miesiąc czasu. Pierwsze zatrzymanie to był Lublin, potem 

Poznań, Iława ale nigdzie się  nam nie podobało. Jechaliśmy dalej  

i w  Stargardzie trochę staliśmy i wtedy dojechaliśmy do Goleniowa. 

Gdyby tory nie były zarwane za mostami  to kto wie, czy byśmy jeszcze 

dalej nie pojechali? A tak to przyjechaliśmy tutaj do Goleniowa. Tu się 
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osiedliliśmy, ale miałyśmy tu być miesiąc, potem dwa, potem pół roku  

i tak do dzisiaj tu jestem.   

Tam na Ukrainie chodziłam do przedszkola prowadzonego przez siostry 

zakonne, skończyłam 4 klasy, tu chodziłam do szkoły do 5 klasy  

i chodziłam dwa lata ponieważ co roku kończyłam dwie klasy. Potem 

chodziłam do liceum w Nowogardzie, wyszłam za mąż, urodziłam 

dwójkę dzieci i pracowałam w MPGK  skąd poszłam na emeryturę.  

A co jeszcze pamięta Pani z wojny?  

Mieszkałam na przedmieściu miasta i niedaleko był zamek, więzienie, 

katedra, kuria biskupia. Widziałam różne rzeczy, na przykład niedaleko 

było żydowskie getto i widziałam jak prowadzili Żydów do tego zamku, 

a później ich wywożono (tak jakby na Helenów) i tam w takich rowach 

rozstrzeliwano.  Nie pamiętam, w którym to było roku, ale Ukraińcy 

napadli te obrzeża tego miasteczka i wymordowali tam chyba 12 czy 15 

rodzin, w tym małe roczne dziecko. Osobiście tego nie wiedziałam, ale 

wiem to od mamy, która tam pojechała, ponieważ moja mamusia 

pracowała w ten czas u burmistrza. 

Będąc na Ukrainie pewnego dnia ciągnęło mnie do schronu w katedrze. 

Tam były trzy sklepienia i ludzie uciekali do tych sklepień pod Kościół  

i ja tak ciągnęłam mamusię by iść do schronu. Nim doszłyśmy do 

katedry, to leciał samolot i padła bomba. Pewien Ukrainiec powiedział 

nam, że nie mamy po co wracać do domu, bo spadła na niego bomba  

i wszystko płonie. Widocznie to było przeznaczenie, bo gdybyśmy były 

w domu, to byśmy nie żyły. Mieszkałyśmy tam w takim parterowym 

domu w kształcie litery L i w naszą część padała bomba paląca, a obok 

bomba burząca.  Potem mieszkałyśmy „kątem” u zakonnic, następnie  

u Ukraińca, u którego mieszkałyśmy na samym początku i tak do końca 

wojny.   

Można powiedzieć, że w kwestii materialnej to ta wojna tam was 

dotknęła, ale w takiej rodzinnej, no to przyjechałyście razem.  

Tak ja z mamusią, bo ojca po prostu można powiedzieć, że nie 

pamiętam. On w 1939 wyjechał, to ja miałam 7 lat. Zatrzymał się  

u mamusi siostry i wyszedł na miasto, na Warszawę i  w  trakcie łapanki 

zginął. Cały czas ja się chowałam sama, a moja mamusia pracowała  
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w szpitalu w kuchni, później pracowała u burmistrza i była kucharką. 

Także zawsze coś tam zjadłam, ale chowałam się sama, póki tu na 

zachód nie przyjechałyśmy. 

Co Pani jeszcze pamiętam w młodych lat?  

Nie przeżyłam takich bombardowań. 

Najpierw w 1939 roku weszli Rosjanie, potem Niemcy. Tam gdzie 

mieszkałyśmy to nasze miasto nie było takie zburzone. Ludzie żyli ze 

świadomością wojny, ale tak na co dzień to jej się tam nie odczuwało. 

Nie pamiętam gdzie akurat wtedy pracowała mamusia, ale pojechałam 

na przykład na kolonię, płynęliśmy statkiem po rzece Styr. Były np. 

wtedy naloty, to opiekuna na kolonii powiedziała, że mamy się 

pakować, bo jedziemy w inne miejsce gdzie tez są młodsze dzieci, tu 

zostaną tylko starsze. Jak wróciłam z tego wyjazdu to tylko mamusia 

powiedziała,  Jadzia jest wojna. Potem partyzantka weszła, wojsko, 

Niemcy.  

Inna historia to jak mój ojciec pracował w więzieniu, gdzie był 

strażnikiem i jak Rosjanie weszli to naszą inteligencję wywozili na Sybir. 

Dlatego, że pracował w więzieniu to i my się kwalifikowaliśmy na wywóz 

na Syberię. Jak moja mamusia pracowała u Niemca (burmistrza) i jak 

partyzantka niemiecka weszła, to taki Ukrainiec powiedział, że mamusia 

moja była tam gospodynią. Tam były takie fotele gabinetowe skórzane, 

których dowódca kazał mamusi pilnować, ale niestety ktoś je bardzo 

zniszczył. Wtedy już byłyśmy spakowane i czekałyśmy „na walizkach”, 

na to co się stanie. Mamusia udała się do NKWD i taki żyd, który siedział 

w więzieniu, zapytał mamusi co ona tu robi. Ona mu opowiedziała i on 

jakoś wszystko załatwił, że jednak na Sybir nas nie wywieziono.  No i jak 

to wszystko było spakowane to wtedy właśnie padła ta bomba, więc 

zostałyśmy bez niczego.  

Potem mamusia pracowała w młynie i cały czas coś dorabiała gdzie się 

dało. Ja cały czas chowałam się sama, wszystko co mam w sobie mam 

nabyte, bo moja mamusia nie miała czasu mi nic przekazać. Często 

chodziłam do naszej znajomej – rosyjskiej krawcowej.  

Powiem też taką anegdotę- chciałam mamusi zrobić przyjemność  

i zrobiłam ruskie pierogi razem z koleżanką. Oczywiście wcześniej 
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pytałam znajomych jak je zrobić, no i mamusia była taka szczęśliwa, że 

wszystkich częstowała tymi pierogami, że aż dla niej zabrakło.  

Jak tu wróciłyśmy to należałam do harcerstwa, jechałam na obóz do 

Czaplinka, należałam do chóru kościelnego. 

Można powiedzieć, że pomimo wojny miała pani bardzo dobre życie.  

Wtedy jako dziecko tak, na pewno nie głodowałam. Mamusia miała 

koleżankę, która pracowała w restauracji i zawsze dawała jej dla mnie 

jakieś jedzenie. Luksusów to może nie jadłam, ale na pewno nie 

głodowałam. Jak przyjechałyśmy tu na zachód to ja „chłonęłam” tych 

ludzi, to co mówili, bo byłam do tej pory cały czas sama. 

 A jak kontakt z rodziną jaką miałyście tu w kraju?  

Moja mam miała rodzeństwo i kontakt dopiero miałyśmy jak wróciłyśmy 

do Polski. Jedna ciocia mieszkała w Górze Kalwarii, a ojca rodzina  

w Garwolinie.  

No a jak Pani myśli, jakby wojna nie wybuchła wtedy to jakby 

wyglądałoby Pani życie?  

Nie wiem czy moi rodzice wjechaliby tam na Ukrainę czy mieszkalibyśmy 

w Warszawie. Na pewno tu bym nie mieszkała. Nie wiem jak by było 

gdyby ojciec nie uległ wypadkowi (wyjechał do Płocka i tam budowali 

most z drewna, belka upadła mu na nogę, miał takie 4 rany , które się 

nie goiły dlatego wyjechał do Warszawy, żeby się wyleczyć) . Nie miałam 

tam korzeni bo mam jej tu.  

Jak szłam zanieść do pracy (mamusia wtedy pracowała we młynie) te 

pierogi, które ulepiłam, to trwały zapisy na wyjazd i ja się zapisałam. 

Mamusia po trzech dniach z koleżanką tak z ciekawości czytały kto jest 

na listach do wyjazdu i tam zobaczyła nasze nazwisko. Oczywiście była 

zaskoczona, bo ona się nie zapisywała. Jak wróciła do domu  

i powiedziała mi, że nasze nazwisko jest na listach, to ja się bardzo 

ucieszyłam. Już wcześniej namawiałam mamusię do wyjazdu, ale ona 

mówiła, że gdzie my pojedziemy jak Warszawa jest cała w ruinach, nie 

wiadomo czy ktoś z rodziny żyje. I jak już jechałyśmy to w Warszawie 

namawiałam ją na wysiadanie, ale ona mówiła, że same gruzy tu są  

i jedziemy tam gdzie nas zawiozą. Jechaliśmy cały miesiąc żeby tu 

dojechać.  
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Nie pamiętam też, jak to się stało, że mojego ojca brat był w wojsku i on 

tu przyjechał bo nas odnalazł. I takim sposobem dowiedziałyśmy się kto 

żyje i gdzie mieszkają. Jeździłyśmy potem do Góry Kalwarii, Warszawy  

i Garwolina. Oni tam mieszkali całymi rodzinami więc było ich wiele 

osób, a my byłyśmy same i można było liczyć tylko na siebie.  

Dużo tam zawdzięczałyśmy tej znajomej mamusi bo ona tak zawsze nią 

kierowała, żeby pracowała gdzieś przy jedzeniu, żebyśmy nie były 

głodne. Na przykład mamusia pracowała też w szpitalu i tam 

pomagałam czasami przy oskubywaniu z pierza kur. Czasami w kurze 

było jeszcze jajko więc je zabierałam i mówiłam, że to moje. Byłam 

lubianym dzieckiem. W szpitalu był też taki Niemiec i zawsze mnie 

wołała i dawał mi kawałek sera czy coś innego.  

Jak tak Pani opowiada te historie, to w tych ciężkich czasach, udało się 

Wam spotkać dobrych ludzi, którzy wam pomagali  

Tak, ale jak to mówią byli ludzie i ludziska. Na przykład, jak na początku 

weszli Rosjanie, to nie było co jeść. Ludzie brali ciuchy i jeździli na wieś 

żeby zdobyć za to mąkę albo coś innego. Ukraińcy bardzo chcieli wtedy 

żeby powstała taka policja ukraińska i by Niemcy dali im broń, ale 

Polakom nie dali broni. I były takie sytuacje, że okaleczano ludzi na tych 

wioskach i np. ich ciała pływały w rzece. Ja tego nie widziałam, ale moja 

mamusia już tak.  

Każdy ma swoją drogę życia i widocznie ja mam zapisaną taką długą. 

Bardzo mnie wtedy ciągnęło do tego schronu i gdyby nie to, to by nas 

nie było. Jak tu przyjechałyśmy to też z torbami i powolutku 

zdobywałyśmy inne rzeczy. Moja mamusia też tu dużo pracowała.  

A jak było po przyjeździe do Goleniowa?  

Jak jechaliśmy to było widać tutaj domki (koło liceum), most i dlatego tu 

wysiedliśmy. Razem z nami dotarło tu trochę rodzin. My 

zamieszkałyśmy przy ul. Orzeszkowej i razem z nami to tam chyba 12 

rodzin z naszego transportu. Jak tu się dostaliśmy, to  jeszcze tak nie 

było zasiedlone. Potem przyjechał drugi  transport i powoli zaczęło się 

zasiedlać.  My mieszkałyśmy właśnie z tamtej strony Goleniowa i to był 

mój azyl, a ulica Kościuszki to były same gruzy.  
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Chodziłam do szkoły przy ul. Szkolnej (gdzie kiedyś była Policja), a potem 

do tego czerwonego domku. 

Tam na Ukrainie mieszkałam na przedmieściu miasta, także dopiero jak 

przyjechałam tu na Zachód, to zobaczyłam jak wygląda las, bo ja tego 

nie widziałam.  

A jak żyjemy teraz w czasach, że wybuchła wojna na Ukrainie- a Pani 

mieszkała tam kilka lat podczas innej wojny, to czy to powoduje, ze 

wspomnienia powróciły ? 

Nie oglądam w telewizji tych wiadomości, bo chcę żyć spokojnie. 

Oglądam seriale tureckie bo podobają mi się w nich te krajobrazy. Lubię 

też słuchać muzyki i nawet samej sobie potańczyć.  

Czy będąc już tutaj, wróciła Pani tam kiedyś, żeby zobaczyć te miejsca?  

Tak, to znaczy wróciłam z córką. Chciałam jechać wcześniej, ale nie 

miałam zaproszenia. W końcu udało nam się otrzymać takie zaproszenia 

od zaprzyjaźnionej tam osoby. Chciałam jej pokazać, gdzie mieszkałam. 

Ja tam mieszkałam koło rzeki, ale trochę było tam zmian i to już nie 

wyglądało tak jak wcześniej. Chciałam też zajść do ludzi jacy tam 

mieszkali i coś popytać, ale moja córka przestraszyła się Pana, który 

akurat wyszedł i poszłyśmy już  stamtąd. Mam jeszcze w sobie taki 

niedosyt, ale już więcej tam nie pojechałam.  Ale przed oczami mam jak 

to wyglądało, trochę też tego miasta pamiętam. Łuck – tam 

mieszkałam.   

Chciałabym zapytać jeszcze o tą aktywność na emeryturze? Jedni chcą 

przysłowiowo siedzieć w domu a inni nadal chcą być aktywni? 

Ja należałem do klubu Relax, a koleżanka należała do Uniwersytetu III 

wieku i do naszego klubu. Pewnego dnia powiedziała, że są zawody 

pływackie i czy umiem pływać. No  i zapisała na zawody pływackie. 

Okazało się, że razem z takim panem jesteśmy najstarszymi 

uczestnikami. Mogę się pochwalić, jak miałam 85 lat (2016) to pływałam  

na basenie z Uniwersytetu III wieku i jako najstarsza otrzymałam dyplom 

i medal.  

Po skończonych opowieściach o czasach wojny, Pani Maria – Jadzia- 

pokazywała zdjęcia rodzinne i bardzo dużo opowiadała o wnukach  

i prawnukach, z których jest bardzo dumna.   
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Zofia Tkacz 
Gdzie i kiedy się Pani urodziła?  

Urodziłam się w lubelskim, z dzieciństwa to niewiele pamiętam. 

Mieszkałam w Basoni z mamą i babcią, ojca nie pamiętam bo był  

w wojsku, dziadka tez nie pamiętam.  

Jak nas wywozili to przyjechał po nas wóz z końmi. Pamiętam, że długo 

jechaliśmy po jakichś piaskach, nic z tego domu nie zabraliśmy. Była też 

z nami jakaś pani, na którą mówiłam ciocia z dziewczynką ciut starszą 

ode mnie. Dowieziono nas do jakiejś wioski blisko lasu 

(prawdopodobnie to było Mariampole), wyszedł gospodarz i nas przyjął 

do takiego pomieszczenia gospodarczego, dostaliśmy herbaty. 

Powiedział nam, ze możemy tylko chodzić w obrębie tego 

gospodarstwa, nigdzie więcej. Nie powiedział nam, że za lasem są 

żołnierze.  

Mama z babcią pracowały w polu.  

Nie wiem ile czasu tam byliśmy. Pamiętam pewnie zdarzenie, jak spadła 

bomba za stodołę gospodarza i był taki wielki dół. Okazało się, że w tej 

stodole spali żołnierze rosyjscy i było tam też jedzenie, picie. Jako 

ciekawskie dzieci weszliśmy tam najeść się i wychodząc zauważyli nas 

żołnierze. Nie wiedziałbym, że to żołnierze, ale mieli czerwone gwiazdy. 

Każdego z nas uderzyli, mnie kopnęli i uderzyłam o studnie- do dziś mam 

bliznę. Później babcia mi mówiła, że myśleli z gospodarzem, że nie żyje. 

Byłam zakrwawiona, nie wiedziałam na oko, nie słyszałam nic, miałam 

złamaną rękę, do której mi potem przyłożyli kołek i tak chodziłam.  

Pamiętam też jak pewnego dnia poszłam do tego lasu z koleżanką i tam 

byli żołnierze, którzy poczęstowali nas jedzeniem a później chcieli 

wykorzystać.  

Za jakiś czas przyjechał jakiś transport i wywieźli nas do takiej budy 

ogrodniczej przy pałacu. Żołnierze byli też już tam inni, ponieważ mieli 

inne mundury niż tamci. Ja nadal chodziłam ze złamaną ręka  

i zasłoniętym okiem i jeden z tych żołnierzy zaprowadził mnie tak jakby 

do lekarza. Powiedział mi, żebym nie mówiła, kto mi to zrobił, bo to są 

ich przyjaciele, a mi nie można już  pomóc.  
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Tam rósł chmiel i kazali nam czasami chodzić i go obrywać. Ale mama  

i babcia tam nie pracowały, wszyscy byliśmy w tej budzie ogrodniczej. 

Tam też ten gospodarz donosił nam jedzenie. Generalnie mamy to dużo 

nie widziałam, nie wiem gdzie ona była. Nie wiem ile tam byliśmy, ale 

następnie wywieźli nas przyczepą do Majdanka. Tam spaliśmy na 

słomianych pryczach.  

Z Majdanka wywieźli nad do Urzędowa, do takiego domku. Tam była już 

cała wioska pełna gospodarzy. Tam nam też nie kazano wychodzić poza 

to gospodarstwo. Pamiętam jak za tym gospodarstwem była łąka, rzeka 

i widzieliśmy "chodzące" snopki siana. Jak dopytywałam czemu one się 

ruszają i kto tam jest, to mówili mi żebym się nie interesowała. 

Poszliśmy też na tą wieś na żebry, żeby nam coś dali do jedzenia.  

W jednym domu nas pogonił gospodarz, ale jakaś pani wyniosłam nam 

kilka ugotowanych kartofli. Też nie wiem ile tutaj byliśmy, ale na pewno 

najdłużej z tych wszystkich miejsc. Babcia tu już pracowała: rwała na 

polu len, konopie.  

Ci gospodarze zaprowadzili nas razem z babcią do kościoła, gdzie 

uzgodniono z zakonnicami, że będziemy przychodzić się tam uczyć 

czytać i pisać. Uczyłyśmy się w takiej salce modlitw, czytać, pisać, 

przygotowano nas do komunii. Było tam około 15 dzieci. Jak szliśmy na 

przykład do komunii, to ludzie przynieśli sukienki i jednocześnie była 

komunia i bierzmowanie. Było też takie jakby przyjęcie gdzie dostaliśmy 

herbatę i jakiś taki chlebek. Sukienki musieliśmy oddać i przebrać się  

w swoje ciuchy.  

Kiedy Pani dotarła na zachód?  

Następnym miejscem przewozu był już  zachód. Zawieziono nas na 

stację i wagonami dowieziono do Nowogardu lub Goleniowa, tego nie 

wiem. Wywieziono nas (mamę, babcię z jej synem, ciocię) do Dębic koło 

Maszewa, do jakiegoś domu dwurodzinnego. Ten syn babci dostał pracę 

w Dębicach, a mama oddała mnie na służbę do gospodarza do wioski  

2 km dalej. Zajmowałam się tam pasieniem krów.  

Miałam tam taki mały pokoi z obrazkiem anioła i kazano mi się do niego 

modlić. Krowy goniłam 2 km na kopel. Jak krowa się załatwiała to 

wsadzałam sobie nogi, żeby się ogrzać. Buty miałam takie z drewna  
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i były za duże więc wsadzałam sobie siana do nich albo chodziłam na 

boso. Do szkoły żadnej już nie chodziłam. Nie mogę nic złego powiedzieć 

o jedzeniu. W korytarzu był stolik z chlebem, mlekiem, miodem i kawą, 

więc każdy mógł się najeść. Gospodynie w kuchni też pozwalały się 

najeść innego jedzenia. Przez dziurkę w pokoju podglądałam jak Ci 

gospodarze gości przyjmowali, co jedli. Któregoś dnia chciałam też 

odwiedzić babcię i ładnie wyglądać więc pożyczyłam (ukradłam) sobie 

od córki gospodarza sukienkę. Jak wracałam od babci to zauważyłam, że 

gospodarze wracają do domu swoją bryczką. Szybko przebrałam się  

w rowie w swoja sukienkę i pobiegłam do domu odwiesić pożyczoną 

sukienkę.  

Po jakimś czasie powiedzieli mi, że wyślą mnie do szkoły. Gospodarz 

zaprowadził mnie tam, ale tam nas nikt nic nie uczył tylko jak karmić 

krowy, jak umyć buraki, jak je kroić itd. Nauczyli nas tylko grać w dwa 

ognie.  

Mama dostała jako osadnik jednopokojowe mieszkanie  w Maszewie, 

więc stamtąd mnie zabrali. Doszła też do nas potem babcia ze swoim 

synem. Ta ciocia też dostała takie samo mieszkanie. W Maszewie 

powstawała już Gromadzka Rada. Zapisali nas do szkoły i uznali, że 

powinnam chodzić do piątej klasy. W tym samym czasie mama urodziła 

dziecko. Ostatecznie do szkoły nie poszłam, tylko poszłam do pracy do 

ogrodnika. Poznałam koleżanki, które pożyczały mi książki i sama 

robiłam zadania z tych książek. Skończyłam jakby siódmą klasę ale 

świadectwa żadnego nie mam.  

W międzyczasie mama urodziła kolejne dziecko więc musiałam już 

chodzić do pracy, żeby zarabiać. W Łęczycy powstało gospodarstwo 

więc tam pracowałam. Musiałam też chodzić do lasu po opał, szyszki 

ponieważ moja mama się niczym nie martwiła, jej prawie cały czas nie 

było. Przynosiłam od gospodarza mleko, masło dla tych dzieci i pewnego 

dnia mama wygoniła mnie z domu.  

Za dziecka ciężko pracowałam, ale też dużo się nauczyłam.  

Jak sobie Pani poradziła?  

Jak mnie mama wygoniła to pomogła mi taka żydówka, która potem 

załatwiła mi pracę i miejsce do spania w domu dziecka. Byłam też na 
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szkoleniu w szpitalu jak opatrywać rany dzieci itd i zaproponowano mi 

wtedy, że wezmą mnie tam do pracy, ale ja nie miałam żadnych 

dokumentów, świadectwa ze szkoły. Musiałam  stamtąd odejść  

i poszłam do pracy do ogrodnictwa za Stargardem. Potem przyszłam do 

pracy do PGR-ów do Mostów. Mieszkałam razem z koleżankami. Tu była 

stołówka, dogadałam się z kierownikiem i mnie przyjął i tak już to 

zostałam, założyłam rodzinę.  

Męża poznałam tu w Mostach. Przyjechał do rodziny, też nie miał żadnej 

szkoły. Jak postanowiliśmy wziąć ślub to nie miałam nawet metryki, ale 

babcia mi powiedziała gdzie ma napisać, żeby ją otrzymać. Ślub 

wzięliśmy w Goleniowie, mojej matki nie było na ślubie. Potem 

dostaliśmy mieszkanie w nagrodę, że byłam Przodownicą pracy.  

Jak dzieci były już odchowane i w klubie w Mostach zwolniło się miejsce  

pojechałam do Goleniowa rozmawiać o pracy i dostałam pracę w klubie, 

chociaż się bałam czy podołam. I z czasem wszystko się zaczęło rozwijać 

w klubie: dobudowano kuchnię, toaletę. Później chciałam wyposażać 

klub i na przykład z młodzieżą pracowaliśmy i zarobiliśmy na telewizor 

do klubu. Wszystko było robione czynem społecznym, nic nie 

dostaliśmy.  
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Alfred Ryncarz 
Urodził się Pan jeszcze przed wybuchem wojny?  

