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Historia Europy to losy jej mieszkańców, 
to losy małych ojczyzn i dzieje narodów. 
Odkrywając historię własnej rodziny, 

wzbogacamy historię małej ojczyzny oraz historię 
swego kraju, i to bogactwo wnosimy do historii 
kontynentu. W dziejach każdej rodziny można od-
naleźć wiele momentów, kiedy dotykała ją „wielka” 
historia i ona decydowała o ich życiu i losie, pozo-
stawiając w ulotnej ludzkiej pamięci wątki smutne 
i tragiczne, a także miłe i radosne...

To słowa Anny Jermakowicz, uczennicy Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu, 
laureatki V edycji konkursu pt. „Morze a moja duża  
i mała Ojczyzna”, która odbyła się w 2005 r. Jednak 
śmiało mogłyby służyć za motto wszystkich dotych-
czasowych dwudziestu edycji tego konkursu.

H
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Początki
Dariusz Laddach  
pomysłodawca i współorganizator konkursu  
(delegat Krokowej do ZMiGM w III kadencji)

– W 2000 roku na Walnym Zebraniu Delega-
tów Związku Miast i Gmin Morskich planowaliśmy 
kolejny rok pracy, zastanawialiśmy się, jakie podjąć 
działania w celu zdynamizowania działalności i jak 
największego zaangażowania członków Związku, 
a z drugiej strony zaakcentowania naszej działalno-
ści w „terenie” – w najmniejszych nawet miejscowo-
ściach, gminach, wśród mieszkańców naszych nad-
morskich regionów.

Głos zabierali eksperci, notable życia społecznego, 
wypowiadali się prezydenci miast, dyrektorzy por-
tów morskich takich jak Gdynia, Gdańsk i Szczecin 
– w tym miejscu chciałbym oddać cześć i szacunek 
śp. Piotrowi Jani ze Szczecina. Byłem wtedy 30-lat-
kiem, jedynie z nauczycielskim doświadczeniem, i za-
stanawiałem się, czym mogę wzbogacić działalność 
tego stowarzyszenia, które z natury rzeczy zajmuje się 
strategicznymi dla gospodarki morskiej (i nie tylko 
morskiej) problemami. Uznałem, że równie ważne 
jak fundamentalne problemy gospodarcze jest kształ-
towanie świadomości, przekonanie jak ważne jest 
morze i koegzystencja z nim na co dzień, nie tylko 
w sytuacjach krytycznych czy dramatycznych. Rzecz 
w takim wychowaniu dzieci i młodzieży, żeby trakto-
wali morze jako wielkie dobrodziejstwo i odwzajem-
niali się mu szacunkiem i troską. 

Z racji zawodowych kontaktów skoncentrowa-
łem się więc na dzieciach oraz młodzieży, i to w ich 
kontekście zaproponowałem, żeby Związek Miast 
i Gmin Morskich stworzył konkursowy projekt wy-
zwalający zainteresowanie morzem i różne aspekty 
z nim związane.

I tak powstała formuła konkursu. Opracowałem 
regulamin, w którym określone zostały cele konkur-
su i do kogo go kierujemy. Informacje o konkursie 

Dariusz Laddach, pomysłodawca i przez wiele lat 
główny organizator konkursu „Morze a moja duża i mała 

Ojczyzna”, nauczyciel, w latach 1998-2002 delegat 
Krokowej w Związku Miast i Gmin Morskich.
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wysyłaliśmy do sekretariatów gmin i miast, które 
były członkami Związku Miast i Gmin Morskich, 
a one poprzez wydziały oświaty kierowały informacje 
do szkół. W ten sposób Związek zyskiwał także war-
tość dodaną – o Związku się mówiło, słyszało i pozna-
wało się go. Zyskiwał popularność. 

Czym dla mnie jest Ojczyzna? – trudne pytanie, 
ale bardzo ważne. Jestem pasjonatką historii 
i zgłębianie tajemnic naszej Ojczyzny i naszej hi-
storii jest dla mnie bardzo ważne.
– Mała Ojczyzna? – jestem w niej na co dzień. 
Może nie zawsze to doceniamy, ale czasem, gdy 
wyjdzie się na spacer, zobaczy wszystko dookoła 
świeżym spojrzeniem, to czuje się, że ma to wiel-
kie znaczenie... 
Anna Radka, uczennica I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. St. Dubois w Koszalinie, laureatka XIX 
edycji w 2019 roku w kategorii opowiadanie.

Inauguracja
W premierowej edycji konkursu „Morze a moja 

duża i mała Ojczyzna”, której finał odbył się w 2001 
roku, drogą eliminacji gminnych wyłoniono 14 lau-
reatów konkursu. Powołana przez Zarząd Związku 
komisja konkursowa w składzie: Dariusz Laddach, 
Waldemar Jaroszewicz, Krzysztof Włodarczyk, Ma-
ria Kwiecińska, Małgorzata Karczemska, dokonała 
oceny prac i wyłoniła zwycięzców konkursu. Pierw-
szą nagrodę zdobyła Dobrosława Jackowicz-Kor-
czyńska reprezentująca gminę Pruszcz Gdański, 
drugą – Aleksandra Patyk ze Świnoujścia, trzecią 
Barbara Madej ze Sztutowa. Wyróżnienia otrzyma-
ły: Małgorzata Kryger z Elbląga oraz Emilia Sokół 
z Dziwnowa. Uroczystość wręczenia nagród i wyróż-
nień odbyła się 6 czerwca 2001 r. w Sali Czerwonej 
Ratusza Głównomiejskiego i miała bogatą oprawę. 
Zaproszono na nią laureatów wraz z rodzicami lub 
opiekunami. Wszyscy uczestniczący w uroczystości 
otrzymali upominki.

Uczestnicy i zaproszeni goście oczekują na ogłoszenie wyników 
I konkursu literackiego zorganizowanego przez ZMiGM.

Zwiedzanie Portu Gdańskiego w 2001 r.  
Pierwszy po prawej Dariusz Laddach, pomysłodawca 

konkursu literackiego.
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Dariusz Laddach: – Po tak obiecującym początku 
w Związku Miast i Gmin Morskich zapadła oczywi-
ście decyzja o kontynuacji projektu. Druga edycja 
konkursu podporządkowana była dylematowi „Morze 
żywi i bogaci – fakt czy mit?”. Między innymi dzięki 
wielu miłym słowom i opiniom, które usłyszeliśmy od 
nauczycieli, uczniów i rodziców po pierwszej edycji 
konkursu, kolejną postanowiliśmy wzbogacić o kate-
gorię „twórczość plastyczna”, kierując ją do uczniów 
szkół podstawowych. Odzew przerósł nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Do Biura Związku napłynęło około 
500 prac plastycznych z wielu szkół podstawowych, 
a także przedszkoli, ośrodków opiekuńczo-wycho-
wawczych i innych placówek oświatowych. Wobec 
nadesłania bardzo wielu wspaniałych prac wyko-
nanych w wielu technikach przez dzieci i młodzież 
w dużym przekroju wiekowym, komisja konkursowa 
zdecydowała się przyznać 15 równoważnych nagród, 
bez wskazywania kolejności zajętego miejsca. Finał 
konkursu, na który przybyli laureaci zarówno czę-
ści literackiej, jak i plastycznej, odbył się 14 czerwca 
2002 r. na pokładzie „Daru Pomorza” podczas cen-
tralnych obchodów Dni Morza w Gdyni. Po części 
oficjalnej w świat żeglugi po morzach i oceanach 
młodzież wprowadziły barwne opowieści Tadeusza 
Ambrożka, kapitana „Daru Pomorza”. Dzięki niemu 
młodzież zapoznała się również z żaglowcem oraz wa-
runkami życia i pracy na nim. Dla wielu uczestni-
ków finału ogromnym przeżyciem była także wizyta 
w gdyńskim Oceanarium.

Kolejny finał również odbył się na pokładzie, tym 
razem jachtu „Baltic Lady” podczas Dni Morza. 
23 czerwca 2003 roku młodzież wraz z opiekunami 
oraz przedstawicielami Związku Miast i Gmin Mor-
skich, prezesem Waldemarem Jaroszewiczem oraz 
dyrektorem Biura Krzysztofem Włodarczykiem, spo-
tkali się w Świnoujściu. Gospodarzem był wiceprezy-
dent Świnoujścia Andrzej Szczodry. 

„Czy morskie idee Eugeniusza Kwiatkowskiego 
mogą być dla nas inspiracją po przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej?” – to temat zmagań uczest-
ników IV edycji konkursu. Tym razem laureaci 

Laureaci konkursu „Morze a moja duża i mała Ojczyzna” 
w 2003 r. na jachcie „Baltic Lady” wraz z opiekunami, 
Zarządem ZMiGM oraz wiceprezydentem Świnoujścia 

Andrzejem Szczodrym (siedzi w pierwszym rzędzie).  
Na pierwszym planie (stoi) Dariusz Laddach  

– organizator konkursu.

Wręczenie nagród  w 2002 r. na pokładzie „Daru Pomorza” 
podczas centralnych obchodów Dni Morza w Gdyni.



20 lat konkursu Związku Miast i Gmin Morskich

7

spotkali się podczas uroczystości centralnych obcho-
dów Dni Morza, 24 czerwca 2004 roku w Łebie. Pro-
tokół komisji konkursowej odczytał, w obecności wi-
ceburmistrz Łeby Marty Chełkowskiej, uczestników 
konkursu oraz ich nauczycieli, rodziców i opiekunów, 
prezes ZMiGM Waldemar Jaroszewicz. Przedtem za-
poznał ich z treścią pisma ministra edukacji naro-
dowej i sportu Mirosława Sawickiego przesłanego do 
Związku Miast i Gmin Morskich: „Cenna inicjatywa 
Związku Miast i Gmin Morskich pozwala młodym 
ludziom na poznanie polskich bogatych tradycji mor-
skich oraz przyczynia się do popularyzowania wiedzy 
o osiągnięciach gospodarczych i kulturalnych gmin 
nadmorskich. Uczestnicy mieli okazję, w oryginal-
nej formie, przedstawić aktualność idei głoszonych 
i wcielanych w życie przez Eugeniusza Kwiatkowskie-
go. Jestem przekonany, że dokonania naszego wy-
bitnego ekonomisty, polityka i publicysty mogą być 
nadal ważnym źródłem inspiracji dla młodych poko-
leń współczesnych Polaków. Gratuluję organizatorom 
konsekwencji w realizacji wartościowego projektu, 
a autorom nagrodzonych prac życzę dalszych sukce-
sów literackich”.

W Mrzeżynie i Trzebiatowie 20 i 21 czerwca 
2005 roku odbył się V finał, który przebiegł pod ha-
słem „Jak kultura, historia i gospodarka Twojej dużej 
i małej Ojczyzny mogą kształtować Europę?”. Funkcję 
gospodarza pełnił burmistrz Trzebiatowa Sławomir 
Rutkowski, który włożył wiele wysiłku w umożliwie-
nie młodzieży poznania historii i walorów turystycz-
nych Trzebiatowa.

VI edycja konkursu to nie tylko trudny temat, 
wymagający od uczestników konkursowych zma-
gań wielu przemyśleń – „Moja ojczyzna, moja gmina 
– jaki będzie mój wkład w ich przyszłość”. Uczest-
nicy finałowej gali (Ustronie Morskie, 8-9 czerwca 
2006  roku) zauroczeni zostali Ustroniem Morskim, 
jego okolicami i barwnymi opowieściami sekretarza 
gminy Adama Budki. Ta radość młodzieży z pozna-
nia nowego miejsca była nie mniejsza niż ze zdoby-
tych konkursowych laurów.

Laureaci konkursu, ich rodzice i nauczyciele w oczekiwaniu 
na ogłoszenie werdyktu V edycji konkursu.

Trzebiatów 2005 r. Moment wręczenia dyplomu zwyciężczyni 
konkursu Annie Jermakowicz z Ustronia Morskiego. 

