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aktualności, wydarzenia, edukacja, sport, komunikaty miasto gwiazd!

W środku Informatora:
• Majówka w Międzyzdrojach, str. 4
• "Idol Publiczności", str. 7

Z A P R A S Z A M Y D O  L E K T U RY
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Z miejskiego kalendarza  imprez: maj 2018 r. 


01 - 04.05.2018r. – Majówka w 
Międzyzdrojach, program na str. 4;

01 -03.05.2018r. – „Majówka na 
sportowo” oraz  „Mini Mundial 
2018”, godz. 10:00, stadion miejski; 

06.05.2018r. – Gyf  Basket Cup 
2018 Międzyzdroje Open, godz. 
11:00, promenada przed wejściem 
na molo;

08.05.2018r. – Objazdowa zbiórka 
elektroodpadów, godz. 16:00, Wic-
ko, Zalesie, Wapnica, Lubin; 

08 – 16.05.2018r. – Tydzień Bi-
bliotek 2018 w międzyzdrojskiej 
bibliotece, program na str. 6;

10.05.2018r. – IV edycja Międzyz-
drojskich Czwartków Lekkoatletycz-
nych, godz. 16:00, stadion miejski;

19.05.2018r. – Światowy Dzień 
Wiatru, godz.11:00, skwer rekreacyj-
ny przy Alei Gwiazd;

19.05.2018r. – Noc Muzeów 2018, 
godz. 18:00, Muzeum Przyrodnicze 
Wolińskiego Parku Narodowego;

22.05.2018r. – Rodzinne warsztaty 
plastyczne pn. „Prezent dla mamy”, 
godz. 16:00, Miejska Biblioteka 
Publiczna; 

23.05.2018r. – Rodzinne warsztaty 
plastyczne pn. „Prezent dla mamy”, 
godz. 15:00, Szkoła Podstawowa  
nr 2 w Wapnicy;

23 – 25.05.2018r. – Sport w PRL, 
Ogólnopolska Konferencja Na-
ukowa, godz. 12:00 (23.05) i godz.  
10:00 (24.05.), SPA Bagiński & Cha-
binka;

24.05.2018r. – Spotkanie z Kata-
rzyną Bosacką, godz. 17:00, Mię-
dzynarodowy Dom Kultury;

24.05.2018r. – IV edycja Międzyz-
drojskich Czwartków Lekkoatle-
tycznych, godz. 16:00, stadion 
miejski;

25.05.2018r. - Wernisaż wystawy 
pt. „Pamięć Archipelagu”, od godz. 
17:00, Międzynarodowy Dom 
Kultury;

26 – 27.05.2018r. – XIII edycja 
„Perła Bałtyku” Ogólnopolski Tur-
niej Tańca Towarzyskiego, bloki 
taneczne od godz. 10:00, hala 
sportowa im. A. Grubby przy Szko-
le Podstawowej nr 1.

Redakcja


























10 kwietnia br. przedstawiciele samorządu, ko-
ścioła, młodzież międzyzdrojskich szkół, przed-
stawiciele organizacji społecznych, instytucji, 
stowarzyszeń i mieszkańcy Gminy Międzyzdroje 
uczcili 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz  
8. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem. Przed-
stawiono historię krzyża katyńskiego, który  
31 października 1982 roku został postawiony na 
naszym cmentarzu, aby upamiętnić zbrodnię  na 
co najmniej 21 768 Polakach – oficerach, podofi-
cerach i szeregowych Wojska Polskiego, dokonaną 
przez władze sowieckie.

Krzyż na cmentarzu, pomimo różnych hi-
storycznych zawirowań, pozostał jako dowód 
pamięci o tamtych wydarzeniach. I to przy nim 
co roku gromadzi się międzyzdrojska społeczność, 
aby pokazać, że nie zapomniała.

Podczas tegorocznej uroczystości, 
w imieniu władz samorządowych, 
głos zabrał Leszek Dorosz, burmistrz 
Międzyzdrojów. W słowach skiero-
wanych do zgromadzonych mówił 
o patriotyzmie w chwilach trudnych, 
i tych pozytywnych, gdy jesteśmy 
dumni z naszego kraju i z tego, że 
jesteśmy Polakami. I aby patriotyzm 
przejawiał się także w codzienności 
poprzez szacunek do drugiego czło-
wieka, do poglądów innych niż nasze. 
Bo różnice w poglądach nie mogą być 
przeszkodą w tworzeniu wspólnoty.

Program o tematyce patriotycznej 
przygotowała młodzież i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. 

Ks. Tomasz Tylutki w modlitwie przy krzyżu, 
parafrazując słowa św. Jana Pawła II, że: „Naród bez 
historii, jest narodem bez przyszłości”, odniósł się 
do drzewa, które, aby było silne i mogło się rozwi-
jać, musi posiadać mocne korzenie. Jednymi spo-
śród naszych korzeni są właśnie ci spod Katynia, 
Charkowa, Starobielska, Ostaszkowa, Miednoje. 
Ci wszyscy, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi. 
Mimo ciągłych nawałnic i burz to nasze „drzewo” 
rosnące między Bugiem a Odrą, choć niekiedy się 
ugina, ciągle trwa.

Wartę honorową pełnili żołnierze 8 Dywizjonu 
Przeciwlotniczego w Dziwnowie oraz harcerze 34 
Drużyny Harcerskiej im. Orląt Lwowskich w Mię-
dzyzdrojach. Przy udziale pocztów sztandarowych 
obecni na uroczystości złożyli wiązanki kwiatów 
i zapalili znicze.

Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim osobom, które przygotowały uroczystość  
oraz wzięły w niej udział. 

Joanna Ścigała 
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą 

Zdjęcia: Tomasz Rychłowski

UROCZYSTE  OBCHODY  POD  KRZYŻEM  KATYŃSKIM
,,Tragiczne wydarzenia na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje są ważnym rozdziałem martyrologii 
polskiej, co nie może być zapomniane. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla wszystkich po-
koleń(…)” - tymi słowami św. Jana Pawła II, skierowanymi w 1996 roku do rodzin katyńskich, rozpoczął uroczystość 
na międzyzdrojskim cmentarzu prowadzący Andrzej Mleczko. 
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Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Leszek 
Dorosz, burmistrz Międzyzdrojów, a gościem 
specjalnym imprezy był czterokrotny mistrz 
świata oraz mistrz olimpijski w wioślarstwie Kon-
rad Wasielewski. Podczas zawodów mogliśmy 
oglądać 16 biegów klasyfikowanych w różnych 
kategoriach wiekowych, oraz symboliczny „Bieg 
dla Ziemi”. Wśród biegających, jak i maszerujących 
obserwować mogliśmy zarówno 4-letnie dzieci, 
doświadczonych sportowców oraz początkują-
cych biegaczy. Razem na starcie stanęło około 
240 uczestników. 

Oprócz zmagań sportowych organizatorzy 
przygotowali wiele innych atrakcji, takich jak: po-
kaz sprzętu wojskowego żołnierzy z 8 dywizjonu 
przeciwlotniczego z Dziwnowa, pokaz sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Lubinia, ciepły posiłek i słodkie przekąski przy-
gotowane przez Radę Rodziców działającą przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy, ogromną, 
dmuchaną zjeżdżalnię użyczoną przez właścicieli 
firmy Lunapark Komar, stoisko edukacyjno-spor-
towe z grami terenowymi przygotowanymi przez 
Woliński Park Narodowy. 

Współorganizatorami XXII Biegów Przeła-
jowych w Wapnicy byli: Gmina Międzyzdroje, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. 
Komitet organizacyjny dziękuje wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji i przeprowadzeniu imprezy.

Dziękując za udział w tegorocznych, zaprasza-
my już dzisiaj na XXIII Wiosenne Biegi Przełajowe 
do Wapnicy.

Monika Szumlewska 
SP2 Wapnica 

XXII Wiosenne Biegi Przełajowe w Wapnicy
W sobotę 21.04.2018r. na terenach położonych wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyły się  
XXII Wiosenne Biegi Przełajowe pod hasłem „KTO W BIEGACH SIĘ LUBUJE, TEN ZDROWY TRYB ŻYCIA PROMUJE”.

W ramach nawiązanej współpracy dwóch Uniwer-
sytetów tj. Nadmorskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z Międzyzdrojów oraz UTW ze Stargardu, 
po raz pierwszy w województwie zachodniopo-
morskim zaproponowano taką formę promocji 
działalności senioralnej i  zorganizowano „Dzień 
Stargardu” w Międzyzdrojach. 

Goście ze Stargardu, przy udziale naszych 
przewodników, mieli okazję zobaczyć atrakcje 
turystyczne Międzyzdrojów, w tym: Bałtycki Park 
Miniatur, Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego 
Parku Narodowego, Gabinet Figur Woskowych  
i molo.  Po południu w MDK seniorzy z UTW przed-
stawili się  mieszkańcom naszej gminy. 

UTW w Stargardzie działa nieprzerwanie od 
18 lat i tworzy ponad  20 sekcji. Seniorzy mogą 
uczestniczyć np. w zajęciach pływania, sekcji 
treningu umysłu czy w sekcji jogi. W MDK zostały 
zaprezentowane tylko niektóre realizowane pro-
jekty. W foyer panie z sekcji rękodzieła artystycz-
nego przedstawiły swoje prace, zespół taneczny 
„Seniority” w pięknych strojach i układach tanecz-
nych zauroczył publiczność, a zespół wokalny 
„Chabry” zaprezentował szeroki warsztat wokalny. 

Z ciekawym i wesołym programem wystąpiła 
sekcja kabaretowa Uniwersytetu pn. „Kabarecik 
Wesoły Uniwersytecik”. 