Dokładnie tak, urodziłem się 1.09.1938 roku w Czarnożyłach, to jest  

7 km od Wielunia, więc jak wojna wybuchła to miałem rok. 

Po bombardowaniu Wielunia, które miała miejsce przed 5 rano, około 

godziny ósmej pierwsi uciekinierzy pojawili się w Czarnożyłach. Znam to 

z opowieści taty- nie mamy, ponieważ jak miałem 3 lata to moja mama 

zmarła.  

Mój tata został sam z trójką dzieci (miałem brata i siostrę) i była to ciężka 

sytuacja, jednak stało się tak, że na łożu śmierci moja mama poleciła 

swojej siostrze, aby się nami zaopiekowała i wyszła za mąż za naszego 

tatę, co też się później stało. Po jakimś czasie ojca zabrali na roboty na 

Śląsk. „Nowa” mama została z trójką dzieci i było jej z nami samej bardzo 

ciężko.  

A Pan cokolwiek pamięta z tamtego okresu?  

Mam  takie wspomnienia naszego domu, który znajdował się na 

przeciwko boiska sportowego i tam zjawiali się Niemcy na rowerach  

i ćwiczyli, my to podglądaliśmy ze strychu, aż ktoś z cywili zobaczył, że 

podglądamy i nam zabroniono, ponieważ mogli nas rozstrzelać.  

Drugie wspomnienie to śmierć mamy, bo zapamiętałem mamę leżącą, 

siostra klęczała przy niej i płakała. Później pamiętam, jak ludzie nieśli 

trumnę na cmentarz i strasznie piały koguty.  

Wróćmy jednak do rodziny, co się dalej działo?  

Mama nie dawała sobie z nami rady i napisała list do mojej babci (od 

strony taty), że potrzebuje pomocy i po pewnym czasie przyjechała po 

moją siostrę ciocia, ale ostatecznie zabrała mnie. Więc to był chyba 

październik jak z ciocią pojechałem do babci, która mieszkała  

w Szczytniki Czerniejewskie (pomiędzy Wrześnią a Gnieznem).  

Moja ciocia pracowała wówczas u niemieckiego gospodarza (był to 

chyba czerwiec bo rosły białe czereśnie). Pewnego ranka przyjechały 

wozy drabiniaste koło naszego domu i żandarmi niemieccy kazali nam 

się w pół godziny spakować. Wysiedlano prawdopodobnie całą wieś, 

ponieważ dużo było tych wozów, a historycznie był to czas rugów 
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pruskich. Wysiedlono mnie, babcię i jeszcze dwie ciocie, a tamta ciocia 

została u Niemca.  

Wywieziono nas na stację kolejową, wsadzono w wagony bydlęce  

i dowieziono nas do Oświęcimia (wtedy nie wiedziałem jaka to była 

miejscowość). Ówczesny Auschwitz pracował pełną parą, ale nas tam 

nie zwieziono, tylko do Brzezinki.  

Nie był to wtedy obóz koncentracyjny, a raczej jakiś przejściowy, 

ponieważ nie pamiętam aby działy się jakieś represje wobec osób 

przybyłych. Umieszczono nas w drewnianym baraku z pryczami, kozą na 

środku. Po jakimś czasie przeniesiono nas do innego baraku gdzie były 

też trzypiętrowe prycze, nie było jednej ściany (bo była w trakcie 

budowy) więc było tam bardzo zimno. Nie byliśmy przeznaczeni na 

stracenie, baraki były koedukacyjne. W tym baraku byłem sam tylko  

z babcią, nie wiem gdzie były ciocie. Łącznie byliśmy w tych dwóch 

miejscach około pół roku- do kwietnia 1943 roku.  

Pamiętam też łaźnie, gdzie w rogu leżał zawsze stos trupów. Niemcy bali 

się tyfusa i innych chorób  dlatego za każdym pójściem do łaźni 

oddawaliśmy ciuchy do odgazowania. 

Gdzie następnie Was wywieziono?  

Pewnego razu wsadzano nas znowu w wagony bydlęce i wywieziono do 

Austrii. Później już dowiedziałem się, że byli to ludzie przeznaczeni do 

pomocy austriackim kobietom, których mężowie zginęli na froncie.  

Jadąc do Austrii zapamiętałem jedno zdarzenie. Staliśmy na bocznicy 

stacji, na której mieliśmy wysiadać. Przez szparę wagonu widziałem pod 

lasem wykopane doły z ziemią usypaną wzdłuż nich. Na nasypie nago 

klęczeli tyłem do nas ludzie i co jakiś czas postać znikała, nie wiem, może 

wpadała do tego dołu.  

Jak nas rozładowano to prowadzono nas pod bronią. Za płotem byli 

żydzi, gdzie jedna żydówka wyciągała przez płot rękę i prosiła o chleb,  

a żołnierz podszedł i uderzył ją kolbą karabinu - ta zakrwawiona ręka 

wisiała.  

Przetransportowano nas do gospodarstwa ogrodniczego, mieli tam też 

kozy, z którymi się bawiłem. Tam byłem z babcią i znowu z dwoma 

ciociami, wszystkie one pracowały w tym ogrodnictwie. Nie pamiętam 
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ile tam byliśmy, ale były tam truskawki i robiono z nich dżemy, ponieważ 

wysyłano je na front.  

Później przewieźli nas do kolejnego gospodarstwa. Nie było nam tam 

źle. Tu były duże winnice, bydło. Mieliśmy też dużo swobody, mogłem 

się bawić z dziećmi austriackimi, były dobre warunki mieszkaniowe. Pani 

gospodarz chciała mnie nawet adoptować. Byliśmy tam  do ok września 

1944 roku.  

Pewnego dnia pani gospodarz powiedziała nam, że już jesteśmy wszyscy 

wolni i już u niej nie pracujemy. Na ulicach wszędzie było widać tłumy 

błąkających się ludzi. Austriacy zorganizowali transport do Polski  

w bardzo wygodnych pociągach (nie już w wagonach bydlęcych). 

Jechaliśmy przez Czechy i Wrocław. Tam nas przesadzono już do 

wagonów bydlęcych. To był koniec 1944 roku kiedy dowieziono nas do 

Łodzi, na hale fabryczne, które były obozem koncentracyjnym. Spaliśmy 

tam na betonie. Była z nami jedna z cioć, bo druga zaginęłam nam gdzieś 

w Austrii. Ta ciocia zachorowała i trafiła do szpitala. Babcia dostała 

przepustkę i była ją tam odwiedzić. Babcia opowiadała, że w tym 

szpitalu były powybijane okna (a to była zima), ciocia tam zmarła.  

17 lutego 1945 roku obudził nas huk. Następnego dnia rano wjechały 

dwa rosyjskie czołgi, wywaliły bramę i powiedziano nam, że jesteśmy już 

wolni. Kto mieszka od Łodzi w kierunku na wschód, to tam już jest Polska 

wolna, a na zachód to muszą jeszcze poczekać. My z babcią zostaliśmy 

jeszcze tydzień w tej fabryce, tylko zmieniliśmy budynek na cieplejszy. 

Potem wyszliśmy na miasto i spaliśmy ze dwa tygodnie u jakiejś Niemki.  

Następnie razem z babcią szliśmy na pieszo po drogach, żołnierze po 

drodze nas karmili. Na jakiejś stacji wsiedliśmy do pociągu, który bardzo 

powoli toczył się w stronę Poznania. Pociąg na każdą noc stawał, więc 

chodziliśmy do ludzi i zawsze ktoś nas gdzieś przygarnął na noc.  

W pewnym momencie zaczęliśmy ponownie iść na pieszo ale 

zachorowałem i trafiliśmy do jakiegoś gospodarza na noc. Okazało się, 

że ten gospodarz jest bratem kowala z naszej wsi. Babcia zostawiła mnie 

u tych ludzi i sama na pieszo poszła do naszej wioski. Po jakimś czasie 

przyjechał po mnie bryczką ten kowal i zabrał do babci, to był gdzieś 

marzec.  
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Jak wyglądał wasz dom po wojnie?  

Dom był w dobrym stanie, bo była tam ta ciocia, która pracowała  

u Niemca. Jak Niemiec uciekał to ciocia wraz z innymi ludźmi pozabijali 

zwierzęta, więc mieliśmy dużo jedzenia, ziemniaków, mąki. Jak 

zobaczyłem te szynki wiszące, po tych czasach głodu jakiego doznaliśmy 

z babcią, to byłem szczęśliwy. Po kilku miesiącach pojawiła się też ta 

zaginiona ciocia w Austrii.  

We wrześniu poszedłem już do szkoły. W tym czasie ojciec wrócił  

z obozu do Czarnożył, mojej rodzinnej wsi. Moje rodzeństwo wojny nie 

odczuło, żyło im się w miarę normalnie.  

Jakie były Pana dalsze losy?  

Chodziłem tam do pierwszej klasy. Ciocia brała ślub w Szczecinie i przy 

tej okazji tata miał mnie zabrać do domu- tak też się stało. Pojechaliśmy 

do miejscowości Bryń koło Choszczna.  

W 1955 roku miałem ponowny kontakt ze Szczecinem. Były to czasy 

ogromnej biedy. Skończyłem siódmą klasę, ale tata nie miał pieniędzy, 

żeby posłać mnie dalej do szkoły. Bardzo lubiłem czytać książki, 

przeczytałem wszytko co było w bibliotece. Później książki pożyczałem 

od księdza. Byłem już dwa lata po podstawówce, tata chciał żebym 

przejął po nim gospodarkę, a ja marzyłem się uczyć. Pewnego razu 

ksiądz zaproponował mi taką ogólnokształcącą szkołę w Warszawie. 

Kilka dni później koledzy powiedzieli mi, że złożyli dokumenty  

w technikum wodno-melioracyjnym w Szczecinie Zdrojach, czyli tam 

gdzie mieszkała ciocia. Napisałem list do cioci z prośbą, aby poszła do 

tej szkoły i zapytała o wszystko. Ciocia kazała mi przyjechać i zdawać 

egzaminy, obiecała mi też pomóc.  

Przez te dwa lata przerwy chodziłem na takie kursy zimowe 

(dokształcające), żeby mieć ciągły kontakt z matematyką i innymi 

rzeczami. Egzaminy zdałem bez problemu, byłem na początku u cioci  

a później dostałem internat, miałem stypendium. I tak skończyłem tą 

szkołę. Później tą samą naukę kontynuowałem na studiach.  

To w takim razie skąd ten Goleniów?  

Poszedłem do pracy do Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego 

w Szczecinie i oni wykonywali prace w różnych miejscach m.in.  
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w Modrzewiu. W Modrzewiu zapoznałem żonę, mam też dwie piękne 

córki.  

Potem pracowałem w Powiatowej Radzie narodowej -  Referat wodnych 

melioracji, który po pewnym czasie zamienił się w Inspektora wodnych 

melioracji, później na Wojewódzki Zarząd wodnych melioracji. Praca 

moja była barwna: byłem też Wice Prezesem GS, Dyrektorem oddziału 

GS w Stepnicy, pracowałem w Urzędzie Rejonowym jako Kierownika 

oddziału ochrony środowiska, potem automatycznie przeszedłem do 

Starostwa i ostatecznie już na emeryturę.   
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Anna Ciszak 
Jak wyglądało Pani dzieciństwo?  

Mieszkaliśmy we wsi Rudki koło Janowca, niedaleko Kazimierza. 

Mieliśmy cały drewniany dom bez podpiwniczenia, ponieważ mieliśmy 

swój las. Było nas sześcioro rodzeństwa, rodziliśmy się co trzy lata. 

Wszystkie we trzy siostry byłyśmy w domu i był front rosyjski i niemiecki. 

Moi rodzice wraz ze mną i moimi siostrami uciekli do stryjostwa do wsi 

Rudki Stare. Wujostwo miało  wspaniałą piwnicę, taką ala schron i tam 

się wszyscy chowaliśmy. Pamiętam, że w tej piwnicy było dużo słomy, 

świeczki i obraz Matki Bożej, przed którym cała wieś się modliła. Wojna 

tutaj rozkręciła się w 1942 roku, pamiętam jak te kule leciały  

i świszczały. Jak były noce z nalotami to siostry nie pozwalały mi spać, 

gdyby trzeba było uciekać. Natomiast jak nalotów nie było, to koło 

wujostwa była taka sadzawka gdzie lepiłam babki, ale woda tam okazała 

się zatruta i dostałam na rękach pełno bąbli.  

Koło Janowca były partyzantki. Mój brat uciekł Niemcom i był w tej 

partyzantce, a młodszego, szesnastoletniego złapali Niemcy i musiał 

jechać do nich na roboty, ale wrócił. W mojej rodzinie szczęśliwie 

wszyscy wojnę przeżyli ale w ciężkich trudach.  

U sąsiadów była dziewczynka w moim wieku Ola (to był 1942 rok  

i miałyśmy iść do szkoły, ale nie było szkoły wtedy) i ona tez miałam 

starszą siostrę, która też ją ciągle męczyła. Postanowiłam uciec stamtąd 

do moich rodziców, którzy chodzili do naszego domu do inwentarza. 

Byłam takim prowodyrem tej ucieczki z Olą, że te nasze siostry nas bija, 

szturchają, nie pozwalają spać. Pamiętam jak szłyśmy z tą Olą na te 

Nowe Rudki i po drodze leżał koń do góry nogami. Były tam też okopy 

niemieckie, bo był tam front rosyjski. I zaczęłyśmy przez te okopy 

przechodzić, ukłoniłyśmy się nawet do Niemca i pokazał nam ręką, że 

mamy przechodzić. Dalej znowu Niemcy siedzieli w kolejnych okopach. 

Z rosyjskiego frontu cały czas waliły bomby w Niemców, a my tam nic 

się nie bojąc szłyśmy dalej. Doszłyśmy do mojego domu, a tam nic nie 

było, tylko taki ogromny lej od bomby i mój kotek. Zabrałam tego kotka 
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i poszłyśmy do domu Oli, z myślą, że może tam są wszyscy, po drodze 

zjadłyśmy sobie jeszcze takie melony w ogrodzie.  

W jej domu, w piwnicy okazało się, że jest sztab rosyjski i tylko ciągle 

rozmawiali przez takie jakby telefony. Rosjanie dali nam kromkę chleba 

z wodą i cukrem i nas tam trzymali. Potem wsadzili nas na Lublina, na 

którym były zakrwawione ubrania, i przewieźli nas do tej wsi, gdzie moi 

rodzice zostali wysiedleni z tej naszej wioski. Moja mamusia siedziała 

tam pod wozem i modliła się za nas, za te trzy córki, tatuś coś tam robił 

na gospodarce u kolejnego kuzynostwa. Natomiast mój brat przyszedł  

z tego lasu z siostrą tej koleżanki Oli i stali na wałach, bo to było przy 

Wiśle- tam stali i rozmawiali.  

Samochód, który nas wiózł zatrzymał się tam, ale oni nas nie 

wypuszczali. Mówiłam do tego kierowcy, że chcemy wody się napić i on 

nam przyniósł w menaszce, ale tam były kartofle i pokazywałam, że jej 

nie chcemy. On poszedł po czystą wodę, a my chciałyśmy w tym czasie 

uciec, bo widziałyśmy, że po wałach chodzą ludzie i niektórych z nich 

znamy. Następnie powiedziałyśmy mu, że chcemy się załatwić i on nas 

ściągnął z tego samochodu i wówczas uciekłyśmy na ten wał. Nie wiem 

ile to było, może 200 metrów, ale oni zaczęli za nami na koniu jechać. 

Przypadek i szczęście, że na tym wale był właśnie mój brat z siostrą Oli  

i oni nas złapali. Ten żołnierz powiedział, że ma nakaz nas zabrać bo chcą 

nas oddać do domu dziecka, ale brat wytłumaczył, że jestem jego 

siostrą. Brat zaniósł mnie wtedy do rodziców i była to wielka radość. Ja 

miałam wtedy te ręce takie w bąblach więc tatuś chodził ze mną do 

rosyjskiego szpitala. Pamiętam pielęgniarkę Nataszę, jak ona mi 

codziennie te ręce moczyła, żeby je wyleczyć. Tatuś mówił, że chodził ze 

mną tam codziennie, a ja byłam tak wycieńczona od wszystkiego, że on 

mi moczył ręce, a ja mu na rękach spałam.   

Niesamowita historia, proszę powiedzieć co było dalej?  

Zostaliśmy gdzieś tam w kieleckim wysiedleni, mieszkaliśmy u jakiegoś 

takiego Państwa, traktowano nas dobrze. Te moje dwie siostry zostały 

tam po tej stronie niemieckiej, gdzieś tam spały u kogoś w jakiejś szopie, 

były zawszawione, głowy pełne strupów od drapania.  
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Ktoś tam do nas przyjechał i tatuś pytał o te siostry i mówili, że tam 

gdzieś widziano takie dwie dziewczyny, spały w szopce, jakieś takie 

przybłędy. Moja mama z tego zmartwienia jak wstała rano to była cała 

siwa, osiwiała przez noc. Tatuś nie mógł przeboleć, że mama się tak 

martwi i pomimo zniszczonego mostu (a to była gdzieś styczeń) w nocy 

szedł przez Wisłę i pukał w lód sprawdzając, czy nie ma cienkiego lodu 

żeby je z tamtej wioski odebrać.  

Pamiętam jak na środku tego pokoju, gdzie mieszkaliśmy, stała koza  

i rodzice rozbierali moje siostry, golili im głowy, ze względu na te wszy, 

a te ich rzeczy tam palili.  

Następnie  nas wywieziono w olsztyńskie, ale tam były takie bandy  

i bardzo ludzi mordowano, topiono w jeziorach. Następnie 

przetransportowano nas w poznańskie. Do tej pory moja siostra tam 

mieszka i ma 89 lat. Zostałyśmy już z całego rodzeństwa tylko we dwie.  

Jak mieszkaliśmy na Prusach wschodnich z rodzicami i siostrami to 

mieliśmy bardzo dobrze. Pamiętam też taką sytuację, że jak Niemcy się 

już wyprowadzali, to taka mała Niemka miała piękną prawdziwą lalkę,  

a ja miałam tylko takie szyte z gałganków przez moje siostry. Patrzyłam 

się na tą lalkę i ta mała Niemka na mnie napluła. Wtedy ten pan co 

przydzielał gdzie oni mają jechać, zabrał jej tą lalkę i dał mi, ale ja jej nie 

chciałam i oddałam.  

Mieszkali tam też Rosjanie i oni kradli. Ukradli nam w nocy konia i mimo, 

że tatuś poszedł do nich, to się wyparli. Mamusia wtedy mówiła, że 

uciekamy bo nas jeszcze w tych jeziorach pozabijają.  

Jak mieszkaliśmy jeszcze w lubelskim to wrócił też mój brat Janek od 

jakiegoś niemieckiego gospodarza, ale podobno miał tam bardzo 

dobrze, ponieważ jak odjeżdżał to dali mu buty, bieliznę zapakowaną  

w walizkę. Niestety po drodze Rosjanie go okradli i wrócił z pustą walizką 

i pasem, który spinał tą walizkę.  

A jak było pod Wrześnią?  

Jak w poznańskim (pod Wrześnię) wydzielili moim rodzicom 

gospodarkę, to wszytko było tam rozgrabione, było tylko jedno 

metalowe łóżko, więc spaliśmy na słomie. Mieliśmy okropną biedę, 

rodzice dorabiali się od podstaw. W 1945 roku robiłam dwie klasy 
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szkoły, ponieważ siostry mnie w domu uczyły i poszłam już do trzeciej 

klasy.  

Jak skończyłam osiem klas to złożyłam dokumenty do technikum 

handlowego w Gnieźnie, a przyjęto mnie do technikum 

gastronomicznego. Byłam tym bardzo oburzona i poszłam do pani 

dyrektor, że nie będę się uczyć gastronomii (na te klasy mówili garotłuki) 

i zabrałam swoje dokumenty. Tatuś się tym bardzo zdenerwował  

i zaniósł moje dokumenty do technikum mleczarskiego (tam na nas jako 

uczniów wołali gziki). Wstydziłam się tej szkoły i nawet bratu nie 

chciałam powiedzieć, gdzie się uczę. Jak skończyłam szkołę do dostałam 

nakaz pracy w koszalińskim, dokładnie w Miastku.  

Mamusia mówiła mi wtedy, że jak chcę się dalej uczyć, to w olsztyńskim 

są studia w tej tematyce i ona może chodzić cały czas w jednej koszuli, 

gdybym tylko chciała się uczyć. Ale ja nie chciałam, bo miałam dość już 

tej biedy. Całą szkołę chodziłam w jednym płaszczu, który po roku mi 

wyczyszczono, a po dwóch zafarbowano na inny kolor.  

A jak to się stało, że mieszka Pani w Goleniowie?  

W Miastku poznałam męża mleczarza i się pobraliśmy. W tamtych 

czasach było tak, że co 3 lata przenosili do innej pracy więc mąż 

pracował w Bytowie, Świdwinie, Przybiernów- Goleniów. Nie było też 

takich możliwości, aby żona pracowała w mężem, więc jak przyszliśmy 

do Przybiernowa to poszłam pracować do GS-u, a potem mnie wzięto 

na kierownika Wytwórni wód i rozlewni piwa, gdzie przepracowałam 

ponad 21 lat. Nie chcieliśmy mieszkać już też w mieszkaniach 

pracowniczych i kupiliśmy działkę w Goleniowie, gdzie wybudowaliśmy 

dom. W Goleniowie mieszkam już 40 lat.  
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Lech Wiśniewski 
Jak się wojna rozpoczęła, Pan był małym dzieckiem, miał Pan 3 lata?  

Tak  urodziłem się w  województwo łódzkim, powiat 

Wieluń,  miejscowość Łagiewniki. W 1939 roku miałem 3 latka i nie 

pamiętam nic.  

Wieluń jest bardzo blisko z granicą Praszka, a to była granica niemiecka, 

więc pierwsze uderzenie to było na Wieluń. Wieluń i wioskę 

Łagiewniki  spalili prawie w 90% pociskami. Nie wiem, po co ludzie 

uciekali do Warszawy. Moi rodzice uciekali także do Warszawy jeszcze  

z drugą rodziną , ale do Warszawy nie dojechali, bo ona już się paliła  

i zatrzymali się w Górze Kalwarii. Po dwóch tygodniach wrócili do 

Łagiewnik, ale już naszego domu nie było. Tam była okupacja, masa ludzi 

zostało wysiedlonych do obozów pracy, do łagrów.  Ta cząstka ludzi, 

która została tam,  to  gdzieś się zakwaterowała, a majątek przejęli już 

Niemcy, więc przez ten okres 5 lat było 3 władców Niemców i dowodziło 

tym majątkiem przez te 5 lat.  

A co z Pana rodzicami?  

Rodzice pracowali w majątku. Tata zaczął pracować tam już jako 

ogrodnik, bo przed wojną miał styczność w pracy z takim Zielińskim, 

który prowadził szklarnie i tam trochę poznał się na tej pracy. Mama też 

pracowała tam na roli. Nas w domu było siedmioro. Siostra  najstarsza 

1931 rocznik, ja 1936 rocznik. Rodzice wyjeżdżali często do pracy do 

Niemiec, przeważnie na wykopki i zostawiali dziecko pod opieką babci, 

ale dziecko się przeziębiło i zmarło, także gdyby nie ta sytuacja to byłoby 

nas ośmioro. Do końca 1945 roku pracowali w majątku.  