Wręczali go, wraz z pucharem i nagrodami rzeczowymi, 
od prawej: Dariusz Laddach, główny inicjator i organizator 
konkursu, Edward Koprowski, członek zarządu ZMiGM, 

reprezentant Słupska, Waldemar Jaroszewicz, prezes ZMiGM 
i Sławomir Rutkowski, burmistrz Trzebiatowa.
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Dariusz Laddach: – I właśnie to radosne pozna-
wanie nieznanych wcześniej miejscowości, regionów 
naszego Wybrzeża zainspirowało mnie do koncepcji, 
żeby kolejne finały odbywały się nie tylko w różnych 
miejscach, ale również żeby kluczem do ich wyboru 
była miejscowość, z której pochodzi laureat konkursu 
literackiego z poprzedniego roku. Mając świadomość 
kosztów finansowych i organizacyjnych takiego mo-
delu celebracji finału – tu ogromne słowa podzięko-
wania należą się pracownikom Biura Związku Miast 
i Gmin Morskich za ich konsekwencję i ogromny 
trud ponoszony każdorazowo w przygotowanie tych 
finałów. Przyjęcie takiego modelu nie byłoby także 
możliwe bez nieocenionego wkładu pracy gospoda-
rzy miejscowości goszczących uczestników finałowej 
gali. Z kolei z punktu widzenia młodzieży korzyści 
są ogromne. Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten 
temat – wśród tych młodych ludzi są tacy, którzy 
uczestniczą w konkursie już po raz kolejny i dzięki tej 
formule byli nawet w czterech czy pięciu nieznanych 
wcześniej miejscowościach. Czy gdyby nie przyjęta 
formuła konkursowa, młodzież miałaby szansę w tak 
przystępny sposób poznać nasze polskie Wybrzeże? 

Jest jeszcze jeden aspekt mocno akcentowany 
przez nauczycieli: nie znają drugiego takiego konkur-
su, w którym nauczyciele cieszyliby się tak wielkim 
szacunkiem za swoją pracę. Jego spektakularnym 
wyrazem są zaproszenia nauczycieli wraz ze swoimi 
wychowankami do uczestnictwa w finałowej gali. 

Wiele trudu włożyli włodarze Słupska w organiza-
cję VII finału konkursu (8-9 listopada 2007 r.), któ-
ry przebiegał pod hasłem „Morze w kulturze mojego 
regionu”.

– Celem naszego konkursu „Morze w kulturze 
mojego regionu” – mówił m.in. Krzysztof Włodar-
czyk, dyrektor Biura ZMiGM – jest popularyzacja 
działalności dokonań artystycznych dzieci i mło-
dzieży z Pomorza. Tworzywo do tych dokonań sta-
nowić mają więzi lokalne zbudowane na świadomo-
ści wspólnego dziedzictwa morskiego, jego ochronie 
i kultywowaniu. Celem konkursu jest również 

Laureaci VI edycji w Ustroniu Morskim, 2006 r.

Dyrektor Biura ZMiGM Krzysztof Włodarczyk  
ogłasza wyniki VII edycji konkursu.



20 lat konkursu Związku Miast i Gmin Morskich

9

poznawanie przez młodzież tradycji społeczności 
nadmorskich i różnych form działalności społecz-
nej, a także kształtowanie tożsamości narodowej 
i regionalnej opartej m.in. na kulturze, zwyczajach 
oraz tradycji morskiej w kulturze regionu. Wyrazem 
tej świadomości – podkreślał K. Włodarczyk – jest 
wasza twórczość, która wydała tak wspaniałe owo-
ce. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich 
rodzajach twórczości, które zostały dopuszczone do 
konkursu – a więc przegląd twórczości własnej, 
konkurs plastyczny, konkurs literacki – znakomi-
tych prac było tak wiele, że jury konkursu miało 
ogromny problem z wyłonieniem laureatów.

W pięknym Ratuszu Miejskim zaprezentowano 
nie tylko prace laureatów, ale także program świad-
czący, że w Słupsku dąży się do wytworzenia związ-
ków z morzem już od najmłodszych lat. Dowód dała 
Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku, której uczennice 
i uczniowie uświetnili finałową galę swoimi wystę-
pami. Były piosenki zaśpiewane przez chór, tańce 
w wykonaniu grupy Cykady oraz solowe występy 
piosenkarzy Sebastiana Łukaszewicza i Michała 
Dużyńskiego. Z kolei Agata Ceynowa zademon-
strowała piękne ręczne hafty charakterystyczne dla 
rożnych obszarów Polski północnej. Warto dodać, że 
poprzedniego dnia młodzież uczestniczyła w warsz-
tatach, które prowadzili malarz marynista Wojciech 
Górecki oraz pisarz kpt. Andrzeja Soysal.

Do Darłowa zaproszono (20-21 października 
2008 roku) finalistów oraz gości VIII edycji konkursu 
„Morze a moja duża i mała Ojczyzna”. Tomasz Bobin, 
delegat Związku Miast i Gmin Morskich z Darłowa, 
był przewodnikiem dwudniowej gali. Warsztaty arty-
styczne „Darłowska Akademia Morska” w wykona-
niu młodzieży z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie 
były wstępem do wizyty w tej szkole i późniejszej na 
szkolnej flagowej jednostce „Franek Zubrzycki II”, 
gdzie minął cały wieczór. Gala konkursowa i wielki 
finał odbyły się w gościnnych salach Zamku Książąt 
Pomorskich w Darłowie.

Organizatorzy zapraszali ciekawych gości, którzy  
przybliżali młodzieży świat na styku kultury i morza. 

Na zdjęciu kpt. ż.w. Andrzej Soysal podczas warsztatów 
literackich, Słupsk 2007 r.

Wiceprezydent Słupska Ryszard Kwiatkowski  
wita finalistów, Słupsk 2007 r.
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IX edycja konkursu organizowanego przez Zwią-
zek Miast i Gmin Morskich w 2009 roku, podob-
nie jak w dwóch poprzednich, zrealizowana została 
ze środków finansowych ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego. Laureatów konkursu pod hasłem 
„Morska edukacja młodych talentów Wybrzeża” go-
ścił 4-5 czerwca Gdańsk. W tej edycji patronat nad 
konkursem przyjęli: minister edukacji narodowej, 
marszałkowie województw pomorskiego, warmiń-
sko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, prezydent 
Gdańska oraz Pomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna. Wizyta w Szymbarku i uczestnictwo 
w warsztatach plastyczno-literackich Andrzeja Soy-
sala oraz wykładowcy gdańskiej Akademii Sztuk 
Pięknych Zbigniewa Blekiewicza, a także zwiedzenie 
Centrum Hewelianum następnego dnia poprzedziły 
finałową galę, która odbyła się w Muzeum Bursztynu 
w Gdańsku.

„Bardzo dziękuję za zaproszenie na Galę Finało-
wą X edycji konkursu „Natura 2000 turystycznym 
wyzwaniem dla mojego nadmorskiego regionu”, 
nad którą objął patronat Pan Stanisław Gawłow-
ski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. 
Dziękuję wszystkim uczestnikom za wzięcie udzia-
łu w konkursie, kierując serdeczne gratulacje jego 
laureatom. Podkreślając jednocześnie, że doceniam 
trud włożony w przygotowanie prac konkursowych. 
Wysoka świadomość otaczającej nas przyrody, jej 
wartości – nie tylko estetycznej, ale i finansowej 
– powinna towarzyszyć mieszkańcom nadmorskich 
gmin od dzieciństwa. Dlatego wyrażamy dumę 
z postawy młodzieży, która przez wzięcie udziału 
w konkursie podkreśla świadomość i wiedzę eko-
logiczną, oraz szacunek dla środowiska naturalne-
go – swojego miejsca zamieszkania, a w przyszłości 
miejsca pracy”.

Z listu Michała Kiełsznia, generalnego dyrektora 
ochrony środowiska, wystosowanego do Związku Miast 
i Gmin Morskich oraz uczestników X edycji konkursu 
„Morze a moja duża i mała Ojczyzna”.

Wystawa prac konkursowych  
w Darłowskim Ośrodku Kultury, 2008 r.

W Szymbarku, 2009 r.
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Minęła dekada
Jak współcześnie kreować świadomość wspólnego 

dziedzictwa narodowego, jak ją chronić i wytworzyć 
poczucie potrzeby własnego udziału w tym pro-
cesie? Po dziesięciu latach Związek Miast i Gmin 
Morskich, który podjął taką próbę, mógł z prze-
konaniem stwierdzić, że organizując konkurs pn. 
„Morze a moja duża i mała Ojczyzna”, wypełniał 
tę niełatwą rolę. Potwierdziła to także jubileuszowa, 
X edycja konkursu, która odbyła się 9 i 10 wrze-
śnia 2010 r. w Ustroniu Morskim – tym razem pod 
hasłem „Natura 2000 –  turystycznym wyzwaniem 
dla mojego nadmorskiego regionu”. Patronat nad 
konkursem przyjęli minister: edukacji narodowej, 
minister sportu i turystyki, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska, marszałkowie województw 
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachod-
niopomorskiego. 

Spośród setek prac komisja konkursowa w skła-
dzie: Piotr Jania, wiceprezes ZMiGM – przewodni-
czący komisji konkursowej, Jacek Świdziński, członek 
Zarządu ZMiGM oraz Sylwia Lament, Magdalena 
Woźniak, przedstawiciele ZMiGM, a także Dariusz 
Laddach, delegat gminy Krokowa, Tomasz Bobin, 
delegat miasta Darłowo, Marcin Kubera, dzienni-
karz, Andrzej Szkocki, fotoreporter, dokonała wybo-
ru prac finałowych.

Z okazji jubileuszowej edycji konkursu Związek 
Miast i Gmin Morskich uhonorował tych, którzy 
wnieśli największy wkład w organizację konkursu, 
jego przygotowanie i przeprowadzenie w minionych 
dziesięciu latach. Osobom tym przyznane zostały 
specjalne statuetki upamiętniające ich wkład. Wśród 
uhonorowanych znaleźli się: Tomasz Bobin (dyrektor 
Urzędu Morskiego w Słupsku), Adam Budka (sekre-
tarz gminy Ustronie Morskie), Marta Chełkowska 
(prezes PROT), Wanda Zofia Daczkowska (Wydział 
Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku), Maria Kwie-
cińska (wieloletni pracownik ZMiGM), Dariusz Lad-
dach (delegat gminy Krokowa), Sławomir Ruszkowski 

W Muzeum Bursztynu w Gdańsku uczestników gali 
w 2009 r. wita dyrektor Biura Grzegorz Walczukiewicz.

Uczestnicy jubileuszowego finału  
w Ustroniu Morskim, 2010 r.
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(burmistrz Trzebiatowa), Andrzej Szczodry (wicepre-
zydent Świnoujścia) oraz Krzysztof Włodarczyk (eks-
pert ZMiGM).

Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor Biura Związku 
Miast i Gmin Morskich, podkreślając uroczysty cha-
rakter jubileuszowej gali, powiedział:

– Dziesiąta edycja konkursu „Morze a moja duża 
i mała Ojczyzna” – „Natura 2000 – turystycznym 
wyzwaniem dla mojego nadmorskiego regionu” była 
nie tylko jubileuszowa, ale i rekordowa. Komisja kon-
kursowa musiała wykonać niezłą pracę, żeby wyło-
nić najpierw grono finalistów, a następnie laureatów 
w poszczególnych kategoriach. Zadanie tym trud-
niejsze, że autorzy, pomimo młodego wieku, prezen-
tują wysoki poziom artystyczny. Nic więc dziwnego, 
że komisja wyłoniła nie tylko „miejsca na podium”, 
ale również prace zostały uhonorowane wyróżnienia-
mi. Mam nadzieję, że wysoki poziom uda się utrzy-
mać także w przyszłości, gdyż Związek zamierza kon-
tynuować konkurs również w nadchodzących latach. 
Cieszę się, że mogliśmy laureatów uhonorować cieka-
wymi nagrodami, bo te stanowią zawsze dodatkową 
motywację dla uczestników konkursu.

I po co to wszystko unicestwiać?
Stawiać – by zburzyć, dbać – by rujnować,  
chronić – by przywłaszczyć.
Z wiersza Bez szans (I miejsce, 2011 r.),  
Dominika Krzyszczyk

Nową dekadę konkursową rozpoczął XI finał, 
który odbył się 8-9 września 2011 roku w Sopocie. 
Tym  razem konkurs przebiegał pod hasłem „Natu-
ra 2000 – ekologiczne dziedzictwo twojego regionu”, 
a patronowali mu: minister edukacji narodowej Ka-
tarzyna Hall, sekretarz stanu w Ministerstwie Środo-
wiska Stanisław Gawłowski, marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydent Sopo-
tu Jacek Karnowski.