Na spotkaniu nie zabrakło włodarzy miasta, 
którzy w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 
mieli okazję do podjęcia rozmów. W spotkaniu 

uczestniczyła delegacja miasta Stargard, w tym: 
Zastępca Prezydenta Miasta Stargard Ewa Sowa, 
przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Przepióra 

oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM  
w Stargardzie Agata Kmieć - Łuciuk. Gminę  
Międzyzdroje reprezentowali: burmistrz Leszek 
Dorosz oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Magda. W spotkaniu uczestniczyli również 
partnerzy organizowanej imprezy czyli dyrekcja 
Wolińskiego Parku Narodowego w osobach 
dyrektora WPN Wojciecha Zyski oraz zastępcy 
dyrektora WPN Stanisława Felisiaka. Po Muzeum 
Wolińskiego  Parku Narodowego delegację opro-
wadziła kierownik Wydziału Edukacji Elżbieta Wa-
liszewska – Lorent. Spotkanie nie mogłoby dojść 
do skutku gdyby nie obecność i zaangażowanie 
obu  prezesów UTW: Jerzego Neukampfa i Stani-
sława Bartosika, bez działania których prezentacja 
stargardzian nie byłaby możliwa. 

Serdecznie gratulujemy inicjatywy i do zoba-
czenia w Stargardzie!

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

Dzień Stargardu w Międzyzdrojach
Słoneczny piątek 20 kwietnia br. w Międzyzdrojach na pewno zapisze się w pamięci seniorów, mieszkańców Stargardu. W tym dniu licznie przy-
była grupa członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Stargardu (około 150 osób) poznała uroki naszej Gminy, a także zaprezentowała swoją 
twórczość mieszkańcom Międzyzdrojów. 
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Obecnością zaszczycili nas: Leszek Dorosz, bur-
mistrz Międzyzdrojów Henryk Nogala, sekretarz 
Miasta, Britta Wuttke, Czesław Hinc, pracownicy 
Urzędu Miejskiego, radni Gminy, dyrektorzy i 
pracownicy placówek oświatowych oraz instytucji 
kultury, prezesi spółek, przedstawiciele stowa-
rzyszeń, klubów sportowych, byli pracownicy 

biblioteki w Międzyzdrojach oraz nasi szanowni 
czytelnicy. To dzięki czytelnikom międzyzdrojska 
biblioteka tętni życiem, bez nich nasza instytucja 
byłaby tylko magazynem książek.           

Z gratulacjami przybyły delegacje biblio-
tekarzy z Kamienia Pomorskiego i Dziwnowa, 
przedstawiciele sołectw, Wolińskiego Parku 
Narodowego, Oddziału PTTK w Międzyzdrojach, 
Fundacji „Motywacja i Działanie”, Międzyzdrojskie-
go Stowarzyszenia „Rodzina”, harcerzy, Terminala 
Promowego Świnoujście Spółka z o.o., przedszkola 
„Morskie Skarby”, szkół Gminy Międzyzdroje, 
Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”, Zakład 
Ochrony Środowiska, Zespół Bryza, dyrektor Mię-
dzynarodowego Domu Kultury oraz sympatycy 
działalności naszej instytucji kultury. List gratula-
cyjny od Marszałka Województwa Zachodniopo-
morskiego Olgierda Geblewicza odczytała Beata 
Kiryluk. Życzenia z okazji jubileuszy nadesłali 
również: Książnica Pomorska w Szczecinie, Zarząd 
Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzyzdrojach oraz Dowódca 8 Dywizjonu 
Przeciwlotniczego w Dziwnowie. 

W rolę konferansjerów wcielili się: Andżelika 
Gałecka, dyrektor Biblioteki oraz starszy bibliote-
karz Szymon Głod. W tym dniu Międzynarodowy 
Dom Kultury stał się biblioteką z pięknymi lata-
jącymi książkami, gdzie słychać szelest kartek, 
czuć aurę otaczającej historii, tradycji, mądrości 
drzemiącej w książkach. Uroczystość była rodzin-

na i międzypokoleniowa, w organizację części ar-
tystycznej zaangażowały się dzieci, młodzież oraz 
dorośli. Z zaproszenia biblioteki skorzystały tłumy 
gości. W pocie czoła pracownicy Domu Kultury do-
stawiali dodatkowe krzesła. Sala teatralna, mimo 
swoich dużych rozmiarów, pękała w szwach. 

Pierwszy rozdział naszego jubileuszu napisali 
najmłodsi, czyli grupa czytelników, 
dla których promocja literatury i 
kultury dla bibliotekarzy to priorytet, 
ale i ogromna przyjemność. Gru-
pa „Muszelki” z międzyzdrojskiego 
przedszkola „Morskie Skarby”, pod 
kierunkiem Adriany Kani i Karoliny 
Droszcz, przygotowała program 
słowno-muzyczny „Bajkowy pociąg”. 
Następnie została przedstawiona hi-
storia Międzyzdrojskiej Biblioteki w pi-
gułce oraz obecna działalność naszej 
instytucji. Materiały do opracowania 
historii, wystawy zdjęć, prezentacji 
multimedialnej uzyskaliśmy z Kronik 
państwa Chmielowskich, Kroniki 

przekazanej przez córkę Łucji Tarnowskiej, Kronik 
Biblioteki, fotografii i relacji Urszuli Jakuczun oraz 
otrzymanych zdjęć od Andrzeja Ryfczyńskiego. 

Po prezentacji nastąpiło symboliczne odsłonięcie 
„pomnika” patrona biblioteki, Jana Kochanow-
skiego, który wykonała lokalna artystka, Krysty-
na Marzec. Trwały ślad w naszej opowieści pt. 
„70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana 
Kochanowskiego w Międzyzdrojach” pozostawił 
zaprzyjaźniony z nami zespół „Bryza” z Januszem 
Kalembą na czele. Specjalnie na nasz jubileusz 
przygotowali nowe aranżacje znanych przebojów. 

Wykonali utwory: „Żurawie”, „Kamień z napisem 
Love” oraz „Bałkanica”. 

Nasz jubileusz był doskonałą okazją do ogło-
szenia wyników w rodzinnym konkursie plastycz-
nym pt. „Biblioteka moich marzeń” oraz wręczenia 
nagród laureatom. Zadaniem uczestników, czyli 
dzieci z rodzicem bądź rodzicami było wykonanie 
makiety wnętrza jednej bibliotecznej sali bądź 
całej biblioteki. Na konkurs wpłynęło 5 prac, które 
oceniało jury w składzie: Monika Ratajczyk, prezes 
Międzyzdrojskiego Stowarzyszenia „Rodzina”, któ-
re było fundatorem nagród, Małgorzata Musialska, 
inspektor ds. profilaktyki w Ośrodku Pomocy                                                                                                              
Społecznej, nasi międzyzdrojscy artyści: Julianna 
Rogowska, Jolanta Nyrkowska i Krystyna Marzec 
oraz Artur Duszyński – dyrektor MDK w Międzyz-
drojach.

I miejsce zajęły Laura i Ala Sawa, które wyko-
nały makietę wspólnie z mamą,

na II miejscu uplasowała się makieta Katarzyny 
Michalskiej i jej mamy.

na III miejsce wytypowano rodzinną pracę 
Wiktorii i Karoliny Trott.

Wyróżnienie otrzymały Dalia i Malina Tom-
czak wraz z rodzicami oraz Antonina Jankowska  
i Zuzanna Krupińska z mamami. 

Nagrody zwycięzcom  wręczali burmistrz 
Leszek Dorosz, Monika Ratajczyk, Artur Duszyński. 

Mamy nadzieję, że piękne makiety „bibliotek 
marzeń” będą motorem i natchnieniem do po-
wstania, w niedalekiej przyszłości, nowej prze-
stronnej siedziby biblioteki. 

Całość Gali uświetnił urodzinowy tort ufun-
dowany przez Gminę Międzyzdroje, wykonany 
przez cukiernię „Melba”. Szczyt emocji dostarczył 
premierowy spektakl pt. „Kontrolowane przecieki 
z życia biblioteki.” przygotowany przez młodzież 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach pod 
kierunkiem Doroty Sielewicz. Niespodzianką był 
skecz zaprezentowany przez przyjaciół biblioteki 
Elżbietę Mazurek i Mateusza Flotyńskiego. Potocz-
nie wydaje się, że zawód bibliotekarza jest mono-
tonny i prozaiczny. Życie pokazuje, że codzienna 
praca bibliotekarza może być inspiracją do napisa-
nia tak zabawnego i nietuzinkowego scenariusza. 
Podczas spektaklu salę wypełniały gromkie brawa 
i salwy śmiechu. Była to prawdziwa petarda, pokaz 
fajerwerków w ogóle nie był potrzebny. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za 
wsparcie przy zorganizowaniu naszego jubile-
uszu.