A jeszcze zapytam o ten majątek, czy też tam mieszkaliście, bo 

waszego domu przecież nie było?  

Nie, my mieszkaliśmy w domu ludzi o nazwisku Pietras, którzy wyjechali 

na Zachód.  Rodzina Pietras miała tutaj w miejscowości Budziszewice 

znajomych i tutaj do nich przyjechali. Moja teściowa pracowała  

u Niemca,  później żona mu umarła i została jego żoną. Także  moja żona 

urodzona jest także w  Budziszewicach. 



49 
 

Jak się wojnie skończyła, to dom zajęli Rosjanie, bo to było tak na 

skrzyżowaniu drogi kierunku na Wrocław - Wieluń, Wrocław, 

Częstochowa.  Tam nas było cztery rodziny, które  zamieszkały w tym 

pałacu. My myślimy  tam dwa pokoje, bo było nas dużo, inni mieli po 

pokoju, także mieszkaliśmy w cztery rodziny w tym dworze.  

Weszła reforma rolna, więc ci, którzy nie mieli ziemi no to dostali ją  

z podziału. Każdy dostawał  pięć hektarów i nie więcej, bo żeby nie być 

kułakiem, to nie można było mieć więcej niż pięć  hektarów. Wtedy był 

obowiązek oddania towarów  dla państwa, więc było wyznaczone  

z hektara ile trzeba było oddać zboża, żywca, mleka. Także ojciec, został 

na tych pięciu hektarach i tak żyliśmy.  

Czyli głodu w czasie wojny Pan nie zaznał?  

Głodu podczas wojny nie zaznaliśmy, chleb zawsze był w domu. Nawet 

jak byli mali bracia, już w czasach okupacji, ( rocznik 1942 i 1943) to 

dostawaliśmy po litrze mleka pełnego, a dla nas i siostry, czyli tych 

starszych po litrze mleka odciąganego. Mama robiła też masło. Niemcy 

dla nas nie byli złośliwi.  

Co było dalej?  

Po 1940 roku, może to było 1947-1948 ludzie wyjeżdżają masowo na 

zachód, ponieważ Niemcy uciekli i było tu dużo wolnych miejsc. 

Niektórzy tutaj przed wojną pracowali u Niemców i wtedy jeden 

drugiego ściągał. No i była taka sytuacja, że obok mojego ojca sąsiad 

pojechał na zachód. Miał też pięć ha nadane z tej reformy rolnej.  Tata  

z kolejnym sąsiadem podzielili się tą ziemią na pół, więc mieliśmy 7,5 

hektara i tym sposobem stał się kułakiem. Nie mógł oddać tych 

obowiązkowych dostaw, które były, ponieważ nie chciał nas głodzić  

i w związku z tym został zamknięty na dwa tygodnie w więzieniu.  

A co się z Panem działo w tamtych czasach?  

Zaraz po wojnie poszedłem do szkoły do 2 klasy, bo ojciec nas trochę 

uczył pisać i liczyć.   

Tak dokładnie to rzeczy pamiętam od roku 1943, kiedy dziadek 

zmarł. Później skończyłem 7 klasę w Łagiewnikach i zaczepiłem się do 

pracy fizycznej przy przeładunku z wąsko torowej na szeroko torową  
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i odwrotnie, tam pracowałem  dwa miesiące. Za pierwsze zarobione 

pieniądze kupiłem mamie taką chustkę, bardzo się cieszyła.  

W roku 1953, już miałem 16 lat  i była tak zwana służba Polsce gdzie był 

obowiązek przez 6 miesięcy coś odbudować.  W tym czasie moja 

siostra  pracowała w Związku młodzieży socjalistycznej  

i w Wieleniu  powstała tak zwana brygada do walki ze stonką 

ziemniaczaną. Załapałam się do tej grupy i tam było nas pięciu czy 

sześciu chłopaków. Jeździliśmy po całym województwie łódzkim. Jak się 

we wrześniu skończyła już ta stonka, to wysłano mnie do Zegrza koło 

Łodzi na kurs instruktorów kwarantanny i ochrony roślin. Tam byłem 

chyba cztery czy pięć tygodni w Zegrzu i od roku 1954 zacząłem 

pracować jako Rejonowy instruktor kwarantanny i ochrony roślin. 

Wtedy Polska została podzielona na 49 województw i stworzono wiele 

małych gmin, które nazywano gromadzkie Rady Narodowe. Dostałem 

do obsługi 4 Rady gromadzkie: Dąbrowy, Kurów, Chotów i Łagiewniki. 

Dojeżdżałem rowerem i pracowałem tam 2 lata.  

Miałem rodzinę na Śląsku i wyjechałem tam do pracy ze względu na 

lepsze zarobki. Pracowałem pół roku w azotach, tam gdzie wytwarzają 

nawozy sztuczne. W październiku 1956 roku zostałem powołany do 

wojska i 24 października trafiłem do Bydgoszczy, gdzie po tygodniu 

trafiłem do kancelarii personalnej. Na szkolenia jeździłem do Grudziądza 

do 10 brygady lotniczo-technicznej. Byłem tam do 5 lipca 1957 roku  

i wtedy przetransportowano nas do Goleniowa.  

Jako starszy szeregowy byłem najpierw personalnym w batalionie 

zaopatrzenia. Czekał tutaj na mnie pan Kowalski, który był moim 

szefem, a ja byłem jego pomocnikiem. I tak dwadzieścia sześć lat byłem 

tutaj kadrowym. Później dziewięć lat pracowałem na goleniowskim 

lotnisku jako magazynier MPS.  

Przez moje ręce przeszło masę ludzi, bo przyjmowałem do pracy. 

Samych pracowników w batalionie zaopatrzenia było ponad 200. 

Obsługiwałem  zawodowych żołnierzy i pracowników cywilnych. 

Pan był bardzo długo aktywny zawodowo?  

Tak, pracuję do dzisiaj.  

To w takim razie co było po lotnisku w Goleniowie?  
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Były dwa lata w Warszawie. Na początku lat 90 tych odszedłem z wojska 

po 36 latach pracy. Córka moja pracowała przy rozliczaniu różnych prac 

budowlanych i zacząłem tam pomagać przy remontach szkół, 

przedszkoli itp. Ale z czasem tęskniłem i wróciłem do Goleniowa, 

zaczepiłam się w ochronie w fabryce mebli, w parku przemysłowym.  

I tak pracuję tam do dzisiaj.  

Jest Pan już od dawna na emeryturze i ciągle Pan coś robi. Czy chodzi 

o czynnik finansowy czy ludzki?  

Tylko chodzi o czynnik ludzki. Jestem już sam pięć lat jak mi zmarła żona 

i ta samotność jest ciężka. Zawsze miałem dużo kontaktu z ludźmi i nadal 

chcę mieć. Na przykład jak jestem w pracy i ludzie wychodzą na przerwę 

to zawsze coś zagadają, chcą słuchać o tych dawnych czasach, bardzo 

chętnie słuchają i jest z kim porozmawiać.  

 

 

A jeszcze miał mi Pan o rodzinie opowiedzieć?  

To muszę od żony zacząć. Goleniów znałem już od 1949 roku ponieważ 

miałem tu w Budziszewicach kuzynkę, opowiadałem już wcześniej  

o nich. W Budziszewicach mieszkała też moja teściowa, która pochodzi 

z Łagiewnik. I kiedyś do Łagiewnik przyjechała taka 14 letnia 

dziewczynka z mamą. No i zapoznałem ją tam, zacząłem później 

korespondować, a zanim poszedłem do wojska to jeszcze spotkałem się 

z nią tutaj. Jak dostałem pierwszą przepustkę jeszcze z Bydgoszczy, to 

przyjechałem odwiedzić tutaj tą moją sympatię, która jeszcze dzieckiem 

w sumie była. W 1958 roku braliśmy ślub, to ona jeszcze nie miała 18 

lat, ponieważ dopiero kończyła urodziny w październiku.  
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Aktywni seniorzy 

Jasia Szalimow  
 

Po przejściu na emeryturę zaczęła uczyć się rysunku. Dziś ma wiele 

wystaw w kraju. 

Od kiedy jest Pani na emeryturze i jak to się z tą pasją zaczęło?  

Poszłam na emeryturę już osiemnaście lat temu, z zamiarem 

realizowania swoich pasji, ponieważ od dawna chciałam malować, ale 

jak pracowałam, to były dzieci, dom, praca i nie było czasu. 

Malowanie jest formą przyjemności, chociaż czasami się denerwuję jak 

mi coś nie wychodzi. Zawsze chciałam malować. Jeszcze jak byłam  

w liceum to nawet na przerwach malowałam, ale wtedy nie było takiego 

sprzętu jak teraz jest ani dostępu do dobrego pędzla, farb. Jak przeszłam 

na emeryturę to dzieci miałam już odchowane, zmieniliśmy też miejsce 

zamieszkania i mieszkaliśmy już z mężem wówczas sami, więc też czasu 

wolnego było zdecydowanie więcej.  

Któregoś razu pojechałam do Szczecina, był wtedy na Placu Orła Białego 

tylko jeden artystyczny sklep i tam zapytałam Panią, czy zna kogoś kto 

by mi w tym pomógł. Pani poleciła mi Pana Janusza, później okazało się, 

że nawet pracowaliśmy razem. On prowadził koło malarskie, na którym 

malują ludzie z całej Polski i zagranicy.  

Bardzo chciałam także wyjechać na plener i jak otrzymałam zaproszenie 

to pojechałam. Jednak na plenerze ludzie, których poznałam, to byli 

artyści, ludzie z wykształceniem artystycznym. Na początku jabłka nie 

umiałam namalować, ale tak bardzo chciałam i miałam tak dobrych ludzi 

wokół siebie, którzy mi pomagali. Dzięki temu rozwinęłam swoją pasję i 

do dziś jeżdżę na plenery w różne części Polski, gdzie spotykam też 

przede wszystkim ludzi starszych, ale są też młodsi, jeszcze aktywni 

zawodowo. 

A nie miała Pani w tym liceum myśli, żeby zawodowo iść w stronę 

malarstwa? 
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Nie, nigdy nie miałam. Nie było to też wtedy takie środowisko, wszystko 

jakoś było bardziej technicznie. Nie było też kiedyś takich zajęć 

popołudniowych jak teraz ani internetu, a tam obecnie można znaleźć 

wszystko, dowiedzieć się o różnych technikach malowania. Zresztą, tak 

jak mówiłam, szukałam jakiegoś nauczyciela, żeby mnie poprowadził, 

ale niestety się nie udało i tylko dzięki tym różnym spotkaniom  

i plenerom nauczyłam się trochę.  

Jest takie powiedzenie, że z malarstwa się nie wyżyje. Kto jest sławny, 

kto pięknie maluje, to wówczas może sprzedawać swoje obrazy za duże 

pieniądze. Poznałam dziewczynę, która pięknie maluje, jej obrazy są 

drogie i dostępne także za granicą. Ja maluję dla siebie, mam ich dużo 

w domu, czasami też komuś je ofiaruję.  Na początku robiłam też maski 

i np. na jednym plenerze wszyscy mi się wpisali i mam taką piękną 

pamiątkę. Kilka też wisi w domu, przed domem. 

Czy to podczas plenerów Pani uczyła się malować, czy też dokształcała 

się Pani jakoś inaczej?  

Na każdy plener trzeba przygotować obrazy do oddania (tu mam 

właśnie przygotowane do Wrocławia obrazy- ten sam obrazek tylko w 

innych technikach). Chodziłam też na osiedlu Słonecznym do Pana 

Stanisława, on tam prowadził zajęcia z malarstwa w Domu Kultury. 

Wspaniały klub, dziewczyny i też wszystkie już na emeryturze. 

Wcześniej chodziłam też na Uniwersytet III wieku w Szczecinie.  

Ale Pani mimo wszystko szuka różnych form szkolenia swoich 

umiejętności? 

Tak ciągle szukam, bo brakuje mi takiej osoby, która by mnie tak 

poprowadziła całościowo. Nie mam też swojej tematyki  i techniki,  

a u niektórych osób można po obrazie poznać kto jest jego autorem. 

Generalnie nie mam jeszcze takiego dominującego tematu w moich 

pracach.  

Pokazuje mi Pani różne swoje praca i mi się wydaje, że Pani to jednak 

dużo technik już poznała. 

Należę także do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców  

i Animatorów Kultury Silesia TAK ART, które znajduje się w Tychach, 

gdzie podczas pandemii Krzysiu Szala z tego stowarzyszenia organizował 
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konkursy na malowanie różnych rzeczy różnymi technikami. Udało mi 

się nawet za jedne z obrazów otrzymać pierwszą nagrodę. Często maluję 

także wnuki, męża.  

Słyszałam, że miała też Pani już swoje wystawy?  

Tak, miałam dwie swoje wystawy. Jedną 10 lat temu i jedną teraz. 

Stowarzyszenie Silesia robi swoje wystawy i moje obrazy były także tam 

wystawiane. Zorganizowano mi także wystawę w naszej bibliotece  

w Kliniskach. Przyjechało bardzo dużo ludzi i znajomych.  

A czy te obraz pokazywane na wystawie można kupić?  

Tak, jeżeli ktoś chce coś kupić, to sprzedaję je po kosztach, ponieważ 

wolę aby wisiały u kogoś, niż stały u mnie w kącie.  

Co Pani robi jeszcze poza malowaniem ?  

Należę do innych kół, które nie są już związane z malarstwem, dzięki 

którym poznaję nowe rzeczy ale  też wspaniałych ludzi. Na przykład 

zapisałam się do Stowarzyszenia złota jesień w Kliniskach. Wspaniałe 

panie i panowie. Nie wiedziałam, że tacy ludzie mogą się spotykać. 

Widujemy się raz w miesiącu i każde spotkanie to stoły zastawione 

obficie jedzeniem, przygotowywanym przez te osoby. W tym 

Stowarzyszeniu są także podgrupy, które się spotykają częściej. 

Należałam także do jednej, w ramach której malowaliśmy ikony 

techniką pisania.  

Udzielam się w Stowarzyszeniu emerytów i rencistów w Szczecinie  

i kończę tam kadencję. Byłam tam przez dwie kadencję sekretarzem. 

Duże też podróżuję i te podróże są inne niż kiedyś, inaczej patrzę też na 

różne rzeczy np. patrzę na wodę i to jest dla mnie piękne. 

A czy podczas podróży maluje Pani to co widzi ? 

Zdarzało się tak, ale też robię zdjęcia i później na podstawie nich i tego 

co widziałam próbuję to namalować.  

Obserwując takich aktywnych emerytów jak Pani to zastanawiam się, 

dlaczego inni wolą przysłowiowego pilota i telewizor, a inni chodzą na 

różne zajęcia, są aktywni itp. ?  

Najważniejszy jest kontakt z ludźmi. Byłam w Kliniskach w bibliotece na 

spotkaniu z Panią psycholog, która zapytała się nas wszystkich dlaczego 

tam przychodzimy? I ok 90% osób odpowiedziało, że czuje się 
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samotnym w domu i chce kontaktu z innymi ludźmi. Ale na spotkania 

przychodzą prawie same Panie, Panów jest bardzo mało. 

Tworzy się między tymi ludźmi taka mała społeczność, wszyscy są 

życzliwi, pomocni. Na przykład brakowało mi kiedyś potasu i pewna 

znajoma aptekarka powiedziała mi, że mam nie kupować tabletek tylko 

pić sok z pomidorów i kilka znajomych stamtąd mi go przyniosło. Albo 

akcja z prezentami na Mikołaja- każdy chciałby na Mikołaja dostać jakiś 

prezent, prawda? Ale nie każda z nas ma już takie pieniądze, żeby 

kupować prezenty, dlatego zrobiłyśmy je sobie wzajemnie z tego co 

każda ma w domu. Cudowne były paczuszki, ja dostałam na 

przykład  śledziki własnej roboty, jakieś grzybki. Ja wylosowanej osobie 

dałam maskę zrobioną przez siebie.  

Zapisałam się też na tańce z koleżankami. Jak tańczę to się śmieję, że tak 

wiekowa kobieta robi takie wygibusy.  

Jednak ten czynnik ludzki to jest właśnie to, co powoduje, że ludzie 

chcą wychodzić z domu?  

Tak, właśnie ten czynnik ludzki. Ale znam osoby, które siedzą w domu  

i nie wierzę, że jest im tak dobrze. W Kliniskach jest nas około 50 osób, 

porobiły się takie grupki i spotykamy się w nich na przykład na kawę- 

niby na godzinkę się umawiamy, a siedzimy na przykład trzy godziny.  

Ja mam też ogród przed domem i w nim też zawsze coś trzeba robić. 

Mój mąż jest aktywny sportowo i mamy też jego znajomych.  

Chodzę na wszystkie warsztaty jakie są u nas robione bo to jest coś 

nowego, coś się tam tworzy zawsze i nieważne czy wyjdzie czy nie. Na 

przykład, u nas jest kółko teatralne, pisanie ikon, tworzenie stroików, 

robienie makram ze sznurka. Ludzie muszą wiedzieć, ze jak dostają coś 

od kogoś zrobione własnoręcznie to jest czas tej osoby ale też myśli, 

serce, umysł twórczy. Ja jak maluję to mam też swoją ulubioną muzykę, 

która mnie wycisza.  

Zauważyłam też na tych spotkaniach, że bardzo ważne są spotkania  

z psychologiem, jak wiele pań na emeryturze potrzebuje takiego 

wsparcia. Każdy ma swoje problemy ale często tego nie widać. I czasami 

jak się któraś z nas otworzy, to problemu się nie rozwiąże, ale ile daje to 

"wygadanie" się.  



56 
 

Jak tak słucham co Pani robi, to zastanawiam się kiedy ma Pani na to 

czas?  

Jak byłam młodsza to szłam z domu poboczem na autobus, obładowana 

rzeczami do malowania i wszystko dlatego, ze chciałam malować. Teraz 

mąż mnie zawozi. Zaletą mojego malowania jest to też, że jak 

przyjeżdżają do mnie wnuki, to u mnie też malują, stają przy sztalugach, 

mają prawdziwy pędzel itd. Czasami też przywożą mi to co dla mnie 

namalowali i to są dla mnie najpiękniejsze obrazy. Kiedyś przychodziły 

też do mnie dziewczynki z wioski malować.  

Spotkałam też kiedyś w sanatorium człowieka, który pięknie opowiadał 

o swoim tańcu, że uczy się tańczyć tango. Namalowałam temu Panu 

obraz jak ludzie tańczą tango, znalazłam go na Facebooku i mu 

wysłałam. On był bardzo szczęśliwy, że mu namalowałam obraz, bardzo 

mi dziękował. W sanatorium malowałam na korytarzu, ponieważ pokoje 

były małe, i tam ludzie do mnie podchodzili i opowiadali o swoich 

pasjach. Inny Pan opowiadał mi np. o grze na gitarze. I w tych wszystkich 

opowieściach czuć było pasję. Ludziom brakuje towarzystwa żeby 

opowiedzieć komuś o swoich pasjach.  

Jak z Panią rozmawiam to czuć jak Pani żyje pełnią życia. I czasami jak 

patrzę na swoich znajomych to oni tak nie żyją jak aktywni seniorzy na 

emeryturach.  
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Zofia Machnicka 
 

Zofia Machnicka – w tym roku obchodziła 50-lecie pracy kuratora 

sądowego. Nadal aktywna społecznie w stowarzyszeniu 

"Samarytanin". 

 

Jak to jest być aktywnym Seniorem?  

Faktycznie jestem trochę zapracowana, bo poza osiągnięciem wieku 

emerytalnego, i jak zostałam likwidatorem, to pracowałam jeszcze 

osiem lat poza wiekiem emerytalnym. Mój szef nie chciał bym 

zrezygnowała, byłam kierownikiem ponad 40 osobowego działu 

zajmującego się służbami pracowniczymi, handlem i administracją, 

podlegał mi też transport i uczniowie. W tym czasie byłam także 

Przewodniczącą Rady Nadzorczej w Społem, a do dzisiaj jestem tam 

członkiem.  

W kuratorium jestem już 50 lat. Moja szefowa w ubiegłym roku 

namówiła mnie też do bycia wychowawcą w Ośrodku szkolno- 

wychowawczym, który powstał w Goleniowie. Po roku mojej pracy 

zaproponowano mi dalszą współpracę, ponieważ młodzież ma ze mną 

dobry kontakt. Nie stosuję takich procedur czysto sądowych, tylko takie 

matczyne. Mam przyjemność pracować z chłopcami w wieku 14-18 lat. 

Poza tym jestem też kuratorem 9 rodzin i są też osoby starsze  

z problemem alkoholowym. Także czas mam bardzo wypełniony i muszę 

zaglądać do kalendarza, czy czegoś nie pominęłam. To mnie napędza do 

wszystkiego.  

A nie miała Pani ochoty wraz z wiekiem emerytalnym przejść na 

emeryturę, mieć czas dla siebie, działka itp? 

Nie, ponieważ to wszytko co robię, to mnie jakoś napędza. Jestem 

dobrze zorganizowana. Prowadzę dom, mam męża, wnuki. Czytam też 

książki, choć nie tak dużo jak wcześniej. Dla moich podopiecznych 

jestem dostępna przysłowiowe 24 godziny na dobę, wszyscy mają mój 

numer telefonu komórkowego, ponieważ nie wyobrażam sobie ich 

zostawić bez opieki w potrzebie. Nawet ostatnio, jak byłam  
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w sanatorium 190 km stąd, to przyjeżdżałam dwa razy z paczką do 

mojego podopiecznego, który w związku z uzależnieniem alkoholowym 

znalazł się w szpitalu w Szczecinie.  

Ale chyba nie każdy ma takie podejście do tej pracy jak Pani?  

Nie. Czasami się nawet nad tym zastanawiałam, jak przejmowałam 

nadzór nad sprawę po innym kuratorze. Ja jestem przynajmniej raz w 

tygodniu u podopiecznego, a obowiązkiem kuratora jest być dwa razy w 

miesiącu. Różne mam problemy u podopiecznych, ale jeżeli jest taka 

potrzeba, to nie wyobrażam sobie, żeby bywać tak rzadko. Zdarza mi się 

też, że idę ulicą i przechodzi na moją stronę już nie dziecko, a mój 

dorosły podopieczny, żeby się ze mną przywitać.  

Jak Pani opowiada to czuć, że Pani lubi to co robi.  

Tak, lubię pomagać. Od czasu do czasu mam też wśród podopiecznych 

osoby z domów dziecka. Jednym z takich osób załatwiłam mieszkanie  

z pomocą pana Burmistrza. O obcą osobę się inaczej walczy niż o siebie, 

ponieważ wiem, że potrzebują, że oni nie mieli normalnego domu. Jak 

chodzę na wywiady i są tam na przykład dzieci, to zawsze mam coś dla 

nich w torebce.  

Jestem też w Samarytaninie, żeby właśnie pomagać innym. Dzięki 

Społem, piekarni Asprod i innym firmom, osobom, otrzymujemy wiele 

rzeczy za darmo i możemy je przekazywać innym potrzebującym. 

Wcześniej otrzymywaliśmy też jakieś pieniądze, ale teraz już ich nie 

dostajemy i trzeba mieć to podejście, żeby pójść kogoś poprosić  

o pomoc i ktoś chciała mi dać te środki.  

Widać w Pani działalności, że jest Pani społecznikiem, bo liczy się 

zawsze na pierwszym miejscu ta druga osoba. Co jeszcze robi  

w ramach Samarytanin? 