W uroczystym finale wzięli także udział: Beata 
Wolak z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Magda-
lena Małek z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego 

Z okazji jubileuszu X-lecia Związku wręczane były 
pamiątkowe statuetki, Ustronie Morskie 2010 r.
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w Sopocie oraz Dorota Sypień i Radosław Szewczyk 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Sponsorami finału byli: Urząd 
Miejski w Sopocie i Urząd Miejski w Gdańsku oraz 
firmy Ziaja i Lonza Nata.

Meandry życia w Grodzisku w Sopocie na kanwie 
których przywrócono karty z przeszłości opowiadają-
ce o życiu mieszkańców nadmorskich miejscowości 
przed wiekami, spacer po molo i sopockim deptaku 
–  to niezapomniane przeżycia towarzyszące głów-
nemu wydarzeniu – uroczystej gali zwieńczającej 
XI edycję konkursu.

W 2012 roku konkurs przebiegał pod hasłem 
„Żeglowanie pod okiem Natury”, a honorowy pa-
tronat objął marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysłąw Struk. Konkurs „Żeglowanie pod okiem 
Natury” zrealizowany został w ramach projektu 
pn. „Ekoturystyczne Wybrzeże – rozwój sieci miast 
i gmin morskich przez edukację ekologiczną” i do-
finansowany ze środków Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten ma 
na celu integrację środowiska związanego ze Związ-
kiem Miast i Gmin Morskich na rzecz popularyzacji 
wiedzy dotyczącej ekoturystyki i żeglarstwa. W jego 
ramach prowadzone są badania ankietowe, szkole-
nia, stworzona została platforma współpracy między 
członkami ZMiGM na rzecz kształtowania proeko-
logicznej świadomości oraz propagowania korzyści 
związanych z ekoturystyką. Ważnym celem projektu 
jest także wskazanie na możliwości wykorzystania 
powstałej sieci jako przekaźnika informacji od oby-
watela do administracji oraz jako narzędzia wywie-
rania wpływu i pozytywnej zmiany w swojej gminie. 
Jednym z ważniejszych narzędzi projektu był również 
konkurs z cyklu „Morze a moja duża i mała Ojczy-
zna”. W maju 2012 r. zebrała się na swoim posiedze-
niu główna komisja konkursowa, która oceniła na-
desłane prace i wybrała laureatów. Jedną z nagród 
było uczestnictwo laureatów w obozach żeglarskich, 
podczas których młodzież brała udział w kursach 
kończących się możliwością uzyskania patentów 
żeglarskich. Dlatego laureaci musieli być wybrani 

W Grodzisku w Sopocie, 2011 r.

Uczestnicy XI finału, Sopot 2011 r.
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już w maju, a oficjalne ogłoszenie wyników połą-
czone z wręczeniem dyplomów i nagród nastąpiło 
3 grudnia 2012 r. w Koszalinie podczas konferencji 
zorganizowanej w ramach realizowanego projek-
tu „Ekoturystyczne Wybrzeże – rozwój sieci miast 
i gmin morskich przez edukację ekologiczną”. W ra-
mach XII edycji Związek przygotował i wydał także 
„Przewodnik po portach i przystaniach morskich 
polskiego Wybrzeża”, którego okładkę zdobi praca 
laureatki konkursu – Emilii Kleiny z Łeby, która za-
jęła I miejsce w kategorii malarstwo.

XIII edycja konkursu „Morze a moja duża i mała 
Ojczyzna” przebiegła pod hasłem „My dla Morza, 
Morze dla nas”. Jej finał współfinansowany był ze 
środków Programu Transgranicznego Południowy 
Bałtyk 2007-2013 w ramach projektu „MARRIA-
GE – better marina management, harbour network 
consolidation and water tourism marketing in the 
southern Baltic rim”. Laureaci tej edycji konkursu 
zostali zaproszeni 5-6 września 2013 r. do Centrum 
Żeglarskiego i Mariny w Szczecinie. Centrum Że-
glarskie zlokalizowane jest w malowniczym miejscu 
nad jeziorem Dąbie, największym w województwie 
zachodniopomorskim i czwartym co do wielkości 
w Polsce. Laureaci zwiedzili Szczecin, na chwilę dłu-
żej zatrzymując się w jednym z największych w Polsce 
muzeów o profilu technicznym – Muzeum Techniki 
i Komunikacji. 

Dużą atrakcją dla uczestników finału był rejs po 
szczecińskim porcie motorówkami Straży Miejskiej. 
W uroczystej atmosferze, z udziałem Mariusza Ką-
dziołki, wiceprezydenta Szczecina oraz Piotra Jani, 
delegata Szczecina do ZMiGM i wiceprezesa Związ-
ku odbyło się w sali szczecińskiego Urzędu Miasta 
wręczenie dyplomów i nagród.

Niewątpliwie tradycyjne rybactwo morskie jest 
skarbem kulturowym mojej małej Ojczyzny. 
Środowisko, w którym mieszkamy, nasze życie 
zawsze było i jest związane z morzem. Każde 
pokolenie powinno dostrzegać i doceniać swoje 
otoczenie i jednocześnie czuć się odpowiedzialnym 

Laureaci XIII edycji konkursu, Szczecin 2013 r.

Portret zbiorowy, Koszalin 2012 r.
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za jego ochronę. Musimy pamiętać, że tradycja 
morska to kluczowy element, który pozwolił prze-
trwać minione wieki i zachować tożsamość aż do 
XXI wieku.
Mateusz Rudolf, gimnazjum Publiczne nr 3 w Świ-
noujściu, Tradycyjne rybactwo morskie skarbem 
kulturowym Wybrzeża – I miejsce w kategorii esej.

„Tradycyjne rybactwo morskie skarbem kulturo-
wym Wybrzeża” to dobry temat do rozmowy w go-
ścinnych progach Pucka, który zaprosił laureatów 
konkursu „Morze a moja duża i mała Ojczyzna” 
23 i 24 czerwca 2014 roku, gdzie już po raz XIV mło-
dzież gimnazjalna i ze szkół ponadgimnazjalnych spo-
tkała się na uroczystej gali uhonorowania laureatów 
konkursu konsekwentnie co rok organizowanej przez 
Związek Miast i Gmin Morskich. Wyniki konkursu 
ogłosili i nagrody wręczyli: Piotr Jania, wiceprezes 
Związku Miast i Gmin Morskich, Grzegorz Wal-
czukiewicz, dyrektor Biura ZMiGM oraz burmistrz 
Pucka Marek Rintz. Partnerami XIV edycji finału 
konkursu byli: Gdańska Agencja Rozwoju Gospo-
darczego investGDA, Północnokaszubska Lokalna 
Grupa Rybacka oraz Urząd Miasta Puck.

To niebywałe ile ten relikt zamierzchłej przeszłości, 
który notabene z powodzeniem broni się do dzisiaj, 
wzbudza emocji i refleksji. Dopiero prace nadesłane 
na XV edycję konkursu „Morze a moja duża i mała 
Ojczyzna”, który przebiegał pod tytułem „Pamię-
tajmy o latarniach”, uświadomiły ogromne pokłady 
wrażliwości współczesnej młodzieży w tym aspekcie 
kultury i gospodarki morskiej. Ci, których prace oce-
niono jako najlepsze, rozmawiali o tym w Świnoujściu 
18 i 19 czerwca 2015 roku. W Galerii Art. w Miejskim 
Domu Kultury wiceprezydent Świnoujścia Paweł Suj-
ka oraz wiceprezes Związku Miast i Gmin Morskich 
Piotr Jania wręczyli im dyplomy i cenne nagrody ufun-
dowane przez Urząd Morski w Szczecinie. 

Gospodarzem finału XVI edycji konkursu zo-
stał Pruszcz Gdański. Pruszcz Gdański w morskim 
konkursie? I to z całkiem uzasadnionych wzglę-
dów. Pruszcz Gdański to miasto, które w przeszłości 

Uczestnicy gali w Pucku, 2014 r.

Świnoujście, 2015 r.
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znajdowało się nad jeziorem lagunowym, gwarantu-
jącym bezpośrednie połączenie z morzem. Tym sa-
mym obszar ten stanowił jeden z ostatnich etapów 
na szlaku łączącym bursztynonośne wybrzeża Bałty-
ku z terenami Cesarstwa Rzymskiego. 9 i 10 czerw-
ca 2016 roku laureaci konkursu wraz z opiekunami 
zostali zaproszeni właśnie do Międzynarodowego 
Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim.

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzyna-
rodowego Szlaku Bursztynowego z okresu wpływów 
rzymskich w Pruszczu Gdańskim jest wyjątkowym 
przedsięwzięciem turystyczno-archeologicznym w ska-
li całego kraju. Realizacja projektu zwiększyła atrak-
cyjność turystyczną Pomorza i przyczynia się do pro-
mocji dziedzictwa kulturowego tego obszaru Morza 
Bałtyckiego. Temat szlaku bursztynowego i wymiany 
handlowej z prowincjami Imperium Rzymskiego sta-
nowi ważny element dorobku kulturowego tej części 
Europy i rejonu Pomorza.

W uroczystej gali konkursowej – poza laureatami 
– udział wzięli także: gospodarz miasta Janusz Wró-
bel, sponsorzy konkursu: przedstawiciele Zarządu 
firmy Sita Północ sp. z o.o., Mariusz Bogusz, prezes 
Zarządu oraz Magdalena Adamkiewicz, wiceprezes 
Zarządu, a także Robert Pytlos, pełnomocnik prezy-
denta Gdańska ds. bursztynu. Uczennicom z Dziw-
nowa osobiście kibicował Grzegorz Joźwiak, bur-
mistrz miasta.

„Poza utartym szlakiem – nieodkryte skarby 
Twojego regionu” – takim tytułem opatrzyli orga-
nizatorzy XVII edycję konkursu, której finał odbył 
się 8 i 9 czerwca 2017 roku w Dziwnowie. W pierw-
szym dniu goście uczestniczyli w spacerze po uli-
cach miasta z udziałem przewodnika Krzysztofa Za-
wilińskiego, który opowiedział o historii Dziwnowa, 
jego miejscach, wydarzeniach i ludziach. Uczestni-
cy eskapady zobaczyli m.in. Zatokę Wrzosowską, 
sezonową marinę i port jachtowy, most zwodzo-
ny, promenadę nadmorską i Aleję Gwiazd Spor-
tu. W uroczystości udział wzięły przedstawicielki 

W Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym 
Faktoria w Pruszczu Gdańskim, 2016 r.

W Dziwnowie, 2017 r.
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miasta Joanna Piwińska, wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta oraz Iwona Szulc, sekretarz miasta Dziwnów. 

Podczas uroczystej gali konkursowej laureaci po-
znali miejsca, które zajęli w poszczególnych kate-
goriach. Ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród 
towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac. Konkurs 
zorganizowany został w rożnych technikach i for-
mach: na kategorie literackie złożyły się esej i opo-
wiadanie, natomiast kategorie plastyczne stanowiły 
rysunek i fotografia. 

W następnym roku, 18 maja 2018 r. w Gdańsku 
zebrała się główna komisja konkursowa, która po 
zapoznaniu się z nadesłanymi pracami wyłoniła na-
zwiska laureatów osiemnastej edycji. Autorzy nagro-
dzonych prac wraz z opiekunami 7 i 8 czerwca 2018 r. 
zostali zaproszeni kolejny raz do Pruszcza Gdańskie-
go na finał konkursu.

2018 rok przebiegał pod znakiem 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości, dlatego kolejna 
edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Morska 
droga do wolności”. Zgodnie z programem dwudnio-
wej imprezy uczestnicy finału rozpoczęli swój pobyt 
od zwiedzenia rekonstrukcji osady handlowej Fakto-
ria, gdzie dzięki obejrzanej prezentacji i opowieściom 
przewodnika przenieśli się w czasie o niemal 2000 
lat. Poznali warunki życia Gotów – mieszkańców Po-
morza z początku ery i zobaczyli, jak wyglądało życie 
w gockiej osadzie. Zgłębili tajniki dawnych rzemiosł, 
obróbkę bursztynu i unikatową wystawą zabytków 
z terenu Pruszcza Gdańskiego. Młodzież miała także 
okazję własnoręcznie wykonać, starożytną techniką, 
gliniane naczynia. W drugim dniu finału, podczas 
uroczystej gali konkursowej ogłoszone zostały wyniki 
konkursu i zaprezentowane zostały prace plastyczne 
finalistów konkursu.

