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Śniatyń to niewielka miejscowość 
na Ukrainie, która potrafi zauro-
czyć. Przedstawiamy nowy cykl - 
„Zwiedzaj!”

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” w Pomieczynie to miejsce, 
gdzie wiele zwierząt znajduje swój azyl. To tam, dzikie, często bardzo bezbronne  mają 
szansę na przeżycie. Sprawdziliśmy, jak żyje się w ośrodku „Ostoja”

Więcej - str. 13

Więcej - str. 19

BEZPŁATNY KWARTALNIK - JESIEŃ 2018

O bolączkach, wyzwaniach i oba-
wach organizacji pozarządowych 
rozmawiamy z Mariuszem Florczy-
kiem Więcej - str. 22

21 października 
WYBORY SAMORZĄDOWE! 

Sprawdź kto kandyduje na wójtów i 
burmistrzów. Więcej - str. 25



Nowy sezon „Na dywaniku”
- rozmowy nie tylko o polityce Sprawdź na:

- Eugeniusz Pryczkowski
o filmie „Kamerdyner”

Błażej Adamus -
trener GKS Cartusia 1923

- Ryszard Świlski
o rozwoju PKM na Pomorzu

- Krystian Gachewicz
kandydat na Burmistrza Żukowa

Andrzej Wyrzykowski -
Wójt Gminy Przodkowo

fb.me/galeriawnetrzatena



Czas masek?

Portal zKaszub.info
ul. Armii Krajowej 24/u3

83-330 Żukowo

redakcja@zkaszub.info
reklama@zkaszub.info

Raz na cztery lata, a niedługo na pięć, przycho-
dzi taki czas, kiedy polityk staje się twoim bra-
tem. Nie wiesz nawet kiedy przeszliście „na Ty”. 
Oj! Przepraszam, nie polityk - samorządowiec. 

O tym, że wybory samorządowe są niezwykle waż-
ne nie muszę chyba nikomu mówić. Słyszymy to ze-
wsząd. Tylko, czy rozumiemy? To właśnie teraz toczy 
się gra o nasze ulice, szkoły, szpitale, place zabaw. To 
ludzie na których głosować będziemy 21 października 
będą mieli największy wpływ na nasze życie. Często 
dużo większy niż panie i panowie zasiadający i głosu-
jący na ulicy Wiejskiej w Warszawie.
Ulice są już pełne plakatów i billboardów. Lokalne 
media przepełnione są uśmiechniętymi twarzami lu-
dzi „chcących działać na rzecz swojej społeczności”, a 
skrzynki pocztowe pękają w szwach od napchanych 
ulotek. Warto, w tym gąszczu sylwetek, obietnic, 
uśmiechów, znaleźć kogoś na kogo chcemy oddać 
swój głos. Kogoś, kto samorządowcem chce być, a nie 
bywać.
Interesujące jest określenie, że w samorządzie nie ma 
polityki. Tegoroczna kampania, a z resztą także po-
przednie, pokazały, że polityka była, jest i będzie na 
każdym szczeblu. Mamy komitety partyjne, ale nawet 
te oddolne komitety skupione są na powiązaniach, 
sympatiach i antypatiach. To rzecz oczywista, choć 
określić samorządowca politykiem, to jak go obrazić. 
Dziwne. Nikogo tutaj nie atakuję. Nikogo nie obrażam. 
Ustalmy jedno - tak było i będzie. Nic w tym nowego, 
a często, także złego.
Mylnie odbieramy słowa: „polityk”, „polityka”, jako 
coś negatywnego. Pamiętajmy jednak - polityka to 
nie to samo, co kultura polityczna. A z nią bywa róż-
nie. 
Każdy obieca, każdy „chce dobrze”, każdy robi to dla 
nas. Jednak okres wyborów, to czas masek. Trzeba 
być ostrożnym, skupionym i rozsądnym. Wybierzmy 
tego dnia mądrze. Nie na „chybił, trafił”. Postarajmy 
się przeanalizować wypowiedzi, prześledzić działania, 
posłuchać głosu zarówno serca, jak i rozumu.
A na zakończenie, warto przypomnieć zdanie pisarza i 
filozofa Nicolasa Gomez Davilę, które jak nic jest chy-
ba tutaj trafione: „Demokracja nazwała zawiść »zdro-
wą konkurencją «”. 

Do zobaczenia przy urnie wyborczej!
Piotr Chistowski

Redaktor Naczelny zKaszub.info

Co w numerze:
4

6

9

13

19

22

25

O rozwoju Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej. Korzyściach i planach...

Jakie imiona najchętniej dajemy swoim 
dzieciom? Sprawdź!

Byliśmy, widzieliśmy i dzielimy się swoimi 
wrażeniami. „Kamerdyner” w kinach! 

Śniatyń - malownicze miasteczko na Ukrainie, 
które warto odwiedzić.

Ratują dzikie zwierzęta i możemy im pomóc! 
Odwiedziliśmy ośrodek „Ostoja”.

O organizacjach pozarządowych rozma-
wiamy z Mariuszem Florczykiem

Kto na wójta, kto na burmistrza? Sprawdź, 
kto kandyduje w twojej gminie!

- Ryszard Świlski
o rozwoju PKM na Pomorzu

- Krystian Gachewicz
kandydat na Burmistrza Żukowa



PKM zmienia komunikację  
w Trójmieście i na Pomorzu

Korki na wszystkich drogach 
dojazdowych do Trójmiasta 
już dawno przekroczyły ak-
ceptowalny poziom. Dlatego 
we wrześniu 2015 r. samo-
rząd województwa pomor-
skiego uruchomił nową linię 
kolejową łączącą metropolię 
trójmiejską z Kaszubami. Po 
trzech latach funkcjonowa-
nia Pomorska Kolej Metro-
politalna stała się jednym 
z filarów komunikacyjnych 
metropolii i całego regionu. 
Dzięki PKM tysiące osób co-
dziennie może obecnie szyb-
ciej i wygodniej dojechać do 
pracy, szkoły lub na zakupy, a 
potem równie sprawnie wró-
cić do domu. 

Pomorska Kolej Metropoli-
talna to nie tylko niebanalna 
architektura z charakterystycz-
nymi czerwonymi wiatami 
oraz przyjazne dla pasażerów 
przystanki i węzły przesiadko-
we, ale przede wszystkim no-
woczesne i wygodne pociągi 
obsługiwane przez PKP Szybką 
Kolej Miejską w Trójmieście. W 
pierwszym pełnym roku funk-
cjonowania linii PKM (2016) 
przewiozły one ponad 2 mi-
liony pasażerów, a rok później 
(2017) pasażerów było już po-
nad 3 miliony - czyli 50-procen-
towy wzrost w ciągu zaledwie 
jednego roku! W pierwszym 
półroczu 2018 z linii PKM sko-
rzystało już blisko 2 mln osób, 
jest więc szansa, że cały rok 
2018 zamknie się rekordowy-
mi 4 milionami pasażerów.

Coraz więcej pasażerów

- Byłby to najlepszy wynik od 
momentu uruchomienia linii 
PKM w 2015 roku – mówi Ry-
szard Świlski, członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego 

nadzorujący transport w re-
gionie. – Obecnie miesięcznie 
pociągi na linii PKM przewożą 
około 350-380 tysięcy pasaże-
rów. W maju 2018 r. z oferty 
SKM na linii PKM skorzystało 
379,3 tys. osób, w czerwcu – 
w związku z rozpoczynającymi 
się wakacjami – był spadek do 
345,3 tys., ale już w lipcu – kie-
dy doszedł wakacyjny ruch tu-
rystyczny – pasażerów było już 
365,9 tys.
- Kilkunastoprocentowe wzro-

sty na regionalnym odcinku 
PKM w stosunku do poprzed-
niego kwartału obserwujemy 
regularnie od grudnia 2016 r., 
kiedy wprowadziliśmy rewo-
lucyjną dla pasażerów zmia-
nę polegającą na skierowaniu 
większości pociągów z Koście-
rzyny do Gdyni nową trasą 
przez Gdańsk Wrzeszcz – do-
daje Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa pomor-
skiego.. – Od tamtej pory też 
większość pociągów kartuskich 
jest dobrze skomunikowana 
z pociągami aglomeracyjny-
mi w Gdańsku Rębiechowie 
i z przesiadek pomiędzy nimi 
również korzysta coraz więcej 
osób. W połączeniu z nowymi, 
oddanymi do użytku w grudniu 

2017 r. przystankami w Gdyni 
oraz wprowadzonym od marca 
2018 r. równym taktem pocią-
gów na odcinku aglomeracyj-
nym zaowocowało to dużym 
wzrostem liczby pasażerów 
PKM również w samym Trój-
mieście. 

Korzyści dla mieszkańców
 

Z otwarcia Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej najbardziej 
skorzystali mieszkańcy nowych 

gdańskich osiedli budowanych 
w sąsiedztwie przystanków 
Gdańsk Kiełpinek i Gdańsk 
Jasień, które generują jedne 
z największych potoków pa-
sażerów na całym aglomera-
cyjnym odcinku PKM. Ma tu 
mieszkać nawet 40 tys. osób 
i to m.in. dla nich powstała ta 
zupełnie nowa linia kolejowa. 
PKM stworzyła także szybkie i 
wygodne połączenie centrum 
Gdańska i Gdyni z Portem Lot-
niczym. Z obu miast do lotni-
ska można dojechać w nieco 
ponad 20 minut. 
W ramach projektu Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej, 
trójmiejska SKM obsługuje 
łącznie aż cztery trasy:
• aglomeracyjną: Gdańsk 

Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – 
Gdynia Główna,
• trzy regionalne: - Gdańsk 
Główny – Kartuzy, - Koście-
rzyna – Gdańsk Osowa – Gdy-
nia Główna, - Kościerzyna 
– Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia 
Główna.
I to właśnie regionalna część 
projektu PKM rozwija się naj-
dynamiczniej. Tylko w przy-
padku połączeń kolejowych z 
Kartuz do Gdańska liczba pa-
sażerów na tej trasie wzrosła 
w ciągu trzech lat aż siedmio-
krotnie - z 11,8 tys. z paździer-
niku 2015 r. do 84 tys. w maju 
2018 r. 