Poza jedzeniem czy odzieżą jaką czasami dajemy ludziom, to pomagamy 

też napisać różne podania, wypełnić dokumenty, wnioski. Jako 

wychowawca społecznym współpracuję też z CAL-em i zawsze się mnie 

pytają tam, dlaczego Ci moi podopieczni są tacy grzeczni. Oni mają do 

mnie respekt, ponieważ ja nie krzyczę, nie wyrzucam z zajęć. Pomagam 

się uczyć i nawet, jak ktoś przyjdzie bez książek, to nie wyrzucam z zajęć 



59 
 

( jak czasami robią to kuratorzy zawodowi), ponieważ dla mnie byłoby 

to porażką, że nie umiem sobie z kimś poradzić.  

A jak się zaczęła ta przygoda Pani z byciem kuratorem?  

Przyjechałam do Goleniowa 50 lat temu z mężem i dójką małych dzieci. 

Miałam koleżankę, która pracowała w sądzie. Jak się spotykałyśmy to 

ona mi mówiła, że mam takie dobre podejście do dzieci i namówiła 

mnie, żebym złożyła dokumenty na kuratora społecznego, i to tak trwa. 

W międzyczasie swojego działania jako kurator miałam też osobiste 

problemy rodzinne i wówczas złożyłam rezygnację  z pełnienia funkcji 

kuratora do Pani Prezes Sądu, ponieważ miałam poczucie, że nie 

podołałam temu zadaniu, ale nie przyjęto mojej rezygnacji.  

Czy ta praca bywa też trudna? 

Przez trzy kadencje byłam także ławnikiem: dwie w sądzie rodzinnym  

i jedną w penitencjarnym w zakładzie karnym. Z pomocą innych osób 

pomogłam jednemu z więźniów w znalezieniu pracy i mieszkania, ale 

niestety później próbował popełnić samobójstwo. Bardzo to 

przeżywałam, ale nie da się być z tymi ludźmi całą dobę i przeżyć za nich 

życia. Jednak większości osób ,rodzin z jakimi pracowałam, udało się 

pomóc. 

Pomoc o jakiej rozmawiamy, to nie jest tylko w obszarze zadań 

kuratora, ale dotyczy też wszystkich innych, gdzie pojawia się 

potrzeba.  

Tak, organizowałam też Szlachetną Paczkę i inne akcje. Teraz mam 

osoby z rejonu Goleniowa ale wcześniej miałam spoza, gdzie albo mąż 

mnie woził, albo jeździłam autobusami, a nawet chodziłam na pieszo, 

żeby nie tracić czasu na czekanie na autobus. Żadnej rodziny nie 

zostawiłam, w wielu doprowadziłam do uchylenia nadzoru i nawet część 

z tych rodzin ma nadal ze mną kontakt.  

Wspomniała Pani tez o Uniwersytecie trzeciego wieku?  

Chodzę tylko na zajęcia z gotowania, ponieważ mam tam bardzo fajne 

koleżanki i to jest taka wymiana doświadczeń kulinarnych i nie tylko. 

Bardzo przyjemne są te spotkania.  

Jestem pod wrażeniem, że wiek nie stanowi przeszkody w niczym.   
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Bycie kuratorem pochłania bardzo dużo czasu, ale uznaję, że jeżeli się 

go nie ma, lub nie chce pracować tak żeby pomóc, to trzeba się poddać 

i zrezygnować. A jeżeli się już coś robi, to trzeba się zaangażować  

w pełni. Ważna dla mnie jest potrzeba bycia wspólnie.  
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Wiesław Krauze 
 

Wiesław Krauze jest bardzo zasłużonym fotografem Goleniowa- wiele 

wystaw, wielokrotnie nagradzany. 

 

Kiedy zaczęła się ta Pana przygoda z fotografowaniem?  

Taki pierwszy impuls to był aparat taty, stary Kodak, do którego sobie 

trochę zaglądałem, przeglądałem. Następnie zacząłem sobie robić 

trochę zdjęć tak dla siebie, generalnie z tego co "weszło pod obiektyw". 

Później zacząłem pracę w Domu Kultury i tam trzeba było zająć się 

trochę bardziej fotografią, ponieważ trzeba było dokumentować 

wydarzenia i to robiłem już lustrzanką. Ale tak na dobre, to jak zacząłem 

pracę w gazecie, gdzie usłyszałem od Redaktora Naczelnego , że nie 

trzeba za mną wysyłać dziennikarza, bo jak pojadę to napiszę, zrobię 

zdjęcia i artykuł gotowy. Musząc robić zdjęcia z różnych imprez 

opanowałem fotografię portretową, sportową.  

A uczył się Pan sam tych kolejnych rodzajów fotografii czy może  

z jakichś kursów?  

Bardzo lubię oglądać takie wydawane albumy ze zdjęciami, gdzie są 

różne rodzaje fotografii. Zawsze mówię, że jestem dobrym amatorem, 

ale są lepsi ode mnie i lubię patrzeć na to, jak ujmuje dane zdjęcie, jak 

podchodzi do zdjęcia. Dzięki temu nauczyłem się na przykład tej 

sportowej fotografii, przez co dziś mógłbym iść na jakieś wydarzenie 

sportowe i przygotować dobry fotoreportaż imprezy sportowej. 

Zacząłem też później podchodzić na poważnie do tej fotografii 

sportowej, robić seryjne zdjęcia.  

Ale Pan robi także inne zdjęcia? 

Tak, ponieważ robiąc ich tak dużo w ramach pracy, uznałem, że muszę 

zacząć robić takie tylko dla siebie, które będą mi sprawiały ogromną 

przyjemność. Zacząłem jeździć na wycieczki i robić na nich dużo zdjęć.  

Poprzez robienie zdjęć wypełniałem też swój wolny czas, ponieważ 

siadając do komputera w domu zdjęcia trzeba przejrzeć, skadrować, 

obrobić. Tego też się nauczyłem sam na zasadzie prób i błędów. Zdjęcia, 
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które robię, robię na najwyższej jakości, co pozwala mi potem na 

przykład wykadrować sobie ze zdjęcia jakiś mały element, który mi się 

na przykład bardzo podoba. I tak ta fotografia pojawiała się u mnie na 

poważnie.  

A co Pan opowie o cyklu artykułów "Blisko nas"?  

Opisałem i sfotografowałem ponad 75 miejscowości powiatu 

goleniowskiego, a jak trafiła się jakaś jeszcze legenda to dodatkowo ją 

podawałem. Skłoniło mnie do takiego pomysłu to, że niewiele wiemy  

o miejscowościach, które są tutaj najbliżej. 

Czyli Pana kolejne zainteresowanie historią się tutaj przydało?  

Tak bardzo przydała mi się wiedza historyczna, a dodatkowo jak pisałem 

o jakiejś miejscowości, to pisałem nie tylko o tym co jest dziś, ale 

szukałem herbów, właścicieli wsi którzy byli, rodów.  

To Pan łączy wiele swoich zainteresowań do fotografii, do historii?  

Tak to łączenie się tych obszarów bardzo się przydaje, a dodatkowo 

umiejętność szukania informacji w komputerze, w literaturze.  

Mówił Pan też o robieniu tych zdjęć dla siebie, co Pan lubi najbardziej 

fotografować?  

Najbardziej lubię fotografię architektura, krajobraz i takie różne bagna, 

trudno dostępne miejsca, które mają swój charakter.  

Ale te bagna to takie nieoczywiste zainteresowanie?  

No właśnie lubię takie nietypowe miejsca: jakieś bagienka, dzikie  

i zarośnięte jeziora. Ta dziczyzna daje taką czystą naturę.  

Ostatnio byliśmy na rejsie o zachodzie słońca i tak się złożyło, że była 

piękna pogoda, doskonała widoczność i chmury na niebie. To wszytko 

tak pięknie zagrało, że zrobiłem ponad 200 zdjęć. Wracając z rejsu 

jeszcze statek stał przy elewatorze, dźwigi i to wszytko nabrało takiego 

charakteru, więc zrobimy chyba wystawę tych krajobrazów. Płynąłem 

tamtędy pierwszy raz w życiu i było to dla mnie jak Amazonka- dzikość.  

Zapytam o te wystawy, ponieważ właśnie mamy w CAL-u jedną, a jak 

Pan mówi szykuje się już kolejna. Czy wcześniej też miał Pan już 

wystawy?  
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W Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej to często mam 

wystawy. Miałem wystawę Tatry, Archidiecezjalne Dni Młodych, Ziemia 

Goleniowska, wystawę sportową, wystawę o architekturze Drezna.  

Czyli o Goleniowie ma Pan dużo zdjęć?  

Tak, myślę, że ok 10 tyś. Ale robię je nadal bo Goleniów się też zmienia. 

Z okazji 15-lecia Rytmu wydaliśmy mój album "Opowieść o mieście". 

Mam też wydanych  jeszcze kilka takich albumów okolicznościowych np. 

na 10 lecie kabaretu, 10 lecie współpracy z Niemcami, 10 lecie 

Stowarzyszenia Rytm. Wszystkie zdjęcia w tych albumach są zrobione 

przeze mnie.  

Mówił mi Pan też jeszcze o książkach?  

Tak przygotowuję książkę o goleniowskich ulicach. Pomysł podsunął mi 

wnuk mojej żony. Powiedział mi, że interesuje go Goleniów w latach 

1945-1960. Zacząłem mu przygotowywać te materiały i tak powstał ten 

pomysł. Generalnie ta książka dedykowana jest do młodych, bo starsi 

jeszcze pamiętają, że np. na tej ulicy był jakiś zakład, a teraz jest tam 

zupełnie coś innego. Będzie pokazywała jak się zmienia Goleniów. 

Trzeba wiedzieć coś o miejscu gdzie się mieszka i żyje. Pisanie tej książki, 

dobieranie zdjęć sprawia mi satysfakcję.  

Jak Pan opowiada o tym wszystkim to słychać Pana pasję do historii 

regionu, architektury. 

Interesuję się  historią naszej ziemi goleniowskiej, historią Polski.  

I zaczęło mnie to wciągać. Jeździłem po naszych miejscowościach  

i robiłem zdjęcia kościołów, domów, które się zachowały. Robiłem to 

chętnie, dlatego dawało to efekty. Mieszkam ponad 60 lat w Goleniowie 

i w niektórych miejscowościach byłem pierwszy raz.  
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O tych co odeszli, a wiele znaczyli  
 

Henryk Zajko 
rozmowa z Mirosławem Guzikiewiczem 

 

Kiedy się poznaliście?  

Henryka poznałem w 1994 roku przy pierwszych moich wyborach 

samorządowych, przy których pomagałem jako wolontariusz. Heniu 

został wtedy ponownie radnym. Następnie w 1999 roku spotkały się 

nasze drogi zawodowe, ponieważ zaczęliśmy wspólnie pracować. 

Rozpocząłem wówczas pracę w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów jako 

Skarbnik Gminy, Henryk był radnym. Wspólna współpraca pozwoliła też 

nawiązać kontakty na gruncie prywatnym.  

Po wyborach w 2010 roku Heniu został wiceburmistrzem i wówczas jego 

rola się odwróciła, ponieważ zaczął być organem wykonawczym, a nie 

uchwałodawczym. To daje zupełnie inne spojrzenie na pracę i zmienia 

podejście do problemów, jakie pojawiały się w gminie. Od tego czasu 

zaczęliśmy działać wobec założeń, jakie stawiała przed nami Rada czy 

przyjęte strategie.  

Bardzo dobrze nam się współpracowało na polu mieszkaniówki. Dzisiaj 

efektem tego jest budowa jednego z większych osiedli dla mieszkańców 

gminy na Helenowie, gdzie wcześniej też już wybudowaliśmy 

mieszkania.  

Drugim obszarem działania była pomoc społeczna i gospodarka 

komunalna. Tutaj udało się stworzyć system odpadów.  

Henryk był też odpowiedzialny za współpracę z gminami partnerskimi, 

więc poprzez wyjazdy do nich, w ramach różnych ważnych wydarzeń, 

był ambasadorem naszej gminy, co bardzo dobrze mu wychodziło.  

Dzięki swojemu doświadczeniu bycia radnym, Heniu zawsze był też 

"łącznikiem" między Radą Miejską a Burmistrzem, co pozwalało nam 

wspólnie realizować więcej zadań.  

On też zawsze był i był takim pierwszym buforem, zanim coś docierało 

do Burmistrza, to docierało do Henryka.  
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Czy on był cenionym samorządowcem?  

Tak. On był także takim "samoukiem", bo pracował wcześniej w 

zakładach chemicznych w Goleniowie, ale w tym czasie podjął też studia 

w Szczecinie, gdzie zdobył wiedzę teoretyczną, którą mógł łączyć 

właśnie z wiedzą praktyczną zdobytą jako radny.  

Umiał się też uczyć z doświadczenia jakie dawali mu inni pracownicy. 

Zostając wiceburmistrzem miał już bardzo duży poziom fachowości.  

Jak ktoś do niego przychodził z jakąś sprawą, jakimś problem to zawsze 

wysłuchał a następnie wrzucał temat w tryby machiny urzędniczej  

i jeżeli się dało to pomagał, jeżeli nie to też informował o tym. Na pewno 

nie zapominał o powierzonych mu sprawach.  

Pamiętam, że jak zmarł to wszyscy to bardzo przeżywali.  

Tak ponieważ był znaną osobą. Po pierwsze prawie 30 lat  

w samorządzie. Po drugie był ciepłym człowiekiem, potrafił rozmawiać, 

mówić anegdoty. Tematy, którymi się zajmował raczej też nie budziły 

kontrowersji.  

Był też osobą, która z racji pełnionej funkcji bywała na wszystkich 

spotkaniach w sołectwach, szkołach, instytucjach, organizacjach 

pożytku publicznego. Wszędzie było go pełno, stąd Heniu znał 

wszystkich i wszyscy znali Henia.  

A prywatnie jaki był? 

Był zapalonym siatkarzem, wędkarzem, biesiadnikiem. Na przykład 

kupił sobie sprzęt wędkarski, zrobił miejsce do biesiadowania, żeby na 

emeryturze móc z tego wszystkiego korzystać. Niestety nie doczekał 

tego.  
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Władysław Rybarski 
rozmowa z córką Dorotą Rybarską- Jarosz 

 

Jak to się stało, że Pani tata znalazł się w Goleniowie?  

Mój ojciec Władysław Rybarski znalazł się w Goleniowie, jak to w latach 

powojennych bywało, z nakazu pracy. Miał już wcześniejszy  epizod 

pobytu na tych ziemiach. Jako osoba rozpoczynająca studia został 

skierowany na pierwsze praktyki, mimo, że studiował filozofię w latach 

50 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Skierowano go do 

ogrodnictwa, czy właściwie do Spółdzielni ogrodniczej w Nowogardzie  

i to była jego pierwsza taka duża wyprawa. Znał te tereny jako ziemie 

odzyskane, trochę ludzi tutaj wtedy poznał.  Kiedy ukończył studia na 

KUL-u to tak naprawdę nie bardzo było wiadomo w tamtych czasach,  co 

zrobić z taką inteligencją, która kończy Katolicki Uniwersytet. Był on 

wtedy sekowany z powodów politycznych, natomiast miał bardzo 

wysoki poziom i przedwojennych wykładowców, którzy stanowili 

krakowską  elitę. Co ciekawe, tata jeszcze w indeksie miał podpisy 

księdza Arcybiskupa Księcia Adama Sapiehy, to był potężny autorytet 

jeszcze z czasów przedwojennych. Była tam cała plejada takich 

profesorów przedwojennych, bardzo wysokiej klasy, między innymi też 

Karol Wojtyła, którego jak opowiadał, tam przezywano dobry człowiek.   

No to całkiem fajne przezwisko.  

Tak, Wojtyła nigdy nie dostrzegał złych stron człowieka, nigdy tego nie 

podkreślał. Nawet jak student kiepsko wypadał na egzaminie, to kazał 

mu wyjść, pochodzić po parku, wrócić za godzinę i zawsze ludzie 

zdawali. Nigdy nie było tam elementu dostrzegania złych stron 

studentów, miał przez to wysoki autorytet i był szanowany.  

Po skończonych studiach nie bardzo było wiadomo, co z tą inteligencją 

zrobić, która nie pasowała do socjalistycznego wówczas rozwijającego 

się państwa. Ówczesny Prymas Hlond rozpoczął rozmowy z ówczesnym 

ministrem kultury i dogadali się, że tą inteligencją, taką filozoficzno- 

społeczną, zasiedlą ziemię odzyskane. Tak naprawdę, wiązało się to  

z tym, że ówczesny rząd bardzo socjalistyczny i pro radziecki miał 
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nadzieję, że te tereny wrócą do Niemiec i będą mieli z głowy tę całą 

grupę inteligencji, która była taka szemrana, niemile było widziane w 

ogóle przyznawanie się wówczas do wiary.  

Tutaj na ziemiach zachodnich: Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Gryfice, 

Goleniów Trzebiatów, Szczecin zasiedlono biblioteki oraz wiejskie szkoły 

absolwentami KUL-u. Pamiętam jeszcze jako mała dziewczynka, jak 

czasami gdzieś tam tata nie miał co ze mną czy z siostrą zrobić, zabierał 

nas w delegację i  odwiedzaliśmy tych kierowników.  Biblioteka  

w Goleniowie współpracowała wtedy z innymi bibliotekami, ponieważ 

tu była taka sieć tych bibliotek, gdzie kierownikami byli właśnie jego 

koledzy ze studiów. W 1971 roku ziemie zostały już ostatecznie 

przypisane Polsce i ta inteligencja tutaj została .  

I jak te losy Pani taty  ostatecznie związały się z Goleniowem?  

Jeszcze w Lublinie na KUL-u był  bardzo aktywnym działaczem Związku 

Młodzieży Wiejskiej. Mieli tam swoje  bardzo aktywne koło i tam się 

udzielali na rzecz tych miejscowości wokół Lublina.  I tutaj też  powstało 

takie zarzewie kilku osób, które chciały tworzyć ten Związek i tata też się 

w to zaangażował.  

Jak dostał to konkretne miejsce pracy, to zaczęły się też pierwsze 

kłopoty i naciski, że pracownik takiej szlachetnej instytucji jak biblioteka 

powinien mieć przynależność partyjną, co kompletnie mojemu tacie nie 

pasowało. W tym czasie też ci koledzy ze Związku Młodzieży Wiejskiej 

powoli stwierdzili, że oni już tą młodzieżą przestają być i postanowili, że 

zasilą ówczesne Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, na co tata z ciężkim 

sercem się zgodził. Do końca życia w tym ZSL-u, a później PSL aktywnie 

pracował. Reprezentował  myślenie mikołajczykowskie, ponieważ 

od  dawien dawna Witos i Mikołajczyk byli jego idolami, czego też 

nauczył swoje wnuki -  rozpoznawać ich na portretach.  

Jego aktywność była związana z tym, że biblioteka, w której najpierw był 

bibliotekarzem, a dosyć szybko został kierownikiem, wiązała się   

z budowaniem obszarów wiejskich.  

Na wieś jeździli wtedy działacze partyjni, którzy zwoływali tych chłopów 

i im opowiadali o potrzebach socjalistycznych, ideałach itp. Mój tata dla 

równowagi organizował na tych wsiach różne rzeczy, na przykład 
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występy dzieci z ogniska muzycznego albo zabierał tam jakiegoś poetę, 

pisarza np. pana Pachlowskiego, Liskowackiego.  

Czyli możemy powiedzieć, że krzewił taką sferę kulturalno-

edukacyjną?  

Tak,  mało tego po tych klubach wiejskich czasami organizowali nawet 

potańcówki, co było namiastką takich działań integracyjnych.  

Pamiętam jak po latach spotkałam się z Panią  Joanną Kulmową, która 

opowiadała, że pamięta tatę, który woził ją na skuterze po tych wsiach, 

ale jak to mówiła: Władkowi się nie odmawiało. Pamiętała też jak  

w jakiejś świetlicy byli godzinę wcześniej, ponieważ tata nie lubił się 

spóźniać, było tam zimno, więc poszli nawet chrust zbierać do lasu. Tata 

uznawany był za dobrego człowieka i  jak prosił, to jemu faktycznie 

ludzie nie odmawiali.  

W roku 1971 w Goleniowie otwierano nową bibliotekę wybudowaną  

w czynie społecznym. Tata za tym chodził, biegał, nie było go właściwie 

w domu, bo pilnował tej budowy, prawie na niej spał jak trzeba było. Na 

otwarcie przyjechał ówczesny Minister Kultury  pan Tejchma, było 

bardzo dużo gości, a ja  podawałam nożyczki.  Na tamte czasy to był 

piękny gmach i Goleniów w centrum miasta zyskał przepiękną, nową 

instytucję. Na wniosek taty biblioteka do dzisiaj nosi imię Cypriana 

Kamila Norwida. Norwid był dla taty idolem, ważnym wieszczem. 

Cytatami z jego poezji, poematów tata karmił nas  z siostrą, także my 

obydwie dokładnie tym przesiąkłyśmy.  Nawet na grobie taty jest cytat 

Norwida z Promethidiona: "Krzyż stał się nam bramą".  

Tata przed śmiercią przeżył koszmar. W szpitalu leżał  już po  udarze  

i został pocięty nożem przez współpacjenta. Nie mógł mówić, nie mógł 

wołać, żył tak jeszcze miesiąc w tym cierpieniu, dlatego też ten cytat 

musiał na grobie się znaleźć.  

A w bibliotece  poza spotkaniami z pisarzami, poetami (Julian Kawalec, 

Małgorzata Musierowicz i cała plejada tych osobistości) odbywały się 

także goleniowskie dni książki, których tata był inicjatorem. 

W tej nowo wybudowanej bibliotece na początku lat 70-tych zależało 

mu aby była taka mała sala wystawowa (nazywała się salą 

odczytową)  gdzie odbywały się na przykład wystawy.  Ojciec potrafił 
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jechać do Warszawy do Muzeum, podpisać dokument, że zabiera 12 

obrazów i pociągiem je przywieźć, z jeszcze jednym człowiekiem. 

Agnieszka Duczmal była kilkakrotnie w Goleniowie  z orkiestrą 

kameralną. 

Na wszystkie spotkania tata zapraszał szkoły, bo bardzo zależało mu na 

spotkaniach z młodzieżą.  

Jak tylko w Goleniowie powstał  pierwszy zespół  poezji śpiewanej, to 

zaraz miał swoje miejsce w bibliotece, gdzie mogli występować. Na 

porządku dziennym były spotkania z  literaturą, filmem, sztuką, rzeźbą 

czy obrazem.  

Był to człowiek bardzo dużej wyobraźni. Pisał bardzo dużo, co ciekawe 

zasilał swoimi tekstami pierwszych sekretarzy. Kiedy w Anglii, w jednym 

z portów wodowano statek pod nazwą Goleniów,  to tata pisał 

przemówienie. Na różne okoliczności był takim pisarzem lokalnym, 

czerpano z jego umiejętności, takich właśnie czysto intelektualnych.   

Tata był zaangażowany w sprawy parafii  św. Katarzyny w Goleniowie  

i kiedy tworzyły się pierwsza Rady Parafialne, to zaangażował się i jak to 

potem ksiądz Proboszcz mówił, był  najdłużej w Polsce piastującym 

funkcję przewodniczącego Rady Parafialnej.  

W Goleniowie prowadził kronikę. 