Zwyciężczynie konkursu literackiego (tym razem 
wśród laureatów tej kategorii były same dziewczę-
ta) odczytały swoje prace. W ceremonii wręcze-
nia pamiątkowych dyplomów i cennych nagród 
uczestniczyli: Janusz Wrobel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego, Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor 

Spotkania z okazji wręczenia nagród sprzyjały także 
prezentacji innych niż konkursowe umiejętności...  

(Słupsk 2007 r.) 

Pruszcz Gdański, 2018 r.
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Biura ZMiGM oraz Piotr Pułkowski, dyrektor CKiS 
w Pruszczu Gdańskim.

„Dotarłam do brzegu, odkryłam już siebie.
Nie chcę zostawać, chcę płynąć przed siebie. 
Moje przeznaczenie z Bałtykiem związane. 
Wracam znów do łodzi, odpływam w nieznane.”
Fragment wiersza Kariny Wachowicz ze Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Mor-
skim pt. Przeznaczenie, laureatki I miejsca w XIX 
edycji konkursu plastyczno-literackiego zorganizo-
wanego w 2019 roku, który przebiegał pod hasłem: 
„Jeszcze się tam żagiel bieli... czyli morskie opowieści”. 

Opowieści było wiele i potwierdzały ogromną 
wrażliwość młodzieży nie tylko na filozoficzne aspek-
ty życia, takie jak czas, przemijanie, poszukiwanie 
własnej tożsamości, ale i na patriotyczne wartości 
związane z miejscem urodzenia, życia, poszukiwa-
niem stygmatów określających własną i wspólną oso-
bowość. 

Jak zwykle i tym razem młodzież nie zawiodła, 
co oznaczało, że komisja konkursowa miała nieła-
twe zadanie wyłonienia laureatów w poszczególnych 
kategoriach. To właśnie z nimi 13 września 2019 r. 
w Krokowej spotkali się przedstawiciele Związku 
Miast i Gmin Morskich z członkiem zarządu Jarosła-
wem Kłodzińskim i dyrektorem Biura ZMiGM Mar-
cinem Makowskim na czele. W uroczystym finale 
XIX edycji konkursu wzięli także udział Dariusz Lad-
dach, pomysłodawca konkursu „Morze a moja duża 
i mała Ojczyzna”, Izabela Adamczyk, Grażyna Pa-
tryn, kustosz Muzeum Regionalnego, Ludwika Cie-
rocka, wieloletnia delegatka Krokowej do ZMiGM 
oraz opiekunowie laureatów. Zaproszeni przez Zwią-
zek Miast i Gmin Morskich uczestnicy finału zjawili 
się w Krokowej już dzień wcześniej. Warto bowiem 
raz jeszcze podkreślić, że jedną z niezaprzeczalnych 
wartości konkursu jest stwarzanie jego uczestni-
kom możliwości poznania różnych regionów naszego 
kraju. Tradycyjnie bowiem miejsce kolejnego finału 
wyznacza laureat konkursu literackiego, tj. odbywa 
się w miejscowości, z której pochodzi wspomniany 

Krokowa, 2019 r.
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laureat, a organizatorzy i gospodarze miejscowości 
dbają, by młodzież miała możliwość atrakcyjnego 
spędzenia czasu podczas uroczystego finału. Nie ina-
czej było i w 2019 roku. Na początek – piękne widoki 
całej okolicy z tarasu widokowego w Dębkach, a po-
tem dzięki opiece kustosz Muzeum Regionalnego 
w Krokowej Grażynie Patryn poznanie historii tego 
ciekawego regionu. Dalszego ciągu tych interesują-
cych opowieści młodzież wysłuchała w zamku w Kro-
kowej, po którym spacer uczestnicy finału odbyli 
wraz z Aleksandrą Machalską. 

Uroczysty finał XIX edycji konkursu „Morze 
a moja duża i mała Ojczyzna” przebiegającego pod 
hasłem „Jeszcze się tam żagiel bieli... czyli morskie 
opowieści” odbył się w siedzibie Urzędu Gminy Kro-
kowa. Uczestników powitał dyrektor Biura ZMiGM 
Marcin Makowski, który pogratulował wszystkim fi-
nalistom zaangażowania i wysokiego poziomu prac. 
Oficjalnemu ogłoszeniu laureatów towarzyszyło wiele 
emocji i radości, nie bez znaczenia były także atrak-
cyjne nagrody. Laureaci zaprezentowali także swoje 
prace – zarówno plastyczne, jak i odczytane zostały 
utwory literackie. Poczęstunek i kuluarowe rozmowy 
zwieńczyły uroczysty finał. I choć pełne emocji spo-
tkanie w Krokowej związane było z XIX edycją kon-
kursu „Morze a moja duża i mała Ojczyzna” – towa-
rzyszyły mu deklaracje uczestnictwa w jubileuszowej, 
XX edycji konkursu, której finał wyznaczony został 
w Ustroniu Morskim.

Jubileusz – z poślizgiem 
Na szczęście doszło „tylko” do dwuletniego przesu-

nięcia organizacji jubileuszowej, XX edycji konkur-
su „Morze a moja duża i mała Ojczyzna”. Pandemia 
COVID-19 sparaliżowała cały świat, który zamarł 
w oczekiwaniu na rozwój wydarzeń, co oczywiste 
musiało spowodować prolongatę organizacji kolejnej 
edycji konkursu. Na szczęście pandemię zdołaliśmy 
opanować i wrócić do w miarę normalnego życia. 

Finaliści konkursu podczas spotkania w Krokowej 
w ostatniej przed wybuchem pandemii  

gali wręczenia nagród.
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Również w wymiarze Związku Miast i Gmin Mor-
skich oraz organizacji konkursu. 

Jubileuszowa, XX edycja konkursu „Morze a moja 
duża i mała Ojczyzna” odbyła się 2-3 czerwca 2022 
roku w uroczystych okolicznościach. Jej uczestnicy 
zawitali bowiem do gościnnego Gdańska i historycz-
nych komnat Ratusza Głównego Miasta. 

W tym roku uczestnicy stanęli wobec trudnego 
tematu – „Już nie ma dzikich plaż”. Jak zwykle przez 
tyle minionych lat i tym razem młodzież stanęła na 
wysokości zadania, a w rezultacie komisji konkur-
sowej nie było łatwo wyłonić laureatów w poszcze-
gólnych kategoriach. To właśnie z nimi 3  czerw-
ca 2022  r. w Gdańsku spotkali się przedstawiciele 
Związku Miast i Gmin Morskich z prezesem zarzą-
du Alanem Aleksandrowiczem i dyrektorem Biura 
ZMiGM Marcinem Makowskim na czele. W uroczy-
stym finale XX edycji konkursu wzięli także udział 
opiekunowie laureatów.

Tradycyjnie finaliści konkursu spotykają się 
w miejscowości, z której pochodzi laureat pierwszego 
miejsca w konkursie literackim, jednak tym razem, 
ze względu na skalę pomocy, jakiej Ustronie Morskie 
udziela ukraińskim uchodźcom wojennym, Gdańsk 
zastąpił Ustronie Morskie w roli gospodarza i gościn-
ne progi Ratusza Głównego Miasta powitały finali-
stów konkursu.

Zaproszeni przez Związek Miast i Gmin Morskich 
uczestnicy finału zjawili się w Gdańsku już dzień 
wcześniej. Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu – to 
hasło od lat jest wyróżnikiem Gdańska spośród 
innych miast świata, a jego wspaniałą wizytówką 
jest Muzeum Bursztynu w Gdańsku mieszczące się 
w Wielkim Młynie. I właśnie tam zaproszona mło-
dzież miała okazję nie tylko zapoznać się ze wspania-
łą kolekcją eksponatów, ale także historią i wieloma 
ciekawostkami związanymi z bursztynami. Przewod-
niczką po tym fascynującym świecie była Katarzyna 
Michalska z Krajowej Izby Gospodarczej Burszty-
nu, która przeprowadziła także z młodymi ludźmi 

Wizyta w Muzeum Bursztynu, 2022 r.
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interesujące warsztaty przybliżające im w jeszcze 
większym stopniu tajemniczy świat bursztynu. 

Przypomnijmy, że uroczysta XX edycja konkursu 
„Morze a moja duża i mała Ojczyzna” przebiegła pod 
hasłem „Już nie ma dzikich plaż”. Uczestników finału 
powitał dyrektor Biura ZMiGM Marcin Makowski, 
który pogratulował wszystkim finalistom zaangażo-
wania i wysokiego poziomu prac. Wyraził zadowole-
nie, że można było powrócić do wieloletniej tradycji 
przeprowadzania konkursu i wyraził przekonanie, 
że również w kolejnych latach z tak ogromną pasją 
młodzież weźmie udział w związkowym konkursie. 
Alan Aleksandrowicz, prezes Związku Miast i Gmin 
Morskich, pogratulował wszystkim finalistom, pod-
kreślając, że najważniejsza jest pasja, która towarzy-
szy tworzeniu tych wszystkich prac. – Dzisiaj z tych 
ścian Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta 
patrzą na was królowie – powiedział – a ja życzę 
wam, żeby wasze młodzieńcze pasje, które znalazły 
wyraz w konkursowych pracach związały was w wa-
szym dorosłym życiu z morzem, z gospodarką morską. 
Morze potrzebuje młodych ludzi, którzy z oddaniem 
potrafią poświęcić mu swoje siły.

Oficjalnemu ogłoszeniu laureatów towarzyszyło 
wiele emocji i radości. Laureaci zaprezentowali swoje 
prace – zarówno plastyczne w formie okolicznościo-
wej wystawy, jak i odczytane zostały utwory literac-
kie oraz poetyckie. Jak zwykle kuluarowe rozmowy 
zwieńczyły uroczysty finał. Jednym z wątków były 
projekty związane z kolejną edycją konkursu. 

Warto dodać, że z okazji jubileuszowej edycji kon-
kursu Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Ustroniu Morskim, której uczniowie tradycyjnie 
biorą udział – i zdobywają laury – przygotowała oko-
licznościowy folderek. Na jego stronach znalazły się 
m.in. wspomnienia uczestników konkursu.

„Konkurs ZMiGM był jednym z moich ulubio-
nych. Swoich sił próbowałam kilkakrotnie, ostat-
ni raz w pierwszej klasie liceum. Każdą edycję 
wspominam bardzo ciepło i chętnie wracam do 
tych miłych chwil spędzonych razem z innymi 

Finaliści XX edycji konkursu w Ratuszu Głównego Miasta 
w Gdańsku, 2022 r.
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finalistami. Konkurs ten umożliwia spojrzenie 
z nowej perspektywy na to, co nam, mieszka-
jącym nad morzem, jest najbliższe, a jednocze-
śnie tak codzienne, że często przechodzimy obok 
– oczywiście niesłusznie – bez żadnej refleksji. 
Mowa oczywiście o morzu i jego wszystkich od-
cieniach. Obecnie studiuję w Warszawie, często 
odczuwam brak jodu i konkursu, który z całą 
pewnością sprawił, że jeszcze bardziej doceniłam 
i pokochałam okolice, w których przyszło mi do-
rastać i kształtować siebie oraz moją osobowość”.  
Anna Radka 

Dariusz Laddach: – Mogę z satysfakcją mówić 
o wkładzie w prawdziwie mądrą edukację morską 
młodzieży. Jak widać, formuła konkursu okazała się 
niezwykle trafiona. Zmieniają się uwarunkowania, 
ministrowie, pokolenia uczniów, a konkurs przez 
dwa dziesięciolecia trwa. Najwyraźniej wkroczyliśmy 
w trzecią dekadę konkursowych spotkań pod zawo-
łaniem Morze a moja duża i mała Ojczyzna...
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Prace konkursowe
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2001
I  F I N A Ł  K O N K U R S U

Dobrosława Jackowicz-Korczyńska
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Bohaterów Grudnia ‘70 w Łęgowie

W szyscy wiemy, czym jest morze. Nawet małe 
dziecko odpowie, że to „duża woda”. Według 

leksykonu morze to część oceanu, zwykle przylegająca 
do kontynentu, oddzielona od otwartego oceanu pół-
wyspem, łańcuchem wysp lub podwodnym wzniesie-
niem dna. Taką definicję morza znajdziemy w nauko-
wych wydawnictwach, lecz jakże jest ona sucha i uboga 
w porównaniu z pięknym i groźnym żywiołem, który 
możemy podziwiać stojąc na złocistej plaży. Tylko wte-
dy, wdychając słony zapach bryzy, doświadczamy czegoś 
niezwykłego i niewypowiedzianego – możemy poczuć, 
że jesteśmy częścią świata. Wtedy też można zrozumieć 
tęsknotę wielu ludzi, dla których zobaczenie morza jest 
marzeniem życia.