Szybciej niż samochodem

Bo właśnie dzięki dojazdowi z 
głębi województwa do metro-
polii trójmiejskiej koleją mogą 
zaoszczędzić najwięcej czasu i 
pieniędzy.
Mieszkańcy Kartuz dzięki 
SKM i PKM mogą dojechać do 
Gdańska Głównego w niecałą 
godzinę, natomiast dojazd z 
Żukowa do Gdańska Wrzeszcza 
– w przypadku przyspieszo-
nych pociągów z Kościerzyny 
– zajmuje zaledwie 25 minut. 
Są to czasy nieosiągalne dla 
transportu samochodowego, 
zwłaszcza w godzinach szczytu, 
kiedy przejazd na tych samych 
trasach samochodem może 
być nawet dwukrotnie dłuższy. 
Można także podjechać na 
przystanek PKM własnym au-
tem, zaparkować je na bez-
płatnym parkingu i kontynu-
ować podróż pociągiem, nie 
martwiąc się o brak wolnych 
miejsc parkingowych w cen-
trum metropolii. Do przystan-
ków PKM można też dojechać 
rowerami, dla których również 
wybudowane zostały specjal-
ne parkingi.
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Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

W pierwszym okresie funkcjonowania linii PKM do pociągów przesiedli się 
głównie wcześniejsi pasażerowie autobusów, czyli osoby już korzystające 
z komunikacji publicznej, które po prostu wybrały lepsze i wygodniejsze 
rozwiązanie, jakie pojawiło się wraz z uruchomieniem przez nas linii PKM. 
Dopiero od przełomu 2016/2017 r. obserwujemy coraz wyraźniejszą ten-
dencję przesiadania się mieszkańców z samochodu do pociągu. Dotyczy to 
zarówno tych, którzy dojeżdżają samochodem do najbliższego przystanku, 
gdzie zostawiają auto na parkingu i przesiadają się na szybszy i wygodniej-
szy pociąg, jak i coraz liczniejszej grupy osób, które całkowicie zrezygnowa-
ły z auta na rzecz pociągu. Cieszę się, że coś, co w Europie od dawna jest 
normą, obecnie coraz bardziej widoczne jest więc także u nas na Pomorzu

Pociąg atrakcyjniejszy od auta Dobra oferta dla mieszkańców

Ryszard Świlski
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Cieszy nas, że z każdym rokiem coraz więcej mieszkańców 
Trójmiasta i Pomorza przekonuje się do transportu kolejowe-
go, co widać w naszych statystykach. To efekt konsekwentnie 
wprowadzanych przez nas zmian, odpowiadających potrze-
bom mieszkańców, dla których linia PKM powstała. Oczywiście 
mamy świadomość, że wprowadzone przez nas zmiany mogą 
niektórym osobom nie odpowiadać, bo nie da się ułożyć rozkła-
du jazdy pasującego wszystkim. Jednak statystyki jednoznacznie 
pokazują, że cały czas wzrasta liczba osób, dla których oferta 
przewozowa na linii PKM jest atrakcyjna
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Jakie imiona najchętniej 
wybieramy dla swoich 
dzieci? Obecnie na Pomo-
rzu najpopularniejsza jest 
Zuzanna i Jakub.

Ministerstwo Cyfryzacji udo-
stępniło dane o najpopular-
niejszych imionach nadawa-
nych dzieciom w pierwszym 
półroczu 2018 roku. 
Na Pomorzu, dla dziewczy-
nek, najchętniej wybierali-
śmy imiona: Zuzanna, Zofia 
i Julia. Natomiast dla chłop-
ców: Jakub, Antoni i Jan. 
Co ciekawe, na przestrzeni 
ostatnich lat tendencja nie 
zmieniała się. W 2013 najpo-
pularniejszymi imionami na 
Pomorzu były: Lena (Zuzan-
na na 3. miejscu) i Jakub, w 
2014 roku: Zuzanna i Jakub, 
w 2015 roku: Zuzanna i Jakub, 
w 2016 roku: Zofia (Zuzanna 

na 2. miejscu) i Antoni (Jakub 
na 2. miejscu), a w 2017 roku: 
Zuzanna i Jakub.
Wśród unikalnych imion dla 
dziewczynek można znaleźć 
takie, jak: Lily, Dobrochna, 
czy Layla. Natomiast dla 

chłopców: Louis, Samir i Ma-
xymilian. 
Najpopularniejsze imiona dla 
dziewczynek na Pomorzu w I 
półroczu 2018 roku:

Zuzanna – 622 
(liczba wystąpień)

Julia – 589
Zofia – 542
Lena – 510
Maja – 506

Hanna – 484
Amelia – 403
Oliwia – 339
Maria – 333

Antonina – 304

Najpopularniejsze imiona dla 
chłopców na Pomorzu w I 
półroczu 2018 roku:

Jakub – 584 
(liczba wystąpień)

Jan – 566
Antoni – 554

Aleksander – 490
Filip – 462

Franciszek – 441
Szymon – 440
Mikołaj – 386
Kacper – 378

Nikodem – 376
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Zuzia i Kubuś – niezmiennie 
najpopularniejsze imiona na Pomorzu! 



„Starosta 20-lecia” 
– Janina Kwiecień!
Związek Powiatów Pol-
skich uhonorował statu-
etką „Starosta 20-lecia” 
Janinę Kwiecień, starostę 
kartuskiego. Uroczysta 
gala odbyła się we wtorek 
11 września w Warszawie 
na Zamku Królewskim. 
To tu, przed dwudziesto-
ma laty, przedstawiciele 
powiatów odebrali akty 
erekcyjne nowo powsta-
łych jednostek samorządu 
terytorialnego.

Podczas uroczystości, wy-
różnieni zostali starosto-
wie i prezydenci 20-lecia, 
czyli ci samorządowcy, któ-
rzy pełnią swoje funkcje od 
początku istnienia powia-
tów. Wyróżnienia otrzyma-
li także  starostowie, któ-
rzy w 1998 roku odbierali 

akty erekcyjne powiatów i 
obecnie pełnią funkcję sta-
rosty.
W gronie starostów i pre-
zydentów 20 –lecia Janina 
Kwiecień jest jedyną ko-
bietą, która otrzymała to 
honorowe wyróżnienie. 
Z województwa pomor-
skiego statuetki otrzymali 
także: Aleksander Gappa 
(starosta człuchowski) i Ja-
cek Karnowski (prezydent 
Sopotu).
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Michał Smentoch kandydatem 
na Wójta Gminy Sierakowice

KWW Dobra Zmiana zare-
jestrował swojego kandy-
data na  urząd Wójta Gmi-
ny Sierakowice. Jest nim 
Michał Smentoch.

Kandydat na włodarza Gminy 
Sierakowice jest żonaty, ma 
36 lat, wykształcenie wyższe 
i jest absolwentem wydziału 
Bioinżynierii Zwierząt na Uni-
wersytecie Warmińsko Ma-
zurskim w Olsztynie.

Od 2011 roku prowadzi go-
spodarstwo rolne w Starej 
Hucie, delegat do Pomorskiej 
Izby Rolniczej, od 2013 roku 
Prezes Spółdzielni Producen-
tów Trzody Chlewnej Kaszub. 
Koordynator i współzałoży-
ciel kilku spółdzielni na tere-
nie województwa pomorskie-
go. 
Odznaczony medalem Zasłu-
żony dla rolnictwa w 2018 
roku.



Rozmowa z Ryszardem 
Świlskim, członkiem Za-
rządu Województwa Po-
morskiego.

Jakie działania zostały podjęte 
aby ułatwić przedsiębiorcom 
uzyskanie kredytów w naszym 
województwie?

Dostęp do kredytów w ban-
kach i instytucjach finanso-
wych był bardzo utrudniony 
dla firm rozpoczynających 
swoją drogę w biznesie. Także 
firmy z długim stażem, którym 
brakowało zabezpieczeń nie 
mogły uzyskać kredytowania 
swoich inwestycji. Dlatego 
Urząd Marszałkowski w Gdań-
sku już w 2001 roku powołał 
do życia jednostkę samorządu 
województwa pomorskiego 
Pomorski Regionalny Fundusz 
Poręczeń Kredytowych Sp z 
o.o. (PRFPK). W ostatnich 10 
latach PRFPK stał się najwięk-
szym pośrednikiem finanso-
wym Województwa Pomor-
skiego. Każdego roku kilkuset 
pomorskich przedsiębiorców 
uzyskuje finansowanie dzięki 
współpracy z Funduszem. W 
roku 2018 suma poręczeń prze-
kroczyła już 1 miliard zł.

Czy osoby, które dopiero pla-
nują założenie działalności 
mogą liczyć na wsparcie w za-
kresie poręczeń?

Jak najbardziej. Nawet fir-
ma, która jeszcze nie została 
zarejestrowana może złożyć 
wniosek wraz z biznesplanem. 
Podpisanie umowy nastąpi po 

założeniu firmy gdy przedsię-
biorca będzie już pewny uzy-
skania poręczenia.

Jakie są koszty dla przedsię-
biorcy chcącego skorzystać z 
poręczenia?

Podstawowym produktem 
jaki przygotowaliśmy dla po-
morskich firm jest „Poręcze-
nie”, które jest bezpłatne przy 
kredytach inwestycyjnych. 
Minimalna ilość dokumenta-
cji, szybkość decyzji,  szeroka 
dostępność oraz brak opłat to 
największe zalety tego produk-
tu. 

Czy planując swoją działalność 
i tworząc taki biznesplan po-
tencjalny przedsiębiorca może 
liczyć na pomoc Funduszu przy 
ocenie realności tego bizne-
splanu?

PRFPK na każdym etapie poma-
ga przedsiębiorcom. Także na 
etapie tworzenia biznesplanu. 

Analitycy weryfikują czy inwe-
stycja ma szanse na powodze-
nie i czy nowa firma dobrze za-
planowała swój start i rozwój.

Czy klienci z Kaszub również 
mogą korzystać z poręczeń i 
czy w tym celu muszą jechać 
do Gdańska?

Firmy wszystkie formalności 
realizują w swoim banku blisko 
swojej siedziby. Także wniosek i 
umowa z PRFPK jest zawierana 
w placówce Banku. 
Oczywiście, że klienci z Kaszub 
mogą korzystać z tych pro-
duktów. Już widzimy znaczny 
wzrost zainteresowania porę-
czeniami na terenie Kaszub. 
Firmy z tej części województwa 
zauważyły ogromne korzyści 
finansowe, które mogą uzyskać 
korzystając ze środków woje-
wództwa pomorskiego. Znacz-
ny rozwój inwestycji prywat-
nych firm na terenie Kartuz, 
Kościerzyny i Żukowa również 
jest udziałem Funduszu i środ-

ków województwa pomorskie-
go. 

Czy można założyć, że w per-
spektywie kolejnych lat Fun-
dusz nadal będzie wspierał 
pomorski biznes?

PRFPK doskonale realizuje swój 
cel, do którego został powo-
łany. Cieszy nas ogromnie, że 
z każdym rokiem coraz więcej 
przedsiębiorców z naszego wo-
jewództwa uzyskuje finanso-
wanie swoich inwestycji dzię-
ki poręczeniom PRFPK. Tylko 
ciągłe wsłuchiwanie się w głos 
przedsiębiorców i reagowanie 
na ich potrzeby sprawia, że 
oferta poręczeń jest dostępna 
dla każdej firmy i my to wła-
śnie robimy. Konsekwentnie 
wprowadzamy nowe produkty 
dostosowane do potrzeb po-
morskich firm, dla których po-
wstała ta jednostka samorządu 
województwa pomorskiego.