To był taki człowiek, który trochę się kulom nie kłaniał, przeżywał wiele 

rzeczy, był czasami też trochę ośmieszany za to swoje wstecznictwo, za 

to, że chodzi do Kościoła.  Żył tak jak uważał, że  potrzeba, że chce.  Nie 

dał się złamać i żył na swoich warunkach. 

A kiedy poznali się Pani rodzice?  

Tata poznał moją mamę w Goleniowie, która również z nakazu pracy się 

tu znalazła, a mama z kolei pochodziła z okolic Wołynia. Później losy 

wojenne zadecydowały, że znalazła się po tej stronie. W tych zawieruch 

znalazła się też w domu dziecka i została wysłana jako zdolna młoda 

dziewczyna na studia rolnicze do Olsztyna, bo wierzono, że wróci tam 

pod Hrubieszów i jako że pochodzi ze wsi, jest to dla niej takie 

środowisko naturalne, także jako pani inżynier będzie tam pracować. 

Tymczasem dostała nakaz pracy do Goleniowa. No i tak się moi rodzice 
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tam poznali, założyli rodzinę i pozostali w swoim, już później ukochanym 

Goleniowie.  

Też, co ciekawe, mama opowiadała, że w tamtych czasach, na tych 

terenach było bardzo dużo różnych złych ludzi. Tu byli przede wszystkim 

przysyłani funkcjonariusze, którzy mieli trochę pilnować porządku, 

trochę dbać o ten socjalizm, dopóki się nie wyjaśni sprawa, co z tymi 

ziemiami. 

Mówiła, że tata był najprzyzwoitszym człowiekiem, jakiego tam poznała, 

szanujący kobiety i po prostu  taki inny, właśnie intelektualista.  Tata żył 

swoimi zasadami,  własną tożsamością wyniesioną z domu i z własnego 

otoczenia.  

A jak długo był aktywny zawodowo? 

Bardzo długo i kiedy burmistrz Andrzej Wojciechowski żegnał go, 

ponieważ przechodził na emeryturę, to mówił, że jest to najdłużej 

panujący dyrektor, bo ponad 40 lat pracował w bibliotece. 

Jestem pod ogromnym wrażeniem tych wielu obszarów kultury, które 

on krzewił w małej miejscowości.  

To wynikało z  gruntownego wykształcenia mojego taty. On po prostu 

miał świadomość, że przez oświatę nie dotrze się do młodzieży, 

ponieważ szkoły były silnie indoktrynowane.  Kultura trochę się temu 

wymykała i  była dużym polem rażenia, oddziaływała przez emocje, 

w  zupełnie inny sposób na człowieka, co było taką namiastkę wolności. 

Między innymi tata był jednym ze współzałożycieli Goleniowskiego 

Towarzystwa Społeczno- kulturalnego, do którego należeli 

także  kierownik Ogniska Muzycznego, kierownik ówczesnego Domu 

Kultury. Oni organizowali na przykład goleniowskie dni pieśni i tańca. 

Garnizonowy Dom Kultury na te dni udostępniał miastu salę  

i przyjeżdżały: Zespół Śląsk, namiastka Mazowsza i inni 

wspaniali  wykonawcy.   

Jak w Polsce były obchodzone dni książki i  prasy w okolicy 1 maja, to w 

Goleniowie trwało to dłużej i było to połączone z goleniowskimi dniami 

książki, gdzie spotkania z pisarzami wychodziły przed budynek 

biblioteki.  To było takie święto uliczne i książka była bardzo widoczna. 

Co ciekawe, w latach osiemdziesiątych, kiedy generalnie dostęp do 
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książki był żaden i te stare wydawnictwa nie wiedziały, co z nimi będzie, 

tata miał już takie kontakty ze wszystkimi wydawnictwami w Polsce, że 

wręcz przysyłali mu  wydania, nawet tej podziemnej literatury. Dbał też 

o to, aby zawsze w bibliotece  była różnorodna prasa, w tym Tygodnik 

Powszechny, związany z ruchem katolickim. Kwestionowano mu 

zasadność tego czasopisma, jednak tata potrafił uzasadnić, że tamtych 

jest 9 a to tylko on czyta. No i w ten sposób "przemycał", żeby i ten inny 

głos gdzieś tam się znalazł. Potrafił o to zadbać i wiedział bardzo mocno 

dlaczego, bo był bardzo  świadomym człowiekiem.  

Podsumowując, to można powiedzieć, że Goleniów miał szczęście, że 

tak wszechstronna osoba zamieszkała w tym miejscu.  

Bardzo to podkreśliła pani Magda Kocha  na pogrzebie taty, kiedy   

w Kościele zabrała głos i właśnie powiedziała, że ona przyjechała do 

Goleniowa w  latach 70 na chwilę,  ale jak poznała ludzi, między innymi, 

tak mówiła, Władku Ciebie, to tak po prostu tu się chciało być, bo tu była 

ta aktywność, tu się robiło coś oprócz jakby takiej stricte pracy 

zawodowej, tu było to środowisko, które miało ten swój szlif, właśnie 

taki intelektualny, trochę głębszy.  

Aczkolwiek mama tak zadowolona z tego nie była, bo  taty nie było  

w domu, on był zawsze dla innych. Tata zawsze odwiedzał też ludzi  

w szpitalu i nie ważne, czy to był pierwszy sekretarz, czy to był kolega  

z rady,  pamiętał także o imieninach. No po prostu taki był. Miał te swoje 

zasady, które się gdzieś tam ukształtowały w tych młodych latach. Żył 

po swojemu.  
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Zdzisław Emilianowicz  
rozmowa w Bolesławem Basiakiem 

 

Od kiedy zna Pan Pana Zdzisława Emilianowicza?  

Poznałem go w 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Kraków, który 

stacjonował na tym lotnisku Port lotniczy Szczecin. Byliśmy  

w pokrewnych służbach- on był w branży uzbrojenia lotniczego. 

Dostarczałem mu na lotnisko rakiety, którymi on uzbrajał samoloty.  

Zdzisia już w wojsku było wszędzie pełno, już wtedy próbował działać. 

Ze względów zdrowotnych, po siedmiu latach, odszedł do cywila i podjął 

pracę na kolei. Wtedy nasze drogi się rozeszły i dopiero później, jak już 

byłem na emeryturze, ponownie bliżej działaliśmy.  

Gdzie się ponownie Panowie spotkali?  

Ponownie się zetknęliśmy jak rozpocząłem działalność w Związku 

Inwalidów Wojennych, jako taka osoba wspierająca tą działalność. 

Trzeba było czasami niektórym osobom udzielić pomocy, przy 

uroczystościach na przykład iść ze sztandarem, ponieważ jako byli 

wojskowi, mający mundury to wspomagaliśmy działania Związku.  

Zdzisiu bardzo dużo w Związku działał, jego głównym zadaniem było 

organizowanie wyjazdu do Siekierek, Kołobrzegu, żeby uczcić rocznicę 

bitew, jakie się tam odbywały.  

Przyglądałem się właśnie jego działalności i on zachęcił mnie do 

wstąpienia do Związku, jako Członek Nadzwyczajny, czyli wspierający 

Związek Kombatantów  i Osób Represjonowanych Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Zdzisiek wtedy też działał już w Związku Inwalidów Wojennych i tam 

mnie namówił żebym też wstąpił.  

Był też w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.  

Wspólnie zaczęliśmy działać przy różnych okolicznościach. Na przykład 

uroczystości 3 maja w Goleniowie odbywają się w Kościele św. 

Katarzyny, no więc wystawialiśmy poczet sztandarowy, a Zdzisio 

zajmował się omówieniem całego wydarzenia z księżmi. Tak samo było 

na 11 listopada, gdzie mamy uroczystość w kościele św. Jerzego.  
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Zdzisio zawsze dogrywał te uroczystości, kierował gdzie jaki sztandar ma 

iść i jego nieobecność odczuliśmy już w tym roku podczas 11 listopada, 

ponieważ każdy sobie wchodził jak chciał.  

Z opowieści wnioskuję, że Pan Zdzisław działał w wielu organizacjach 

i wszędzie pomagał w czym mógł?  

On miał we krwi tą organizację wszystkiego. Przykładowo dostaliśmy od 

Burmistrza autobus, żeby wyjechać do Kołobrzegu na uroczystości walki 

o Kołobrzeg, ale trzeba było znaleźć odpowiedzialnego za autobus oraz 

wszystkie wyjeżdżające osoby. Nikt nie chciał, a dla Zdzisia nie było to 

żadnym problemem, dodatkowo załatwił termosy z grochówką  

i nakarmił nas, a także panów, którzy przygotowywali rekonstrukcję tej 

walki.  

Trzeba też wspomnieć o Muzeum Wojskowym, ponieważ Zdzisio zbierał 

różne rzeczy i oddawał je do Muzeum. W tym roku jak jechaliśmy, to 

zabraliśmy dwa koła do samolotu i mundur kombatanta wraz ze 

wszystkimi odznaczeniami, który walczył pod Kołobrzegiem.  

Jak powiadomiłem Dyrektora Muzeum, że zmarł Zdzisiu, to był 

ogromnie zaskoczony, ale też powiedział, jak bardzo mu pomagał 

Zdzisiu w działalności Muzeum, że dzięki niemu ma dużo eksponatów.  

Słyszałam, że Pan Zdzisław był tez inicjatorem powstania 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Goleniowie?  

Tak on tam też działał. Udzielał się też w zespole Rytm. 

W Bibliotece w Goleniowie też urządzał wieczory i noce w bibliotece, jak 

trzeba było to był kucharzem, jak była noc piratów to był piratem. Były 

też noce militariów, to eksponował tam dużo gadżetów o profilu 

wojskowym, za co Dyrektor Anita Jurewicz zawsze nam dziękowała.  

Któregoś razu dowiedziałem się też, że w Maszewie robił także zbiórkę 

na chore dziecko.  

Możemy śmiało powiedzieć, że Pan Zdzisław to prawdziwy społecznik, 

pomagał w obszarach związanych z jego zawodem ale także w każdym 

innym, które pojawiały się na jego drodze.  

Zdzisiowi wystarczyło tylko podrzucić temat, a on zaczynał działać.  

Przykładowo pojawił się temat, że musimy uczcić pamięć naszych 

pilotów, którzy zginęli w rejonie naszej wioski Wierzchosław. 
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Początkowo nikt się nie podejmował tego tematu i Zdzisio pojechał do 

Nadleśnictwa, załatwił dostęp do tego terenu i jego uporządkowanie, 

postawiliśmy kamienie pamięci 1 lipca tego roku. Dzięki Zdzisiowi 

mieliśmy też połączenie z generałem Hermaszewskim.  

Chcieliśmy także upamiętnić katastrofę, która miała miejsce przy 

naszym lotnisku od strony Mostów i Zdzisio rozpoczął także rozmowy  

z Nadleśnictwem, ale niestety utknęło to, ponieważ Zdzisia zabrakło i 

nie ma nikogo, kto angażowałaby się tak jak Emilianowicz.  

Oglądałam zdjęcia z wręczenia odznaczenie "Seniora roku", gdzie 

Janusz Wentruba wręczając odznaczenie powiedział, że  "Pan Zdzisław 

jest organizatorem i propagatorem uroczystości patriotycznych i wielu 

akcji. To dzięki niemu przed budynkiem urzędu gminy stoi samolot. To 

on organizował tablice upamiętniające wypadek i śmierć pilotów  

z 2 płm. Kraków oraz izbę pamięci żołnierzy z 2 płm. Kraków w Domu 

Kultury".  

Tak, to wszystko prawda.  

Zdzisiek miał też pod opieką naszych kombatantów, którzy walczyli na 

froncie. Wiem, że nawet na wypoczynek do Kołobrzegu z nim jeździł  

i pomagał. Mi też przekazał opiekę nad innym panem i zanosiłem tam 

czasami paczkę przekazaną przez Zdziśka albo pozdrowienia 

świąteczne.  

Ciężko wskazać jakiś obszar, gdzie Pan Zdzisław by czegoś nie robił?  

Jego było wszędzie pełno, jak go przysłowiowo wypędzili drzwiami to 

wchodził oknami. Ogólnie nie słyszałem złej opinii o Zdzisiu ale brakuje 

nam go bardzo.  

Zdzisio angażował się też w akcję na 1 listopada, gdzie roznosimy takie 

chorągiewki i stawiamy je na grobach kombatantów, żołnierzy 

walczących o Polskę i naszych kolegów, którzy odeszli. Mamy tych 

chorągiewek ok 300 sztuk i Zdzisio właśnie też pomagał w ich 

roznoszeniu, nawet jeździł do Szczecina na cmentarz, ponieważ tam leżą 

też niektórzy z naszych kolegów.  

Słyszałam, że jak zmarł Pan Zdzisław to była to szokująca wiadomość 

dla wielu ludzi ? 
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Bardzo ludzie byli zszokowani, że taki aktywny człowiek odszedł, to jest 

wielka strata. I do dzisiaj wspominają to jeszcze. Będziemy o nim 

pamiętać i do dopóki żyjemy, będziemy mu chorągiewkę na grobie 

zostawiać.  
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Maria Satała 
rozmowa z córką Ewą Satałą 

 

Czym się Pani mama zajmowała?  

Mama była nauczycielem matematyki i wychowała pokolenia. Na 

korepetycje, pod koniec jej kariery jako nauczycielki, przechodziło już 

drugie pokolenie, uczennica mamy przyprowadzała swoje dzieci.  

Mama urodziła się w 1943 roku, pochodziła ze Śląska, skończyła liceum 

pedagogiczne.  Ponieważ od zawsze wiedziała, że chce uczyć,  więc 

poszła na studia matematyczne. Miała nawet propozycję, żeby zostać 

naukowcem, bo  podobno była tak  genialnym matematykiem-  mówię 

podobno, ponieważ po jej śmierci opowiadały mi to jej koleżanki. Ona 

się nie widziała w pracy jako naukowiec, chciała mieć kontakt  

z uczniami, chciała nauczać. Miała misję i bardzo się angażowała w to co 

robiła.  

Na początku mama kilka lat pracowała w Kamieniu Pomorskim i jak w 

Goleniowie powstało liceum, to od początku tu przeszła i pracowała 

ponad 30 lat.  

Szkoła była jej drugim domem, a może nawet i pierwszym. Tam się 

odnajdywała, żyła tym co się działo w szkole, kochała to co robiła.  

Mama najczęściej miała lekcje w klasach matematyczno- fizycznych, 

gdzie dla części osób matematyka była prosta, a dla części 

niekoniecznie. Mama najbardziej cieszyła się, jak na przykład uczniowi  

z słabej trójki udało się dostać mocną trójkę, to z radości skakała razem 

z uczniem. Ona doskonale wiedziała, ile taki uczeń musiał włożyć pracy 

w to, aby otrzymać lepszą ocenę.  Potrafiła się też dostosować do 

różnego poziomu w klasie, zawsze pytała trochę słabszych uczniów czy 

nadążają, a jeżeli nie to mają mówić.  

Jakim nauczycielem była mama?  

Moja mama nie lubiła bałaganu i w tym, co dziś się dzieje w szkolnictwie, 

ona by się nie odnalazła. Dla niej ważne było, aby poza kontaktem  

z dzieckiem, mieć też kontakt z rodzicem. Będąc wychowawcą 

wiedziała, że ważne jest trzymanie z rodzicami jednej wspólnej strony 
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oraz, że bez rodziców czasami niewiele może zdziałać. Umiała 

rozmawiać z dziećmi i ich rodzicami, miała też wśród nich poważanie.  

Mama jak była wychowawczynią klasy, to doskonale wiedziała wszytko 

o swoich wychowankach, wiedziała co się w ich domach dzieje. Jedna  

z mamy wychowanek mówiła mi, że moja mama pomagała jej kiedyś 

nawet finansowo. Jak trzeba było to rozmawiała z nimi ile trzeba, ich 

spotkania  nie ograniczały się do godziny wychowawczej. Uczeń nigdy 

nie był dla niej tylko numerem w dzienniku.  

Była kobietą słusznej postury ale nie było dla niej problemem, żeby  

z klasą jechać w góry, na biwak pod namiot. Nigdy nie stwarzała 

problemów. Pomagała też dzieciakom zarabiać pieniądze  i na przykład 

po lekcjach, chodziła z klasą do tartaku gdzie oni dorabiali. Mama 

zbierała im te pieniądze na książeczce SKO i później mieli pieniądze 

klasowe na wycieczki. 

Jeżeli mama widziała, że uczniom zależy na ocenie i chcą poprawić, to 

ona miała wyznaczony jeden dzień w tygodniu kiedy przychodziła do 

szkoły o 7 rano, właśnie po to, aby uczeń w spokoju mógł poprawić 

ocenę. Jak trzeba było to zostawała też po godzinach, prowadziła także 

kółko matematyczne.  

Jak przychodziły nowe roczniki do szkoły, to od razu na początku mama 

robiła im sprawdziany, nie po to aby postawić ocenę, ale żeby wiedzieć 

jaki jest poziom nowych uczniów i gdzie ewentualnie są jakieś braki, bo 

byli z różnych szkół. 

Często było tak, że uczniom mojej mamy szło u niej średnio, ale jak poszli 

dalej na studia, to bez problemów zdawali egzaminy z matematyki. Jak 

mama uczyła to starała się każdy typ zadań przerabiać, żeby oni nie byli 

zaskoczeni jak przyjdą na maturę, egzaminy. 

Ukochane stwierdzenie mojej mamy: licz, licz, trening czyni mistrza. 

Mama była znaną osobą w Goleniowie.  

Jak się szło z mamą ulicą, to cały czas ktoś mówił dzień dobry, nie można 

było spokojnie przejść przez ulicę. Mam lubiła mieć kontakt ze swoim 

uczniami po zakończeniu nauki w szkole, więc jak spotykała np. 

rodzica  to rozmawiałam o tym co słychać u jej ucznia. Mama o swoich 
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uczniach  mówiła, ze to są jej dzieci, dlatego się śmieję czasami, ze mam 

dużo rodzeństwa. 

Uczniowie, z którymi mama miała jakiś kontakt wiedzieli, że drzwi jej 

domu są dla nich zawsze otwarte. Bywało tak, że wracałam do domu,  

a tu jakiś obcy mężczyzna czy kobieta siedzą.  

A jak to było być córką nauczycielki?  

Ciężko, bo nic nie mogło mi nie pójść, nie mogłam uciekać na wagary. 

Jak się tak zdarzyło, że coś poszło nie tak, to zanim wróciłam do domu, 

mama już o tym wiedziała.  

Mama uczyła mnie też matematyki w domu, na przykład uwielbiałam 

liczyć ułamki, bo tak mi je dobrze wytłumaczyła, a że uczyła mnie ich 

liczyć na czekoladzie, to tym bardziej chętnie się ich uczyłam.  

Mimo, że Goleniów jest mała miejscowością, to miało bardzo dobre 

liceum z bardzo dobrą kadrą, uczniowie brali udział w licznych 

olimpiadach. W czasach pracy mamy, nauczyciele w większości 

pracowali w szkole z powołania, chcieli poświęcać czas swoim uczniom, 

rodzice uczniów mieli też inne podejście do szkoły i nauczycieli niż 

współcześnie.  

Miała Pani z mamą lekcje?  

Raz miałam z mamą zastępstwo, rozmawiałam na lekcji z koleżanką  

i mama kazała mi iść do tablicy rozwiązać zadanie. Nie umiałam tego 

zrobić, dostałam dwóję  i potem w domu miałam pogadankę z mamą.  

Natomiast mój brat chodził do klasy matematyczno - fizycznej i całe 

cztery lata miała z mamą matematykę, także dostał kiedyś dwóję.  

Mama traktowała swój przedmiot poważnie i tego też oczekiwała od 

uczniów, żeby ją i przedmiot traktowali poważnie.  

Mama nie lubiła spóźniania się. Jak klasy dostawały plan, to każdy 

sprawdzał czy ma matematykę na pierwszej lekcji. Mama potrafiła 

zamykać drzwi na klucz, sprawdzała obecność, następnie wpuszczała 

tych spóźnionych, wstawiałam im spóźnienia i odpytywała. Któregoś 

razu spóźnił się też mój brat, musiał odpowiadać i dostał dwóję.  

Czasami też inni pytali się mnie jaki jest sposób na moją mamę. Zawsze 

odpowiadałam, ze trzeba się tylko uczyć, nie kłamać, nie oszukiwać, 

trzeba być uczciwym. Mama zawsze mówiła uczniom, że trzeba prawdę 
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mówić. Miała też taką sytuację, że uczennica przy tablicy zapytała ją 

prawda czy kłamstwo, mama oczywiście, że prawda. Dziewczyna 

powiedziała, że zabalowała i nie jest przygotowana. Mama się tylko 

uśmiechnęła i powiedziała, chciałam prawdę to mam.  

Nie lubiła kombinowania.  

A co mama robiła w czasie wolnym?  

Mama jak miała czas wolny po pracy, to brała zbiór zadań i sobie go 

liczyła.  

Jak mama dostała jakiś nowy podręcznik, zbiór zadań to ona brała sobie 

ciastka, paluszki, zamykała się w sowim gabinecie w domu i liczyła 

zadania. Nie poszła spać, póki nie przerobiła zadań. Jak miała nowy 

podręcznik to  wszystko od pierwszej  do ostatniej strony przeliczała 

sama w domu. Następnie mówiła uczniom, które zdanie ma zły wynik, 

złą treść itp. Wyłapywała każdy błąd w książkach.  

Jak brat przyjeżdżał ze studiów to mama z nim rozmawiała  

o matematyce, co miał na zajęciach. Ich rozmowa wyglądała jak mecz 

tenisowy. 

Kiedy mama przeszła na emeryturę?  

Mama jak osiągnęła wiek emerytalny to nadal pracowała, ponieważ 

umysł miała jeszcze bardzo sprawny. W pewnym momencie na 

emeryturę przeszedł mój brat, który jest wojskowym i wówczas uznała, 

że jak już syn jest na emeryturze, to chyba nie wypada jej pracować.  

Co mama robiła na emeryturze?  

Udzielała korepetycji, bo nie mogła bez tego żyć.  

Jeszcze w sobotę udzielała korepetycji, a odeszła w niedzielę. Jak 

aktorzy odchodzą na scenie, tak mama też odeszła na scenie.  

Na pogrzebie mamy były tłumy ludzi, tak jak pokazują w telewizji, jak 

odchodzi jakaś znana osoba, gwiazda.  

Cieszę się i jestem dumna, że moja mama miała taki szacunek  

i poważanie wśród ludzi.  

Na 40-lecie Liceum mama została odznaczona Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski. Poproszono mamę o wyjście na scenę i po 

uhonorowaniu jej tym odznaczeniem wszyscy bili jej długo i bardzo 

głośno brawa. Stała tam taka skromna, zawstydzona, leciały jej łzy 
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wzruszenia. Mama nigdy nie zabiegała o zaszczyty, jej zależało tylko na 

"jej dzieciach" - uczniach. Oddawała im i matematyce całe swoje serce.  

 

Wsparcie aktywnych seniorów, zdrowie 
 

W ciągu życia człowiek podejmuje różne rodzaje aktywności ruchowej, 

a mianowicie są to czynności związane z pracą zawodową, 

samoobsługą, odnową sił biologicznych czy realizacją własnych 

zainteresowań w czasie wolnym. We współczesnym świecie wzrastają 

zagrożenia zdrowia spowodowane stresem, zanieczyszczeniami 

środowiska, obciążeniami genetycznymi czy nieprawidłowym 

żywieniem. Zaniedbywanie zasad higieny oraz profilaktyki prowadzą do 

drastycznego zaniżenia wydolności i częstych objawów przedwczesnego 

starzenia się. Niezbędna staje się zatem edukacja zdrowotna, która 

powinna być realizowana na każdym etapie ontogenezy człowieka. 