Morze zawsze było „oknem na świat”. Już starożytne 
cywilizacje rozwijały się nad brzegami rzeki i mórz. Śle-
dząc historię można spostrzec, że kraje nadmorskie roz-
wijały się najszybciej, a miasta, posadowione nad brze-
giem morza czy u ujścia wielkich rzek, były najbogatsze. 

Mam to szczęście, że żyję nad polskim morzem. Mo-
rze Bałtyckie jest ściśle związane z moją dużą ojczyzną 
Polską oraz małą ojczyzną – okolicami Gdańska, gdzie 
mieszkam z moimi rodzicami i rodzeństwem, gdzie wy-
rastam i uczę się.

Losy Polski już od jej początków związane były z mo-
rzem, a Gdańsk w historii mojej ojczyzny zawsze odgry-
wał bardzo ważną rolę.

Początek kultury europejskiej i chrześcijańskiej 
w Polsce wiązał się z przybyciem św. Wojciecha do 
Gdańska. Ten święty męczennik wprowadził naszą 
część Europy w zasięg oddziaływania kultury śródziem-
nomorskiej. Gdańsk, wstępując w krąg chrześcijańskiej 

Europy, stał się pełnoprawnym członkiem nowożytne-
go świata z jego uniwersalnym systemem wartości.

W przedziwny sposób łączy się historia Polski z tere-
nami, na których mieszkam. Król Władysław Łokietek 
w 1306 roku wysłał Wojsława z Rusocina (wsi sąsia-
dującej z moim Łęgowem), chorążego gdańskiego oraz 
kasztelana puckiego, a w tamtych czasach jednego 
z najbogatszych rycerzy Pomorza Gdańskiego, na po-
moc Gdańskowi przed atakiem Brandenburczyków. 
Rycerz Jan z Rusocina około 1380 roku sprowadził za-
konników z Pragi, założył klasztor kartuzów w dzisiej-
szych Kartuzach i zapisał im wiele ziem – między inny-
mi wieś Gdynię. W trakcie pobytu w Gdańsku króla 
Jana Kazimierza w latach 1656-1657 w Łęgowie rozbito 
główny obóz wojsk królewskich.

Mieszkam i chodzę do szkoły w Łęgowie. Te wyda-
rzenia historyczne wiążą ściśle dzieje mojej małej ojczy-
zny z dziejami całej Polski.

Gdańsk był zawsze bogatym miastem. Nawet królo-
wie polscy pożyczali pieniądze od bogatych mieszczan 
gdańskich. W XIV wieku Gdańsk został przyjęty do 
Hanzy – kupieckiego związku miast portowych. Od 
tej pory „moje” miasto rosło w potęgę i bogaciło się. 
O Gdańsk zabiegali polscy królowie, ale mieszkańcy 
tego grodu też widzieli korzyści wynikające z połącze-
nia z Polską. Gdańszczanie, dumni i niepokorni, z wła-
snej woli wybrali związek z Polską, bo związek ten był 
podstawą ich potęgi. Trwałe więzi z Polską zapocząt-
kowały przywileje króla Kazimierza Jagiellończyka z lat 
1454-1457, które Gdańsk umiejętnie interpretował na 
swoją korzyść. Przywileje te oraz więź z naturalnym za-
pleczem gospodarczym – ogromnym dorzeczem Wisły 

„Morze, a moja duża i mała Ojczyzna”
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– uczyniły z Gdańska miasto, o którym mówiono, że 
jest spichlerzem Europy. Tu krzyżowały się drogi han-
dlowe z południa, zachodu i wschodu. Jedną z nich był 
szlak wiślany, najważniejsza droga handlowa wiodąca 
z ziem polskich, głównego dostawcy płodów rolnych 
i leśnych oraz drewna.

Po roku 1466 większość dochodów pochodzących 
z różnego rodzaju ceł, opłat i podatków zasilała kasę 
miejską. W XV i XVI wieku każdego roku pomiędzy 
lutym a listopadem zawijało do tutejszego portu ponad 
2000 statków po towary, które docierały z głębi Polski. 
W tym czasie, zwanym złotym wiekiem miasta, prze-
ładowywano w Gdańsku 75% polskiego eksportu. 300 
wielokondygnacyjnych spichrzów wypełniało się pol-
skim zbożem, na które niecierpliwie czekała Europa. 
Długość portowych nabrzeży przerastała londyńskie, 
a gdański żuraw – dziś jeden z najpopularniejszych ele-
mentów miejskiego pejzażu – aż do XIX wieku był naj-
większym w Europie dźwigiem portowym.

Szlachcic polski był mile widzianym w Gdańsku 
gościem i klientem. Po sprzedaży swoich towarów, za-
opatrzony w pieniądze, dokonywał zakupów: sukna an-
gielskiego, jedwabnych materii, brokatów, atłasów, ak-
samitów, słynnych mebli gdańskich, korzeni, wina itp.

Gdańszczanie wiedzieli, że aby się z nimi porozu-
mieć, trzeba nauczyć się języka polskiego. Był to powód 
wprowadzenia pod koniec XVI wieku nauczania języka 
polskiego do gdańskiego gimnazjum.

W okresie rozkwitu miasta żyli tu Niemcy, Polacy, 
Holendrzy, Flamandowie, Szkoci, Anglicy, Skandyna-
wowie, Żydzi, Rosjanie, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Fran-
cuzi, Włosi. Uczynili oni z Gdańska wielonarodową 
wspólnotę, która przez wieki całe umiała żyć wzgodzie. 
Stworzyli oni jakby zalążek powstającej obecnie ZJED-
NOCZONEJ EUROPY.

Gunter Grass, gdy w roku 1993 odbierał doktorat 
honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, powiedział: 
„Zanim szaleństwo nacjonalistyczne ogarnęło ludy 
Europy i pozbawiło je wyrozumiałości, miasto to było 
zawsze otwarte na fale uciekinierów: holenderscy men-
nonici, Szkoci, francuscy kalwiniści znajdowali tu 
schronienie. A były to czasy, gdy Europa pogrążyła się 
w absurdzie krwawych, religijnych waśni”.

Morze przyniosło nowe wstrząsy w XX wieku. Na 
Westerplatte rozpoczęła się druga wojna światowa. Do 

historii przeszło bohaterstwo obrońców Westerplatte, 
Poczty Gdańskiej, Kępy Oksywskiej, Helu. Gdańsk do-
świadczył również zagłady zrównania z ziemią w czasie 
ofensywy wojsk radzieckich w 1945 roku.

Przy nabrzeżu stoczni i portów Trójmiasta zrodził się 
duch solidarności, ruchu, który odnowił oblicze mojej 
ojczyzny i Europy, dając początek końca niewoli komu-
nistycznej. Rok 1980 i strajki stoczniowców na stałe 
weszły do historii Polski.

Dzisiejszy Gdańsk pięknieje coraz bardziej. Niedaw-
no podziwiałam wspaniale odrestaurowany Dwór Ar-
tusa. Odbywają się w nim najważniejsze dla Gdańska 
uroczystości, np. przekazanie Politechnice Gdańskiej 
części jej zabytkowego księgozbioru, który w czasie 
ostatniej wojny został wywieziony do Bremy. Współ-
praca dwóch nadmorskich miast Polski i Niemiec – 
Gdańska i Bremy wiąże się z działalnością odrodzonej 
w ostatnich latach Nowej Hanzy. Pierwszy zjazd tego 
odnowionego związku odbył się w 1980 roku w holen-
derskim mieście Zwolle, a w Gdańsku świeże jest jesz-
cze wspomnienie spotkania, które miało miejsce wła-
śnie tutaj w 1997 roku, gdy miasto świętowało jubileusz 
swego tysiąclecia. W dniu dzisiejszym Nowa Hanza łą-
czy ponad 100 miast europejskich, wśród nich również 
Gdańsk, i chce – wzorem swej poprzedniczki – konty-
nuować współpracę gospodarczą i kulturalną.

Tak dużo napisałam o Gdańsku, bo dla mnie to 
nadmorskie miasto jest ogromnie ważną częścią mojej 
dużej ojczyzny. Jestem bardzo dumna z mojego miasta 
i wkładu, jaki włożyło ono do bogatej historii Polski. 
Dla mnie morze – to Gdańsk, z jego dźwigami stocz-
niowymi i portowymi, z szybującymi po niebie mewa-
mi, z zapachem wody i wodorostów, z miarowym biciem 
fal o brzeg i szumem wiecznego tutaj wiatru.

Ale Gdańsk i jego okolice to również moja mała 
ojczyzna. To ojczyzna, która wiąże się z moją rodziną, 
z moimi korzeniami i moją tożsamością.

Chęć i wewnętrzna potrzeba napisania tej pracy 
sprawiła, że musiałam pewne rzeczy przemyśleć, usys-
tematyzować, na nowo odkryć w sobie i nazwać. Po-
ciągnęło to za sobą konieczność poszukania informacji 
w opracowaniach historycznych, ale też spowodowało 
rozmowy z Rodzicami i Dziadkami.

Mam to szczęście, że noszę w sobie trzy różne 
światy: śląski, lwowski i kaszubski. Coraz częściej 
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uświadamiam sobie, że to wielkie bogactwo i to bogac-
two polskie. Mój Tato pochodzi z południa Polski, ale 
fascynacja morzem i Gdańskiem też wpisała się w Jego 
rodzinną tradycję. Mój pradziadek, którego znam już 
tylko ze zdjęć i opowiadań, w Gdańsku nad morzem 
zdobył inżynierskie wykształcenie. Podobno z wielkim 
rozrzewnieniem do końca życia wspominał lata młodo-
ści spędzone w przedwojennym Gdańsku.

Dla mnie niesamowite jest to, że dwaj kuzynowie 
Taty, każdy z innej strony rodziny, po maturze udali 
się na Wybrzeże i studiowali w Wyższej Szkole Mor-
skiej w Gdyni. Obaj zostali marynarzami, mieszkają 
w Gdańsku i na stałe związali swoje życie z morzem. 
Jeden z tych wujków przez wiele lat był oficerem na 
statku szkoleniowym m/s Turlejski, a obecnie jest ka-
pitanem dużego, nowoczesnego tankowca u jednego 
z zachodnich armatorów.

Mój Tato, choć zawsze kochał góry, też związał się 
z Gdańskiem i morzem. Myślę, że te związki w dużej 
mierze wynikają z Jego fascynacji moją Mamą.

Moja rodzina ze strony Mamy pochodzi z Kaszub. 
Moi pradziadowie „od zawsze” żyli na ziemiach wokół 
Gdańska i w Gdańsku (mój pradziadek był gdańszcza-
ninem). 

W rozmowach z licznymi krewnymi, szczególnie 
tymi starszymi, morze i Gdańsk pojawia się zawsze jako 
stała część wspomnień. Dla Kaszubów morze jest czę-
ścią ich tożsamości. Lubię te wspomnienia o wyjazdach 
do przedwojennego Gdańska, o rybakach i ich walce, 
ale i o miłości do morza, o budującej się Gdyni i po-
wstających stoczniach.