Bardzo  dziękuję za rozmowę

„PRFPK na każdym etapie 
pomaga przedsiębiorcom” 
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„Jô jem 
Kaszëba” 
– recenzja filmu 
„Kamerdyner” 



„Jô jem Kaszëba” 
Długo oczekiwany film 
„Kamerdyner” trafił do 
kin 21 września. Czy 
spełnił pokładane w nim 
nadzieje? Uwaga! W tek-
ście znajdują się spoilery 
filmu.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły 
się 22 września 2015 roku 
i trwały blisko 3 lata. Reali-
zowane w pięciu etapach, 
przedstawiają prawie 50 lat 
historii Kaszubów, Prusaków 
oraz Polaków, żyjących obok 
siebie. Budżet filmu wyniósł 
ok. 15 mln zł.
Historia ukazana w „Ka-
merdynerze” nie jest łatwa 
ani czarno-biała. Bohate-
rowie przeżywają radości 
i dramaty, w które wierzy-
my od początku do końca. 
Był to bardzo oczekiwany 
film. Nie tylko ze względu 
na swój rozmach. Miał on 
przede wszystkim zwrócić 
Kaszubom należne im miej-
sce w historii. Jest to pierw-
sza, prawdziwie kaszubska 
produkcja pokazująca ich 
trudną sytuację na począt-
ku XX wieku. Kaszubi, często 
nieuznawani ani za Polaków, 
ani za Niemców zostali silnie 
zapomniani w polskiej kine-
matografii.
Czy film w reżyserii Filipa 
Bajona udźwignął brzemię 
pokładanych w nim nadziei 
i nie spłycił kart kaszubskiej 
historii?

 „Jô jem Kaszëba”

W czasie edukacji w wielu 
polskich szkołach, również u 
nas na Pomorzu, przy oma-
wianiu okresu 1900-1945 
często pomija się wątek 
ziem, gdzie na co dzień przez 
wiele lat mieszkali Prusacy i 
Kaszubi. Kwestia tożsamości 
narodowej tych ostatnich 
była przez wiele lat podda-
wana pod wątpliwość. Nie-
jednokrotnie uznawano ich 

za Niemców, mimo silnego 
przywiązania Kaszub do od-
radzającej się Polski.
Tytułowy „Kamerdyner” to 
kaszubski chłopiec, sierota – 
Mateusz Kroll. Jako niemow-

lę zostaje zabrany pod dach 
pruskiej rodziny szlachec-
kiej. Tam dorasta z dwójką 
dzieci państwa Krauss: Kur-
tem (Marcel Sabat) i Maritą 
(Marianna Zydek). Zakazane 
uczucie, które kiełkuje i wal-
czy o przetrwanie pomiędzy 
młodym Kaszubą a pruską 
dziedziczką jest ważnym 
wątkiem filmu, jednak nie 
głównym. Jest tłem wyda-
rzeń historycznych, które 
mają wpływ na związek Ma-
rity i Matiego.
W „Kamerdynerze” nie moż-
na łatwo osądzać danych 
zachowań czy historii. Uka-
zując dziejową zawieruchę 

na kaszubskich ziemiach, 
Bajon pokazuje, że nie 
wszystko można sprowadzić 
do kwestii politycznych czy 
ideowych. Ponad nimi są re-
lacje – w związku, rodzinie, 

społeczności.
Dla mnie, jedną z ważniej-
szych scen jest spotkanie 
Bazylego Miotke (Janusz 
Gajos) i wysokiego rangą 
urzędnika z Warszawy. W 
pamięci z pewnością na 
długo pozostanie również 
ostatnia scena, gdy Mateusz 
zapytany o to kim jest, mówi 
bez zastanowienia „Jestem 
Kaszubą”.

Kreacje aktorskie

Żaden film nie jest w stanie 
obronić się dobrym sce-
nariuszem, dobrą muzyką 
czy pięknymi kadrami, jeśli 

zawiodą aktorzy. W cza-
sie trwania prac na planie 
„Kamerdynera” wiele osób 
pytało, czy Sebastian Fabi-
jański podoła zadaniu, które 
przed nim postawiono.
Z czystym sumieniem, mogę 
powiedzieć, że poradził so-
bie znakomicie. Postać Ma-
teusza Krolla – kaszubskiego 
chłopca, wychowanego w 
pruskim domu, zakochane-
go w szlachciance – jest au-
tentyczna od początku do 
końca. Widz przeżywa wraz 
z nim dramat zakazanej mi-
łości. Jednak przede wszyst-
kim wierzy w trudne poszu-
kiwania własnej tożsamości 
narodowej.
Świetną partnerką ekrano-
wą Fabijańskiego jest Ma-
rianna Zydek. Marita von 
Krauss wypada wiarygodnie 
i naturalnie. Mimo nieco 
buntowniczej i pewnej siebie 
natury, można wyczuć w niej 
szlachecką krew. Na długo 
pozostanie ze mną również 
rola Anny Radwan, czyli Ger-
dy von Krauss. W imponują-
cy sposób kreuje swoją bo-
haterkę, którą mimo wielu 
sytuacji, darzymy sympatią. 
Tym bardziej dotyka nas za-
kończenie jej wątku.
Przed obejrzeniem filmu, 
najwięcej obaw miałam, co 
do użycia języka kaszubskie-
go w filmie. Po nieco obie-
cującym zwiastunie, gdzie 
mieliśmy pierwszą próbkę 
umiejętności Janusza Gajo-
sa, wciąż nie byłam przeko-
nana czy to może się udać.
Bazyli Miotke jest Kaszubem 
z krwi i kości. Choć momen-
tami trudno zrozumieć poje-
dyncze słowa, jestem pełna 
podziwu, że udało mu się 
opanować język kaszubski 
w takim stopniu. W zacho-
waniu, postawie i żartach 
Bazylego odnalazłam ten ka-
szubski, unikalny charakter. 
Uwierzyłam w tę postać od 
pierwszej chwili.
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Spójna całość

Jedną z najbardziej wstrzą-
sających i pozostających w 
pamięci widza sekwencji 
jest zbrodnia w Piaśnicy. 
Dotychczas utrzymane w 
ciepłych barwach kadry fil-
mu, tu całkowicie zmieniają 
stylistykę. Chłód bijący od 
tych scen jest wręcz odczu-
walny i dotyka widza. Po-
większający się stopniowo 
kadr, ukazujący coraz wię-
cej ciał pomordowanych 
jest wstrząsający. Jest to 
moment przełomowy w fil-
mie. W świetny sposób ob-
razuje śmierć świata, który 
dotychczas mogliśmy ob-
serwować.
Nie da się obojętnie 
przejść obok kostiumów, 
które zostały wykorzy-
stane w „Kamerdynerze”. 
Mijające dziesięciolecia 
dostrzegamy nie tylko w 
pojawiającej się siwiźnie i 
zmarszczkach bohaterów, 
ale też w zmieniającej się 
modzie.
Ktoś kiedyś powiedział, że 
dobra muzyka filmowa to 
ta, której w czasie seansu 
nie dostrzegamy. I tak jest 
w „Kamerdynerze”. Muzy-
ka nie jest osobną histo-
rią, bytem. Ona dopełnia 
poszczególne sceny. Nigdy 

nie wybija się naprzód, nie 
odbiera pierwszeństwa 
obrazowi. 

Co zostaje po filmie?

Odpowiadając na pytanie 
zadane na początku recen-
zji – tak, film Filipa Bajona 
udźwignął pokładane w 
nim nadzieje. Nie spłycił, 
nie sprowadził historii ży-
jących obok siebie różnych 
nacji do prościutkiej opo-
wiastki. Jest historią z krwi 
i kości – zagmatwaną, bez 
łatwych odpowiedzi, pełną 
uczuć i trudnych decyzji.
Zdecydowanie polecam se-
ans filmu „Kamerdyner”. 
Ten film trzeba zobaczyć!

Elżbieta Lejk

„Kamerdiner” to inspiro-
wónô prôwdzëwima wë-
darzeniama, òpòwiedzónô 
z epicczim rozmôchã hi-
storiô spëzglonëch kaw-
lów Pòlôchów, Kaszëbów 
i Miemców na tle bùrz-
lëwëch wëdarzeniów pier-
szi pòłowë XX stalatégò. 
Matéùsz Krol (Sebastión 
Fabijańsczi), kaszëbsczi 
knôp, pò smiercë nënczi 
òstôwô przëgarniãti przez 
prëską wiôlgòrodną panią 
Gerdã von Krauss (Ana 
Radwan). Dozdrzeléwô 
òn w pałacu. Rówienicą 
Matéùsza je córka von 
Kraussów Marita (Maria-
na Zydek). Midzë młodima 
rodzy sã miłota. Kmòtrã 
knôpa je kaszëbsczi pa-
triota Bazyl Miotke (Janusz 

Gajos), chtëren òb czas 
pòkòjowi kònferencji w 
Wersalu biôtkùje sã ò môl 
Kaszëb na kôrce Pòlsczi, 
a pòtemù bùdëje symbòl 
ji gòspòdarczi zwënédżi: 
Gdiniã. Wersalsczi trak-
tat, chtëren dôwô Pòlsce 
samòstójnotã, sprôwiô, 
że von Kraussowie tracą 
majątk i wpłëwë. Wszëtcë 
herojowie czëją, że swiat, 
jaczi znelë, wnetka czësto 
sã zjinaczi. Midzë żëją-
cyma kòl se Kaszëbama, 
Pòlôchama i Miemcama 
wzmôgô sã niechãc i nie-
zgara. Zaczinô sã II swiato-
wô wòjna. W Piôsznicczich 
Lasach nazyscë dokòny-
wają mòrdu na cywilnym 
lëdztwie – pierszégò lëdo-
bójstwa ny wòjnë.
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Malowniczy
Śniatyń...



Śniatyń
 www.zkaszub.info str.14

Niewielka miejscowość 
o wielkim sercu. W prze-
pięknej scenerii natury, 
pełna jest wspomnień i 
nieopisywalnego klimatu. 
Śniatyń - miejsce na Ukra-
inie, które warto odwie-
dzić. Tym bardziej będąc 
mieszkańcem powiatu 
kartuskiego. 