Uświadamianie ludziom, jaką wartość stanowi zdrowie może być 

zachętą do zainicjowania działań do podjęcia prozdrowotnego stylu 

życia. Zdrowotne walory aktywności ruchowej są jednym z wielu ogniw 

prowadzących o osiągnięcia zadowolenia z życia poprzez równoczesną 

zmianę jego jakości. Proces starzenia się organizmu dotyczy każdego  

z nas. Choroby wieku starczego, które dotykają seniorów, obejmują 

zarówno schorzenia somatyczne, jak również związane z ich psychiką. 

Oprócz miażdżycy, cukrzycy czy osteoporozy, seniorzy doświadczają 

demencji, zespołów otępiennych czy depresji. Serce i inne narządy 

wewnętrzne również podlegają mechanizmom starzenia. Seniorzy 

szybciej zaczynają się męczyć, gdyż aktywność człowieka wraz  

z upływem lat ulega stopniowemu ograniczaniu. Jest to uwarunkowane 

nie tylko samym procesem starzenia się, ale także stanem zdrowia oraz 

wpływem warunków życiowych. Aktywność ruchowa według Caspersen 

to każdy ruch ciała wyzwalany przez mięśnie szkieletowe który 

powoduje wydatek energetyczny.  
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ZNACZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 

1. Kompensuje niektóre negatywne czynniki współczesnego życia, 

jak zbyt duże obciążenie pracą umysłową i z tym związany nadmiar 

stresu. 

2.Zapobiega występowaniu niektórych zaburzeń, np.: układu ruchu, 

otyłości, infekcji górnych dróg oddechowych.  

3.Zmniejsza ryzyko lub opóźnia rozwój miażdżycy i związanych z nią 

chorób układu krążenia. 

4.Jest ważnym elementem w korekcji i terapii wielu chorób i zaburzeń, 

w tym także otyłości, nadciśnienia, palenia papierosów, cukrzycy.  

Aktywność fizyczna nie powinna stać się obowiązkiem na rzecz 

zdrowia lecz integralnym elementem całodziennego rytmu życia 

człowieka uwzględniając czas pracy, obowiązki domowe i czas wolny. 

Systematyczność oraz średnio intensywny wysiłek, który jest optymalny 

dla wieku i poziomu ogólnej wydolności fizycznej staje się 

funkcjonalnym elementem naturalnego rytmu dnia pracy i wypoczynku. 

Ćwiczenia czynne izometryczne polegają na napięciu mięśnia bez 

zmiany jego długości (napinanie i rozluźnianie konkretnych partii 

mięśni).  

Podczas prowadzonych zajęć uczestnicy podejmowali wiele 

aktywności ruchowych. Ćwiczenia prowadzone pod bacznym okiem 

Jadwigi Wojtyły. 
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Wsparcie aktywnych seniorów - warsztaty ARTE 
 

Terapia zajęciowa jest obecnie uważana za najbardziej leczącą formę 

osób starszych poza farmakoterapią.  

Często, szczególnie przy stanach depresyjnych – charakterystycznych 

dla osób starszych może nawet zastąpić farmakoterapię.  

W ramach zajęć utworzono dwie grupy – jedna w Goleniowie, druga  

– w Mostach. Podczas warsztatów uczestnicy realizowali dostosowane 

do rozpoznanych potrzeb elementy ARTE. Podejmowane działania  

– pod bacznym okiem Agnieszki Poręczewskiej - Bereszko przyczyniały 

się do usprawnienia motoryki i koordynacji ruchowej – malowanie, 

lepienie, wycinanie itp. 
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Wsparcie aktywnych seniorów - koło smakoszy 

zielarskich 
 

Dawno, dawno temu... wiedza zielarska była pilnie strzeżonym 

sekretem. Adepci tej nauki przekazywali kolejnym pokoleniom swoje 

doświadczenia, wzbogacając je o własne spostrzeżenia. Od tamtej pory 

minęło wiele czasu, niemniej jednak rola osób posiadających sekret 

mądrego korzystania darów natury, nie zmieniła się. W obecnych 

czasach coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów pomagania 

sobie z różnymi dolegliwości, zapobiegania i profilaktyki opartej na 

roślinach. Aby odpowiedzieć na potrzebę, która powstała wskutek 

szerokiego zapotrzebowania na praktyczną wiedzę zielarską, zwłaszcza 

wśród Seniorów utworzono w ramach niniejszego projektu „ Koło 

smakoszy zielarskich”.  

Formuła tych zajęć była skoncentrowana na dogłębnym poznaniu roślin 

leczniczych i spożywczych co jest gwarantem udanego ich stosowania. 

Poza omawianiem w trakcie zajęć metod tzw. starej receptury, 
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przepisów i metod wykorzystania ziół, uczestnicy uczyli się, pod 

kierunkiem Pani Agnieszki Poręczewskiej - Bereszko przygotowywać 

m.in. syropy, napary, maści, herbatki ziołowe, okłady. 

 

Wsparcie aktywnych seniorów - warsztaty 

Flashback 
 

W ramach warsztatów fotograficznych uczestnicy pod okiem Filipa 

Kacalskiego doskonalili swoje umiejętności fotograficzne. Uczestnicy 

zostali zapoznani z możliwościami jakie mają ich aparaty fotograficzne. 

Ze względu na innowacyjność uczestników odkrywali także możliwości  

aparatów w telefonach komórkowych. Ćwiczyli robienie m.in. zdjęć 

portretowych, wychodzili robić zdjęcia w plenerze oraz zrealizowali 

warsztaty z rysowania światłem. Została także przygotowana wystawa 

zdjęć.  
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Wsparcie aktywnych seniorów - grupa 

histyrycznoturystyczna 
 

Cedynia 
 

W dniu 12 lipca 2022 roku odbyła się wycieczka historycznoturystyczna. 

Wzięło w niej udział 10 osób. Celem wycieczki były Cedynia, Osinów  

i Czachów. 

 Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia muzeum regionalnego 

w Cedyni. Ekspozycja zabytków pochodzących z wykopalisk 

archeologicznych prowadzonych na grodzisku, cmentarzysku i okolicach 

Cedyni: paleontologia, przedmioty codziennego użytku z epoki 

kamienia, brązu i żelaza, broń wczesnośredniowieczna. Muzeum działa 

nieprzerwanie od 1966 r. Odgrywa ważną rolę w promowaniu historii 

bitwy pod Cedynią oraz zajmuje się upowszechnianiem wiedzy  

o regionie i ochroną lokalnego dziedzictwa kulturowego. Przez wiele lat 

działalność instytucji koncentrowała się na badaniach i prospekcji 

archeologicznej Ziemi Cedyńskiej. Założone w trakcie obchodów 

Tysiąclecia Państwa Polskiego, muzeum w Cedyni, nie było pierwszą 

placówką muzealną w tym mieście. Salę muzealną założył i prowadził, 

najprawdopodobniej w początku XX w., długoletni cedyński urzędnik 

magistratu i zbieracz pamiątek – Oswald Sparr. Zostało ono, podobnie 

jak niewielkie archiwum miejskie, powołane celem zachowania 

pamiątek przeszłości w ich miejscu powstania oraz uchronienie ich 

przed zniszczeniem. Muzeum mieściło się w jednym z pomieszczeń 

ratusza. W ostatnich latach funkcjonowania placówki – w latach 1933 

–1945 – jej kustoszem był Georg Edmund Dann (1898–1979), cedyński 

aptekarz, związany przez matkę z regionem, autor kilku cennych 

opracowań o historii Cedyni i okolic, a po wojnie ceniony historyk 

farmacji. Jak się wydaje wszystkie zbiory miejscowego muzeum  

i archiwum zostały wywiezione i rozproszone w 1945 r. 
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Następnie grupa zwiedzała miasto. Na sam początek zobaczyliśmy  

z zewnątrz Ratusz, czyli budynek, w którym znajduje się siedziba Urzędu 

Miasta. Ratusz w Cedyni został wzniesiony w 1840 roku, a stoi on w 

miejscu starego z XVI wieku. Z Placu Wolności poszliśmy najpierw do 

średniowiecznego grodziska. To zaledwie 400 metrów, więc szybko 

przeszliśmy ten odcinek. Na samą górę prowadzi ulica Pocztowa,  

a końcowy odcinek to kilkanaście kamiennych schodów. W drugiej 

połowie X wieku wzniesiona została drewniana warownia obronna. 

Obecnie jest tam las, w którym znajdują się ławki, tablice informacyjne 

o grodzisku, pomnik, a także widoki na miasto, oraz okolicę. Potem 

poszliśmy na ulicę Fryderyka Chopina. Tam znajduje się ciekawy zabytek 

Cedyni, czyli kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny. Kościół został zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku. Później 

świątynię przebudowano, jednak dalej można zobaczyć pozostałości 

pierwotnych ostrołuków portali oraz okien. Największą atrakcją 

turystyczną jest wieża widokowa. Doszliśmy tam ulicą Tadeusza 

Kościuszki po kilkunastu łagodnych schodkach. Wieżę widzieliśmy już od 

samego dołu. Ta została zbudowana w 1895 roku, jako pomnik wojenny 

przez burmistrza miasta Ernesta Eduarda Melchera. Wysoka budowla 

przetrwała obie wojny i służyła jako punkt obserwacyjny. Tuż pod wieżą 

znajdował się jeszcze kirkut, czyli cmentarz żydowski. Pochodzi on 

prawdopodobnie z XVIII wieku. Kirkut dzielił się na dwie części: starszą  

i młodszą. W młodszej części było więcej bogatszych grobów. Na 

cmentarzu zostało pochowanych około 25 osób. Były to głównie kobiety 

w młodym wieku. Miejscowi pasjonaci umieścili tam kilka 

odnalezionych płyt nagrobnych. Nekropolia została wpisana do rejestru 

zabytków i stanowi jedną z atrakcji turystycznych w Cedyni. 

Pojechaliśmy do Osinowa Dolnego, aby dotrzeć do najdalej wysuniętego 

punktu Polski na zachód. Upamiętnia to kamień nad brzegiem Odry.  

W drodze powrotnej zwiedziliśmy kościół w Czachowie. 

Freski czachowskiego kościoła od czasu wydobycia ich na światło 

dzienne przez konserwatorów intrygowały i skłaniały do różnych 

interpretacji. Niektórych oburzały (diabły w kościele!), śmieszyły, 

prowokowały. Bez wątpienia mamy do czynienia z zagadką, której 
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rozwiązania nigdy nie będziemy pewni. Nie jest nawet do końca jasne 

kiedy je wykonano i czy na pewno miały jednego autora. Więcej jest  

w czachowskim kościele pytań niż pewników. Dodatkowo wyjaśnienia 

komplikują częściowe zniszczenia wynikające z upływu czasu  

i przebudowy kościoła. Do dnia dzisiejszego nie ustalono, co tak 

naprawdę kryje się za wieloma znakami, symbolami, scenkami  

i postaciami naniesionymi na ściany bardzo trwałą techniką al fresco, 

czyli „na mokro”. W obecnie dostępnej literaturze naukowej 

powszechnie twierdzi się, że czachowskie freski niosą ze sobą treści 

religijne i kultowe, bo tak malowało się w średniowieczu. Należy jednak 

zastanowić się czy wszystkie symbole i znaki mają pochodzenie 

chrześcijańskie, a jeśli tak, to czy część z nich nie jest adaptacją znaków 

słowiańskich na potrzeby chrystianizacyjne tego miejsca? Wiemy, że 

takie procesy miały miejsce, być może Czachów jest tego żywym 

dowodem. Pytanie to powstaje gdy przyjrzymy się namalowanym 

rozetom, a właściwie gwiazdom heksapentalnym. Znaki te stosowane 

były powszechnie w mitologicznej symbolice przedchrześcijańskiej  

i można by przyjąć, iż umieszczone w świątyni, miały ją uczynić także 

świątynią zamieszkujących wieś Słowian, miały oswajać ich z nową 

religią i do niej zachęcać. Poza gwiazdami znajdziemy tu 

najprzeróżniejsze krzyże: zdwojony wpisany w koło, które  

w słowiańskiej mitologii ma wzmacniać jego moc, krzyż słoneczny bez 

podmalówki rysowany konturem. Krzyż to w pogaństwie znak drogi 

ziemi względem słońca, czterech pór roku, czterech stron świata, 

symbol kultu słońca. Namalowano tu szereg kół symbolizujących 

doskonałość i wciąż odnawiające się życie. Innym rodzajem znaków, 

które odnajdujemy na ścianach kościoła, są znaki heraldyczne: lilie, 

krzyż joannitów, krzyż laskowany, orły – czarny – prawdopodobnie 

cesarski i czerwony – brandenburski, a obok nich postaci ludzkie, jakby 

świętujące – z kielichami, w białych strojach, wykonujące tajemnicze 

gesty. W prezbiterium para ludzi, a pod nimi orzeł i krzyż, jakby 

wskazujące na tożsamość obydwu postaci. Pojawiają się również sceny 

narracyjne. Pierwsza z nich to prawdopodobnie scena z turnieju 

rycerskiego – pokonanie saracena, o czym świadczą pika spychająca 
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pokonanego ze stojącego obok muła. O turnieju mogą również 

świadczyć postaci: rycerza z tarczą i mieczem, rycerze na koniach  

w okazałych, odświętnych pióropuszach. Na przeciwległej ścianie 

widzimy drugą scenkę, która przedstawia uwolnienie od diabła, czyli 

prawdopodobnie chrzest. Ochrzczony przedstawiony został w białej, 

symbolizującej czystość szacie, podobna dużo mniejsza postać widnieje 

na północnej stronie prezbiterium. Całość, może przedstawiać jakieś 

szczególne wydarzenie, jakie miało miejsce w Czachowie, a które 

postanowił upamiętnić artysta. Może być również opowieścią  

o wydarzeniach związanych z dedykacją kościoła, której często 

towarzyszyły chrzty nawróconych, turnieje, zabawa taneczna  

– odzwierciedlona w ruchach postaci z łuku tęczowego po stronie 

północnej, a także błogosławieństwo nadane znakiem krzyża przez 

biskupa utrwalone być może na ścianie południowej prezbiterium. Ta 

postać w charakterystycznym nakryciu głowy i wykonująca różne gesty 

pojawia się w kilku miejscach „opowieści”. Z ilości emblematów  

i znaków heraldycznych wynika, iż w Czachowie przebywało wielu 

znamienitych gości. A byli nimi prawdopodobnie joannici – widnieje tu 

krzyż joannitów. Być może również cysterki z pobliskiej Cedyni, bowiem 

postać w koronie z lilii przywodzi na myśl cysterską pieczęć. Po wielości 

orłów i lilii wnioskować można pokaźną obecność rycerstwa. Może 

upamiętniono uroczystości związane z objęciem patronatem kościoła 

przez mieszczan Bollo i Henryka w 1336 r.? Czachowskie freski 

prawdopodobnie nie są autorstwa jednej osoby. Świadczą o tym choćby 

różnice w stylu i tematyce oraz umiejętności rysowania. Ściany 

czachowskiego kościoła skrywają wiele tajemnic, których zapewne 

nigdy nie poznamy, niemniej jednak fascynujący świat średniowiecza, 

zaklęty w prymitywnych rysunkach, zawsze będzie skłaniał nas do 

stawiania pytań i szukania odpowiedzi. 

Grupa  korzystała z przewodnika, Pani Renaty, nauczycielki historii ze 

Szkoły Podstawowej w Cedyni. 
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Kołobrzeg 
 

W dniu 28 lipca 2022 roku odbyła się wycieczka historycznoturystyczna. 

Wzięło w niej udział 10 osób. Celem wycieczki był Kołobrzeg. 

 Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia  Starego Miasta. Gdyby 

szukać początków Kołobrzegu, to należałoby się cofnąć co najmniej do 

wieku VII. Wtedy to na Wyspie Solnej istniała osada, której mieszkańcy 

zajmowali się warzeniem soli. Za sprawą króla Bolesława I Chrobrego  

w X wieku gród został przyłączony do państwa polskiego. Wtedy też 

obok Wrocławia i Krakowa utworzono tu nawet biskupstwo, ale 

przetrwało ono tylko kilka lat. W 1138 roku osada weszła w skład 

księstwa pomorskiego, natomiast samo miasto zostało lokowane w 

1255 roku. Około 1380 roku w Kołobrzegu stanął gotycki ratusz, został 

on jednak zniszczony w 1807 roku podczas oblężenia miasta przez 

wojska napoleońskie. Nowy ratusz zbudowano na fundamentach 

poprzedniego w latach 1829-1832 i do dziś jest jedną z wizytówek 

miasta. Imponująca budowla z czerwonej cegły przypomina 

średniowieczny zamek obronny. Prezentuje on styl neogotyku i został 

wzniesiony w kształcie litery C. Przed budynkiem umieszczono 

granitowy pomnik symbolizujący kulę ziemską. Dzięki zastosowaniu 

łożysk wodnych nawet małe dziecko może poruszyć ciężką kulą. 

 Tuż obok mieści się Muzeum Oręża Polskiego. Na niewielkiej 

powierzchni doskonale zostały wyeksponowane bogate zbiory. Dzięki 

wizycie w muzeum grupa poznała historię militariów od średniowiecza 

do czasów współczesnych. Prawdopodobnie również w nim jest 

największa w Polsce kolekcja mundurów polskich żołnierzy z I i II wojny 

światowej, w tym wiele unikalnych. Bardzo dużym zainteresowaniem 

wśród dorosłych cieszy się wystawa zewnętrza, z samolotami, wozami 

bojowymi oraz czołgami. Zapewniono bezpłatny wstęp do muzeum. 

 Kolejnym ciekawym miejscem w centrum Starego Miasta jest 

gotycka bazylika pw. Wniebowzięcia NMP. Świątynia jest halowa, 

pięcionawowa i została wybudowana w XIV wieku. Od XVI wieku, aż do 
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zniszczenia w 1945 roku była kościołem ewangelickim. W 1957 roku 

przekazano ją kościołowi katolickiemu, który rozpoczął jej odbudowę. 

Pomimo częstych niszczeń w bazylice zachowało się sporo 

interesujących zabytków. Najcenniejszym jest świecznik 

siedmioramienny z 1327 roku. Został on wykonany przez Jana 

Aponghetera z Getyngi i waży 900 kg. Jego wysokość to 4 m, natomiast 

rozpiętość ramion 3,8 m. Jest jednym z pięciu gotyckich kandelabrów 

zachowanych na świecie. Przypomina on żydowską menorę, a różni się 

one niej tym, że został wykonany z kilku kawałków brązu, natomiast 

menorę wykonuje się z jednego kawałka złota. Z innych elementów 

wyposażenia polecam zwrócić uwagę na pochodzące z ok. 1340 roku 

najstarsze w Polsce stalle, chrzcielnicę z 1355 roku, gotyckie krucyfiksy, 

trzy drewniane ołtarze z XV i XVI wieku, płaskorzeźbę „Ostatnia 

wieczerza”, epitafia, obrazy oraz wiszące świeczniki. Przypatrzyli się 

również filarom w kościele. Kilka z nich odchyla się od pionu nawet o 60 

stopni, a jeden ma kolorowe polichromia. Tuż obok bazyliki znajduje się 

Pomnik Tysiąclecia zwany Marchewką. 

 Jednym z bardziej romantycznych miejsc w Kołobrzegu jest 

bindaż grabowy. Jest to rodzaj tunelu roślinnego tworzonego poprzez 

obustronne obsadzenie alei pnączami lub drzewami. Następnie ich 

korony łączy się, by tworzyły sklepienie. Bindaż grabowy w Kołobrzegu 

to wyjątkowy pomnik przyrody pochodzący z XIX wieku. Dzięki 

przeprowadzonej renowacji prezentuje się doskonale i zaprasza do 

romantycznych spacerów lub sesji fotograficznych. 

 Przy wejściu do portu w Kołobrzegu i miejscu, gdzie rzeka 

Parsęta wpływa do morza, znajduje się jeden z symboli miasta,  

a mianowicie latarnia morska. Chociaż wygląda na wiekową, została 

zbudowana dopiero w 1947 roku. Wcześniejszą latarnię wysadzili 

Niemcy w 1945 roku. Obecna konstrukcja stoi na fundamentach 

dawnego fortu, którego cegły wykorzystano przy budowie. Latarnia 

morska w Kołobrzegu ma wysokość 26 metrów, a zasięg jej światła to 

16 mil morskich. Jest ona kolejną następczynią wykorzystania światła do 

celów nawigacyjnych zapoczątkowanego w Kołobrzegu w 1666 roku.  
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 18 marca 1945 rok, czyli w dniu zdobycia Kołobrzegu, miały tu 

miejsce symboliczne Zaślubiny Polski z Morzem. Wydarzenie to, oraz 

jednostki wojskowe biorące udział w zdobyciu miasta upamiętnia 

monumentalny pomnik odsłonięty 3 listopada 1963 rok. Jego autorem 

jest rzeźbiarz Wiktor Tołkin, a znajduje się przy bulwarze Jana 

Szymańskiego. Pomnik jest stylizowany na flagę trzymaną przez grupę 

żołnierzy. Na jego ścianach zobaczysz mozaiki oraz rzeźby 

przypominające o tysiącletniej tradycji oręża polskiego na Pomorzu. 

Zwraca uwagę prześwit symbolizujący „okno na świat”. Wg legendy, 

jeśli przejdziesz przez prześwit na bezdechu, to spełni się twoje 

pomyślane życzenie. 

 Wycieczkę zakończyło krótkie plażowanie przy molo. 

Grupa  korzystała z przewodnika, Pani Magdaleny Jakubowskiej, 

Zachodniopomorskiego Przewodnika PTTK. 
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Międzyzdroje 
 

W dniu 30 sierpnia 2022 roku odbyła się wycieczka 

historycznoturystyczna. Wzięło w niej udział 10 osób. Celem wycieczki 

było Międzyzdroje. 

 Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia Parku Zdrojowego, 

gdzie trasę uprzyjemniał grający skrzypek. Następnie grupa zwiedziła 

kościół św. Piotra Apostoła oraz kaplicę Stella Matutina. Po dawca 

informacji historycznych, grupa udała się na punkty widokowe: Kawcza 

i Gosań.  

 Sporą część czasu uczestnicy spędzili w obiektach Wolińskiego 

Parku Narodowego, w którym znajdują się: Zagroda Pokazowa Żubrów 

oraz Muzeum Przyrodnicze z żywymi bielikami w wolierach. 

 Wycieczkę zakończyło krótkie plażowanie przy molo. 

Grupa  korzystała z przewodnika, Pani Magdaleny Jakubowskiej, 

Zachodniopomorskiego Przewodnika PTTK 

 

Międzyrzecki Rejon Umocnień 
 

W dniu 28 września 2022 roku odbyła się wycieczka 

historycznoturystyczna. Wzięło w niej udział 10 osób. Celem wycieczki 

był Międzyrzecki Rejon Umocnień – trasa długa.   