Dla mojej kaszubskiej rodziny morze nie oznaczało 
przygód i podróży, lecz trwałe bytowanie na tej nad-
morskiej ziemi, którą ukochali od pokoleń, na której 
zawsze byli u siebie. Moi dziadkowie mieszkali do nie-
dawna u samego podnóża Kępy Oksywskiej. Wystar-
czyło wspiąć się kilkanaście metrów na wzgórze, wi-
doczne z okna pokoju, by móc podziwiać wspaniałą 
panoramę Zatoki Gdańskiej. Bardzo lubiłam z Dziad-
kiem napawać się tym widokiem wieczorem, gdy ta-
fla wody rozświetlona była licznymi światłami Gdyni. 
Dziadek często chodził z nami na wzgórze, bo u jego 
podnóża rozpościerała się jego ukochana Stocznia Ma-
rynarki Wojennej, w której pracował przez całe swoje 
zawodowe życie i z której został za „Solidarność” wy-

rzucony z pracy w stanie wojennym. Opowiadał nam 
wtedy również o wydarzeniach z 1970 roku, w których 
brał czynny udział.

W 1994 roku rozpoczęłam naukę w Szkole Podsta-
wowej im. Bohaterów Grudnia ‘70 w Łęgowie. W ten 
sposób nie tylko moje życie rodzinne, ale i szkolne zwią-
zało się z wydarzeniami historycznymi na Wybrzeżu.

W Gdyni u Dziadków podziwiałam też niezwykły 
stary kościółek, przycupnięty na wzgórzu i cmentarzu 
na skarpie. Myślę, że drugiego takiego miejsca nie ma 
w Polsce.

Bywa tak, że odwiedza nas rodzina z południa Polski. 
Gdy widzę zachwyt i podziw w oczach kuzynów, czuję 
się dumna z tego, że dla mnie widok morza i dźwigów 
portowych jest czymś naturalnym i oczywistym. Ja po 
prostu czuję się częścią tego pejzażu.

Mam wiele marzeń. Chciałabym podróżować, po-
znawać inne kraje, inne kultury, innych ludzi. Chcia-
łabym też studiować w Krakowie. Tam się urodziłam, 
tam studiowali moi Rodzice, tam jeden z członków 
rodziny moich przodków był rektorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Chciałabym jednak powrócić tu, nad 
morze. Tutaj jest moja mała ojczyzna, tutaj wszystko 
znam, noszę w sercu i duszy i tutaj po prostu czuję się 
bezpiecznie, bo jestem u siebie.

Źródła:
1. Mały Ilustrowany Leksykon PWN – Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe PWN, 1997
2. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów 
Słowiańskich – Warszawa: Nakładem Filipa Sulimierskiego 
i Władysława Walewskiego, 1880-
3. (również o Łęgowie w internecie: http://www. biblioteka/
edu. pl/sgkp/)
4. Gdy na folwark jadą, albo wyborny zbiorek rozmówek Miko-
łaja Volckmara/wstęp i opracowanie Maria Babnis – Gdańsk: 
Wydawnictwo „Bernardinum”, 1999
5. Zarys Historii Miasta Gdańska – http: //www. gdansk. pl/
um_green/hg_historia_gdanska/hg_pl_historia_gdanska. 
htm
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2002
I I  F I N A Ł  K O N K U R S U

Joanna Wasiuk
Miejskie Gimnazjum w Darłowie

„Morze żywi i bogaci – fakt czy mit?”

„W południowych godzinach, gdy atmosfera 
stawała się bardzo przeźroczystą, widać było 

całe międzymorze aż do Pacyfiku, pokryte najbujniejszą 
roślinnością. Skawińskiemu wydawało się wówczas, że 
widzi jeden olbrzymi ogród. Pęki kokosów i olbrzymich 
muz układały się jakby w przepyszne czubiaste bukiety, 
tuż zaraz za domami Aspinwallu. Dalej, między Aspin-
wall a Panamą, widać było ogromny las, nad którym 
co rano i pod noc zwieszał się czerwonawy opar wyzie-
wów – las prawdziwie podzwrotnikowy, zalany u spodu 
stojącą wodą, oplątany lianami, szumiący jedną falą 
olbrzymich storczyków, palm, drzew mlecznych, żela-
znych i gumowych.

Przez swą strażniczą lunetę stary mógł dojrzeć nie 
tylko drzewa, nie tylko rozłożyste liście bananów, ale 
nawet gromady małp, wielkich marabutów i stada pa-
pug, wzbijające się czasem jak tęczowa chmura nad la-
sem.”

15-letni chłopiec. Ręce zabrudzone, ubranie mocno 
znoszone, w ręku łopata, na twarzy widoczne zmęcze-
nie. W tle niewielka drewniano-murowana leśniczów-
ka, nieopodal pole i pracująca na nim liczna rodzina, 
wkoło pasą się krowy, przestępując między pstrokatymi 
kurami i białymi niczym śnieg gęsiami. Nie jest to sie-
lanka sierpniowego wieczoru, kiedy chciałoby się krzy-
czeć: „Wakacje!”, „Wolność!”, „Swoboda!”; wręcz prze-
ciwnie – fotografia niesie ze sobą wielki trud. Jednym 
spojrzeniem wczuć się można w mozoł pracy, jaki przed 
zachodem słońca czeka jeszcze śniadego młodzieńca. 
A jednak, mogłoby się wydawać, smutny, a nawet nie-
szczęśliwy chłopak ma w oczach tak niesamowitą i nie-
gasnącą nadzieję. Ile razy patrzył w marzeniach razem 

ze Skawińskim na Aspinwall i wspaniałe okolice, ile 
razy z Santiago łowił późnymi wieczorami, ile razy od-
bywał bezkresne wyprawy z Odyseuszem....

W tym momencie, którego pośrednimi jesteśmy 
świadkami, w jego głowie powstaje nowy świat. „Morze 
żywi i bogaci”. To fakt, na którym oparł swoje całe dal-
sze życie. To teza, którą postanowił udowodnić i modli 
się, by rzeczywistość nigdy jej nie obaliła, bo tym sa-
mym runęłoby całe jego życie.

20-letni już mężczyzna. Twarz rozpromieniona, wko-
ło książki i fotografie ukochanej. Już dawno porzucił 
znoszone ubranie po starszym bracie, już nie musi do 
szkoły chodzić 5 km pieszo. Teraz już świat otworzył 
przed Nim swe drzwi. Przyodziany dumnie w granato-
wy mundur ze śnieżnobiałymi trzema pasami na kołnie-
rzu, na głowie mundurowa czapka z kotwicą i napisem 
TECHNIKUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO, 
a On stoi dumny w internatowym pokoju przy mapie. 
Już niedługo i tam będzie Jego dom. W każdym miej-
scu, gdzie tylko woda sięga, Jego statek może kiedyś za-
cumuje. Marzenia wielu – On jeden już realizuje.

30 lat. Nasz czarnooki towarzysz nie dzieli już pokoju 
z kolegami. Nie jest też skazany jedynie na mundur. Ma 
mieszkanie, rodzinę (piękną żonę, nauczycielkę języka 
polskiego i pięcioletnią uśmiechniętą córeczkę tak do 
Niego podobną) i nie żyje biednie. Pływa na statkach 
rybackich, a Jego życie toczy się między Darłowem 
i srogimi, aczkolwiek pięknymi Morzami: Ochockim, 
Barentsa i Beringa.

Jest rok 2002. Opalony, czarnowłosy mężczyzna, 
wśród tropikalnych krajobrazów, na tle olbrzymich 
tankowców, uśmiechnięty i rozpromieniony. Kaseta 
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przyszła wczoraj, a wraz z nią dyplom: Krzysztof Wa-
siuk – I Oficer Mechanik Siłowni Okrętowych. Tak, 
ten niegdyś piętnastoletni, patrzący daleko w przy-
szłość, chłopiec z biednej, wielodzietnej, wiejskiej rodzi-
ny, to mój Tata. Dziś jest przez wszystkich szanowanym 
oficerem, który dzięki swej pracy i zacięciu dotarł na 
szczyt, potwierdził postawioną sobie dwadzieścia sześć 
lat temu tezę.

„Morze żywi i bogaci”. Stoimy teraz przed naszym 
domem. Niczym nie przypomina tej chałupiny, w któ-
rej mieszkał mój Tata. W garażu samochód, w planach 
dobra szkoła dla dzieci, później studia. Tata zadbał, że-
byśmy nie tylko nie musieli żyć na skraju nędzy, ale by-
śmy też nie byli zmuszeni do większych wyrzeczeń. Nie 
jesteśmy jeszcze milionerami. Ale na pewno rodziną 
ustatkowaną. A ilu dzięki pracy mojego Tatusia dostało 
jeść, w ilu pojazdach i maszynach płynie paliwo przez 
Niego przywiezione...

I to wszystko przez pozornie nikomu niepotrzebny 
zbiornik wodny, jakim jest morze.

Czekamy w wygodnych fotelach: moja mama, ja – 
szesnastoletnia już niedługo absolwentka gimnazjum 
i mój dziesięcioletni brat. Morze wykarmiło nas i wzbo-
gaciło (nad nim przecież też spędziliśmy wiele nieza-
pomnianych chwil). Czy jednak warte jest to wszyst-
ko połowy życia, którą spędziliśmy czekając wciąż tak 
samo na Tatę... Czy jest cenniejsze niż zburzone szczę-
ście rodzinne... Czy większym bogactwem są dostatki 
materialne, czy obecność ukochanego Tatusia, pełna 
rodzina w święta, jak i zwykłe dni...

Ja wiem jedno – morze żywi i bogaci, jednak jest 
bezdusznym złodziejem, który kradnie nasze skarby, 
ważniejsze i cenniejsze od jego bogactw. Skarby jedyne 
i niezastąpione.
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2003
I I I  F I N A Ł  K O N K U R S U

Anna Jermakowicz
Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim

„Tradycje i aspiracje morskie  
mojej małej i dużej Ojczyzny  

a integracja europejska”

Polska jest krajem, którego morska działalność 
i morskie zaangażowanie, historia dostępu do 

morza i współczesne gospodarcze, polityczne, kulturo-
we i obronne znaczenie tego dostępu, ma w życiu naro-
du szczególne miejsce.

W pracy pragnę przedstawić swoją małą Ojczyznę, 
umiejscowioną nad brzegiem Bałtyku i przypomnieć, 
że pracę nad tworzeniem życia gminy rozpoczęli pierw-
si osadnicy, a ich trud kontynuowały kolejne pokole-
nia mieszkańców, tak mądrze i skutecznie, że dzisiaj 
bez żadnych kompleksów możemy dążyć do integracji 
z Unią Europejską.

Mieszkam w Ustroniu Morskim, miejscowości po-
łożonej w jednym z najpiękniejszych zakątków Pomo-
rza Środkowego, nad brzegiem Bałtyku, przy trasie 
Kołobrzeg – Koszalin, w województwie zachodniopo-
morskim.

W panoramie miejscowości widać stare poniemiec-
kie domy i okazałe nowoczesne pensjonaty, osiedla 
domków jednorodzinnych, mola, boiska sportowe, bu-
dynki użyteczności publicznej i kultu religijnego. Po-
tężny gryf na tarczy herbowej, trzymający w szponach 
klejnot przyrody – mikołajka nadmorskiego, symboli-
zuje odwagę, rozum i siłę mieszkańców gminy. Stojąc 
na dwóch pofalowanych pasach przedstawiających nie-
bieskie morze i żółty piasek plaży, chroni lokalną spo-
łeczność i życzliwie zaprasza turystów.

Zaświadcza to, jakie na przestrzeni lat musiały za-
chodzić procesy i wydarzenia, jaką aktywność i zaan-
gażowanie wykazały kolejne pokolenia mieszkańców 
gminy, że z małej rybackiej miejscowości Henkenhagen 
powstało znane w Polsce i Europie uzdrowisko, w któ-
rym kwitnie życie gospodarcze, kulturalne i społeczne, 
a mieszkańcy tworzą zintegrowaną społeczność ściśle 
związaną ze swoją gminą.

Należę do rodziny trzypokoleniowej: rodzice – Joan-
na i Roman, rodzeństwo, dziadkowie – Romana i Cze-
sław – rodzice mamy i babcia Maria – mama mojego 
taty. Rodzinę moją wiążą silne więzy uczuciowe, sza-
cunek do tradycji, zwyczajów, przekazów rodzinnych 
i przywiązanie do swego miejsca na ziemi. Nadaje to 
naszemu życiu swoisty charakter i uważam, że bardzo 
łączy przeszłość z teraźniejszością.