Historia Śniatynia niejedno-
kronie wiązała się z historią 
Polski. W 1415 roku w Śnia-
tynie przebywał król Włady-
sław Jagiełło, który przyjął tu 
hołd wojewody mołdawskiego 
Aleksandra. W 1448 roku Kazi-
mierz Jagiellończyk obdarował 
Śniatyn miejskim prawem nie-
mieckim. W 1485 roku w mie-
ście przebywał król Kazimierz 
Jagiellończyk. W marcu 1576 
roku w Śniatynie przebywał 
Stefan Batory witany tu przez 
możnowładców po wyborze 
na króla. Według archiwalnych 
źródeł, w 1904 roku odsłonięto 
nawet pomnik z napisem „1576 
- Królowi Stefanowi Batoremu  
- Ziemia Śniatyńska - 1904”. 
Dzisiaj jednak po pomniku nie 
ma śladu.
Gdy w grudniu 2011 roku ofi-
cjalnie rozpoczęła się współ-
praca partnerska powiatu 
kartuskiego z powiatem śnia-
tyńskim, miejscowość leżąca w 
obwodzie iwanofrakiwskim na 
lata związała się z naszymi te-

renami. Warto poznać swoich 
sąsiadów. Pojechaliśmy. 
Najpierw Lwów. Stamtąd po-
dróż z lotniska na dworzec ko-
lejowy, a później, wydawać by 
się mogło, już tylko Śniatyń. 
Mieliśmy jednak „szczęście”. 
Niesłychane, sierpniowe upały 
dawały o sobie znać wszyst-
kim. Po całym dniu spędzonym 
we Lwowie, wejście do pełne-
go pociągu zmierzającego do 
Śniatynia nie było najprzyjem-
niejszą czynnością. Tym bar-
dziej, gdy podróż trwa ponad 
cztery godziny. Wieczorem by-
liśmy jednak na miejscu. Wizy-
ta w Śniatyniu stała się faktem. 
Pierwsze, co uderzyło mnie w 
Śniatyniu, ale i całej Ukrainie 
to niesłychana gościnność. 
Ciepło, przyjęty, umyty po 
niekomfortowej podróży i na-
jedzony, mogłem nabrać sił 
na zwiedzanie malowniczego 
Śniatynia. 
Pierwsze wrażenie - uwiel-
bienie przeszłości, korzeni. 
Śniatyń pełen jest różnorakich 
pomników, przypominających 
o postaciach ważnych dla kul-
tury i historii tej miejscowości i 
całego kraju. Jednak mój wzrok 
przykuł ratusz, stojący w cen-
trum Śniatynia. Wybudowany 
został w 1909 roku przez bur-
mistrza Marcelego Niemczew-
skiego. Uważany jest za jeden z 
najpiękniejszych i najwyższych 
na Ukrainie. Ratuszowa wieża
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ma 50 m, a z jej szczytu podzi-
wiać można piękną panoramę 
Śniatynia (zdjęcie poniżej). Co 
ciekawe, zegar na wieży wy-
konał polski inżynier, Michał 
Mięsowicz z Krosna, założyciel 
Piewszej Krajowej Fabryki Ze-
garów Wieżowych w Krośnie 
(1901). Do dzisiaj przeczytać 
można pod mechaniznem ze-
gara, pamiątkowy napis. Tar-
cze zegara umiejscowione są 
po czterech stronach wieży, a 
mieszkańcy od ponad 100 lat 
mogą słuchać jego melodii, 
wskazującej upływający czas. 
Spacerując ulicami Śniaty-
nia warto zatrzymać się przy 
szkole im. Vasylia Stefanyka 
(zdjęcie po lewej). Utworzona 
w 1907 roku, jako szkoła car-
ska, do dzisiaj cieszy oko, swo-
im niesamowitym klimatem i 
„elegancją budownictwa”. 
Odwiedzając Śniatyń, nie mo-
gliśmy zapomnieć o muzeach. 
Przed jednym z nich, który wy-
glądem przypomina skromny 
domek, stoi popiersie. Dumny, 
dostojny młodzieniec intry-
guje, a swoją tajemnice ujaw-
nia dopiero po przekroczeniu 
progu swojego muzeum. Jest 
to Vasyl Ilyich Kasiyan. Artysta 
urodzony na przedmieściach 
Śniatynia. Studiował w Pra-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, 
gdzie swoimi dziełami zyskał 
europejskie uznanie. W 1927 
roku wrócił na Ukrainę, gdzie 
tworzył i wykładał jako pro-
fesor w Kijowskim Instytucie 
Sztuki. Jego grafiki ukazują coś 
mistycznego, co tak niezwykle 

połączone jest z realizmem. W 
1982 roku w Śniatyniu powsta-
ło muzeum, ku pamięci jego 
dokonań. W pięciu pokoikach 
możemy lepiej poznać tego 
ukraińskiego artystę - jego 
twórczość i życie (zdjęcie po le-
wej, w prawym dolnym rogu).
Urok tych terenów to również 

świątynie. Te obecnie w Śnia-
tyniu są cztery. Drewniana Cer-
kiew Wniebowstąpienia Pań-
skiego wydaje się być idealnie 
wkomponowana w atmosferę 
tego miasta i jego charakter. 
Trudno znaleźć informację o 
faktycznej dacie powstania 
świątyni. W polskich źródłach 
odnajdziemy informację o roku 
1886, a w Ukraińskich 1838, a 
nawet 1784 roku. Nie jest to 
jednak istotą tego miejsca, a 
coś niezwykłego unoszącego 
się już w pobliżu świątyni. 
Odwiedziliśmy także śniatyń-
ski cmentarz. Wchodząc ude-
rza pewien widok. Równymi 
rzędami stoi kilkadziesiąt na-
grobków. Każde bez imienia i 
nazwiska. Jedynie z zielonym, 

wojskowym hełmem. To groby 
poległych żołnierzy. Symbo-
liczne hełmy coś uświadamia-
ją i dają do myślenia. Zielone 
hełmy pozwalają choć trochę 
współodczuć i zrozumieć...
Na cmentarzu jest także grób 
bardzo ważny i łączący jesz-
cze bardziej te tereny z Polską. 

Grób Błogosławionej Marty 
Wieckiej (zdjęcie po lewej, na 
środku). Polska zakonnica w 
Zgromadzeniu Sióstr Miłosier-
dzia św. Wincentego à Paulo, 
urodzona w Nowym Wieciu, 
ostatnie lata życia spędziła 
właśnie tutaj, w Śniatyniu. 
Urodziła się na Pomorzu w 
1874 roku. Uczyła się m.in. w 
internacie Sióstr Elżbietanek 
w Kościerzynie. Mając dopiero 
15 lat, postanowiła poświęcić 
swoje życie Bogu. Jej droga do 
zostania siostrą zakonną nie 
była jednak prosta. W końcu, 
w 1893 roku otrzymała habit 
Siostry Miłosierdzia, rozpo-
czynając posługę pielęgnowa-
nia chorych. Najpierw Szpi-
tal Powszechny we Lwowie, 

później Szpital Powiatowy w 
Podhajcach. 19 października 
1899 roku decyzją przełożonej 
domu zakonnego została prze-
niesiona do szpitala w Bochni. 
Tam miała mistyczne widzenie. 
W trakcie swojej służby cho-
rym, została niesłusznie oskar-
żona o niemoralne prowadze-
nie się. Wiązało się to z dużą 
nieprzychylnością społeczno-
ści i wieloma problemami. Z 
woli wyższych Przełożonych 
została wówczas przeniesio-
na 4 lipca 1902 do Śniatynia, 
gdzie pracowała w szpitalu 
miejskim. Według opowieści, 
Miała wyjątkowy dar nawra-
cania grzeszników. W 1904 
roku została zarażona tyfusem 
plamistym. Zmarła leżąc na 
łóżku szpitalnym w obecności 
modlących się chorych. Do dzi-
siaj wielu Polaków przyjeżdża 
na cmentarz do Śniatynia, do 
Marty Wieckiej. 
Magia Śniatynia jest także na 
jego obrzeżach, malownicze 
lasy i rzeka.  Wspaniały spokój 
tej miejscowości zachęca do 
kolejnego przyjazdu. W koń-
cu nie sposób jest zobaczyć 
wszystko i zwiedzić każdy skra-
wek tej ziemi podczas pierw-
szego przyjazdu. 
Wiele nie udało mi się tutaj 
opisać i przekazać, dlatego 
warto na własne oczy zobaczyć 
malowniczy Śniatyń, położony 
w obwodzie iwanofrakiwskim. 

P.Ch.
Więcej zdjęć zobaczyć 

można na naszej stronie 
www.zkaszub.info
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„Nigdy nie stawialiśmy 
na wizerunek”
Mało kto nie zna zespołu 
Loka. Ich hity m.in. „Praw-
dziwe powietrze” czy 
„Atom miłość” przez długi 
czas nie znikały z list prze-
bojów. Jaki jest przepis na 
udany utwór? Jakie mają 
plany co do przyszłości? 
O tym oraz wielu innych 
kwestiach rozmawialiśmy 
z zespołem Loka! 

Elżbieta Lejk: Dotychczasowo 
single – „Oczy Miasta” czy 
„Prawdziwe powietrze” sta-
wały się hitem bardzo szybko. 
Czy jest na to jakiś przepis?

Grzegorz Porowski: Myślę, że 
teraz zmieniły się nieco czasy 
i tych piosenek jest dużo. Naj-

mocniejszymi naszymi – do-
tychczas – hitami były „Oczy 
Miasta”, „Prawdziwe powie-
trze” czy „Atom miłości”. Każde 
z nich ma ponad milion wejść 
na YouTube jednak można to 
różnie rozpatrywać. Chyba nie 
ma przepisu na hit. Gdyby ist-
niał to napisalibyśmy takich 
nawet i trzydzieści sześć piose-
nek. To raczej strzał na oślep.

Kamil Mateja: Nie kalkulujemy. 
Tego nie da się nawet zrobić, 
tworząc daną piosenkę.

E.L: W jednym z wywiadów, 
padły słowa, iż inspiracją do 
stworzenia tekstu piosenki 
„Prawdziwe powietrze” był 
mail do byłej narzeczonej jed-

nego z Was. Jak to 
wygląda z innymi 
utworami?

G.P: Jeśli chodzi o 
teksty to – w więk-
szości przypadków 
– inspirację czerpie-
my z życia. Piosenki 
często piszemy ra-
zem. Proces two-
rzenia utworu jest 
dynamiczny – cza-
sami udaje się go 
zakończyć w bardzo 
krótkim czasie. Innym razem – 
powstaje bardzo długo.

K.M: Proces tworzenia piosen-
ki z reguły zaczyna się od tego, 
że wpada mi pomysł na me-

lodię, którą potem wysyłam 
do Grzegorza. On wymyśla do 
tego skrawek tekstu. Później 
spotykamy się w studiu i razem 
dogrywamy szczegóły. To za-
wsze jednak na początku działa 
na zasadzie współpracy na



TAŃCZ W KARTUZACH
Nowy sezon w Love To Dance !

Chcesz tańczyć, ale nie wiesz od czego zacząć?
Chcesz się poruszać, ale nie lubisz chodzić na siłownię?

Przed Tobą ślub, a nie masz pomysłu na pierwszy taniec?
Jeśli tak, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

Tańcz  z nami, czekamy na Ciebie!

Udowodnimy Wam, że każdy może nauczyć się tańczyć 
i cieszyć się swoją nową pasją.