Bibliotekarze

Gala 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego                                                      
7 kwietnia 2018 r. w gościnnych progach Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła się uroczystość 70-lecia międzyzdrojskiej 
biblioteki.
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Tydzień Bibliotek 2018 

 w międzyzdrojskiej bibliotece  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 maja 2018 w godz. 16:00-18:00 w bibliotece 

Rodzinne warsztaty plastyczne pt. „Zrób sobie zakładkę”  
połączone z mini spektaklem na podstawie książki  
pt.” Pan Brumm utknął na dobre” (wstęp wolny) 

 

9 maja 2018 w godz. 15:00-17:00  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy 

Rodzinne warsztaty plastyczne pt. „Zrób sobie zakładkę” 
(wstęp wolny) 

 

10 maja o godz. 18:00 w bibliotece 
Spotkanie autorskie z dziennikarzem  
Tomaszem Sekielskim (wstęp wolny) 

 

15 maja o godz. 10:30 w bibliotece 

Finał konkursu plastycznego  
„Wejdź w świat fantastyki” 

 

16 maja o godz. 18:00  
w Międzynarodowym Domu Kultury 

Wieczór autorski z Antonim Piechniczkiem,  
byłym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej  

(wstęp wolny) 
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Na stronie www.festiwalgwiazd.com w zakładce 
plebiscyt każdy sympatyk Festiwalu Gwiazd  już od 
01 maja br. może zagłosować na swojego „idola”. 
Zgodnie z regulaminem plebiscytu głosować 
można do 20 czerwca 2018r. W celu oddania 
ważnego głosu należy  się zarejestrować, podać 
adres e – mail, a następnie oddać swój głos. Gło-
sować można jednorazowo każdego dnia. Podane 

dane posłużą organizatorom w celu przekazania 
informacji o wygraniu cennych nagród, w tym: 
bezpłatnych karnetów wstępu na wszystkie wy-
darzenia festiwalowe. 

Do trzeciej edycji plebiscytu „Idol Publiczności” 
nominowani zostali:

Piotr Gawron – Jedlikowski
Michalina Łabacz

Plebiscyt „Idol Publiczności” 23. Festiwalu Gwiazd
Już po raz trzeci organizatorzy Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach zdecydowali przeprowadzić plebiscyt, który wyłoni  najpopularniejszego 
młodego twórcę 2017 roku. Decyzję o tym kto zostanie „Idolem Publiczności” podejmą - podobnie jak w latach ubiegłych - internauci.  

Eliza Rycembel
Marcel Sabat
Rafał Zawierucha
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa  

w plebiscycie!
Wybierz swojego kandydata, zaloguj się  

i zagłosuj!                                               Anetta Czyżak
Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja  
2018 r. Międzynarodowy Dom Kultury w Mię-
dzyzdrojach, Urząd Miejski w Międzyzdrojach, 
Golden Tulip Międzyzdroje Residence oraz Hufiec 
Ziemi Wolińskiej Związku Harcerstwa Polskiego 
organizują bieg na trasie ok. 5 km pod nazwą 

„BIEG PO KULTURĘ”. Jest to już III edycja „Biegu 
po Kulturę”. Wyjątkowo w tym roku bieg jest 
organizowany w 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Start uczestników nastąpi o godzinie 12:00 
na terenie Golden Tulip Międzyzdroje Residence 

przy ul. Gryfa Pomorskiego 79, a meta będzie 
znajdować się w Amfiteatrze Miejskim w Międzyz-
drojach przy ul. Bohaterów Warszawy 18 A, gdzie 
na zakończenie, po przybiegnięciu wszystkich 
uczestników, o godzinie 13:00 odbędzie się kon-
cert Zespołu Reggaeside. 

Zapisy trwają do 1 maja 2018 r. lub do wy-
czerpania limitu zgłoszeń, który wynosi 150 osób.

Udział w biegu jest bezpłatny!

Zapisy dokonywane są drogą internetową 
pod adresem:
https://elektronicznezapisy.pl/event/2742.html

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspól-
nego biegania. 

Krzysztof Szlaski
Koordynator „Biegu po Kulturę”

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

„Bieg po Kulturę” III Edycja 2 maja 2018 r.

Adam Jakubowski to zaszczytne wyróżnienie 
otrzymał  za wieloletnią działalność społeczną  
na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa. 
Nie przerwanie od 1984 r. społecznie zajmuje 
się edukacją i przewodnictwem turystycznym.  

Srebrny Krzyż Zasługi 
 7 kwietnia 2018 r., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTTK w Warszawie Adamowi 
Jakubowskiemu, radnemu z Międzyzdrojów został nadany Srebrny Krzyż Zasługi.

Organizuje  imprezy turystyczne - również o ran-
dze ogólnopolskiej:                                                                                                                                 

II Ogólnopolskie Forum Przewodników Tury-
stycznych PTTK, XIX Zlot Nizinny Przewodników 
PTTK, Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego 

PTTK czy też Spotkanie Słowian z Przewodnikami 
w Wolinie.

W swej społecznej pracy pełni funkcję Prze-
wodniczącego Zachodniopomorskiego Samorzą-
du Przewodników Turystycznych PTTK, Przewod-
niczącego Krajowego Samorządu Przewodników 
Turystycznych PTTK oraz jest wiceprezesem 
Oddziału PTTK  i prezesem Klubu Przewodników 
PTTK „Na Wyspach” w Międzyzdrojach.

Tomasz Rychłowski
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą
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Autorka opowiedziała historię 
bohaterów niezwykłej książki pt. 
„Wszystkie moje mamy”. Główną 
postacią jest Szymon Bauman, chło-
piec żydowskiego pochodzenia, 
który został uratowany z warszaw-
skiego getta przez Irenę Sendle-

rową. Z pomocą zaufanych ludzi, 
ta wspaniała kobieta, uratowała 
ponad 2,5 tysiąca dzieci z getta.

Uczniowie, którzy z zaintereso-
waniem słuchali historii opowie-
dzianej przez Renatę Piątkowską, 
mogli dowiedzieć się wielu cieka-
wostek z życia Ireny Sendlerowej. 
Pisarka przybliżyła młodym ludziom 
czym jest getto. Uczniowie byli 
wstrząśnięci informacjami o panują-

cych tam warunkach. Żydzi zmagali 
się tam z głodem, chorobami, cier-
pieniem, poniżaniem. Aby zdobyć 
bochenek chleba musieli bardzo 
ciężko pracować. W getcie panowa-
ła akcja „łyżeczkowa”, polegająca na 
dzieleniu się tym, co było. 

Irena Sendlerowa wchodziła 
do getta na podstawie przepustki 
jako siostra Jolanta. Przemycała tam 
ubrania, żywność, leki. Wymyślała 

przeróżne sposoby na wydostanie 
żydowskich dzieci poza mury getta. 
Niemowlaki usypiała i chowała do 
kartonów lub skrzyneczek,  które 
wkładała na pakę samochodu 
wywożącego śmieci. Starsze dzieci 
również usypiała, a zaufany kierow-

ca wywoził je razem z ciałami zmar-
łych. Żyjące odbierała po drugiej 
stronie murów. Bardzo wiele dzieci 
zostało wyprowadzonych kanałami. 
Główny bohater książki „Wszystkie 
moje mamy” Renaty Piątkowskiej, 
Szymon Bauman został ukryty  
w pudełku po proszku i wywiezio-
ny samochodem. Niestety, kiedy 
uświadomił sobie, że jest sam  
w ciemnościach, zaczął płakać. Kie-

rowca był na to przygotowany. Miał 
wyszkolonego psa, który zagłuszał 
płacz dziecka, kiedy przekraczali 
bramę getta. Tym sposobem udało 
się uratować chłopca.  Kolejny pro-
blem rozpoczynał się, kiedy dzieci 
znalazły się po drugiej stronie muru. 
Irena Sendlerowa musiała znaleźć 
dla nich nowe rodziny, zmienić 
ich tożsamość, nauczyć polskich 
modlitw i zachowań, aby nie zdra-

dziły się w razie nalotu Niemców. 
Kolejnym pomysłem Sendlerowej 
było zapisywanie nazwisk dzieci i 
adresów, gdzie przebywają, aby po 
wojnie ich rodziny mogły je odna-
leźć. Słoik z karteczkami zakopała 
pod jabłonką w Warszawie. Do dzi-
siaj drzewo nadal rośnie i można je 
zobaczyć. Irena Sendlerowa miała 
wielu zaufanych ludzi, bez których 
sama nie dałaby rady uratować tylu 
dzieci. Pomagali jej kierowcy, leka-
rze, fałszerze dokumentów, siostry 
zakonne, rodziny przyjmujące dzie-
ci. Wszyscy ryzykowali życiem swo-
im i swoich najbliższych, ponieważ 

za pomoc Żydom groziła śmierć.
Bohaterskie czyny Ireny Sen-

dlerowej nie zostały nadzwyczaj 
docenione przez polskie władze. 
Dopiero w 1999 roku za sprawą 
czterech uczennic z amerykańskiej 
szkoły zrobiło się głośno o naszej 
bohaterce. Nastolatki napisały i wy-
stawiły sztukę pt. „Życie w słoiku”, 
która spotkała się z wielkim uzna-
niem szkoły i do dzisiejszego dnia 
jest tam wystawiana. Dziewczyny 

„Wszystkie nasze mamy”, czyli o Irenie Sendlerowej 
w międzyzdrojskiej bibliotece
18 kwietnia 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży Renatą 
Piątkowską. Pisarce towarzyszyła lektorka Elżbieta Malwina Kożurno. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Międzyzdrojach oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 
2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.

postanowiły przylecieć do Polski 
i poznać Irenę Sendlerową, która 
została odznaczona medalem Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata. 
Jest na nim wyryte „Kto ratuje jedno 
życie – ratuje cały świat”.  W 2008 
roku kobieta zmarła pozostawiając 
po sobie przesłanie do młodych 
ludzi, aby nie klasyfikowali ludzi 
ze względu na ich kolor skóry czy 
wyznanie religijne, tylko czy jest 
dobrym, czy złym człowiekiem. 

Słowa Sendlerowej były zakoń-
czeniem wzruszającego spotkania. 
Uczniowie mogli zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie z gośćmi, kupić 

książkę i podziękować za wspaniałą 
lekcję historii. 