Korzenie mojej rodziny sięgają dalekiego Polesia, któ-
re w wyniku II wojny światowej i deklaracji jałtańskiej 
pozostało poza granicami dzisiejszej Polski. Ziemia mo-
ich przodków, rozległa nizina, poprzecinana licznymi 
rzekami i urozmaicona pasami niewysokich wzniesień, 
pokryta gęstymi borami, piękną, dziką i groźną przyro-
dą, obszar o charakterystycznym klimacie, zamieszka-
na przez ludzi wiernych Bogu i Ojczyźnie, utraciła swój 
byt narodowy. W tej sytuacji los rzucił moich przodków 
na Ziemie Odzyskane, przywrócone Polsce po II wojnie 
światowej i skierował do Ustronia Morskiego, mojej ro-
dzinnej miejscowości.
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Z opowiadań babci Romy, która bardzo stara się 
ocalić od zapomnienia wszystko to, co zostało jeszcze 
w ulotnej ludzkiej pamięci, z zachowanych dokumen-
tów, pamiątek i fotografii dotyczących dziejów rodziny 
dowiedziałam się, że los nie był dla niej łaskawy, a o jej 
życiu decydowały wydarzenia polityczne i historyczne.

Od 1945 r. gminę Ustronie Morskie zasiedlali osad-
nicy z różnych stron Polski, a także repatrianci ze 
Wschodu. Jednych przygnały tu tragiczne wydarze-
nia wojny, drudzy przybyli tu z wyboru, a jeszcze inni 
z konieczności – bo los tak chciał. Te fakty przekonują 
mnie, że w naszej gminie „każdy dom, każda rodzina 
ma swoją historię zamkniętą we wspomnieniach ludzi, 
zawartą w ich splątanych losach, w walce i pracy po-
koleń”.

Historia nas uczy, że budując przyszłość nie moż-
na zapominać o przeszłości. Kiedy na miejscowym 
cmentarzu odwiedzam groby moich przodków, często 
nachodzą mnie różne myśli i uczucia. Ile tęsknoty za 
Niemnem i jeziorem Świteź, za pięknym Nieświeżem 
i jego zabytkami: pałacem Radziwiłłów i Ostrą Bramą 
zabrała ze sobą prababcia Helena.

To los tak chciał, aby pradziadek Wiktor zesłany na 
Syberię dostał się do Armii Andersa, walczył pod Mon-
te Cassino i wrócił do rodziny, aby złożyć swoje kości 
na Odzyskanej Polskiej Ziemi.

„Dla Ciebie Polsko” dziadek Bronek z I Armią Woj-
ska Polskiego pod dowództwem gen. Berlinga przeszedł 
szlak bojowy od Lenino do Berlina.

I chociaż znam Ich tylko z opowiadania babci i ro-
dziców, to stojąc nad grobami tak bardzo chciałabym 
powiedzieć, jaka jestem dumna z Ich postawy, jacy są 
dla mnie ważni i bliscy i podziękować za to, że mogę 
żyć szczęśliwie w III Rzeczypospolitej.

Jestem uczennicą klasy III c Gimnazjum im. Orła 
Białego w Ustroniu Morskim. Na dolnym holu mojej 
szkoły widnieje napis: „Tylko pod orłem, tylko pod tym 
znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem”. Napis 
ten uzasadniający wybór imienia szkoły mówi o naszym 
patriotyzmie, przywiązaniu do tradycji narodowych, 
o naszych dążeniach i aspiracjach.

Jak ważne jest to dla narodu mówił Jan Paweł II 
w jednej ze swoich homilii: „Niech każde pokolenie 
będzie odpowiedzialne za nasz wspólny dom... Polskę 
ziemię przesiąkniętą potem, łzami i krwią naszych po-

przedników, kraj łanów zbóż, lasów i jezior, maleńkie, 
szczególne miejsce na naszej planecie. Dostrzegajcie 
i szanujcie niepowtarzalne piękno i bogactwo tradycji 
narodowych tego właśnie kraju, utrzymujcie ich poko-
leniową ciągłość”. 

Cieszę się, że moją rodzinną ziemią, moją małą Oj-
czyzną jest właśnie Ustronie Morskie, gmina, która ma 
swoją bogatą historię i niepowtarzalny współczesny wi-
zerunek.

Miejscowość usytuowana jest niezwykle korzystnie 
pod względem komunikacyjnym, co gwarantuje po-
łączenie z całą Europą. Przez obszar gminy przebiega 
droga krajowa oraz linia kolejowa. Automatyczna łącz-
ność telefoniczna zapewnia bezpośrednie połączenie 
międzynarodowe. Na terenie gminy znajdują się tabli-
ce z planami miejscowości, oznakowane są szlaki tu-
rystyczne, rowerowe i ścieżki przyrodnicze, które pro-
wadzą do najbardziej uroczych miejsc. Pod względem 
powierzchni gmina jest jedną z najmniejszych gmin 
w województwie zachodniopomorskim, zajmuje obszar 
57 km kw., gdzie w sześciu sołectwach zamieszkuje 
około 3600 mieszkańców. Największym atutem gminy 
jest to, że na długości 10 km ma bezpośredni dostęp do 
otwartego morza.

Bałtyk, to spokój i harmonia ciszy morskiej, groza 
i miażdżąca potęga sztormu, bezmiar żywiołu, jego ru-
chliwość i zmienność – to oblicze morza oglądanego 
z brzegu. W każdej porze roku Bałtyk potrafi urze-
kać swoim pięknem, różnorodnością, odmiennością 
i tajemniczością. Latem przyciąga turystów rozsłonecz-
nioną plażą, błękitem tafli wodnej i niepowtarzalnym 
urokiem zachodzącego słońca. Podczas jesiennych 
sztormów, gdy przewalające się po niebie zwały ciężkich 
chmur współzawodniczą z kipielą, i w czasie zimy, gdy 
lodowe kry atakują urwiste brzegi – jest groźne i ta-
jemnicze. Wiosną plaża po lodowej inwazji ma najbar-
dziej pierwotny wygląd, a piaski wybrzeża przepojone 
pianą przyjmują falę za falą i nieskończenie każdą 
odtrącają. Przeobrażenia brzegu morskiego i zjawiska, 
jakie w związku z tym zachodzą, wskazują na nisz-
czącą i twórczą zarazem walkę morza z lądem. Biorąc 
przykład z przyrody, człowiek zabezpiecza brzeg mor-
ski przed zniszczeniem, usypując narzuty kamienne, 
buduje też betonowe umocnienia; opaski i ostrogi. Na 
terenach wydmowych wytyczane są chrustem poletka 
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osłonięte od wiatru ułatwiające krzewienie się roślin-
ności, a sadzona wydmuchrzyca piaskowa lub piaskow-
nica bałtycka, najbardziej znaczące rośliny wydmowe, 
mają wspomagać walkę człowieka z lotnymi piaskami.

Taki jest polski Bałtyk widziany oczami ludzi miesz-
kających nad jego brzegiem. Na pewno dla mieszkań-
ców gmin nadmorskich, tak jak dla naszej gminy, 
morze ma znaczenie kształtujące politykę gospodar-
czą i kulturową, określa dążenia i aspiracje lokalnych 
społeczności, ma bezpośredni wpływ na poziom ich 
życia. Jak wcześniej nadmieniałam, jesteśmy gminą 
turystyczną, której podstawowym walorem jest położe-
nie, klimat, atrakcyjność miejscowości i troska władz 
samorządowych o stwarzanie coraz lepszych warunków 
dla przybywających wczasowiczów. To dzięki mądrym 
decyzjom władz i aktywności mieszkańców Ustronie 
Morskie z roku na rok pięknieje, staje się zasobne i bo-
gate, bardzo chętnie odwiedzane przez turystów i ku-
racjuszy polskich i zagranicznych. W tym celu podjęta 
została walka z morzem o odnowienie i poszerzenie 
plaży. Władze podjęły poważną i kosztowną inwestycję 
wbijania ostróg na odcinku 800 metrów.

Bardzo ważnym dla mieszkańców i przyszłości gmi-
ny przedsięwzięciem, szczególnie dla integracji z Unią 
Europejską, jest zagospodarowanie lotniska po woj-
skach radzieckich w miejscowości Bagicz. 5 kwietnia 
2003 r. podpisana została przez wójta gminy Stanisła-
wa Zielińskiego umowa sprzedaży z inwestorem z Danii 
„Baltic Center Polska”. Powstanie „Bałtyckie Centrum 
Turystyczne” – najbardziej nowoczesne centrum wypo-
czynkowo-rekreacyjne, które spółka będzie budowała 
zgodnie z koncepcją zawartą w Strategii Rozwoju Gmi-
ny. Ma to ogromne znaczenie dla mieszkańców gminy. 
Obecnie w okresie sezonu letniego gmina przyjmuje 
około 80 tysięcy gości. Trudno znaleźć nad Bałtykiem 
drugi taki obszar, który na tak małej powierzchni ofe-
ruje tak wiele. Powstanie centrum turystycznego pod-
niesie rangę i znaczenie gminy.

W 1996 r. gmina nawiązała współpracę z niemiec-
ką gminą Hirschfelde i Zarządem Parku Regionalnego 
„Barnimer Feldmark” z Blumbergu, co owocuje wie-
loma wspólnymi działaniami. Działalność lokalnych 
władz w zakresie promocji gminy w kraju i poza jego 
granicami dobrze służy mieszkańcom i przyciąga tury-

stów. Najlepszym dowodem jest fakt, że ludzie, którzy 
raz tu przyjechali, wracają ponownie.

A pokazywać możemy wiele, a przede wszystkim to, 
co nas wyróżnia spośród innych nadmorskich gmin. 
Dobrze przygotowana baza turystyczna, rozwijająca się 
agroturystyka, ciekawe zabytki przyrodnicze, bogactwo 
imprez kulturalnych i sportowych, to rzeczywistość, 
z którą spotykają się goście odwiedzający gminę. Bli-
skość portu w Kołobrzegu zapewnia żeglugę morską, 
możliwość odwiedzenia miejsc znaczących w historii 
Polski, a przedsiębiorstwo przetwórstwa rybnego „Su-
perfish” w Ustroniu Morskim zaopatruje gastronomię 
w przeróżne smakowite potrawy rybne.

W Ustroniu Morskim działa Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne, które skupia dużą grupę ludzi, 
którzy swoje pasje artystyczne realizują poprzez sztu-
ki plastyczne, tkactwo, kowalstwo artystyczne, rzeźbę 
i twórczość literacką. To morze i bałtycki krajobraz do-
starczają im natchnienia do prac, które utrwalają na 
płótnach, rzeźbach i w słowach. Piękno, groza i tajem-
niczość Bałtyku, bogactwo jego głębin, trud pracy ludzi 
morza, codzienność życia tych, co mieszkają nad jego 
brzegiem – to wszystko można odnaleźć w obrazach 
i wierszach ustrońskich twórców. Ich prace wystawiane 
w kraju i za granicą, przedstawiane w galerii miejsco-
wego Domu Kultury, są także ofertą, jaką gmina składa 
wczasowiczom. Miejscowość ozdabiają duże rzeźby wy-
konane przez studentów krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, jako wynik prac pleneru, który tu się odby-
wał. Autorzy prac chcieli jak najlepiej oddać to, co wią-
że człowieka z morzem.

Nasze przywiązanie do rodzinnej ziemi prezentowa-
ne jest już od najwcześniejszych lat przez dzieci i mło-
dzież szkolną. Tradycją, która weszła do kalendarza 
imprez szkolnych, jest organizowany przez moją szko-
łę z okazji Święta Niepodległości konkurs i wystawa 
prac plastycznych „MÓJ DOM – MOJA OJCZYZNA”. 
W 2002 r. odbyła się X edycja tego konkursu. W kon-
kursie mogą brać udział wszyscy chętni – od przedszko-
la do III klasy gimnazjum. A jest ich bardzo dużo, bo 
przecież każdy z nas przy pomocy różnych form pla-
stycznych chce wyrazić to, co jest mu najdroższe: swój 
dom, swoją rodzinę, miejscowość i piękno morza.