W Kartuzach tańczymy z Wami od 2010 roku ! Specjalnie dla Was zajęcia 
poprowadzi Bartek, który przygodę z tańcem rozpoczął w wieku 6 lat. Swój 
talent pokazywał nie tylko na krajowych parkietach, ale także na międzynaro-
dowych arenach. Szkolił się u najlepszych trenerów w Europie. Od 2003 roku 
posiada tytuł instruktora sportowego. 
Jaki na co dzień jest Bartek?  Ożywia się zaraz po naciśnięciu „play”. Muzy-
ka to jego wewnętrzny akumulator. Na zajęciach produkuje tyle energii, że 
spokojnie wystarcza, by naładować baterie wszystkich uczestników. W pracy 
szaleniec i profesjonalista w jednym – do tańca przekona nawet najbardziej 
opornych. W końcu nieważne, w które prawo, byle do przodu!

Zapraszamy na pierwsze bezpłatne zajęcia!
Zajrzyj do nas na facebooka 

– Love 2 Dance Pomorska Szkoła Tańca
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odległość. Spotykamy się do-
piero później, by doprecyzo-
wać.

E.L: Macie pewne sztywne za-
sady, których trzymacie się w 
czasie tworzenia piosenek?

G.P: Właściwie to wprost prze-
ciwnie. Sztywne zasady spra-
wiają, że potem trudno jest 
cokolwiek zrobić. Trzymamy się 
przede wszystkim pójścia na 
żywioł – tworzenie harmonii to 
całkowita improwizacja, brak 
sztywnych zasad. Nie ma reguł 
pisania melodii czy tekstu.

E.L: Darzycie któryś ze swoich 
utworów szczególnym senty-
mentem czy sympatią?

G.P: Lubimy wszystkie nasze 
utworu. Mamy sześć piosenek, 
które są koncertowe. Staramy 
się stworzyć każdy utwór w 
taki sposób, by ludzie mogli je 
śpiewać razem z nami.

E.L: Jesteście już na tym eta-
pie popularności, kiedy ludzie 
rozpoznają Wasze twarze i 
utożsamiają je z Waszym re-
pertuarem?

G.P: Nasz zespół od początku 
stawiał na to, że chcemy być 
znani z piosenek. Nigdy nie 
stawialiśmy na wizerunek. By 
zapisać się w pamięci publicz-
ności swoim repertuarem, taki 
zespół potrzebuje około 10 lat. 
Wymaga to wielu koncertów, 
właściwie objazdu Polski – my 
dotychczas zaliczyliśmy około 
400 występów w kraju. Dziś, 
po 7 latach, w ciągu których za-
graliśmy dla sporej ilości ludzi, 
możemy myśleć o budowaniu 
wizerunku. Według mnie, to 

jest właśnie moment, kiedy 
możemy „zaświecić twarzą”.

E.L: Kilka miesięcy temu uka-
zał się Wasz singiel „Atom mi-
łości”. W planach pojawia się 
nowa płyta…

G.P: Raczej tak. W tej chwili 
w przygotowaniu mamy trzy 
utwory. Przez cały czas pra-
cujemy nad nimi. Jeden z nich 
robimy w koprodukcji z Marci-
nem Kindlą, kolejny tworzymy 
sami, a ostatni… jest ciągle 
przedmiotem rozważania. Zo-
baczymy, co będzie. Nie ma co 
w tej chwili przesądzać. Bardzo 
cieszylibyśmy się, gdyby zosta-
ły one przyjęte tak jak „Atom 
miłości”. Dodatkowo chcieli-

byśmy stworzyć materiał świą-
teczny. Nie kolędowy, a bardzo 
wesoły i gwiazdkowy.

E.L: Trudno wyczuć moment, 
w którym osiąga się złoty śro-
dek – skończyć prace nad pio-
senką aby nie przedobrzyć?

G.P: Jest to bardzo trudne. Dla 
mnie nie ma teorii pisania pio-
senek, nie ma przepisu. Można 
na przykład opierać się na tym 
jak były one tworzone kiedyś – 
z drugiej strony ten proces dziś 
jest już zupełnie inny. Można 
znaleźć złoty środek, opierać 
się na oldschoolowym stylu. 
Obecnie na szeroko pojętym 
rynku dostępne jest wszystko. 
Według mnie, najgorsze jest, 
gdy uwięzisz się w jednej este-
tyce, ponieważ później trudno 
się od tego uwolnić. My uni-
kamy tego. Chcemy być roz-
poznawalni na gruncie tekstu i 
melodii, a nie tego, że jesteśmy 
na przykład kwartetem gitaro-
wym.
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Nie jesteś zameldowany w swojej 
gminie? Możesz głosować! Sprawdź jak
Wyborcy stale zamieszkali 
w danej gminie bez zamel-
dowania na pobyt stały 
wpisywani są do rejestru 
wyborców, jeżeli złożą w 
tej sprawie pisemny wnio-
sek.

Chcąc mieć realny wpływ na 
swoje najbliższe otoczenie, 
powinniśmy uczestniczyć w 
nadchodzących wyborach 
samorządowych. Niejed-
nokrotnie jednak stale za-
mieszkujemy inne miejsce, 

niż to gdzie jesteśmy zamel-
dowani. W tej sytuacji na-
leży złożyć wniosek w urzę-
dzie gminy. 
Wniosek powinien zawie-
rać nazwisko, imię (imiona), 
imię ojca, adres zamieszka-
na, datę urodzenia oraz PE-
SEL wnioskodawcy, a także 
należy dołączyć kserokopię 
dowodu tożsamości. Czę-
sto gotowe wzory takich 
wniosków oraz potrzebne 
formularze do pobrania są 
na stronach gmin, bądź biu-

letynach informacji publicz-
nej. 
Ważne jest, aby złożyć taki 
wniosek z odpowiednim 
wyprzedzeniem, by organ 
prowadzący zdążył wydać 
decyzję przed nadchodzą-
cymi wyborami. 
Decyzję o wpisaniu lub od-
mowie wpisania do rejestru 
wyborców otrzymać powin-
niśmy w terminie do trzech 
dni od dnia złożenia wnio-
sku. 
Odbierając decyzję należy 

mieć przy sobie dokument 
ze zdjęciem stwierdzającym 
tożsamość. 
Od decyzji możemy się od-
wołać. Należy to zrobić w 
terminie do trzech dni od 
dnia otrzymania decyzji. 
Ważne! Wpisanie wyborcy 
do rejestru w danej gminie, 
automatycznie wykreśla 
go z listy wyborców w gmi-
nie, bądź mieście, gdzie jest 
zameldowany. 

P.Ch.

Lista nr 16



 Na ratunek 
dzikim zwierzętom
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Na ratunek dzikim zwierzętom
Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”
Położony w Pomieczynie, 
Pomorski Ośrodek Reha-
bilitacji Dzikich Zwierząt 
„Ostoja” to miejsce gdzie 
wiele zwierząt znajduje 
swój azyl. To tam, czę-
sto bardzo bezbronne, 
mają szansę na przeżycie. 
Sprawdziliśmy, jak żyje się 
w ośrodku „Ostoja”. 

Gdy przyjechaliśmy na spo-
tkanie do ośrodka „Ostoja” 
trafiliśmy na niesamowity 
moment. Na wolność zosta-
ła wypuszczona kania ruda 
(zdjęcie na następnej stro-
nie). Dzięki „Ostoi” została 
odratowana z bardzo cięż-
kiego zatrucia. Jest to nie-
liczny ptak lęgowy w Polsce.
Kaszubski, majestatyczny i 
niezwykle interesujący...
Co ciekawe, uważany jest za 
jednego z najelegantszych 
drapieżnych ptaków w kraju. 
Niestety dzisiaj już coraz rza-
dziej spotykanego. W Polsce, 
wokół gniazd kań obowią-
zuje strefa ochronna: przez 
cały rok w promieniu do 100 
m, a okresowo (od 1.03 do 
31.08) – w promieniu do 500 
m od gniazd. Kani rudej za-
graża wycinka starych drzew 
w pobliżu wody, szczególnie 
na międzywałach, likwido-

wanie bagien oraz zadrze-
wień.

Bezpieczny azyl 
w Pomieczynie

- Mycie, sprzątanie, karmie-
nie, podawanie leków, le-
czenie, monitorowanie sta-
nu zdrowia, wypuszczanie 
zwierząt na wolność i często 
także smutek po utracie na-
szych podopiecznych. Tak 
wygląda nasza codzienna 
praca – mówi nam Aleksan-
dra Mach z Pomorskiego 
Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 

Zwierząt „Ostoja” w Pomie-
czynie.
Ośrodek, który odwiedzili-
śmy nie ma czasu na nudę. 
Od rana do wieczora nie 
brakuje obowiązków. Tym 
bardziej, że zakończył się se-
zon lęgowy, ale trwa okres 
migracyjny ptaków. Ten nie-
rzadko bywa dla zwierząt 
nieszczęśliwy.
- Niektóre ptaki opuszczają 
nas już w sierpniu. W okresie 
migracji trafia do nas wiele 
ptaków po „kolizjach”. Gdy 
ptaki zaczynają odczuwać 
ten niepokój migracyjny to 
po prostu lecą. Zdarza się, że 
część z nich wpada w infra-
strukturę stworzoną przez 
człowieka. Część ginie, a 
część na szczęście trafia do 
nas - wyjaśnia A. Mach.

Czasem lepiej 
nie dokarmiać!