Międzyrzecki Rejon Umocniony – a właściwie z niemieckiego Front 

Ufortyfikowany Łuku Odry i Warty (Festungsfront Oder-Warthe Bogen) 

– jako jeden z największych założeń obronnych w Europie,  

z wyjątkowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi czy unikatowymi 

pancerzami, stanowi doskonały przykład niemieckiej sztuki 

fortyfikacyjnej lat 30-tych XX wieku. Współcześnie udostępniony do 

zwiedzania stanowi największą atrakcję turystyczną Ziemi Lubuskiej.  

W dzisiejszych czasach mroczne zakamarki MRU stały się idealnym 

miejscem schronienia dla nietoperzy, uwielbiających warunki panujące 
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w podziemiach systemu – stała temperatura 8-10 stopni, niezmienna 

wilgotność oraz mrok – przyciąga to co zimy ok. 30 000 sztuk tych 

„latających myszy”. Właśnie ze względu na ochronę przesypiających 

zimę nietoperzy większość podziemnych tuneli udostępniona jest 

turystom tylko w okresie letnim – od kwietnia do października. 

Podziemia, prócz niewielkich skrzydlatych stworzeń kryją także 

mnóstwo tajemnic, w dużej części zgłębionej przez naszych 

przewodników. To od nich proponujemy dowiedzieć się więcej 

szczegółów niesamowitej historii tego praktycznie nigdy nie 

wykorzystanego systemu. Rozpoczyna się ona właściwie już po I Wojnie 

Światowej – osłabione wojną Niemcy zostały także mocno ograniczone 

zakazami, co więcej, postanowieniami Traktatu Wersalskiego oddały 

Francji Alzację i Lotaryngię.  To właśnie po to, by odzyskać te ziemie 

Niemcy planowały atak na Francję, sytuację komplikował jednak fakt, że 

uderzenie na sojusznika Polski spowodowałoby, że Niemcy byłyby 

zmuszone do walki na dwóch frontach. Z tej przyczyny już pod koniec 

lat 20-tych rozpoczęto budowę umocnień na wschodnich terenach 

Niemiec wzdłuż granicy z Polską. Po dojściu do władzy Hitlera plany tych 

fortyfikacji zostały rozbudowane do 3 ogromnych systemów broniących 

wschodnich granic Niemiec. W latach 1934-1938 na północ od Warty 

budowany był Wał Pomorski (Pommernstellung), na południu 

Umocnienia Odry (Oderstellung), a w centralnej części, pomiędzy Wartą 

i Odrą – Ufortyfikowany Łuk Odry i Warty (Festungsfront Oder-Warthe 

Bogen – OWB), po wojnie przemianowany na Międzyrzecki Rejon 

Umocniony. Oprócz ponad setki obiektów naziemnych (z ponad 300 

planowanych) miała powstać także ogromna podziemna sieć korytarzy 

– plan ten zrealizowano w niewielkim stopniu – powstało ledwie ok. 30 

km tuneli łączących ze sobą dwupoziomowe wieże pancerne. Te 

ostatnie, uzbrojone m.in. w miotacz płomieni, wyrzutnię granatów czy 

kopuły strzelnicze z km-ami połączone zostały z systemem tuneli 

szybami komunikacyjnymi o głębokości 15-40 metrów i dzięki temu 

dawały dostęp do ukrytych w podziemiach magazynów broni, jedzenia, 

ubrań, koszarów czy dworców kolejki wąskotorowej. W 1938 r. do 

przerwania budowy umocnień zmusiła Hitlera zmiana strategii  
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– planował już atak, a nie obronę przed Polską – oraz koszty budowy  

– zamiast istniejącej części systemu można było stworzyć ok. 10 dywizji 

pancernych. Pomimo tego, że system był uzbrojony i gotowy do walki, 

ze względu na brak przeszkolonych żołnierzy nigdy nie został tak 

naprawdę wykorzystany – trwające 3 dni walki nie zatrzymały pochodu 

sowieckiej armii. 

Czas trwania wycieczki to 2,5 godziny, natomiast długość całej trasy to 

około 2500 metrów. Obejmuje przejście i zwiedzanie obiektu Pz.W. 717 

wraz z zespołem koszarowo-technicznym oraz dojście podziemnym 

korytarzem do dworca kolejki wąskotorowej. Wyjście na powierzchnię 

obiektem 716. 

Grupa w obu miejscach korzystała z miejscowych przewodników. 
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Pętla Boryszyńska 
 

W dniu 14 września 2022 roku odbyła się wycieczka 

historycznoturystyczna. Wzięło w niej udział 10 osób. Celem wycieczki 

była Pętla Boryszyńska oraz Opactwo po Cysterskie w Paradyżu. 

 Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzenia Pętli Boryszyńskiej, 

wchodzącej w skład Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień. 

 Pętla Boryszyńska (niem. Burschener Schleife) – potoczna 

nazwa południowej części podziemi centralnego odcinka 

Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego niem. Ostwall lub Festungsfront 

im Oder-Warthe Bogen (OWB), mająca w założeniu stanowić zaplecze 

niewybudowanej baterii pancernej nr 5. Nieco na wschód od Pętli 

Boryszyńskiej znajdują się schrony Grupy Warownej "Jahn". Podziemia 

Pętli Boryszyńskiej wchodzą w skład Rezerwatu przyrody Nietoperek, 

dodatkowo od 1995 roku na jej terenie funkcjonuje trasa turystyczna,  

z infrastrukturą i wejściem położonym przy niedokończonym schronie 

Pz. W. Nord     

Międzyrzecki Rejon Umocniony – a właściwie z niemieckiego Front 

Ufortyfikowany Łuku Odry i Warty (Festungsfront Oder-Warthe Bogen) 

– jako jeden z największych założeń obronnych w Europie,  

z wyjątkowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi czy unikatowymi 

pancerzami, stanowi doskonały przykład niemieckiej sztuki 

fortyfikacyjnej lat 30-tych XX wieku. Współcześnie udostępniony do 

zwiedzania stanowi największą atrakcję turystyczną Ziemi Lubuskiej.  

W dzisiejszych czasach mroczne zakamarki MRU stały się idealnym 

miejscem schronienia dla nietoperzy, uwielbiających warunki panujące 

w podziemiach systemu – stała temperatura 8-10 stopni, niezmienna 

wilgotność oraz mrok – przyciąga to co zimy ok. 30 000 sztuk tych 

„latających myszy”. Właśnie ze względu na ochronę przesypiających 

zimę nietoperzy większość podziemnych tuneli udostępniona jest 

turystom tylko w okresie letnim – od kwietnia do października. 

Podziemia, prócz niewielkich skrzydlatych stworzeń kryją także 

mnóstwo tajemnic, w dużej części zgłębionej przez naszych 
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przewodników. To od nich proponujemy dowiedzieć się więcej 

szczegółów niesamowitej historii tego praktycznie nigdy nie 

wykorzystanego systemu. Rozpoczyna się ona właściwie już po I Wojnie 

Światowej – osłabione wojną Niemcy zostały także mocno ograniczone 

zakazami, co więcej, postanowieniami Traktatu Wersalskiego oddały 

Francji Alzację i Lotaryngię.  To właśnie po to, by odzyskać te ziemie 

Niemcy planowały atak na Francję, sytuację komplikował jednak fakt, że 

uderzenie na sojusznika Polski spowodowałoby, że Niemcy byłyby 

zmuszone do walki na dwóch frontach. Z tej przyczyny już pod koniec 

lat 20-tych rozpoczęto budowę umocnień na wschodnich terenach 

Niemiec wzdłuż granicy z Polską. Po dojściu do władzy Hitlera plany tych 

fortyfikacji zostały rozbudowane do 3 ogromnych systemów broniących 

wschodnich granic Niemiec. W latach 1934-1938 na północ od Warty 

budowany był Wał Pomorski (Pommernstellung), na południu 

Umocnienia Odry (Oderstellung), a w centralnej części, pomiędzy Wartą 

i Odrą – Ufortyfikowany Łuk Odry i Warty (Festungsfront Oder-Warthe 

Bogen – OWB), po wojnie przemianowany na Międzyrzecki Rejon 

Umocniony. Oprócz ponad setki obiektów naziemnych (z ponad 300 

planowanych) miała powstać także ogromna podziemna sieć korytarzy 

– plan ten zrealizowano w niewielkim stopniu – powstało ledwie ok. 30 

km tuneli łączących ze sobą dwupoziomowe wieże pancerne. Te 

ostatnie, uzbrojone m.in. w miotacz płomieni, wyrzutnię granatów czy 

kopuły strzelnicze z km-ami połączone zostały z systemem tuneli 

szybami komunikacyjnymi o głębokości 15-40 metrów i dzięki temu 

dawały dostęp do ukrytych w podziemiach magazynów broni, jedzenia, 

ubrań, koszarów czy dworców kolejki wąskotorowej. W 1938 r. do 

przerwania budowy umocnień zmusiła Hitlera zmiana strategii  

– planował już atak, a nie obronę przed Polską – oraz koszty budowy  

– zamiast istniejącej części systemu można było stworzyć ok. 10 dywizji 

pancernych. Pomimo tego, że system był uzbrojony i gotowy do walki, 

ze względu na brak przeszkolonych żołnierzy nigdy nie został tak 

naprawdę wykorzystany – trwające 3 dni walki nie zatrzymały pochodu 

sowieckiej armii. 
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W drodze powrotnej Grupa zwiedziła Opactwo cysterskie w Gościkowie. 

Dziś w murach klasztoru pocysterskiej znajduje się Wyższe Seminarium 

Duchowne Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej oraz filii Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielki 

refektarz zachował barokowe freski z przedstawieniami darów Ducha 

Świętego. Od 1999 roku w zabytkowych pomieszczeniach klasztoru, 

przylegających do kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Marcina, znajduje 

się Muzeum paradyskie. Można w nim zobaczyć przede wszystkim 

bogaty zbiór pamiątek historycznych jakie pozostawili po sobie cystersi 

paradyscy: cenne starodruki z XVII i XVIII (Tora - pięcioksiąg Mojżesza, 

"Dzieła" Tomasza a Kempis, "Roczne dzieje kościelne" Piotra Skargi, 

liczne księgi liturgiczne), zabytkowe monstrancje, naczynia i stroje 

liturgiczne (m.in.: bogato zdobiony krzyż procesyjny w stylu barokowym 

z XVII w., barokowa monstrancja pozłacana z przełomu XVII i XVIII w.), 

szaty liturgiczne i relikwiarze świętych wypożyczone z kolekcji 

przyklasztornego kościoła, która należy do bogatszych w skali Polski. 

Ponadto znajduje się tam kolekcja obrazów m.in.: portret trumienny 

Augustyna Dobrowolskiego - opata paradyskiego z XVIII wieku, obraz 

pędzla J. C. Schafflera z przełomu XVII/XVIII wieku "Wniebowzięcie 

Najświętszej Maryi Panny", którego wierna replika znajduje się  

w ołtarzu głównym paradyskiego kościoła, "Życiorys św. Bernarda  

z Clairvaux" - dzieło nieznanego malarza z XVII wieku oraz płaskorzeźba 

"Sądu ostatecznego" Herkulesa Christiana z XVIII wieku. Przed 

zachodnią fasadą klasztoru znajduje się rokokowa figura Maryi Panny 

(1755) w typie Immakulaty (Niepokalanie Poczętej), w otoczeniu 

świętych. 

KOŚCIÓŁ POCYSTERSKI. Snycerskie i polichromowane ze złoceniami, 

późnobarokowe i klasycystyczne wyposażenie Kościoła poklasztornego 

NMP i św. Marcina pochodzi niemal w całości z XVIII w. Wielki ołtarz  

z 1739 roku jest pierwszorzędnym osiągnięciem późnobarokowego 

snycerstwa śląskiego. Między kolumnami ustawione są ponadnaturalne 

figury świętych. Obrazy olejne na płótnie, autorstwa Feliksa Antoniego 

Schefflera, przedstawiają Koronację NMP - pośredniczki łask oraz Św. 

Marcina w niebie. Po bokach tabernakulum znajdują się przeszkolone  
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i misternie rzeźbione gabloty zawierające relikwiarze z XVI i XVII  

w. Wczesnoklasycystyczne stalle w prezbiterium zdobione wizerunkami 

dostojników kościelnych; składają się z symetrycznych rzędów piętnastu 

siedzisk. W Kaplicy św. Wojciecha widnieją barokowe freski 

przedstawiające sceny Ostatniej Wieczerzy i Modlitwy w Ogrójcu, a na 

sklepieniach anioły z Arma Christi. W Kaplicy Matki Boskiej Paradyskiej 

znajduje się cudowny obraz Matki boskiej z Dzieciątkiem, cel licznych 

pielgrzymek. Jest to kopia XVII-wiecznej bizantyjskiej ikony z Bolonii, 

wykonana przez nieznanego artystę w 1650 r. Rokokowy prospekt 

organów jest autorstwa Joachima Gottloba Petera pochodzi z 3 ćw. XVIII 

w. Wnętrze kościoła zdobią liczne obrazy olejne m.in.: obraz fundacyjny 

z 1700 roku, przedstawiający akt donacji klasztoru, oraz scenę bitwy pod 

Legnicą w 1241 r.Uzupełnieniem wnętrza są m.in.: barokowo 

-klasycystyczna ambona zwieńczona kolistym baldachimem  

z personifikacjami Wiary, Nadziei i Miłości.; cztery trójdzielne 

konfesjonały z ostatniej tercji XVIII w., Ława XVII - wieczna, zdobiona 

akantem, płyty epitafijne umieszczone w posadzce kościoła. Do cennych 

zabytków pocysterskich z Paradyża należą, obecnie przechowywane  

w katedrze i Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, powstałe za 

mecenatu opata Łętowskiego obrazy K.Boguszewskiego z 1628-1629  

r: Św. Marcin z Tours, Niebieskie Jeruzalem, i zapewne Niepokalane 

Poczęcie NMP. W Muzeum Narodowym w Poznaniu- Oddział Sztuk 

Użytkowych przechowywany jest mszał w srebrnej (złoconej na 

aksamicie) oprawie, zakupiony przez opata Józefa Górczyńskiego  

(122-1742). Ogrody przylegające do kościoła i klasztoru, ozdobą ich jest 

zespół pięciu figur kamiennych z XVIII wieku, przedstawiające świętych 

- św. Floriana, Św. Bernarda, Św. Benedykta, i św. Marcina z Tours. 

Grupa w obu miejscach korzystała z miejscowych przewodników. 
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Police 
 

W dniu 13 września 2022 roku odbyła się  wycieczka 

historycznoturystyczna. Wzięło w niej udział 10 osób. Celem wycieczki 

były pozostałości zakładów przemysłowych III Rzeszy w Policach. 

 Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzenia centrum Polic, jej 

przedwojennej zabudowy. Ślady najstarszego osadnictwa na Ziemi 

Polickiej sięgają późnego paleolitu - około 8 tys. lat p.n.e. W okolicach 

Jeziora Świdwie koczowało wówczas plemię prapoliczan. Na 

Wysoczyźnie Mścięcińskiej pierwsi ludzie osadowili się w okresie 

późnego neolitu, reprezentując kulturę ceramiki sznurowej. Między IX  

a XI wiekiem w Mściecinie istniał wczesnośredniowieczny, słowiański 

obronny gród. Następnie Słowianie założyli osadę w okolicach 

współczesnego rynku Polic. Pierwsze pisane wzmianki o niej sięgają 

1254 roku. 

 Okres rozwoju Polic przerwała II wojna światowa. Decydenci III 

Rzeszy postanowili w okolicach miasta wybudować dużą fabrykę 

benzyny syntetycznej. Produkowano w niej, na potrzeby armii 

niemieckiej, wysokiej klasy paliwo. Paliwo uzyskiwano z węgla,  

a używane było m.in. do napędu rakiet V-2. W tym czasie w okolicach 

Polic istniało także 8 obozów pracy oraz filia obozu koncentracyjnego  

w Sztuthofie. W obozach tych przebywało blisko 30 tys. więźniów różnej 

narodowości. 13 tys. więźniów, w tym 9 tys. Polaków, nie doczekało 

końca wojny. W 1938 r. zbudowana została fabryka benzyny 

syntetycznej (niem. Hydrierwerke Pölitz). Fabryka miała ogromne 

znaczenie dla przemysłu wojennego III Rzeszy. 15 października 1939  

r. miasto zostało włączone w granice Wielkiego Miasta Szczecina. Przy 

produkcji benzyny syntetycznej pracowało około 30.000 niewolników 

różnych narodowości (m.in. Polacy, Jugosłowianie, Francuzi, Belgowie). 

Na terenie fabryki założono filię obozu koncentracyjnego Stutthof. 

Fabryka i miasto były kilkakrotnie celem ataków sił powietrznych 

aliantów. Dopiero 8/9 lutego 1945, ostatni atak ostatecznie przerwał 

produkcję benzyny. Ruiny fabryki stoją do dziś i zostały zaadaptowane 
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do zwiedzania od 2006 roku. Grupa zobaczyła ruiny wielu obiektów, np. 

elewatora na węgiel ale też zwiedziła podziemia fabryki. 

Grupa  korzystała z przewodnika, Pana Jakubowskiego, 

Zachodniopomorskiego Przewodnika PTTK 

 

Siekierki 
 

W dniu 11 lipca 2022 roku odbyła się  wycieczka historycznoturystyczna. 

Wzięło w niej udział 10 osób. Celem wycieczki były Siekierki i Stare 

Łysogórki. 

 Wycieczka rozpoczęła się od przejścia całym nowo otwartym 

mostem w Siekierkach na stronę niemiecką do Neurüdnitz. Pierwotny 

obiekt został zbudowany w 1892 roku jako most kolejowy. Budowla 

uległa zniszczeniu w 1945 roku, wysadzona przez wycofujące się wojsko 

niemieckie. Po wojnie, mimo znalezienia się na nowej granicy polsko-

niemieckiej, został odbudowany w związku z radziecką doktryną 

wojskową zakładającą szybką ofensywę przeciw państwom zachodnim. 

Pomimo odbudowy, aż do likwidacji linii kolejowej w 1999 r. nie 

kursowały po nim pociągi. Potencjał tego miejsca jest ogromny  

– zachwycająca przyroda Doliny Dolnej Odry, połączenie 

transgranicznych regionów, nowoczesna infrastruktura rowerowa, 

efektowny początek Trasy Pojezierzy Zachodnich. Turyści mogą 

korzystać z ponad 780 metrów ścieżki pieszo-rowerowej nad 

rozlewiskami Odry i z efektownej platformy widokowej podziwiać 

okolicę. 

 Następnie grupa zwiedziła Cmentarz wojenny 1 Armii Wojska 

Polskiego – w powszechnej opinii jako lokalizację cmentarza podawana 

jest wieś Siekierki, jednakże administracyjnie leży on w granicach wsi 

Stare Łysogórki, w gminie Mieszkowice, w powiecie gryfińskim.  

W kwietniu 1945 roku pomiędzy Siekierkami i Gozdowicami znajdował 

się pas natarcia 1 Armii Wojska Polskiego, która w ramach operacji 

berlińskiej uczestniczyła w forsowaniu Odry. Tuż po zakończeniu  

II wojny światowej zaczęto organizować cmentarz wojenny dla polskich 
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żołnierzy poległych zarówno przy forsowaniu Odry, jak i w walkach  

o Berlin. Wytyczono teren w północnej części wsi Stare Łysogórki, na 

planie kwadratu, sąsiadujący z lasem. Rozpoczęto ekshumacje, które 

przeciągnęły się do 1948 roku. Początkowo na mogiłach ziemnych 

znajdowały się drewniane krzyże, a po środku cmentarza stała 

drewniana kapliczka. Następnie na przełomie 1949 i 1950 roku 

drewniane krzyże zastąpiono betonowymi nagrobkami. Obecny wygląd 

kwater jest wynikiem przebudowy cmentarza w połowie lat 50.  

XX wieku. Usunięto wówczas drewnianą kaplicę, a na zbiorowych 

mogiłach pojawiły się betonowe krzyże stylizowane na Order Krzyża 

Grunwaldu. Jest ich 1200. W miejscu kaplicy, po środku cmentarza, 15 

października 1961 roku odsłonięto pomnik autorstwa szczecińskiego 

rzeźbiarza Sławomira Lewińskiego. Ma on 18 metrów wysokości  

i wykonany jest z granitu. Składa się z obelisku, na którym wiszą dwa 

grunwaldzkie miecze, w tle widnieją żagle symbolizujące przeprawę 

przez Odrę, a obok obelisku stoi postać kobiety (matki) z dzieckiem 

symbolizująca powrót ziem nadodrzańskich do Polski. W 1990 roku 

obok pomnika ustawiono wysoki metalowy krzyż. Na cmentarzu 

spoczywa 1987 żołnierzy (w tym 1661 znanych z nazwiska). 

Grupa  korzystała z przewodnika, Pani Renaty, nauczycielki historii ze 

Szkoły Podstawowej w Cedyni. 
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Szczecin 
 

W dniu 14 września 2022 roku odbyła się ósma wycieczka 

historycznoturystyczna. Wzięło w niej udział 10 osób. Celem wycieczki 

był podziemny schron przeciwlotniczy w Szczecinie oraz Cmentarz 

Wycieczkę rozpoczęto od zwiedzenia  Schronu Trasami:  

"II Wojna Światowa” to zespół wystaw tematycznych zlokalizowanych 

w długich historycznych tunelach. Tematyka wystaw: historia systemów 

fortecznych Szczecina - schrony, bunkry i inne podziemne budowle 

powstałe w Szczecinie okresie II wojny światowej , jak zorganizowane 

było życie w schronie II wojennym - życie w Szczecinie w czasie II wojny 

światowej podczas nalotów - początek II wojny światowej w Szczecinie 

- przemysł wojenny a praca przymusowa Polaków i innych 

okupowanych narodowości - zniszczenia Szczecina w wyniku nalotów  

- koniec niemieckiego Szczecina - deportacja i osadnictwo ludności  

w Szczecinie - pierwsze dni polskiego Szczecina / przejmowanie 

Szczecina przez polską władzę ludową - odgruzowywanie Szczecina  

i pierwsze lata powojenne. Poza tym usłyszeli, dźwięk syreny 
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przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej, zobaczyczyli wiele wystaw 

( spis wystaw w menu : Nasze stałe wystawy), w tym zdjęcia 

przedwojennego i powojennego Szczecina, sztukę współczesną 

inspirowaną tematyka trasy, wielkoformatowe zdjęcia do selfie, mural 

3D, instalacje Fluoroświetlne. 

 Trasa wystaw "Zimna Wojna". Ta trasa omawia historię schronu 

podczas Zimnej Wojny. Trasa wystawy tematycznej "Zimna Wojna" 

poprowadzona jest w innej części schronu niż trasa „II wojna światowa”. 

Tematyka wystaw: adaptacja schronów II wojennych na potrzeby 

szkoleń - system szkoleń obrony cywilnej w czasach zimnej wojny - fobia 

atomowa. 

Następnie grupa udała się na Cmentarz, gdzie zwiedziła go trasą 

turystyczną. 

Brama główna - została wybudowana w latach 1901-1903. Ma trzy 

skrzydła. Jej część została zniszczona podczas nalotu bombowego  

w czasie wojny. Na początku lat sześćdziesiątych odbudowano 

zniszczoną bramę. 

Po przekroczeniu bramy idziemy kilkanaście metrów w lewo. Wśród 

drzew zobaczymy wykonany z czerwonego piaskowca nagrobek 

słynnego rzeźnika, producenta wędlin Otto Freybe. Jego rodzinna firma 

Freybe działała w naszym mieście blisko sto lat. Obecnie firma nadal 

produkuje wędliny, ale w Kanadzie. Logiem firmy jest wciąż szczeciński 

Gryf. 