Spotkanie zostało sfinansowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Międzyzdrojach w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na 2018 r. na działa-
nia profilaktyczno-rozwojowe dla 
dzieci i młodzieży realizowane przy 
bibliotece w Międzyzdrojach.

Bibliotekarze
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RODZINNE WARSZTATY 
PLASTYCZNE                                                        

„PREZENT DLA MAMY” 

22 maja 2018 (wtorek)                                                           
od 16:00 do 18:00 w Bibliotece                        

w Międzyzdrojach 

23 maja 2018 (środa)                                                             
od 15:00 do 17:00  w Szkole                              

w Wapnicy 
Organizatorzy:   

Warsztaty współfinansowane ze środków Gminy Międzyzdroje                                                
w ramach projektu  

„Klubik rodzinny- od juniora do seniora”  

W wojewódzkich zmaganiach wzię-
ło udział ponad pięćdziesiąt gromad 
i drużyn harcerskich. Nasi harcerze 
od września 2017r. w konkurso-
wej kategorii „Drużyna Harcerska” 
zmagali się z takimi zadaniami, jak: 
„Harcerstwo w ruchu”, „Ciekawość 
świata”, „Radosny patriotyzm”, „Bra-
terstwo”, „Kierunek aktywni obywa-
tele” oraz „Sprawności na całe życie”. 
W efekcie wszystkich zmagań udało 
się zdobyć 174 punkty. 

W dniu 22 kwietnia br. ogłoszo-
no wyniki, które  przedstawiają się 
następująco: 

1.  20 Karnicka Drużyna Harcer-
ska „Żurawie” (189 p.)

2. 75 Drużyna Harcerska „Globi-
na” z Dygowa (186,17 p.)

3. 1 Tanowska Drużyna Harcerska 
„Sokoły” (177 p.)

4. 34 Drużyna Harcerska „Orlęta”  
|z Międzyzdrojów (174 p.)

Pozostałe wyniki rankingu na 
stronie: http://zachpom.zhp.pl/
download/5096/

Wręczenie nagród oraz podzię-
kowań za udział w wojewódzkim 
turnieju odbędzie się dnia 19 maja 
2018r. w siedzibie Chorągwi Zachod-
niopomorskiej ZHP w Szczecinie. 
Serdeczne Gratulacje!

Pwd. Tomasz Rychłowski 
Komendant 

X Szczepu „Gniazdo” ZHP

Harcerze z Międzyzdrojów na 
4. miejscu w zachodniopomorskim
Międzyzdrojscy harcerze, reprezentujący 34 Drużynę Harcerską „Orlęta” 
im. Orląt Lwowskich, zdobyli 4. miejsce w Turnieju Gromad i Drużyn 
Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP o tytuł „Złotego Słoneczka”  
i „Złotej Lilijki”. 

Wszystkie pszczołowate żywią się 
nektarem i pyłkiem kwiatowym. 
Pyłkiem karmią też swoje larwy. 
Jednocześnie zapylają, czyli prze-
noszą pyłek i umożliwiają roślinom 
zapłodnienie, a w rezultacie po-
wstanie owocu. To właśnie pszczo-
łowatym i ich pracy zawdzięczamy 
produkcję 1/3 żywności. Dzięki 

temu, że jest ich tak dużo i są tak 
różnorodne, mogą zapylać całą 
masę roślin i działać w różnych 
warunkach.

Według szacunków w naszej 
szerokości geograficznej rośliny 
owadopylne stanowią ok. 78% ga-
tunków. Bez udziału pszczół wiele 
gatunków roślin nie mogłoby się 

rozwijać lub ich uprawy dawałyby 
niewielkie plony.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, 
że pszczoły zagrożone są wyginię-
ciem.

Dlaczego tak się dzieje? 
Składa się na to wiele czynni-

ków, np. skażenie środowiska, nie-
umiejętne stosowanie w rolnictwie 

chemii, choroby pszczół, zmiany 
klimatyczne, zmiany w strukturze 
przestrzennej – mało kwitnących łąk 
i ogródków przydomowych.

19 i 20 kwietnia na wszyst-
kich lekcjach nauczyciele wplatali  
w tematykę zajęć informacje na 
temat pszczół, uczniowie oglądali 
film o pszczołach, poszerzali swoją 
wiedzę na temat ich życia, a także 
dowiadywali się, co można zrobić, by 
pomóc tym pożytecznym owadom.

Młodsze dzieci siały rośliny mio-
dodajne, wykonywały prace pla-
styczne na temat pszczół.

Starsi uczniowie uczestniczyli  
w konkursie wiedzy i w warsztatach 
kulinarnych w Grodnie (uczniowie 
klas czwartych szkoły podstawowej 
i drugich gimnazjalnych), ponieważ 
w tym roku, jak co roku, współorga-
nizatorem Dnia Ziemi w SP1 było 
Centrum Współpracy Międzynaro-
dowej w Grodnie. 

Uczniowie naszej szkoły przy-
gotowywali zdrowe sałatki dekoro-
wane jadalnymi kwiatami. Zajęcia 
kulinarne prowadził szef kuchni 
Hotelu Park ze Szczecina.

Na zakończenie warsztatów 
dyrektor I. Banachowicz przekazała 
podziękowanie pracownikom Cen-
trum w Grodnie – Ewie Grzybowskiej  
i Annie Balazs, a uczniowie otrzymali 
od Centrum trzy mikroskopy, które 
będą wykorzystywane na lekcjach 
biologii i przyrody. Koordynator-
kami programu w SP1 były panie 
Jolanta Muth i Anna Bednarczyk – 
Szczuraszek.

 Organizatorzy

„Pomagajmy pszczołom”
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach w tym roku, w ramach problematyki związanej z Dniem 
Ziemi i akcjami na rzecz środowiska naturalnego, podjęli tematykę roli pszczół w środowisku i zagrożeń, które 
mogą spowodować ich wyginięcie, co miałoby katastrofalne skutki dla Ziemi.

Dzień Ziemi w SP1 w Międzyzdrojach
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8.05.2018 

Objazdowa zbiórka  
elektroodpadów 

Kwiatki za 
elektroodpadki

16.00 - 18.00

Wicko, Zalesie, 

Wapnica, Lubin

Elektroodpady 
odbieramy bezpośrednio 

spod domu 
(w godzinach przedpołudniowych)  

oraz w SP2 w Wapnicy

www.sp2wapnica.pl

Każdy uczestnik zbiórki, który odda niepotrzeb-

ne elektrosprzęty otrzyma kwiatek doniczkowy 

i nasiona kwiatów.

Zbiórka będzie miała charakter stacjonarny 

– będziemy odbierać elektroodpady w Szkole 

w Wapnicy (16.00 – 18.00), oraz objazdowy – 

samochód udostępniony przez Zakład Ochrony 

Środowiska w Międzyzdrojach będzie odbierał 

sprzęty spod domów mieszkańców sołectw (w 

godzinach przedpołudniowych). 

Elektroodpady zostaną przekazane wyspe-

cjalizowanej firmie w związku z udziałem szkoły 

w programie „Moje Miasto Bez Elektrośmieci”. 

Udział w Programie umożliwia szkole wymianę 

zebranych elektroodpadów na punkty, a punk-

tów na sprzęt i pomoce edukacyjne.

Partnerzy akcji: Gmina Międzyzdroje oraz-

Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach.

Serdecznie zapraszamy!

Iwona Samołyk 

Koordynator akcji

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy

Dzień recyklingu w Wapnicy
Dnia 08.05.2018 (wtorek) w godz. 16.00-18.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy 
odbędzie się XVIII Dzień Recyklingu pod hasłem „KWIATKI ZA ELEKTROODPADKI”. 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
– Jan MAGDA  w czwartki 
od godz. 15.00 - 16.00,  
pok. nr 14 Urząd Miejski    
stały kontakt: tel. 609 847 375;
e-mail: jan_magda@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCA RM 
– Anna OLEKSY  
we wtorki w Wapnicy w Wiklinie  
od 13.00 - 14.00
e-mail: anna_oleksy@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Józef Bogusław SUTYŁA  
we wtorki od 14.30 - 15.30, 
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: jozef_sutyla@miedzyzdroje.pl

WICEPRZEWODNICZĄCY RM 
– Mateusz BOBEK  
w poniedziałki od godziny 12.00 – 13.00, 
pok. nr 14 Urząd Miejski
e-mail: mateusz_bobek@miedzyzdroje.pl

Dyżury odbywają się w środy 
od godz. 15.30 do 16.30 

w Urzędzie Miejskim, 
ul. Książąt Pomorskich 5 – pokój nr 14

W celu usprawnienia  dyżurów,  prosimy 
o wcześniejsze zgłaszanie chęci spotkań z radnymi  

-  tel. 91 327 56 47,  
e-mail: rada_miejska@miedzyzdroje.pl

Mieszkańców sołectw zapraszamy 
do kontaktowania się z sołtysami: 

Jan Radzimski, sołectwo Lubin – 603620073;
Bożena Magda, sołectwo Wapnica 

– 603620078;
e-mail: soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl
Piotr Płoński, sołectwo Wicko – 603620079.

PLAN DYŻURÓW 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

W MIĘDZYZDROJACH

02.05.2018 r. - Andrzej
            KOŚCIUKIEWICZ
09.05.2018 r. - Zbigniew
                             MITTELSTADT
16.05.2018 r. - Katarzyna
                             NATKAŃSKA
23.05.2018 r. - Janusz PIŁAT
30.05.2018 r. - Krzysztof SZLASKI

- Proszę opowiedzieć o sobie. 
- Urodziłam się w Bydgoszczy w 1946 

roku. W grudniu 1972 r., kiedy  przejmowałam 
Bibliotekę Miejską od p. Łucji Tarnawskiej, 
miałam 26 lat, ukończone studia na Wydziale 
Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, 
za sobą staż i rok pracy w Wolińskim Parku 
Narodowym, który w tamtym czasie nie miał 
do zaproponowania etatu zgodnego z moimi 
zainteresowaniami.