Na dworze coraz chłodniej, 
co zwiastuje, że dużymi kro-
kami zbliża się zima. To mo-
ment, kiedy zarówno my, jak 
i nasze dzieci rwiemy się do 
pomagania, czy też dokar-
miania zwierząt. Niestety, 
często bardziej szkodzimy niż 

pomagamy. 
- Pełni empatii i chęci nie-
sienia pomocy popełniamy 
błędy, bo zapominamy, że 
dzikie zwierzęta często mu-
szą sobie radzić same - mówi 
Aleksandra Mach.
Jak pomóc dzikiemu zwierzę-
ciu? Nasz największy grzech - 
dokarmianie!
- Pamiętajmy, że mówimy o 
dzikich, niezależnych zwie-
rzętach. One muszą sobie 
radzić same. Do tego są 
przyzwyczajone i stworzo-
ne. Dokarmiając je, burzymy 
to wszystko - przestrzega A. 
Mach. - Później otrzymujemy 
tego rezultaty: dziki, które 
ryją nam pod blokiem, a my 
jeszcze z balkonów bardzo 
często rzucamy im jedzenie. 
Takie dziki utwierdzają się 
w przekonaniu, że to dosko-
nałe miejsce do życia. Skoro 
mają pokarm przez cały rok, 
to czemu mają się stamtąd 
ruszać. To samo tyczy się ła-
będzi. Kochamy dokarmiać 
łabędzie. Później w poszu-
kiwaniu jedzenia wychodzą 
na jezdnię. Wtedy musi in-
terweniować straż miejska, 
policja. Sami nie twórzmy 
problemów - apeluje. 



 www.zkaszub.info  str.21

Problem jest też w tym, czym 
dokarmiamy. 
- Przede wszystkim, zwykle 
dokarmiamy chlebem. Nie 
jest to dobry pokarm dla dzi-
kich zwierząt. Oczywiście, nie 
umierają od razu po spoży-
ciu. Ten problem odkłada się 
długofalowo. Jeżeli zwierzę 
przez całą zimę będzie jadło 
chleb, to nic dobrego z tego 
nie będzie - wyjaśnia nasza 
rozmówczyni. - Sam pomysł 
dokarmiania w niewłaści-
wych momentach jest zły. 
Ptaki mogą wtedy zaprzestać 
wędrówki. Często dzieje się 
tak z łabędziami. Zostają na 
miejscu, a później przyma-
rzają do lodu - dodaje.
Są zatem jakieś dobre mo-
menty na dokarmianie zwie-
rząt?
- Są. Skoro już, i tak, nie-
które ptaki zaprzestały tej 
wędrówki to możemy je do-
karmiać i im pomóc. Ważne 
jest jednak, żeby robić to 
dobrze. Po pierwsze róbmy 
to kiedy jest mróz, śnieg. 
Kiedy faktycznie, nie mogą 
same pobrać pokarmu. Co 
wtedy robimy? Bierzemy ka-
szę, płatki owsiane, tarkowa-
ne jabłko, pietruszkę. I taki 
posiłek wysypujemy im na 
śnieg. Zróbmy to też tak, aby 
zwierzęta skonsumowały ten 
posiłek tu i teraz. Nie róbmy 
im hałd jedzenia, na zapas. 
Może przyjść odwilż, posiłek 
zpleśnieje, a jeżeli zwierzę zje 
spleśniały posiłek to istnieje 
bardzo duże ryzyko śmierci - 
radzi A. Mach.

Można pomóc!

Pracy w ośrodku nigdy nie 
brakuje, a co za tym idzie ro-
dzą się także kolejne potrze-
by. Oprócz pomocy material-
nej, można także dołączyć do 
rodziny „Ostoi”, jako wolon-
tariusz. Nie jest to jednak dla 
każdego. 
- Zostać wolontariuszem w 
naszym ośrodku, może oso-
ba pełnoletnia. Najlepiej z 
wykształceniem przyrodni-
czym, albo weterynaryjnym. 

Powinna mieć świadomość 
na czym polega kontakt z dzi-
kimi zwierzętami oraz świa-
domość zagrożeń, jakie go 
czekają – mówi Aleksandra 
Mach. – Na zdjęciach wszyst-

kie zwierzęta wydają nam 
się słodkie i kochane, jednak 
trzeba pamiętać, że to dzikie 
zwierzęta. Muszą takie zo-
stać, być dzikie i niezależne 
od człowieka. Muszą radzić 
sobie same, tak aby wypusz-
czając je na wolność, potrafi-
ły sobie poradzić i dalej miały 
swój naturalny strach przed 
człowiekiem.
Ciągle można pomagać także 
materialnie. Potrzebne są: 
plastry papierowe i materia-
łowe w rolkach, chusteczki 

mokre dla dzieci, ręczniki 
papierowe, owady karmo-
we (mączniki, drewnojady, 
świerszcze), mleko babydog 
royal canin, saszetki royal 
canin convalescence suport 

oraz karma dla kociąt wy-
sokiej jakości mokra i sucha  
(animonda/royal canin). Dary 
(zapakowane opisaną w sia-
teczkę lub karton) można nam 
przekazywać przez lecznice 
weterynaryjne współpracu-
jące: Klinika Weterynaryjna 
Gdynia 24h, ul. Stryjska 25, 
Gdynia – Redłowo oraz  Lecz-
nica Weterynaryjna (codzien-
nie w godzinach 8.00 – 19.00) 
ul. Kartuska 249 Gdańsk. 
Każdy kto chce pomóc finan-
sowo, może to zrobić wpła-

cając darowiznę na rachunek 
bankowy Fundacji:

43 1160 2202 0000 0002 
9318 5246

Bank Millennium S.A

Pomorski Ośrodek Rehabili-
tacji Dzikich Zwierząt „Osto-
ja”,  Ul. Słupia 30 c, 83-305 

Pomieczyno.

– Prowadzimy szpital dla 
dzikich zwierząt. Pomagamy 
dzikim zwierzętom chorym, 
rannym, osieroconym, któ-
re wymagają tymczasowej 
opieki w zakresie leczenia i 
rehabilitacji, a także przysto-
sowania do samodzielnego 
życia. Dajemy poszkodowa-
nym zwierzętom drugą szan-
sę na życie w naturze – czy-
tamy na stronie Pomorskiego 
Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt „Ostoja” z Pomie-
czyna. 
Od lat pracują cały dniami, 
aby pomóc tym najbardziej 
bezbronnym. Za swoją dzia-
łalność, w 2016 roku, otrzy-
mali prestiżową nagrodę 
Bursztynowego Mieczyka. 
Jednak, aby dalej skutecznie 
prowadzić swoją działalność 
i pomagać, potrzebują nasze-
go wsparcia.

P.Ch.



„Nie ma organizacji, która nie potrzebuje 
czasu na wzięcie oddechu”
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III sektor, czyli organizacje 
pozarządowe to nieodłącz-
ny element naszego społe-
czeństwa. O ich działaniach, 
rocznym i wieloletnim planie 
współpracy oraz aktywno-
ści społecznej rozmawiamy 
z Mariuszem Florczykiem 
– przewodniczącym Rady 
Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Kartuskiego.

Elżbieta Lejk: Jakie najważniej-
sze zadania stoją przed Radą 
Organizacji Pozarządowych w 
najbliższym czasie?
 
Mariusz Florczyk: Obecnie pra-
cujemy nad wspólnym progra-
mem wieloletniej współpracy 
Rady Organizacji Pozarządo-
wych z powiatem. Budujemy 
cele i rzeczy, które mogły zo-
stać w niego wpisane. Jest już 
kilka inicjatyw i imprez, które 
znajdują się na stałe w harmo-
nogramie działań Rady. Rok 
rozpoczyna się akcją „Zostaw 
1% w powiecie kartuskim”. 
Później Powiatowe Forum III 
Sektora, podczas którego po-
znajemy swoje działania i pla-
ny na przyszłość, dyskutując 
o kondycji organizacji czy też 
poruszamy się wokół wybranej 
tematyki. W tym roku Forum 
dotyczyło zagadnień z dziedzi-
ny kultury – po raz pierwszy 
odbyła się także część skiero-
wana do młodzieży, pokazująca 
działania powiatowych organi-
zacji, zakończona koncertem.
W ramach Dni Powiatu co-
rocznie odbywa się Festiwal 
„Ludzie dla ludzi” – który jest 
przestrzenią dla organizacji, 
w której mogą pokazać swo-
ją działalność. Rok kończymy 
Wigilią Kaszubską, czyli spotka-
niem świątecznym dla miesz-
kańców powiatu, odbywają-
cym się na kartuskim rynku. Są 
to takie inicjatywy, które chce-
my, by były kontynuowane w 
przyszłości.

Jednak Wieloletni Program 
Współpracy ująć ma tak-
że działania, mające na celu 
wzmocnienie współpracy mię-
dzy NGO – zwiększyć ilość za-
dań zlecanych przez samorząd 
organizacjom, korzystając z ich 
potencjału, wiedzy oraz do-
świadczenia ekspertów, którzy 
niejednokrotnie w nich dzia-
łają. Chcemy zmienić spojrze-
nie na budowanie projektów 
partnerskich, aby wzmacniać 
współpracę pomiędzy organi-
zacjami. Projekty partnerskie 
mają szansę na większą kwo-
tę pieniędzy, budują relacje a 
wspólne działania mają szerszy 
zasięg.
To, co jest również ważne w na-
szych działaniach w najbliższym 
czasie, to poszukiwanie wspól-
nej płaszczyzny dla młodzieży, 
tak aby młodzi ludzie, którzy 
chcą udzielać się aktywnie w 
ramach działań wolontariac-
kich czy też projektowych, mie-
li do kogo się zwrócić, korzysta-
jąc z doświadczenia organizacji 
dłużej działających. Chcemy 
wzmocnić marketingowo Radę 
w taki sposób, by młodzież uzy-
skała pełne wsparcie – na przy-
kład w ramach małych projek-
tów, które realizować możemy 

wspólnie. Przykładem mogą 
być projekty w Akumulatorze 
Społecznym. Niby małe projek-
ty z małym budżetem. Jednak 
daje to już młodym ludziom, 
którzy dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę z NGO, szansę 
na wdrożenie się na przykład 
w kwestie formalne dotyczące 
zarówno realizacji jak też roz-
liczenia projektów. Wydaje mi 
się, że są to najbardziej kluczo-
we kwestie.
Na ostatnim spotkaniu Rady, 
rozmawialiśmy również o pla-
nie wieloletniej współpracy, 
czyli rozpisaniu celów i kierun-
ków działań. Plan roczny jest 
obligatoryjny – w przygotowa-
niu są konkursy i priorytety w 
działaniach na najbliższy rok. W 
2019 roku na przykład obcho-
dzić będziemy 200. Rocznicę 
urodzin Stanisława Moniuszki 
więc w tym kontekście można 
również podjąć kilka inicjatyw.
W rocznym planie znajduje się 
jednak cały przekrój zadań z 
różnych dziedzin. Plan wielo-
letniej współpracy może wy-
tyczyć kierunki, otworzyć pole 
do dyskusji o przyszłości, wyty-
czyć i określić cele.
 