Tuż za pomnikiem Freybe znajduje się pomnik poświęcony niemieckim 

żołnierzom 357 pułku piechoty. Znakiem rozpoznawczym jest siedzący 

na nim orzeł. Na ścianach pomnika widać zapisane lata i nazwy 

miejscowości, gdzie doszło do bitew, w których brali udział żołnierze. 

Idziemy prosto wzdłuż Głównej Bramy wśród współczesnych grobów aż 

do końca drogi. Skręcamy w prawo na ścieżkę, która już wkrótce będzie 

główną w powstającym lapidarium. Po kilkunastu metrach widać 

przeniesioną tu niedawno stellę zmarłych Joanny i Hermanna Hakenów. 

Haken przez wiele lat był nadburmistrzem Szczecina. To jemu 

zawdzięczamy m. in. Wały Chrobrego, układ rond. Za jego rządów 

powstały takie dzielnice jak Pomorzany, Turzyn, Łękno, Niebuszewo. 
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Idziemy cały czas prosto aż do momentu, kiedy zejdziemy z niewielkiej 

górki. Skręcamy w prawo i po kilkunastu metrach widać już kwaterę 

zasłużonych, która powstała na miejscu dawnego Gaju Urnowego. 

Mogiły ustawiono w dwóch rzędach wokół nieczynnego obecnie basenu 

ozdobnego. Pochowano tu stu czterech zmarłych znanych działaczy, 

kapitanów żeglugi, profesorów, rektorów, publicystów. Są tu 

pochowane takie osoby, jak: Janina Szczerska - dyrektor I liceum 

ogólnokształcącego w Szczecinie, Guido Rek - malarz, Jerzy Wolszczan  

- ekonomista, Bolesław Rąbczyński, kapitan żeglugi wielkiej. 

Powracamy do wejścia na kwaterę i idziemy dalej, kierując się w stronę 

szerokich schodów, które prowadzą w stronę kaplicy i krematorium. 

Skręcamy w lewo i po prawej stronie widać dwa rzędy nagrobków z lat 

dwudziestych. Zostały one odkopane w 2004 roku i ustawione  

w miejscach, w których stały kilkadziesiąt lat temu. 

Idziemy prosto i skręcamy w prawo aż do wzgórza, na którym jest 

nagrobek Wilhelma Meyera - Schwartau. Ten miejski architekt 

zaprojektował nie tylko cmentarz, ale także gmach magistratu (obecnie 

rektorat Pomorskiej Akademii Medycznej), budynek liceum 

ogólnokształcącego nr 1. Monumentalna Stella została odkopana przez 

przypadek w 2002 roku; odrestaurowano ją rok temu. 

Cofamy się i idziemy do końca drogi. Skręcamy w prawo i zaraz po 

prawej widać Kaplicę Cmentarną (Hauptkapelle), która została 

zbudowana w latach 1900-1902. Są tutaj trzy nawy do odprawiania 

ceremonii pogrzebowych. 

Idziemy cały czas prosto w kierunku bramy głównej aleją wśród 

stuletnich platanów. Skręcamy w pierwszą alejkę w lewo. Dochodzimy 

do miejsca ustawienia starych nagrobków. Tu wyróżnia się głaz "Pamięci 

zmarłych Szczecinian”, jest też napis w języku niemieckim: "Zum 

Gedenken an die Toten der Stadt Stettin”. Pomnik został ustawiony 

przez byłych mieszkańców naszego miasta dla uczczenia zmarłych 

szczecinian do 1945 roku. 

Idziemy dalej kawałek prosto i skręcamy w alejkę w lewo. Następnie 

wchodzimy po schodkach po prawej stronie. Tutaj znajduje się Kwatera 

Wojenna. Powstawała ona przez kilka lat, ponieważ właśnie tyle czasu 
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trwały ekshumacje żołnierzy. Łącznie pochowano tutaj 3379 żołnierzy 

polskich i radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie ziemi 

szczecińskiej. 

Przy wyjściu z kwatery wojennej skręcamy w prawo w aleję Okólną. 

Przechodząc ok. 200 m widzimy po prawej stronie pomnik "Tym, co nie 

powrócili z morza”. Przedstawia wzburzone fale morskie z centralnie 

umieszczonym krzyżem o wzorze masztu oplecionego wodorostami. To 

symboliczny pomnik dla tych, którzy zginęli na morzu, a których ciał 

nigdy nie odnaleziono. 

Idziemy dalej jeszcze kilkadziesiąt metrów, na wprost naszej drogi 

widzimy Krzyż Katyński, który stanął tu na cześć oficerów 

zamordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie. Wmurowano tu trzy 

urny z ziemią. W centralnej części umieszczono orła z czapek 

zamordowanych jeńców . 

Dalej idziemy al. Okólną w stronę głównej bramy. Po lewej stronie 

znajduje się Pomnik Sybiraków. Oprócz fragmentu szyny z głazem jest 

tu też tablica poświęcona tym, którzy nie wrócili z Tajgi, Sybiru, Łagrów 

Północy, Stepów Kazachstanu. Po przeciwnej stronie stoi mur z nazwami 

miejscowości i tabliczkami zmarłych zesłańców. 

Zaraz obok, w głębi muru znajduje się nagrobek rodziny Kissling 

Hermana. Znajduje się tu napis w języku niemieckim, który można 

przetłumaczyć na j. polski: "działaj dopóki trwa dzień, gdy nadejdzie noc 

- nikt nie jest w stanie działać.”. Na filarach po bokach są dwie nagie 

postacie, które symbolizują pierwiastek męski i żeński. 

Grupa  korzystała z przewodnika, Pana Jakubowskiego, 

Zachodniopomorskiego Przewodnika PTTK. 

 

Trzebiatów 
 

W dniu 27 lipca 2022 roku odbyła się trzecia wycieczka 

historycznoturystyczna. Wzięło w niej udział 10 osób. Celem wycieczki 

był Trzebiatów i Pustkowo. 



112 
 

 Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia  Starego Miasta. 

Położone 10m. n.p.m. góruje nad okolicą. Początki grodu sięgają IX 

wieku. W 1277 roku miasto uzyskało prawa miejskie i zaczęło się 

rozbudowywać. Wtedy też powstał charakterystyczny układ ulic zwany 

"szachownicowym". Tworzą go: 3 ulice wzdłużne ( ze wschodu na 

zachód ) i 5 poprzecznych ( z północy na południe ). W czasie 

przebudowy na przełomie XVII i XVIII wieku ( po wielkim pożarze) 

zachowano ten układ i zabudowę kamienic miejskich, które znajdują się 

na rynku miejskim. Ciekawostką jest fakt, że każda z kamienic ma inne 

wykończenie frontowe. W centrum rynku, otoczony z czterech stron 

kamienicami znajduje się Ratusz Miejski. Obecny Ratusz został 

wybudowany z cegły w 1701r., na miejscu XV wiecznej budowli, która 

spłonęła w 1696r. Ze starej zabudowy zachowały się trzy gotyckie 

arkady po stronie zachodniej. Ciekawostką jest niewielki dziedziniec 

wewnętrzny Ratusza, widoczny dopiero po wejściu do budynku  

( odkryto tam ślady XVII wiecznej szubienicy ). Od strony wschodniej 

wznosi się niewielka wieżyczka z czterotarczowym zegarem i dwoma 

zegarami wybijającymi kwadranse i godziny. Nad Trzebiatowem góruje 

niepodzielnie od wielu wieków wieża kościoła pod wezwaniem 

Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny. Został on wybudowany  

w latach 1305-1370. Kościół ma 62 m długości i 28 szerokości. Wejście 

do niego tworzy kruchta 90-cio metrowej wieży, która w czasach 

średniowiecza pełniła rolę latarni morskiej, mimo znacznego, bo 10 

kilometrowego oddalenia Trzebiatowa od Morza, do dziś jest ważny 

punkt orientacyjny. Na wysokości 2/3 wieży znajduje się taras 

widokowy, z którego rozciąga się wspaniały widok na okolicę. Na wieży 

także znajdują się unikalne dzwony: bezimienny z 1399r., "Maria"  

z 1515r. ( porównywalny z dzwonem Zygmunta w Krakowie )o wadze 

3700kg oraz dzwon z 1905 r. W wyposażeniu kościoła dominuje 

neogotyk. Do najcenniejszych dzieł sztuki należą: płyty nagrobne  

( w tym Arnolda Crampl z 1382r. ), organy z 1848r. oraz witraże 

zbudowane na polecenie króla Wilhelma I w 1867r. Baszta Prochowa, 

zwana Kaszaną, powstała w trakcie budowy murów obronnych i służyła 

do przechowywania prochu. Zbudowana na planie koła o średnicy 4m, 
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przykryta jest namiotowym dachem z dachówki. Związana jest z nią 

legenda, która wyjaśnia nazwę "Kaszana": otóż w średniowieczu 

Trzebiatów jako miasto kupieckie miał liczne zatargi z pobliskimi 

miastami, w tym z Gryficami. W trakcie jednego z ataków żołnierz 

pełniący służbę na murach miasta strącił przez przypadek misę z gorącą 

kaszą na głowę jednego z atakujących, którego wrzask zaalarmował 

miasto i pozwolił na odparcie ataku. Z innych fortyfikacji zachowała się 

w Trzebiatowie duża część z 2,5km murów obronnych, oraz pozostałości 

fosy od wschodniej strony miasta. Pałac w Trzebiatowie w obecnej 

formie został wybudowany w 1682r. Wcześniej istniał w tym miejscu 

gród, zamek i klasztor ufundowany dla Norbertanek w 1224r. przez 

Anastazję córkę Mieszka III Starego. Po 1750r. Pałac był siedzibą książąt 

Wirtemberg. W latach 1785-1790 mieszkała tu Maria z Czartoryskich 

Wirtemberg, autorka pierwszej polskiej powieści romantycznej 

napisanej przez kobietę - "Malwina, czyli domyślność serca.  

W latacP797-1811 mieszkał tu gen. Gebhard von Blicher - zwycięzca 

spod Waterloo. W następnych latach Pałac podupadł, po II wojnie były 

tu koszary WOP. 

Następnie grupa udała się do Pustkowa.  Głównym punktem odwiedzin 

był Bałtycki Krzyż Nadziei. To wierna kopia krzyża ustawionego na 

Giewoncie w Tatrach. “...jak wiatr wieje od Bałtyku po gór szczyty – do 

krzyża na Giewoncie...” - te słowa wypowiedział Jan Paweł II w 1987 

roku, podczas wizyty w Szczecinie. Stały się one mottem Katolickiego 

Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, którzy postanowili ustawić replikę 

krzyża nad morzem. Początkowo proponowano kilka innych lokalizacji, 

jednak Pustkowo wybrano jako tę najodpowiedniejszą. Odsłonięcie 

krzyża miało miejsce w 2007 roku. Konstrukcja ma 19 metrów 

wysokości, a więc jest o półtora metra wyższa od tatrzańskiego 

pierwowzoru. Krzyż jest też cięższy o blisko 2 tony (waży bowiem 4,5 

tony). Na placu obok krzyża, znajduje się także replika okrętu, tzw. 

Statek EXPO. Wykonano go na wystawę EXPO 2000, jako element 

ekspozycji województwa Zachodniopomorskiego. 

Zakończeniem wycieczki było krótkie plażowanie nad brzegiem Bałtyku. 
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Grupa  korzystała z przewodnika, Pani Magdaleny Jakubowskiej, 

Zachodniopomorskiego Przewodnika PTTK. 

 

 

Wolin 
 

W dniu 31 sierpnia 2022 roku odbyła się wycieczka 

historycznoturystyczna. Wzięło w niej udział 10 osób. Celem wycieczki 

było Podziemne Miasto na wyspie Wolin. 

 Historia kompleksu rozpoczyna się w latach trzydziestych 

ubiegłego wieku. By skutecznie bronić morskiej bazy Kriegsmarine 

niemieckie dowództwo postanowiło wybudować baterię artylerii 

nabrzeżnej. Po zakończeniu II wojny światowej poniemieckie schrony 

zostały przejęte przez Wojsko Polskie a następnie przebudowane na 

zapasowe stanowisko dowodzenia.  To właśnie z tego miejsca jednostki 

Wojska Polskiego miały być dowodzone w czasie ataku na zachód. To na 

terenie tej bazy miał zostać wydany rozkaz, który mógł zakończyć się 

atomową zagładą całego świata. Budowę rozpoczęto w 1936. Już  

w 1939 roku odbyło się pierwsze próbne strzelanie i bateria została 

obsadzona przez artylerzystów. Wybudowano 7 potężnych 

żelbetonowych schronów, kilkanaście baraków, kilka kilometrów dróg  

i całą niezbędną infrastrukturę techniczną. Najważniejszymi obiektami 

baterii były cztery potężne schrony koszarowo-bojowe. Na szczycie 

każdego z nich wybudowano specjalne stanowisko, na którym 

ustawiono armaty kalibru 15 cm. Zasięg dział wynosił około 20 km,  

a każda armata wyposażona w potężny pancerz ważyła blisko 8 ton. 

Dwukondygnacyjny schron dowodzenia przykryto zespołem kopuł 

pancernych kryjących przyrządy optyczne. Schron maszynowni  

i magazyn amunicji zostały umieszczone na wschodnim skraju baterii.  

W czasie wojny baterie wyposażono w nowoczesny radar do kierowania 

ogniem artyleryjskim – FuMo 214 Wurzburg-Riese. Od 1941 roku 

Bateria Vineta była obiektem, w którym szkolili się artylerzyści lądowi 

Kriegsmarine. W marcu 1945 roku bateria wspierała ogniem oddziały 
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niemieckie broniące przesmyku Dziwnów- Dziwnówek. Obiekty 

opuszczono w kwietniu 1945 roku- po wysadzeniu zamków armat. 

Kompleks został zajęty przez sowietów już 5 maja 1945 roku. Do grudnia 

1945 roku demontowano cenne wyposażenie i dopiero w styczniu 1946 

roku obiekt został przekazany polskiej armii. Początkowo nie było 

pomysłu jak go wykorzystać. W latach 50 XX wieku postanowiono 

baterię przekształcić w zapasowe stanowisko dowodzenia dla 

najwyższych władz wojskowych polskiej armii. Do pierwszej dużej 

modernizacji doszło najprawdopodobniej około 1955 roku. Cały teren 

siłami kompani budowlanej Marynarki Wojennej ufortyfikowano 

budując 6 Kompanijny Rejon Umocniony, który połączono  

z 11 Batalionowym Rejonem Umocnionym. Pobliski teren został 

wyposażony w fortyfikacje polowe i stanowiska artylerii 

przeciwlotniczej, baterię moździerzy, stanowiska dla ckm oraz ukrycia 

dla czołgów T-34 i dział Zis-3. Wszystkie pomieszczenia Baterii Vineta 

wyremontowano wykorzystując pozostawione przez sowietów 

niemieckie wyposażenie i przygotowano do nowych funkcji- stanowiska 

dowodzenia obrony przeciwdesantowej zachodniego wybrzeża. W 1965 

roku przystąpiono do drugiego etapu modernizacji – wszystkie schrony 

połączono kilometrem podziemnych tuneli. Zmodernizowano także 

wyposażenie schronów lokując w nich kolejno: centralę telefoniczną, 

Radiowe Centrum Odbiorcze, Kasyno, Obiekt Obrony 

Przeciwchemicznej. Powstało w pełni autonomiczne „podziemne 

miasto”. Obiekt został wyposażony we wszelkiego rodzaju środki 

łączności, cały system łączności był zdublowany na wypadek awarii lub 

zniszczenia w ataku. Cały teren bazy został podzielony na pięć stref 

bezpieczeństwa, wejścia do każdej dokonywano po okazaniu specjalnej 

przepustki. Służbę pełnili tam początkowo jedynie żołnierze zawodowi, 

miało to dodatkowo podnieść bezpieczeństwo bazy i utrudnić jej 

infiltracje przeciwnikowi. Kompleks miał służyć jako Zapasowe 

Stanowisko Dowodzenia Dowódcy Frontu Nadmorskiego ( Polskiego). 

To właśnie z tej bazy miały być koordynowane działania siedmiuset 

tysięcznej armii, która jako prawie samodzielny front miała odgrywać 

kluczowe zadania w planach ofensywnych Układu Warszawskiego. 
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Obiekt z czasem zmieniał swoje przeznaczenie. Wraz ze zmiana 

doktryny wojennej w latach 80-tych XX wieku stał się Zapasowym 

Stanowiskiem Dowodzenie Dowódcy Marynarki Wojennej. Później – SD 

Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. O tajnym stanowisku dowodzenia 

wiedzieli tylko nieliczni – głównie najwyżsi rangą oficerowie. Była to 

jedna z pilnie strzeżonych tajemnic okresu „zimnej wojny”. Umocnienia 

wizytował i kierował w nich kilkukrotnie ćwiczeniami generał Wojciech 

Jaruzelski. Ostatnimi ćwiczeniami w jakich kompleks uczestniczył były 

manewry Marynarki Wojennej „Pirania” w 1995 roku. 

 Następnie grupa udała się do Fortu Gerharda. Fort Gerharda  

– zwany również Fortem Wschodnim, to jeden z fortów Twierdzy 

Świnoujście. Należy do najlepiej zachowanych XIX wiecznych pruskich 

fortów nadbrzeżnych w Europie i od 2010 roku jest siedzibą Muzeum 

Obrony Wybrzeża w Świnoujściu- największej tego typu prywatnej 

placówce w Polsce gromadzącą ponad 2000 muzealiów związanych  

z rozwojem Twierdzy Świnoujście na przestrzeni ostatnich 300 lat! 

Położenie Świnoujścia w tak dogodnej lokalizacji od wieków 

zobowiązywało do  poszukiwania optymalnych rozwiązań militarnych 

dla ujścia Świny. Pierwsze nowożytne fortyfikacje znajdowały się ponad 

kilometr od obecnego ujścia cieśniny. Miały tylko półstałą, drewniano-

ziemną konstrukcję i zostały zniszczone u schyłku wojny 7-letniej. 

Najbardziej trwałe i jednocześnie najstarsze zachowane fortyfikacje  

w Świnoujściu pochodzą z połowy XIX wieku. Pierwsza połowa XIX 

wieku, po zakończeniu krwawych wojen napoleońskich to lata 

względnie spokojne. Dlatego dopiero w roku 1837 rozpoczęto 

projektowanie nowoczesnych fortyfikacji a w 1846 roku zapadła decyzja 

o utworzeniu twierdzy morskiej. Wznoszone od połowy XIX wieku 

fortyfikacje świnoujskiej twierdzy otrzymały bardzo nowoczesną formę 

i najdoskonalsze naówczas rozwiązania. Każdy fort i baterię 

zaprojektowano indywidualnie, by jak najlepiej wypełniły przewidziane 

dla nich zadania. Lecz łączyła je jednolita koncepcja obrony wybrzeża. 

Najstarszym i zarazem najciekawszym obiektem twierdzy jest Fort 

Wschodni (zwany Fortem Gerharda). Nazwa upamiętnia osobę 

Gerharda Corneliusa de Walrawe, znakomitego XVII-wiecznego 
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projektanta pruskich twierdz, który przygotował wstępne plany 

świnoujskiego portu. Fort wzniesiono w latach 1848-1859 i w chwili 

budowy stanowił jedno z dwóch kluczowych dzieł Twierdzy Świnoujście. 

Położony na wschodnim brzegu cieśniny Świny fort miał bronić wejścia 

do portu.  Wzniesiono go w sposób charakterystyczny dla fortyfikacji 

pruskich tego okresy. Zbudowano go na planie pięcioboku a załamane 

czoło (skierowane ku wschodowi) oraz barki tworzyły wały ziemne ze 

stanowiskami artylerii. W szyi zbudowano potężną dwukondygnacyjną 

reditę artyleryjską oraz ceglane mury. W latach 70. XIX wieku, w wyniku 

rozwoju techniki wojennej i powstania okrętów pancernych, zapadła 

decyzja o zmianie głównego frontu obronnego twierdzy z lodowego na 

morski.  Dzieło obronne składające się na ówczesny Fort Gerharda 

poddane zostało szczególnej przebudowie, w trakcie której włączona 

została przylegająca do fortu bateria nadbrzeżna. 

 

Zmieniono przebieg fosy i usypano nowe wały, na których 

budowniczowie wymurowali 11 stanowisk artyleryjskich. Zamontowano 

na nich 4 armaty nadbrzeżne Kruppa kalibru 15cm oraz 7 armat kalibru 

21cm. Nowe wielkie dzieło obronne otrzymało wiele innych nowych 

elementów takich jak magazyny amunicji, prochownie, pomieszczenia 

koszarowe, schrony-remizy dla armat itd. Potężna redita także została 

przebudowana i przekształcono ją w koszary. Od strony morza została 

obsypana ziemią a strzelnice od strony dziedzińca zamieniono na okna. 

Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęto wzmacnianie ważnych 

elementów z użyciem nowego materiału- betonu. W wałach nad Świną 

zbudowano także stanowisko obserwacyjne oraz działobitnie dla 

szybkostrzelnych armat małego kalibru. Na początku XX wieku do fortu 

doprowadzony został prąd a także linia telegrafu. Sprawiło to  

w przededniu wybuchu Wielkiej Wojny fort był w pełni przygotowany 

do udziału w nowoczesnych działaniach wojennych. Po I wojnie 

światowej na mocy Traktatu Wersalskiego fort częściowo rozbrojono, 

jednocześnie przeszedł on pod zarząd niemieckiej marynarki wojennej, 

pełniąc jednocześnie rolę pomocniczą aż do końca II wojny światowej.  

Po wojnie używany przez Rosjan, od 1962 r. przekazany miastu. Od 
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opuszczenia obiektu przez Rosjan przez kilka lat pełnił funkcje 

magazynów, a później został opuszczony. W pierwszej połowie 2001 

roku z inicjatywy Piotra Piwowarczyka fort został wydzierżawiony przez 

pasjonatów, którzy na jego terenie prowadzą jedną z najciekawszych 

inicjatyw związanych z tzw. żywą historią. Fort Gerharda oficjalnie 

otwarto do ruchu turystycznego 11 sierpnia 2001 roku. Już podczas 

otwarcia fortu zjawiło się kilkuset mieszkańców i turystów którzy 

przyjechali zobaczyć odgruzowany zaniedbywany od wielu lat fort. Brak 

dużych nakładów finansowych a głównie pasja i zaangażowanie 

wymagały wymyślenie czegoś, czego nigdzie indziej nie ma. Czegoś co 

przyciągnie turystów Stąd powstał niekonwencjonalny program 

zwiedzania fortu- turysta jako kandydat na kadeta armii pruskiej 

odbywa przykrócone szkolenie wojskowe. Połączenie elementów 

przygody i zabawy jak musztra wojskowa czy wystrzał z armaty wraz ze 

zwiedzaniem najważniejszych elementów fortu i poznaniem jego 

historii  sprawdziło się idealnie. Z roku na rok liczba osób 

odwiedzających fort rosła i w ostatnich latach utrzymuje się na stałej 

wysokości około 45.000 gości rocznie. 

Grupa  korzystała z przewodnika, Pani Magdaleny Jakubowskiej, 

Zachodniopomorskiego Przewodnika PTTK. 
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Zdjęcia zamieszczone w publikacji pochodzą ze zbiorów Fundacji i są 

autorstwa osób prowadzących opisane w publikacji zajęcia i warsztaty.   
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