W oczekiwaniu opracowywałam zbiory 
biblioteki naukowej Parku. Po pracy często 
szłam do Biblioteki Miejskiej po lekturę dla 
siebie i 2-letniego synka. Z zainteresowaniem 
uczestniczyłam w życiu biblioteki, która była 
miejscem kulturotwórczym miasta, na dodatek 
była nowa i wyróżniała się ciekawą architekturą.

Pani Łucja zamierzała wyprowadzić się z 
Międzyzdrojów i szukała osoby, której mogłaby 
przekazać swoją ukochaną placówkę.  Pamię-
tam Jej wywód o urokach pracy w bibliotece, 
a także argumenty, dlaczego powinnam  zająć 
się tą pracą. W wypożyczalni  od wielu lat  pra-
cowała z wielkim  zaangażowaniem p. Teresa 
Rzadkowolska, jednak dopiero uzupełniała 
wykształcenie. 

- W jakich latach pełniła Pani funkcję  
Dyrektora Biblioteki?

- W Bibliotece pracowałam łącznie ok. 13 lat, 
w tym kierowałam nią ok. 9 lat (1972-77 oraz 
1985-89). W mojej ocenie, były to dobre lata  
w działalności placówki, co można różnie 
mierzyć, ale jeżeli czytelnicy, instruktorzy 
merytoryczni, kolejni zwierzchnicy to potwier-
dzali, to widocznie nie było najgorzej, zarówno  
w okresie, gdy istnieliśmy jako Filia nr 5 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w  Świnoujściu, jak 
również gdy od 1984r. byliśmy znów Biblioteką 
Miejską.

W 1977 r. przekazałam Bibliotekę p. Teresie 
i przeszłam do pracy w WPN, w którym sta-
rałam się zaawansować pracę doktorską. Tuż 
przed jej obroną, a kilka dni po ogłoszeniu 
stanu wojennego, Ministerstwo zredukowało 
mój etat za aktywność w NSZZ „Solidarność” 
(byłam przewodniczącą Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w WPN i członkiem Komisji 
Krajowej Pracowników Leśnictwa i Parków Na-
rodowych). Nie miałam szans na zatrudnienie 
zarówno w zawodzie, jak i gdziekolwiek, bo 
władze polityczne przyznały mi najwyższy 
stopień zagrożenia działalnością opozycyjną.

70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. J. Kochanowskiego w Międzyzdrojach
Przez 70 lat funkcje kierownicze i dyrektorskie Miejskiej Biblioteki w Międzyzdrojach 
pełnili: Łucja Tarnowska, Józefa Bieniek, Halina Kościuk, Stanisław Filus, ponownie Łucja 
Tarnowska,  Teresa Rzadkowolska-Barszcz, Urszula Jakuczun, Ewa Kaźmierczak, Aleksandra 
Andraszewicz-Lewandowska, a obecnie od września 2003 roku Andżelika Gałecka. Historia 
biblioteki to ludzie, którzy w niej pracowali, tworzyli jej początki.
W uroczystej gali 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej, która miała miejsce 7 kwietnia 
2018 r. w MDK licznie zgromadzili się mieszkańcy i miłośnicy naszej biblioteki. Z wielkim 
zainteresowaniem wysłuchali prezentacji o jej historii. Ale chcieli więcej…

Wychodząc naprzeciw licznym głosom mieszkańców Międzyzdrojów  przedstawiamy 
Państwu rozmowy z osobami, które tworzyły  historię biblioteki, a tym samym zapisały 
się w dziejach Międzyzdrojów. Bo śmiało można napisać, że historia biblioteki i naszego 
miasta są ze sobą ściśle związane.

Poniżej rozmowa z Urszulą Jakuczun 

c.d. na str. 11
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Mimo tego Dyrektor Biblioteki w Świno-
ujściu, ze względu na dotychczasową bardzo 
dobrą pracę, zatrudnił mnie w czytelni w Filii  
nr 5 w Międzyzdrojach, nie przejmując się 
moim „wilczym biletem”. Na stanowisku bi-
bliotekarza przepracowałam do lutego 1985r.

Kierownikiem biblioteki była w tym czasie 
nadal p. Teresa Rzadkowolska-Barszcz.

W lutym 1985r. Naczelnik Miasta Międzyz-
droje zaproponował mi stanowisko Dyrektora, 
które sprawowałam do września 1989r. 

We wrześniu 1998r. ponownie zrezygno-
wałam z dyrektorowania, gdyż coraz więcej 
mojego czasu pochłaniało prowadzenie Ko-
mitetu Obywatelskiego wraz ze śp. p. Alicją 
Szach, liczne działania związane z przygoto-
waniem społeczności lokalnej do wolnych, 
demokratycznych wyborów samorządowych 
oraz planem uczestniczenia w strukturach 
samorządowych.

Bibliotekę zdałam p. Ewie Kaźmierczak. Jesz-
cze przez rok byłam pracownikiem biblioteki, 
aż do powołania mnie przez Radę Miejską I 
kadencji na stanowisko Sekretarza Miasta, we 
wrześniu 1990 r.

Miałam i mam wiele pasji, na dodatek wiatr 
historii podsuwał nowe wyzwania, które nie 
pozwalały mi pozostać w miejscu ustabilizowa-
nym, działającym w sprawdzonych strukturach 
organizacyjnych. W bibliotece było bezpiecz-
nie, był urok miejsca, znany księgozbiór,twór-
cza atmosfera, mili czytelnicy, odwiedziny  
nietuzinkowych osób. Jednak rezygnowałam z 
tej bezpiecznej i prestiżowej kierowniczej funk-
cji i przeniosłam się na nieznane pole minowe.

- Proszę opowiedzieć o tym, jak wyglądała 
działalność biblioteki w tamtym czasie?

- Niezależnie, czy była to Filia nr 5, czy  Bi-
blioteka Miejska, podstawowa praca bibliote-
karza nie różniła się znacząco, co więcej nadal 
jest to ta sama praca, tylko dziś usprawniona 
przez komputeryzację. 

Zakupy i opracowanie nowych książek, 
obsługa czytelników w wypożyczalni, czytelni.

Z udziałem pracownika czytelni (o ile był 
zatrudniony) organizowałam różne imprezy 
czytelnicze, w tym najwięcej dla młodych czy-
telników. Prowadziłam wraz z p. Teresą lekcje 
biblioteczne dla poszczególnych klas szkoły 
podstawowej. Przygotowałam z dziećmi bar-
dzo udaną inscenizację „Kopciuszka”. Spotkania 
z pisarzami nie należały do licznych, bo budżet 
na ten cel wystarczał wówczas na 1-2 spotka-
nia w roku. Organizowałam konkursy wiedzy  
o regionie. Popularnością cieszył się też konkurs 
wiedzy o Mikołaju Koperniku,opracowany 
przez Bibliotekę w Świnoujściu, gdyż zwycięzcy 
otrzymywali atrakcyjne nagrody.

Zorganizowałam Mini-Galerię na ścianach 
czytelni i na werandzie Aurory, naprzeciw 
molo. Pani Hanna Boguszewska, jako pracow-
nik czytelni, zaangażowała się w organizację 
pierwszej wystawy dzieł Eryka von Zedtwitz. 
Moim sukcesem była wystawa grafik i akwareli 
prof. Wiesława Śniadeckiego, które następnie 
zostały wydane w dwóch tekach: „Międzyz-
droje” i „Woliński Park Narodowy”. Kontynuacją 
były wystawy zdjęć przyrody regionu, przy 
współpracy z WPN. Prezentowaliśmy też obrazy 

o tematyce marynistycznej, dzieła  twórców 
lokalnych i wiele innych. Zawsze był uroczysty 
wernisaż, często z udziałem chóru. 

Inspirowałam i prowadziłam spotkania 
z grupami czytelników, dotyczące trendów 
literackich, spraw społecznych, politycznych, 
regionalnych. Od Ministra Kultury i Sztuki prof. 
Aleksandra Krawczuka otrzymałam laurkę i 
medal „Zasłużony Działacz Kultury”, za dzia-
łalność kulturalną dla społeczności lokalnej. 
Dużo imprez i spotkań współorganizowało w 
bibliotece i współfinansowało Towarzystwo 
Miłośników Międzyzdrojów, dzięki wieloletniej 
dobrej współpracy.

Czytelnictwo w obu okresach mojej pracy 
było masowe. Biliśmy wszelkie rekordyw tym 
zakresie, za co otrzymaliśmy szereg nagród  
i wyróżnień.

Pamiętam nagrody za rozwój czytelnictwa 
w Międzyzdrojach, jak również za bardzo 
liczne czytelnictwo sezonowe w bibliotece, 
w tzw. punktach bibliotecznych i w stałej filii 
w DW Rybak.

Czasy nie były kolorowe i radosne, nie 
każdy pisarz był mile widziany przez władze. 
Imprezy masowe były pod polityczną kontrolą,  
a w stanie wojennym większe imprezy zakaza-
ne. Nie było komputerów, łączność telefoniczna 
była tylko stacjonarna i nieliczna. To książka 
przenosiła nas w lepszy świat – baśni, fantazji, 
wolności, prawdy. Nic więc dziwnego, że wła-
śnie w czytelni biblioteki  w 1989r. zawiązał się 
i działał Komitet Obywatelski, jako trampolina 
do wolnego świata, znanego z literatury i eto-
su „Solidarności”.  Kolory już przebijały przez 
szarość. 