E.L: Ubiegł Pan nieco moje 
pytanie. Stworzenie wielolet-

niego programu współpracy z 
organizacjami w powiecie kar-
tuskim to nowość. Potrzebna?
M.F: Sądzę, że tak. Dlatego, 
że finansowanie niektórych 
projektów mogłoby być pla-
nowane na rok lub dwa.  Gdy 
rozpoczynamy projekt, od 
momentu ogłoszenia konkur-
su, mija 2-3 miesiące zanim 
zostanie rozstrzygnięty. Mamy 
więc już kwiecień czy maj. Kil-
ka miesięcy na jego realizację, 
a najpóźniej w grudniu musi-
my go rozliczyć. Zakładając, 
że ktoś chciałby wzmocnić czy 
stworzyć inicjatywę, która ma 
bardzo spory aspekt społeczny, 
szerokie czy długofalowe dzia-
łania, nie da się tego ocenić po 
miesiącu czy dwóch. Wieloletni 
program współpracy wskazuje 
kierunek do dyskusji na temat 
zadań zleconych organizacjom, 
które mogłyby trwać dłużej 
niż jeden rok kalendarzowy. 
Wtedy na spokojnie i rzetelnie 
zweryfikować można wskaź-
niki, efekt końcowy projektu. 
Załóżmy, że istnieje np. ini-
cjatywa kampanii społecznej 
skierowanej do seniorów, gdzie 
kosztem głównie jest transport 
i druk ulotek informacyjnych. 
Jeżeli będziemy to robić tylko 
przez trzy miesiące to efekt bę-
dzie niewielki. Jednak w sytu-
acji, gdy projekt ten będzie np. 
dwuletni – jego efekt będzie 
szerszy, a kampania bardziej 
zauważalna. Ogromna różnica, 
a chodzii tylko o czas trwania.  
Głównym celem Wieloletniego 
Planu Współpracy jest zwięk-
szenie aktywizacji i integracji 
społecznej w procesie two-
rzenia społeczeństwa obywa-
telskiego, poprzez budowanie 
platformy współpracy wzmac-
niającej działania organizacji 
pozarządowych oraz stworze-
nie płaszczyzny do pełnego i 
efektywnego wykorzystania 
potencjału organizacji poza-
rządowych. Jeżeli nie będzie 



planu wieloletniego to też nie 
będzie można uczulać samo-
rządu na opcje kilkuletniego 
trwania projektu.  Wydaje 
mi się, że planowanie zadań 
w perspektywie wieloletniej 
daje  szansę na dobrą organi-
zację i lepsze przygotowanie 
projektów. To sygnalizujemy. 
Jaki będzie odbiór – tego nie 
wiemy. Chcemy, by nasze cele 
były jasne i przyszłościowe. 
Przykład: kadencyjność w sa-
morządzie. Współpracujemy, 
wspólnie realizujemy pewne 
projekty przez kilka lat, a gdy 
nadchodzą zmiany w samorzą-
dzie to przy wieloletnim planie 
współpracy, łatwiej wspólnie 
zapoznać się z tym co się działo 
i jakie są działania organizacji 
pozarządowych w powiecie. 
Wydaje mi się, że jest to cie-
kawe spojrzenie na przyszłość.
 
E.L: Czy organizacjom brakuje 
dzisiaj wsparcia samorządu? 
Czy też relacja samorząd – 
NGO jest na dobrym pozio-
mie w powiecie kartuskim?
 
M.F: To trudne pytanie, bo 
chyba nie ja to powinienem 
oceniać. Rolą Rady jest two-
rzenie płaszczyzny i przestrzeni 
dla działań NGO w kontakcie z 
samorządami. Jeżeli miałbym 
to oceniać, patrząc na rosnącą 
liczbę konkursów i przeznaczo-
nych środków należy przyznać, 
że ta tendencja jest zwyżkowa. 
Chęć uczestniczenia w procesie 
działań na rzecz lokalnych spo-
łeczności jest coraz większa. 
Efekt końcowy oceniają bene-
ficjenci i mieszkańcy powiatu.
Jednak tak jak mówiłem – gdy-
bym miał oceniać to sądzę, 
że jest dobrze. Wzrasta świa-
domość społeczna, projekty i 
inicjatywy są coraz ciekawsze, 
docierają do odbiorców, efek-
ty również są interesujące.
Na początku tej kadencji prze-
prowadziliśmy ankietę wśród 
NGO dotyczącą potrzeb i pla-
nów organizacji. Odpowiedzia-
ło na nią około 60 organizacji. 
Pokazuje to, że wciąż pozosta-
je płaszczyzna do zbudowa-
nia kontaktu z Radą. Jesteśmy 

otwarci na wszelkie kontakty 
i jeśli istnieje tylko możliwość 
– wspomagamy organizacje w 
różnych działaniach. Jeśli po-
jawia się kwestia, w której nie 
możemy pomóc, w Kartuzach 
działa również Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych wspo-
magające działanie organizacji.
 
E.L: Powiat Kartuski ma nie-
słychaną w porównaniu do 
innych powiatów ilość NGO. 
Jednak, czy każda działa? 
Czy też brakuje widoczności 
tych organizacji na zewnątrz?
 
M.F: Rada jeszcze nie ma ta-
kich możliwości by tworzyć 
ranking organizacji działają-
cych aktywnie lub nie. Aktyw-
ność organizacji związana jest 
z bardzo wieloma czynnikami, 
nie tylko tymi widocznymi. 
Każda z nich ma swoje cele sta-
tutowe i nieraz ich nie widać, 
mimo że działają. Nie jeste-
śmy więc w stanie zweryfiko-
wać działalności organizacji.
Natomiast można zaobser-
wować spadek aktywności 
organizacji pozarządowych. 
Na ten temat rozmawiałem 
między innymi z organizacjami 
z Gdańska. Wynika to z róż-
nych czynników, niekoniecz-
nie finansowych. Ten spadek 
jest widoczny, jednak ostatnio 
zmienia się bardzo dużo prze-
pisów – na przykład związane 
z księgowością czy też z ochro-
ną danych osobowych. I my 
musimy sobie z tym poradzić.
Nie ma organizacji, które nie 
potrzebują czasu na wzięcie 
oddechu. Może teraz jest to 
chwila na oddech, by za chwi-
lę ich aktywność wzrosła. Du-
żej różnicy pomiędzy latami 
ubiegłymi nie ma. Po prostu 
organizacje najprawdopo-
dobniej ciężko pracują i nie-
jednokrotnie nie są w stanie 
uczestniczyć aż tak aktywnie w 
życiu społecznym czy przygoto-
waniu pewnych działań Rady.
Dlatego istnieje Powiatowe 
Forum Organizacji Pozarządo-
wych. To jeden czy dwa dni, w 
czasie których możemy podzie-
lić się informacjami na temat 

działań i planów na przyszłość. 
Tegorocznym tematem było 
hasło „…a może by tak z kul-
turą?”. W przyszłym roku być 
może będzie to coś związanego 
z młodzieżą – jesteśmy otwar-
ci na propozycje. Natomiast 
to Forum spina nasz dialog, 
komunikację. Wszyscy coraz 
dłużej i ciężej pracujemy. W 
związku z tym założenie, że 
organizacje mają w ciągu roku 
spotykać się kilkanaście razy 
może być trudne do realizacji. 
Dlatego zależy nam i namawia-
my do uczestnictwa w Forum 
oraz w Festiwalu „Ludzie dla lu-
dzi”. Ważne, by terminarz tych 
wydarzeń wszedł nam w krew.
 
E.L: Mówił Pan o zmieniających 
się przepisach, RODO… Da-
lej największą bolączką NGO 
jest nadmierna biurokracja?
 
M.F: Wydaje mi się, że biuro-
kracja zawsze była wrogiem 
dobrych inicjatyw, ale bez tego 
ani rusz, jeśli realizujemy za-
dania z środków publicznych. 
Pewnych rzeczy nie jesteśmy 
w stanie zmienić. Korzystanie 
z środków powiatowych, gmin-
nych czy też unijnych wiąże 
się z dokumentacją, archiwi-
zacją czy też sprawozdawczo-
ścią z powierzonych zadań.
Zdecydowanie dostrzegam 
inny problem. W związku z pro-
fesjonalizacją działań organiza-
cji, nie jest już łatwo prowadzić 
nawet małego schroniska, po-
nieważ każda organizacja staje 
się mini przedsiębiorstwem. 
Potrzeba fachowej księgowo-
ści, administracji, wykonawcy 
danego działania itp. To tutaj 
widziałbym pewną trudność. 
Każda z organizacji musi temu 
podołać. Kiedyś przy niewiel-
kiej liczbie osób można było 
przeprowadzić ciekawą ak-
cję. Dziś oczekiwania są coraz 
większe, wymagana jest lep-
sza jakość działań, do których 
niejednokrotnie potrzeba za-
angażować ekspertów. To nie 
może być osoba przypadkowa, 
mówiąca np. na scenie. Idąc 
tropem coraz większego pro-
fesjonalizmu, potrzeba coraz 

większego zaangażowania i co-
raz większych nakładów finan-
sowych. Nie da się tego zrobić 
za kilka złotych. Jest wiele dzia-
łań społecznych i charytatyw-
nych, które wynikają z potrzeby 
oraz empatii. Jednak wiele za-
dań obciążonych jest kosztami 
danego przedsięwzięcia i nie-
stety nie da się tego uniknąć. 
Osoby działające w NGO nie-
jednokrotnie najpierw realizują 
się zawodowo, potem społecz-
nie. Inną sytuacją jest, gdy ma 
się zatrudnienie w organizacji 
i oprócz działań społecznych 
jest to również nasza praca.
Dlatego sądzę, że problemem 
nie jest biurokracja. Raczej 
spojrzenie pomysłodawców 
konkursów i organizacji jest na 
tyle profesjonalne, że z samych 
założeń wiedzą, że nie zrealizu-
ją dobrze pewnych projektów 
za kilka złotych, a zrobienie 
projektu tylko połowicznie 
mija się z celem. Tego musimy 
się nauczyć – by nasze działania 
były jak najlepsze jakościowo.
 
E.L: Obecnie we wszystkich 
gminach i powiecie trwają 
konsultacje dotyczące rocz-
nego programu współpracy 
z NGO. Jakie ten dokument 
ma znaczenie dla organizacji?
 
M.F: Tu znów wracamy do 
kwestii programu rocznego 
i wieloletniego współpracy. 
Tak jak mówiłem, chodzi tu o 
kwestie środków publicznych. 
Muszą one zostać określone w 
pewnych ramach, by rozdzielić 
je na dane dziedziny działalno-
ści społecznej. Takie konsulta-
cje organizacji z samorządem 
są świetną okazją do dyskusji 
nad celami środków przekazy-
wanych. Wydaje mi się, że dzia-
ła to w ten sam sposób jak w 
kwestii profesjonalizacji dzia-
łań. Chciałbym wystosować 
również apel do wszystkich 
organizacji pozarządowych, 
które chcą działać aktywnie, by 
próbowały pokazywać swoją 
działalność jak najszerzej bio-
rąc udział w konsultacjach. Jeśli 
nie ma się wiedzy, czym zajmu-
ją się inni to trudniej wypełnić
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lukę. Jeżeli spotykamy się na 
Forum i trzy organizacje mówią 
o tym, że mają projekt dla se-
niorów to po co pisać czwarty 
projekt dla osób starszych? Je-
śli owe organizacje nie zajmują 
się stricte jedną grupą doce-
lową, to może lepiej wypełnić 
inną przestrzeń, na przykład 
tworząc projekt dla młodzieży.
Równocześnie, kiedy tworząc 
coś dla młodzieży czy senio-
rów mamy ograniczone środki 
to może warto realizować ten 
projekt w partnerstwie z inną 
organizacją. Efektem będzie 
wspólne działanie, poznanie 
innych ludzi, innego spojrze-
nia, a rezultat będzie z pewno-
ścią korzystniejszy i większy.
I tutaj zachęcam do tego typu 
działań: niezamykania się we 
własnych przestrzeniach, bo 
zaraz staną się one bardzo 
malutkie. Przez lata wykona-
no bardzo wiele projektów. 
Dziś trzeba szukać pomysłów 
oryginalnych, które zacieka-
wią, znajdą beneficjentów i 
uzyskają dofinansowanie. Jeśli 

organizacje będą zamykać się 
tylko w swojej przestrzeni to – 
wydaje mi się – że aktywność 
i chęć działania zacznie auto-
matycznie spadać. Stworzenie 
wydarzenia z drugą organiza-
cją może być dużo ciekawsze.
Jeżeli pozostaniemy tylko w 
małych społecznościach to 
okaże się w końcu, że to za 
mało. Musimy nauczyć się 
współpracować, tworzyć na-
szą obywatelskość i pamiętać 
o tym, że przestrzeń publiczna 
nie jest czyjaś – tylko nasza. To 
jest nasza przestrzeń, nasz te-
ren i wszystkie działania muszą 
być ukierunkowane na wspól-
ne dobro. Jeśli spotykamy się 
z krytyką to niech będzie kon-
struktywna. Łatwo krytykować 
czyjeś działania – my jesteśmy 
otwarci, zapraszamy wszyst-
kich do współpracy, do dzia-
łania, każdy może pokazać jak 
zrobić coś lepiej. Musimy uczyć 
się współodpowiedzialności za 
otaczającą nas przestrzeń i dbać 
o dobro lokalnej społeczności.