- Z jakimi trudnościami spotykała się pani 
w codziennej pracy?

- Okres mojej pracy w Bibliotece, to czas 
przełomów, transformacji, nie tylko politycz-
nych. Od 1973 do 1984r. nie było miasta Mię-
dzyzdroje, tylko dzielnica o tej nazwie. 

Czytelnicy tego nie odczuli, ale pieniędzy 
brakowało, szczególnie na sprawy bytowe  

i podwyżki bardzo niskich uposażeń. Trochę 
poprawiły się finanse po 1985 r. Wciąż było za 
mało pracowników w stosunku do liczby czy-
telników. Najczęściej w bibliotece zatrudnione 
były 3-4 osoby łącznie ze mną (w tym jeden etat 
w filii, w DW Rybak). Czytelnicy często stali w 
kolejce. W sezonie naszym koszmarem było 
pobieranie kaucji i ich rozliczanie, często do 
późnych godzin. W okresie dłuższych urlopów 
macierzyńskich p. Teresy, do pracy w wypoży-
czalni dojeżdżała bibliotekarka ze Świnoujścia. 
Tylko p. Teresę i p. Anitę można było nazwać 
bibliotekarzami stałymi. Czwarty etat był za-
wsze płynny. Na krótko udało się zatrudnić do 
czytelni taką perełkę jak p. Hanna Boguszew-
ska, a na umowę-zlecenie p. A. Lewandowską, 
która prowadziła kółko plastyczne. 

Pamiętam, jak trudno było wziąć choćby 
kilka dni urlopu w sezonie letnim. 

P. Teresa już dawno wybrała się po wieczną, 
zasłużoną nagrodę.Wszystkim współpracow-
nikom z tamtych lat dziękuję za poświęcenie, 
częste nadgodziny bez dodatkowego wy-
nagrodzenia, za pasję nie gasnącą w obliczu 
trudności, za wzajemne zrozumienie i pomoc.

Obecnie władze miasta bardzo troszczą 
się o placówkę. Można powiedzieć, że nastała 
wymarzona przez dziesiątki lat bibliotekarska 
złota epoka. Jest swoboda twórczego działania. 
Bez ciągłego lęku o budżet, talent i praca mogą 
zabłysnąć, co właśnie się dzieje.

- Co uważa Pani za największe osiągnięcia 
w swojej pracy w bibliotece?

- Biblioteka w czasie mojej pracy tętniła 
życiem, na co składało się zarówno masowe 
czytelnictwo, które wymagało  dobrej, indy-
widualnej obsługi w wypożyczalni i czytelni. 
Liczne imprezy pomagały uatrakcyjnić pracę 
biblioteki, rozsławić ją w środowisku. Uzyska-
ne nagrody świadczą o dobrej ocenie tego, 
co biblioteka oferowała. Moim codziennym, 
największym osiągnięciem było takie prowa-
dzenie spraw, żeby mimo trudności finanso-
wych, a w ślad za tym kadrowych, biblioteka 
cały czas pracowała na najwyższych obrotach, 
merytorycznie i życzliwie służyła społeczności 
lokalnej. Wielu czytelników pamięta, jak wtedy 
było, więc chyba ich opinia jest wiarygodniej-
sza, niż moja. Trudno też ustalić, czy więk-
szym osiągnięciem jest codzienna, mrówcza, 
bibliotekarska praca, wykonywana zawsze  
z uśmiechem, czy fajerwerki imprez, czy może 
proporcja wydatków do uzyskanych efektów 
dotyczących czytelnictwa. Można przyjąć 
jeszcze inne mierniki sukcesów. Zapewne ile 
oceniających, tyle  będzie zdań.

- Jaka jest Pani ukochana książka?
- Ukochanych książek mam dużo. Nie są to 

książki najbardziej poszukiwane w bibliotece. 
Zawsze była i jest Biblia, jako podstawa rozwa-
żań. Wracam wciąż do prozy i poezji ks. Jana 
Twardowskiego, wypatruję nowych wydań. 
Kocham wzruszającą książkę „Moje drzewko 
pomarańczowe” de Jose Mauro Vasconselosa.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Joanna Ścigała

W następnym wydaniu Informatora przedsta-
wimy rozmowę z Panią Ewą Kaźmierczak.

Rozmowa z Urszulą Jakuczun c.d. ze str. 10

ROZMOWA
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Po raz czwarty w Międzynarodowym Domu Kul-
tury 13 kwietnia br. odbył się Festiwal Twórczości 
Aktora Niepełnosprawnego. Organizatorem festi-
walu jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Wolinie. Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu 
jest Bożena Daniluk – sekretarz Zarządu, rodzice 
niepełnosprawnych dzieci, przy współpracy MDK. 

To właśnie sztuka uświadamia czym jest 
niepełnosprawność, zaś przekaz z niej płynący 
pokazuje, że podziały tak naprawdę nie istnieją. 
Niepełnosprawny aktor potrafi wiele, tylko trzeba 
dać mu szansę. 

W programie mogliśmy zobaczyć przedsta-
wienie teatru cieni „Nierówni”,  scenariusz i reży-
seria Marek Deja, i sztukę „Stiepan Stiepanowicz”,  
scenariusz i reżyseria Bożena Daniluk - Teatr „MY”, 

oraz  przestawienia: 
„Satyra Czerwone-
go Kapturka”, sce-
nariusz i reżyseria 
Agata Musiał  ze 
Środowiskowego 
Domu Samopomo-
cy w Przybiernowie, 
„Śladami Małego 
Księcia”, scenariusz 
i  reż yseria Anna 
Winnicka z OREW 
w Ostromnicach, 
„Ach te myszy”, sce-
nariusz i reżyseria 
Sylwia Jaworska i 
Justyna Błądzińska 
z OREW w Przybier-

nowie, „Takie jest życie” scenariusz i reżyseria 
Ilona Szałańska i Lucyna Wiatr -Warsztat Tearapii 
Zajęciowej w Wolinie. 

Na scenie mogliśmy również zobaczyć Do-
bromira Strzelczyka z grupą gitarzystów, Helenę 
Rzepecką z grupą klarnecistów i Maję Gabryszak 
– skrzypce. 

Niepełnosprawni aktorzy potrafią doskonale 
oddawać stan ducha poprzez słowa, taniec czy 

       „ Dla siebie i innych” 

“Nie sądź po ustach do uśmiechu skorych, 
że się ból w czyjejś nie zagnieździł duszy; 

  nie wiesz, jak często nieraz walczyć trzeba 
nim się jęk śmiechem zdławi i zagłuszy.”  
                                       Przerwa‐Tetmajer 

 
Po raz czwarty w Międzynarodowym Domu Kultury 13 kwietnia br. odbył się 
Festiwal Twórczości Aktora Niepełnosprawnego. Organizatorem festiwalu jest 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Wolinie. Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu jest Bożena Daniluk 
– sekretarz Zarządu, rodzice niepełnosprawnych dzieci, przy współpracy MDK.  
 

To właśnie sztuka  uświadamia czym jest niepełnosprawność, zaś przekaz 
z niej płynący całkowicie pokazuje, że podziały tak naprawdę nie istnieją. 
Niepełnosprawny aktor potrafi wiele, tylko trzeba dać mu szansę.  
 

W programie mogliśmy zobaczyć przedstawienie teatru cieni „Nierówni”,  
scenariusz i reżyseria Marek Deja, i sztukę „Stiepan Stiepanowicz”,  scenariusz            
i reżyseria Bożena Daniluk - Teatr „MY”, oraz  przestawienia: „Satyra 
Czerwonego Kapturka”, scenariusz i reżyseria Agata Musiał ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie, „Śladami Małego 
Księcia”, scenariusz i reżyseria Anna Winnicka z OREW w Ostromnicach, „Ach 
te myszy”, scenariusz i reżyseria Sylwia Jaworska i Justyna Błądzińska z 
OREW w Przybiernowie, „Takie jest życie” scenariusz i reżyseria Ilona 
Szałańska i Lucyna Wiatr -Warsztat Tearapii Zajęciowej w Wolinie.  
Na scenie mogliśmy również zobaczyć Dobromira Strzelczyka z grupą 
gitarzystów, Helenę Rzepecką z grupą klarnecistów i Maję Gabryszak – 
skrzypce.  

Niepełnosprawni aktorzy potrafią doskonale oddawać stan ducha poprzez 
słowa, taniec czy ruch ciała. Zabawa w teatr świetnie wzmacnia poczucie 
własnej wartości u dzieci. Czują się ważne i potrzebne. To piękne, że  
organizatorzy festiwalu zdecydowali się stworzyć teatr emocji, którego występy 
wzruszają widownię i skłaniają do refleksji. Ci wszyscy ludzie zwracają nam 
uwagę na rzeczy, o których często zapominamy: wrażliwość, pokorę, potrzebę 
tolerancji, umiejętność cieszenia się drobnymi rzeczami. To dlatego 
przedstawienia w ich wykonaniu są tak ważne i cenne. Słowa Anny Dymnej 
Prezes Fundacji „Mimo wszystko”: „Chciałoby się ich wszystkich przytulić, 
uściskać, wysłuchać, pomóc. ONI mają prawo do godnego życia. 
Nie przeszkadzaj im w tym, a wspieraj z całych sił. Pojmij, że ich los nie jest 
bajką. Czy można drwić z zachowania tych, których umysł jest mniej doskonały? 
Uważam, że są silniejsi od nas – zdrowych, tylko trzeba im pomóc. Każdy dzień 
okupiony godzinami nauki prostych czynności zasługuje na szacunek i podziw”, 
mówią wszystko.  