Kto na wójta, kto na burmistrza?
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Wybory samorządowe 
2018

• CZAJA Andrzej Jan, 59 lat, Chmielno 
(KWW Razem dla Gminy)
• PIOTROWIAK Maria Wanda, 60 lat, 
Chmielno (KWW Razem dla Gminy 
Chmielno)
• MELIBRUDA Michał, 40 lat, Miechucino 
(KWW Razem dla Powiatu i Gmin)
• POKOJSKA Magdalena Anna, 44 lata, 
Gdańsk (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Gmina
Chmielno

• BELGRAU Tomasz, 49 lat, Kolonia (KW 
Prawo i Sprawiedliwość)
• GOŁUŃSKI Mieczysław Grzegorz, 58 lat, 
Kartuzy (KWW Zrzeszeni dla Kaszub)
• TREDER Mariusz Stanisław, 40 lat, 
Dzierżążno (KWW Checz – Dla Gminy i 
Mieszkańców)Gmina

Kartuzy

• WYRZYKOWSKI Andrzej, 57 lat, Przod-
kowo (KWW Samorządne Kaszuby – Na-
sze Sprawe)

Gmina
Przodkowo

• GRZENKOWICZ Tomasz, 52 lata, Siera-
kowice (KWW Lepsza Zmiana)
• KOBIELA Tadeusz Roman, 61 lat, Gowi-
dlino (KWW Porozumienie Samorządowe 
Sierakowice)
• SMENTOCH Michał, 36 lat, Stara Huta 
(KWW Dobra Zmiana)Gmina

Sierakowice

• KOWALEWSKI Marian, 62 lata, Somoni-
no (KWW Wspólnota dla Gminy)

• KRYSZEWSKI Marian, 58 lat, Rąty (KWW 
Razem dla Powiatu i Gmin)

Gmina
Somonino

• BRZOSKOWSKI Tomasz Mariusz, 43 
lata, Stężyca (KWW Razem dla Powiatu i 
Gmin)

Gmina
Stężyca

• GRUCZA Bernard Stanisław, 66 lat, Sulę-
czyno (KWW Wspólnie dla Przyszłości Gmi-
ny)
• KRUSZYŃSKI Krzysztof Leon, 62 lata, Kar-
tuzy (KWW Prawo i Samorządność)
• MARSZK Tadeusz, 48 lat, Węsiory (KW Pra-
wo i Samorządność)
• ULATOWSKI Wiesław Jacek, 59 lat, Parcho-
wo (KWW Nasz Region – Bliżej Wyborców)

Gmina
Sulęczyno

• GACHEWICZ Krystian, 27 lat, Banino 
(KWW Otwarte Kaszuby)
• KANKOWSKI Wojciech Dariusz, 50 lat, 
Skrzeszewo (KWW Kaszubskie Zrzeszenie 
Wyborcze)
• TREPCZYK Marek Alfons, 56 lat, Żuko-
wo (KWW Nasza Gmina Żukowo)Gmina

Żukowo



Już od 20 lat w Sianowie 
działa Ośrodek Geria-
tryczny. Przez minione 
lata opiekował się on 
dziesiątkami osób. Obec-
nie na stałe zamieszku-
je go 22 podopiecznych. 
Mieszkańcy Ośrodka, pra-
cownicy oraz zaproszeni 
goście uroczyście świę-
towali dwie dekady jego 
istnienia.

Ośrodek Geriatryczny 
w Sianowie to przede 
wszystkim dom dla jego 
podopiecznych. W cza-
sie uroczystości wraz z 
nimi 20-lecie działalności 
ośrodka świętowali obecni 
oraz byli pracownicy, wła-
dze samorządowe i inni 
zaproszeni goście. Był to 
czas wspomnień i podzię-
kowań.

20-lecie Ośrodka 
Geriatrycznego 

Złotą myślą jaka przyświeca 
życiu mieszkańców oraz pra-
cowników ośrodka są słowa 
Jana Christiana Andersena 
„Gdy człowiek się starzeje, 
choćby los rzucał nim po ca-
łym świecie, musi mieć gdzieś 
miejsce, które jest dla niego 
prawdziwym domem, bo na

wet wędrow ny ptak ma jed no 
miej sce, do które go zdąża.” 
Słowa te, w swoim przemó-
wieniu, przytoczyła kierow-
niczka ośrodka, Katarzy-
na Krause. 
Budowa Ośrodka rozpoczę-
ła się w 1997 roku. Miał być 
miejscem rodzinnym, bez-
piecznym dla podopiecznych, 
pozbawionym depersonaliza-
cji człowieka. 

– Początki były bardzo trudne. 
Chcieliśmy poznać naszych 
mieszkańców, ich potrzeby i 
przyzwyczajenia. Pragnęliśmy 
stworzyć atmosferę bezpie-
czeństwa, wzajemnej pomo-
cy, opiekowania i pielęgno-
wania drugiego człowieka. 
Staraliśmy się, by był to dom 
naszych mieszkańców, w któ-
rym bije serce – mówiła kie-
rowniczka Katarzyna Krause.
W ośrodku zamieszkują obec-
nie 22 osoby, które na co dzień 
zajmują się m.in. ogródkiem. 
W czasie uroczystości zwią-
zanych z 20-leciem Ośrodka 
Geriatrycznego w Sianowie 
nie zabrakło wspomnień z 
minionych lat. Podopieczni 
przygotowali krótki program 
artystyczny, w którym przed-
stawili nieco codzienności 
ośrodka.
Uroczystości były również 
okazją do zobaczenia zrewi-
talizowanego ośrodka. W tym 
roku doszło do termomoder-
nizacji budynku, dzięki czemu 
zmniejszą się koszty utrzyma-
nia tego miejsca.

20-lecie 
Ośrodka Geriatrycznego 
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W albumie ze zdjęciami ...
Wśród mnogości powieści, na półce ogarniętej warstwami kurzu, jest ta jed-
na... Wzbudzająca miliony uczuć, dająca setki wspomnień, raniąca, ciesząca, 
niebywale surowa - książka, a raczej album. 
Zaklęte w fotografiach wspomnienia nie zapominają. Uśmiechnięte twarze, 
dzisiaj się nie znają. Radosne chwile, dzisiaj są już tylko wspomnieniem. 
Uwiecznione na zdjęciach radosne oczy, później często widziałem ze łzami, 
rozgoryczeniem i zawodem... Niektórych osób nigdy już nie zobaczę. Wielu 
nie chce mnie zobaczyć. Niektórych być może zobaczę, ale dopiero gdy To się 
skończy. 
Albumy ze zdjęciami nie wybaczają. Każą patrzeć i pamiętać. Nie wolno 
zapomnieć, że ktoś kiedyś był, że coś się wydarzyło, że to już pewnie nigdy 
nie wróci...
I tylko łez tak często brakuje na zdjęciach.
Dlatego zasiądę, ponownie, samotnie w fotelu. Zaparzę kawę i obejrzę 
zdjęcia. Pomyślę, że życie nie było takie złe. W końcu, wiele chwil dawało mi 
szczęście, wiele niesamowitych osób zmieniło moje życie. Tylko, że później 
znowu coś się skończyło... 
A życie biegnie dalej. 
Szczęście zamknięte zostaje na zdjęciach, a cierpienie w sercu.

P.Ch.

Dystans do kałuży
Spłaszczona jest ta ziemia do granic spłaszczenia, chociaż jakieś głębsze są 
kałuże.
Przyglądam się bezczynnie, jak powiększają się z minuty na minutę. Deszcz 
nie pada obficie. Wystarczająco. Przyglądam się temu bezczynnie. Nie tylko 
temu. Stoję, patrzę, siedzę, patrzę, leżę, patrzę…
Nie mam już odwagi pisać, że „ja”, dlatego dzisiaj nazwę to jak trzeba – byli-
śmy „my”, ja i Ty. Jesteśmy „my”, ja i te wrony. Będziecie „Wy”. Mnie tutaj 
trzyma coraz mniej.
To wielkie ryzyko, że to piszemy. Jednak to chyba niebezpieczeństwo, które 
zaczęło się dużo wcześniej. Nie piszemy po to, by się pochwalić. Na pewno 
nie po to, aby zapomnieć. Może aby ktoś na nas spojrzał inaczej? Wielu prze-
cież chce zrozumienia, uwielbienia, albo chociaż współczucia.
Nie tym razem. Piszemy, żeby dać jeszcze jedną, kolejną szansę. No bo, może 
myśli napisane nabiorą większego sensu. Patrząc na to, co leży wewnątrz, z 
dystansu, tym razem leżąc z literami na wierzchu… Dać szansę sobie.
Ale czy dystans na wszystko to nie zaprzeczenie dawaniu szansy? Dystans to 
w końcu uśmiech, gdy umierają oczy. 
Chociaż nie. Nie słuchajcie tego, często zdarza nam się mylić. Może właśnie i 
w tym momencie.
Utopić się w takiej kałuży, jak ta przed nami… kuszące, nierealne, pociąga-
jące, miażdżące, atrakcyjne, zgubne, początkowe i kończące.
„To tylko tym razem” powtarzam bezustannie.
Pękam.
Od wrzasków w głowie, od krakania tych wron, od strumienia wodospadu, 
który wpada do kałuży.
Miażdży mi to głowę.
Chciałbym od nowa. Chciałbym znowu. Ciągle chciałbym, chciałbym, 
chciałbym! Przykre.
Stoję bezczynnie  pośrodku kałuży, która taka głęboka. Stoję w tej głębokiej 
kałuży, która była przede mną. Topię się w nieustannie zalewanej deszczem i 
łzami kałuży. Po kostki.

P.Ch.
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