 „ Dla siebie i innych”
“Nie sądź po ustach do uśmiechu skorych,
że się ból w czyjejś nie zagnieździł duszy;
  nie wiesz, jak często nieraz walczyć trzeba
nim się jęk śmiechem zdławi i zagłuszy.” 

                                       Przerwa-Tetmajer

ruch ciała. Zabawa w teatr świetnie wzmacnia po-
czucie własnej wartości u dzieci. Czują się ważne i 
potrzebne. To piękne, że  organizatorzy festiwalu 
zdecydowali się stworzyć teatr emocji, którego 
występy wzruszają widownię i skłaniają do re-
fleksji. Ci wszyscy ludzie zwracają nam uwagę na 
rzeczy, o których często zapominamy: wrażliwość, 
pokorę, potrzebę tolerancji, umiejętność cieszenia 
się drobnymi rzeczami. To dlatego przedstawienia 
w ich wykonaniu są tak ważne i cenne. Słowa 
Anny Dymnej Prezes Fundacji „Mimo wszystko”: 
„Chciałoby się ich wszystkich przytulić, uściskać, 
wysłuchać, pomóc. ONI mają prawo do godnego 
życia. Nie przeszkadzaj im w tym, a wspieraj z całych 
sił. Pojmij, że ich los nie jest bajką. Czy można drwić z 
zachowania tych, których umysł jest mniej doskona-
ły? Uważam, że są silniejsi od nas – zdrowych, tylko 
trzeba im pomóc. Każdy dzień okupiony godzinami 
nauki prostych czynności zasługuje na szacunek i 
podziw”, mówią wszystko. 

Można tylko sobie wyobrazić jak ciężką pracę 
wykonali rodzice, opiekunowie i wychowawcy, 
żebyśmy mogli zobaczyć ten wyjątkowy program 
artystyczny i wystawę prac dzieci z ośrodków, do 
których dojeżdżają dzieci z naszej gminy. 

Wielkie słowa uznania i szacunku należy prze-
kazać tym wszystkim, którzy pracują na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Bardzo dziękujemy za pracę, 
zaangażowanie i piękne serca. 

Na zakończenie chciałam przytoczyć  słowa 
Jana Pawła II: „Kimkolwiek jesteś, jesteś kochany. 
Nie zapomnij, że każde życie, nawet bezsensowne 
w oczach ludzi, ma wieczną i nieskończoną wartość 
w oczach Boga”. 

Festiwal ma charakter integracyjny i jest okazją 
do przełamywania barier osób z niepełnospraw-
nością. Projekt dofinansowany został ze środków 
finansowych gminy Międzyzdroje.

Jadwiga Bober 
Urząd Miejski w Międzyzdrojach

KULTURA

22 kwietnia br. Teatr Rodzinny „Fantazja” po raz 
pierwszy wystąpił podczas prezentacji zespołów 
teatralnych i kabaretowych z przedstawieniem  
pt. „Gwiezdne Manewry”. W konkursie  zaprezen-
tował się też kabarecik „To My” Janusza Kalemby,  
który przedstawił scenkę pt. „W łóżku”. Nasze 
występy zyskały aplauz publiczności. Pomysłowe 
stroje pięknych Wenusjanek przyciągały uwagę, 

zaś kreacje naszych pierwiastków męskich 
wywoływały zaciekawienie. Wszyscy nasi 
rodzimi aktorzy spisali się na medal. Jury 
konkursowe szczególnie doceniło kunszt ak-
torski Ireneusza Gąsowskiego, który otrzymał 
wyróżnienie za brawurowo odegraną rolę 
w przedstawieniu pt. „Gwiezdne Manewry”

.                                   Alina Poskart

Talent aktorski  pana Ireneusza doceniony!
Miło jest nam poinformować  o sukcesie naszego aktora Ireneusza Gąsowskiego z Teatru 
Rodzinnego „Fantazja”, działającego przy Międzynarodowym Domu Kultury  w Międzyz-
drojach, który został  wyróżniony  za grę aktorską podczas Wojewódzkiego Przeglądu 
Artystycznego Ruchu Seniorów   w Nowogardzie.
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SPORT

Na początku kwietnia zawodniczki 
UKS Chrobry Międzyzdroje grające 
w I Lidze Kobiet tenisa stołowego ro-
zegrały mecz na własnym parkiecie 
z drużyną Stella Niechan Gniezno. 
Nasze tenisistki tym razem w łatwy 
sposób uporały się z rywalkami, 
zwyciężając 10:0. Punkty dla dru-
żyny zdobywały: Maja Krzewicka 
2,5 pkt., Wioleta Witkowska 2,5 

I Liga Kobiet tenisa stołowego

W dniach 5-8 kwietnia 
2018 w Mławie odbyło 
się III Grand Prix Polski 
Żaków i Żaczek w tenisie 
stołowym. Nasze zawod-
niczki: Oliwia Osińska 
i Julia Bartkiewicz po 
trzech zwycięstwach  
w fazie grupowej mu-
siały uznać wyższość ry-
walek w pierwszej run-
dzie turnieju głównego. 
Ostatecznie nasze za-
wodniczki po wygranych  
w kolejnych pojedyn-
kach zajęły ostatecznie 
wysokie pozycje: Oliwia 
11.  miejsce natomiast 
Julia 12.  miejsce. Gratu-
lujemy! Wyjazd na zawo-
dy został dofinansowany 
z budżetu Gminy Mię-
dzyzdroje.

Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje

Zawodniczki „Chrobrego” 
na Grand Prix Polski

18 kwietnia 2018 r. na stadionie 
miejskim w Kamieniu Pomorskim  
odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Kamieńskiego w Mini Piłce Noż-

nej Dziewcząt w ramach Igrzysk 
Dzieci. W stawce sześciu drużyn 
nasze dziewczęta okazały się 
zdecydowanie najlepsze - na pięć 
rozegranych spotkań (grano sys-
temem każdy z każdym) osiągnęły 
trzy zwycięstwa i dwa remisy 
zdobywając 1. miejsce i awans do 
rozgrywek regionalnych. Warto 
dodać, że w całych rozgrywkach 
drużyna naszej szkoły nie straciła 
żadnej bramki! 

Uczennice wystąpiły w nastę-
pującym składzie:

1. Dominika Budysz Vb
2. Amelia Kujda-Rogowska Vb

Dziewczęta z SP 1 pierwsze 
w Mini Piłce Nożnej

3. Karolina Janiszewska Vb
4. Karolina Romańska Vb
5. Amelia Świątkiewicz Vb
6. Julia Jadanowska Vc

7. Gabriela Jaśkiewicz Vc
8. Weronika Kalemba Vc
9. Paula Kania Vc
10. Julia Kądziołka Vc
11. Hanna Szymańska Vc
12. Nadia Kastrau VIa
13. Kazaniecka Natalia VIa
14. Karolina Sienkiewicz VIa
15. Oliwia Witek VIa
Opiekun zespołu: Zdzisław 

Piątkowski.
Gratulujemy i życzymy dal-

szych sukcesów.
Zdzisław Piątkowski

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Międzyzdrojach

Mini Mundial w Międzyzdrojach 
8 czerwca 2018 r.

Dziewiąta edycja turnieju Mini 
Mundial będzie największą z do-
tychczasowych. 

- Ten rok jest wyjątkowy. Obcho-
dzimy stulecie niepodległości, mamy 
mundial z polską kadrą, Pogoń obcho-
dzi 70. urodziny, a nasz turniej po raz 
pierwszy został włączony w między-
narodową imprezę - Światowe Dni 
Morza, które odbędą się w Szczecinie 
- mówi Grzegorz Matlak, pomysło-
dawca i organizator turnieju, były 
piłkarz Pogoni Szczecin. Współor-
ganizatorem Mini Mundialu jest 
Zarząd Morskich Portów Szczecin i 
Świnoujście. Eliminacjom w każdej 
gminie będzie towarzyszyło porto-
we miasteczko oraz liczne rodzinne 
festyny organizowane przez gminy. 

- Mini Mundial to świetna przygo-
da. Port w Szczecinie wspiera sport 
najmłodszych w regionie oraz ludzi z 
pasją - powiedziała w czasie uroczy-
stości Anna Dudra z Zarządu Mor-
skich Portów Szczecin i Świnoujście.

W tym roku zagrają dzieci z gmin 
Widuchowa, Dobra, Kołbaskowo, 
Nowe Warpno, Gryfino, Moryń, Mię-
dzyzdroje, Kalisz Pomorski, Drawsko, 
Nowogard, Wolin i niemieckiego 
Schwedt. Finał, jak zawsze, roze-
grany zostanie na stadionie Pogoni 
Szczecin w połowie czerwca.

Tuż przed losowaniem dzieci 
z rocznika 2010 z UKS Morzycko 
Moryń, Warty Gorzów, Akademii 
Piłkarskiej Pogoni Szczecin i Foot-
ball Areny zagrały w turnieju im. 
Włodzimierza Obsta, znakomitego 
wychowawcy młodzieży w Pogoni.

- Cieszę się, że tacy ludzie jak 
Grzesiek Matlak kontynuują dzieło 
Floriana Krygiera i Włodzimierza 
Obsta” – mówił, podczas wręczania 
pucharów uczestnikom, Kazimierz 
Biela, również trenujący młodych 
piłkarzy w Pogoni, jeden z pierw-
szych trenerów Kamila Grosickiego. 

Kurier  Szczeciński jest patronem 
medialnym Mini Mundialu 2018.

Organizatorzy

pkt., Anna Zielińska 2,5 pkt., Sylwia 
Wandachowicz 2,5 pkt.

 Aktualnie UKS Chrobry znajduje 
się na drugim miejscu w tabeli I Ligi 
Kobiet tuż za MRKS Gdańsk. Do 
końca rozgrywek pozostały dwa wy-
jazdowe spotkania. Wyjazd na roz-
grywki ligowe został dofinansowany 
z budżetu Gminy Międzyzdroje. 

Waldemar Witkowski
UKS Chrobry Międzyzdroje

W miniony weekend w Drzonkowie 
zakończyły się Mistrzostwa Polski 
Młodzików w tenisie stołowym.  
W turnieju uczestniczyła czterooso-
bowa grupa zawodników i zawod-
niczek z Międzyzdrojów: Michał 
Wandachowicz, Jakub Kurek, Julia 
Bartkiewicz oraz Oliwia Osińska. 
Najlepiej spisał się Michał zajmując 
3. miejsce w grze deblowej i 13.  
w grze pojedynczej. Nasze żaczki 

w drużynie wywalczyły wysokie  
9. miejsce, a chłopcy 17. Julia Bart-
kiewicz indywidualnie była 33.,  
a Oliwia Osińska 49. W grze podwójnej 
nasze zawodniczki zajęły ostatecznie  
17. miejsce. Gratulujemy sukcesów. 

Wyjazd na zawody został sfi-
nansowany z budżetu Gminy Mię-
dzyzdroje.

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje

Michał brązowym medalistą 
Mistrzostw Polski Młodzików
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 23 maja 2018 r. 
Godz. 12:00-12:20 Rozpoczęcie konferencji 
12:20-12:50 Krystian Pielacha (IPN Warszawa), Wprowadzenie do ra-

dzieckiego modelu organizacji klubów sportowych w Polsce na przykładzie 
piłki nożnej 

12:50-13:20 dr Seweryn Dmowski (UW), Zabezpieczenie meczów piłki 
nożnej w PRL. Wprowadzenie do tematyki badawczej  

Ogólnopolska konferencja naukowa  „Sport w PRL”  
Bagiński & Chabinka Ośrodek Wypoczynku i Odnowy Biologiczne, 72-500 Międzyzdroje ul. Gryfa Pomorskiego 74 

23–24 maja 2018
P r o g r a m

13:20- 13:50 dr hab. Tadeusz Kopyś (UJ), Polsko-węgierskie relacje spor-
towe po 1945 roku (do ok. 1975 roku) 

13:50-14:20 dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin), Stefan Żywotko. Historia 
trenera, który triumfował w afrykańskiej Lidze Mistrzów 

14:20-14:50 Dyskusja 14:50-15:10 Przerwa kawowa 
15:10-15:40 dr Mieczysław Kopeć (badacz niezależny), Obraz sportu  

w świetle dokumentów Komisji Sportu i Turystyki Biura Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Zielonej Górze w latach 1985-1988 

15:40- 16:10 dr Ryszard Stefanik (USz), Szczecińskie kolarstwo w czasach 
stalinowskich (1951-1955) 

16:10-16:40 Grzegorz Wanatko (UZ, Muzeum ZL), Sport w zakładach 
przemysłowych na przykładzie zielonogórskiego ZASTALU 

16:40-17:00 Przerwa kawowa 
17:00 Pokaz filmu „Gwiazdy”, reż. Jan Kidawa-Błoński 

24 maja 2018 r. 
10:00-10:30 Piotr Goździak (USz), Morski Klub Sportowy „Pogoń” Szczecin 

wobec Zarządu Portu Szczecin i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(1945-1989) 

10:30-11:00 dr Paweł Szulc (IPN Szczecin), Okołoziemski Spektakl.  
Samotny rejs Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz wokół globu 

11:00-11:30 dr hab. prof. UwB Artur Pasko (UwB), Tomasz Lempart  
– człowiek „dwóch światów” 

11:30-12:00 Dyskusja 12:00-12:15 Przerwa kawowa 
12:15-12:45 Grzegorz Racinowski (USz), Sprinter niechciany.  Losy Wie-

sława Maniaka po Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku 
12:45-13:15 Bartosz Kapuściak (IPN Katowice), Jerzy Pawłowski – szer-

mierz, mistrz i agent 
13:15-13:45 Paweł Mrowiński (UW), Letnie Igrzyska Olimpijskie w latach 

1972-1980.  Analiza prasowa 
13:45-14:15 dr Sebastian Ligarski (IPN Szczecin), Płk Wacław Feryniec  

a Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles i Sarajewie 
14:15-14:30 Dyskusja 14:30 - przerwa 
16:00-16:30 Paweł Sztama (IPN Centrala, UMCS), Wojskowa Służba We-

wnętrzna wobec CWKS Legia Warszawa  
16:30-17:00 dr Katarzyna Śliwak (UWr), Sukcesy polskich sportowców 

na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w latach 1956-1972 ukazane na łamie 
 „Trybuny Robotniczej” 17:00-17:30 dr Renata Knyspel-Kopeć (badacz nieza-
leżny), „Dobrymi wynikami w sporcie godnie uczcimy Tysiąclecie naszego 
państwa”. Rok 1966 w polskim sporcie na łamach „Dziennika Polskiego” 

17:30-18:00 Jan Annusewicz (AAN), Francja (Polska) gola, czyli piłkarska 
wizyta Polonii Francuskiej w powojennej Polsce 

18:00-19:30 Marek Biczyk: „Moje zauroczenie Pogonią” (w tym pokaz 
zdjęć autora) 

IPN Szczecin

21 kwietnia 2018 r. w Międzyzdrojach w hali im. 
Andrzeja Grubby odbył się wojewódzki turniej 
dzieci w zapasach w stylu wolnym. W zawodach 
udział wzięło blisko 150 zawodników z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Bardzo dobry start 
zaliczyli młodzi zawodnicy międzyzdrojskiego 
klubu UKS GIMSPORT zdobywając drużynowo 
drugie miejsce, ustępując miejsca na podium 
tylko drużynie z Białogardu. 

Indywidualnie w swoich kategoriach wago-
wych miejsca zajęli:

Jakub Chabinka    - 1. miejsce 
Oliwier Hansz    - 1. miejsce
Dawid Marchelak    - 1. miejsce
Bartosz Chabowski - 1. miejsce
Oskar Żuchowski     - 2. miejsce
Maja Warzyńska       - 2. miejsce
Alan Wiśniewski       - 3. miejsce
Amelia Wiśniewski  - 3. miejsce
Oskar Sokołowski    - 5. miejsce 
Oprócz medali zawodnicy za pierwsze miej-

sca otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 

przez sponsora zawo-
dów Adriana Pawliczaka, 
a za pierwsze miejsce 
drużynowo nagrodę w 
postaci pobytu w hotelu 
SPA ufundował Stani-
sław Chabinka, prezes 
SPA Bagiński&Chabinka. 
Podczas zawodów miłym 
akcentem było również 
wyróżnienie nagrodami 
rzeczowymi ufundowa-
nymi przez Stanisława 
Chabinkę oraz Adriana 
Pawliczaka  dwóch za-
wodniczek z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego Mistrzyni Polski 
seniorek Katarzyny Mądrowskiej oraz Mistrzyni 
Polski kadetek Natalii Jaworskiej. Zarząd klubu 
złożył również podziękowania byłej prezes Danusi 
Jakubiak za wieloletnią pracę i serce włożone  
w rozwój klubu.

Zarząd klubu pragnie serdecznie pogratu-
lować zawodnikom i trenerom wyników oraz 
podziękować rodzicom dzieci za przygotowanie 
wspaniałych posiłków i zorganizowanie kiermaszu 
na rzecz klubu!                                                                 

Rafał Jaworski

Zapaśnicy na podium
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OGŁOSZENIA

 

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Międzyzdrojach oraz  

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” 

zapraszają na spotkanie z 

KKKaaatttaaarrrzzzyyynnnąąą   
BBBooosssaaaccckkkąąą   

prowadzącą program:  
„Wiem, co jem  

i wiem, co kupuję” 

                    w  

Międzynarodowym Domu 
Kultury w Międzyzdrojach 
222444   mmmaaajjjaaa 2018 r. godz. 111777...000000   

Podczas spotkania  
będzie można  
nabyć książki. 

(wstęp wolny) 

 

(czwartek) 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U.  
2017 r., poz. 1073, 1566) oraz art. 39 ust. 1 w powiązaniu z art. 
46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (tj. Dz.U.2017 r., poz. 1405, 1566, 1999)

zawiadamiam o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicz-
nego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej urzędu 
Gminy projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 12 kwietnia 2018 r. do  
4 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, 
przy ul. Książąt Pomorskich 5, w godz. od 800 do 1400. 

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest do-
stępny również w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach:  
http://bip.miedzyzdroje.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany  
Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r., 
(środa) w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach,  
ul. Bohaterów Warszawy 20 o godz. 1600.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. 2017r., 
poz. 1073, 1566), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 
do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Międzyzdrojów na adres Urzędu Miejskiego w Międzyz-
drojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 28 maja 2018 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej  
oceny oddziaływania na środowisko należy składać Burmistrzowi 
Międzyzdrojów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 
2018 r. stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tj. Dz.U.2017 r., poz. 1405, 1566, 1999).

Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym na adres: um@miedzyzdroje.pl. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Międzyzdrojów.

Leszek Dorosz
Burmistrz Międzyzdrojów

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW
o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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