Jesteśmy szkołą, która od wielu już lat bierze udział 
w akcji Obserwator Wybrzeża Europy, współpracujemy 
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z Sopockim Instytutem Ekologicznym. W szkole na 
wielu przedmiotach zdobywamy wiadomości dotyczą-
ce tradycji i przyszłości gospodarki morskiej, zawo-
dów związanych z tą gospodarką, poznajemy historię 
i tradycję regionów, bierzemy udział w uroczystościach 
poświęconych morzu i w spotkaniach z ludźmi morza. 
Dzięki wycieczkom klasowym poznaliśmy całe wy-
brzeże, a także porty w Kołobrzegu, Gdyni i Szczeci-
nie. Mamy dobry kontakt z miejscowymi rybakami 
i współpracujemy z lokalnym Urzędem Morskim. Czę-
sto chodzimy na przystań rybacką, gdzie obserwujemy 
ciężką pracę rybaków, bierzemy czynny udział w zabez-
pieczeniu i ochronie wydm nadmorskich pracując przy 
tworzeniu ochronnych poletek. Na muzyce śpiewamy 
szanty, a na technice wykonujemy z darów morza: mu-
szelek, kamieni i korzeni różne morskie symbole.

Gmina Ustronie Morskie, tak jak cała Polska, przy-
gotowuje się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Chce-
my włączyć się w budowanie wspólnoty gospodarczej 
i politycznej na kontynencie, którego mieszkańcy będą 
żyć w pokoju i dobrobycie. Integracja z Unią zapewni 
nam bezpieczeństwo i stabilność, postęp gospodarczy, 
społeczny i kulturalny, wyższą jakość życia, swobodę 
w przepływie kapitału, osób, usług i towarów, możliwo-
ści zdobycia pracy i ochronę wolności praw i interesów 
obywateli.

W wielu dziedzinach życia zachodzą zmiany polega-
jące na dostosowaniu się do wymogów i standardów 
Unii Europejskiej. Dotyczy to także polskiej gospodar-
ki morskiej. Chodzi zwłaszcza o podniesienie konku-
rencyjności przedsiębiorstw w stosunku do podobnych 
z państw Unii Europejskiej oraz przygotowanie ich do 
otwartej gospodarki rynkowej i jednolitego rynku eu-
ropejskiego. Dotyczy to przemysłu okrętowego, działal-
ności portów morskich, żeglugi morskiej, która musi się 
dostosować do warunków działania, jakie stworzy jej 
wejście Polski do Unii Europejskiej.

Turystyka to także działalność gospodarcza należąca 
do tradycji morskich. Gminy nadmorskie mają przed 
sobą ogromne zadania, muszą tak zmienić swoje wize-
runki, by były atrakcyjne i mogły oferować takie for-
my wypoczynku, które będą stanowić konkurencję dla 
znanych kurortów krajowych i zagranicznych.

Nasza gmina jest w stanie sprostać takim wymaga-
niom, posiada już odpowiednie warunki i ambitne pla-

ny rozwoju. Na pewno będziemy dobrze przygotowani 
do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej. 

Dumna jestem z tego, że w mojej miejscowości wie-
dzę o naszej integracji z Unią Europejską, którą uzysku-
ję w szkole, mogę konfrontować z obserwowaną rzeczy-
wistością i poszerzać ją każdego dnia. Ważnym źródłem 
informacji jest więc także to wszystko, co mogę sama 
zauważyć w najbliższym otoczeniu, oraz to, co słyszę 
w domu, na ulicy, w kościele, w lokalnym programie 
telewizyjnym, co mogę przeczytać w miejscowej prasie 
lub dowiedzieć się od osób pracujących w Centrum In-
formacji Europejskiej w Ustroniu Morskim.

Mam świadomość, że moje dorosłe życie przebiegać 
będzie w strukturach zjednoczonej Europy, chcę więc 
być dobrze przygotowana do znalezienia swego miejsca 
w środowisku życia, do właściwego korzystania z przy-
sługujących praw, prawidłowego i odpowiedzialnego 
wyboru wartości i norm współżycia społecznego.

Marzę o tym, aby w przyszłości mieszkać w Ustroniu 
Morskim i tak jak moi najbliżsi pracować dla dobra tej 
gminy, cieszyć się z jej rozwoju i osiągnięć, bo przecież 
mnie ta ziemia od innych jest droższa.
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Jestem Polką, jestem Pomorzanką. Dla mnie ogrom-
ną rangę i wartość ma to, że mogę siebie określić, 

że znam swoje korzenie i miejsce w świecie. Ciągle na 
nowo odkrywam znaczenie Ojczyzny: zarówno tej du-
żej – Polski, jak i mojej małej, bliskiej sercu i znajomej, 
którą jest – Gdańsk i jego okolice.

Historia mojej małej Ojczyzny jest nierozerwalnie 
związana z Polską. Zmienne koleje losu nie zmusiły 
nigdy Pomorza Gdańskiego do zdecydowanego odwró-
cenia się od Macierzy. Polska również już od początku 
swego istnienia wiązała swe losy z morzem, a w sposób 
szczególny z Gdańskiem i Pomorzem Gdańskim.

Już Piastowie zabiegali o przyłączenie Pomorza do 
Polski. Historia dowodzi, że kraje nadmorskie rozwijały 
się najszybciej i najprężniej. Świadomi tego byli polscy 
królowie. Bolesław Krzywousty zadał sobie wiele trudu 
i wyrzeczeń, by przyłączyć Pomorze Gdańskie, a potem 
również Pomorze Zachodnie do chrześcijańskiej Polski. 
Kazimierz Jagiellończyk z otwartymi ramionami witał 
przedstawicieli miast pomorskich, którzy zwrócili się 
do niego z prośbą o opiekę. Najlepiej chyba rozumiał 
korzyści płynące z nadmorskiego położenia Polski król 
Władysław IV, który rozbudował flotę nadbałtycką.

Gdańsk rozszerzał granice Polski i uczył otwartości 
na świat.

Podziwiam moje wspaniałe, ukochane miasto, któ-
re w swoje mury przyjmowało wielu cudzoziemców 
i potrafiło sprawić, że i Niemcy, i Polacy, Holendrzy, 
Flamandowie, Szkoci, Anglicy, Skandynawowie, Ży-
dzi, Rosjanie, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Francuzi, Włosi 
chcieli w nim osiedlać się i zakorzeniać swoje rodziny. 
Udowodnili oni, że możliwe jest życie w zgodzie i do-
statku ludzi różnych narodów, wyznań, światopoglą-
dów i przyzwyczajeń.

Wszyscy powinniśmy być spadkobiercami przesła-
nia ich życia. Gdańsk – ta wielonarodowa wspólno-
ta – w przedziwny sposób umiał połączyć wierność 
swojej Wielkiej Ojczyźnie Polsce, z ideałami większej 
jeszcze wspólnoty – Europy. Myślę tutaj o przynależ-
ności mojego pięknego i bogatego miasta do Hanzy 
– kupieckiego związku miast portowych. Ta średnio-
wieczna organizacja jednoczyła miasta niezależnie od 
ich przynależności narodowej czy państwowej. Była 
przyczyną ich rosnącej potęgi i znaczenia. W poło-
wie XIV wieku do Hanzy należało 130 miejscowości, 
a w XV wieku nawet 160. Polskie hanzeatyckie mia-
sta: Gdańsk, Toruń, Elbląg, formalnie także Kraków, 
wspaniale rozwijały się. Nawiązaniem do tej chlubnej 
średniowiecznej tradycji jest powstanie Nowej Hanzy, 
stowarzyszającej ponad sto miast europejskich, wśród 
nich również Gdańsk. Wzorem swej poprzedniczki, 
Nowa Hanza kontynuuje współpracę gospodarczą 
i kulturalną zrzeszonych miast. Realizuje cele zjedno-
czonej Europy.

Mogłabym przytoczyć bardzo wiele faktów, które 
utorowały drogę i umożliwiły zaistnienie współcze-
snych europejskich organizacji, aż po powstanie Unii 
Europejskiej. Mogłabym pisać o zmęczeniu Europy 
dwudziestowiecznymi kataklizmami wojen i totalitary-
zmów, o zwaśnionych od pokoleń narodach, o nowych 
(a przecież wcale nie nowych) ideach zjednoczonego 
kontynentu, o wizjach takich ludzi jak Robert Schu-
man, Jean Monnet, Konrad Adenauer czy Acido de 
Gasperi, o początkach wspólnych struktur, o Europej-
skiej Wspólnocie Węgla i Stali, o Europejskiej Wspól-
nocie Gospodarczej itp. 

Literatura faktów jest bardzo bogata i to mnie cieszy. 
Każdy może sięgnąć do wielu publikacji na ten temat, 

Dobrosława Jackowicz-Korczyńska
Gimnazjum w Łęgowie

„Tradycje i aspiracje morskie  
mojej małej i dużej Ojczyzny  

a integracja europejska”
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jeszcze łatwiej kliknąć myszką i otworzyć odpowiednie 
strony w Internecie. Dobrze, że tych wiadomości jest 
tak dużo i że są tak łatwo dostępne. Musimy wiedzieć, 
w jakim świecie żyjemy, skąd przychodzimy, dokąd 
zmierzamy. Musimy wreszcie znaleźć swoje miejsce 
w otaczającej nas rzeczywistości. 

Nie bójmy się spojrzeć za siebie. Gdańsk udowadnia 
nam, że różnorodność jest bogactwem i siłą potężniej-
szą od ksenofobii i nacjonalizmów. 

Dwa lata temu pisałam z dumą o moim niezwy-
kłym mieście. Moim, chociaż przecież wyrastam tylko 
w jego cieniu. Dziś wiem, że jeszcze wielu rzeczy muszę 
się nauczyć i dowiedzieć, by moje uczucia były bardziej 
świadome i dojrzałe. Ważna dla mnie jest nie tylko 
zewnętrzna fascynacja urodą mojego miasta. Odkry-
wam dzieje i wydarzenia, ludzi i ich losy, które zwią-
zane są zmoją małą Ojczyzną i... doznaję olśnienia. 
Przecież my nie musimy dążyć do Europy, my jesteśmy 
od wieków jej częścią! Pewnie przyjdzie w moim życiu 
czas na dogłębne studia, na rozpoznawanie znaków 
i czasów. Na razie zanurzam się w poetyckim i lite-
rackim Gdańsku i jego okolicach. Odkrywam inny 
czas w utworach naszych rodzimych pisarzy – Stefa-
na Chwina, Pawła Huelle. Przede wszystkim jednak 
krążę po starych uliczkach, zapomnianych zaułkach, 
zaglądam do wnętrz renesansowych kamieniczek 
z profesorem Jerzym Sampem. Jeszcze kilka lat temu 
wzruszałam się przy jego „Legendach gdańskich”. Dziś 
z czułością biorę do ręki jego: „Miasto czterdziestu 
bram”, „Miasto tysiąca tajemnic” czy „Miasto magicz-
nych przestrzeni”. Książki te unaoczniają przeboga-
tą historię bliskich mi miejsc. Ukazują jednocześnie 
związki tych miejsc i ludzi z morzem, z Polską i Eu-
ropą. Związki oczywiste i jakby przedstawione mimo-
chodem. Przed naszymi oczyma przewijają się znane 
gdańskie rodziny o najróżniejszym pochodzeniu, udają 
się w zamorskie podróże gdańscy żeglarze, na Bałtyku 
znaczącą część swojego życia spędzają rybacy. Wszy-
scy oni związali swoje życie z Gdańskiem i morzem. 
Dla nich często granice nie istniały, a odbyte podróże 
wzbogacały ich materialnie i duchowo, jednocześnie 
wzbogacając i upiększając rodzinne miasto.

W dzisiejszej rzeczywistości bywa podobnie. Mój 
wujek jest kapitanem u zachodniego armatora. Świat 
się skurczył – co jakiś czas otrzymujemy od niego in-

ternetowy fotoreportaż z różnych zakątków świata. Na 
razie takie możliwości istnieją tylko dla wybranych. 
Wierzę, że w zjednoczonej Europie otwarty rynek pra-
cy krajów unijnych udostępni takie perspektywy wielu 
chętnym Polakom.

Cieszy mnie bardzo, że w mojej małej Ojczyźnie do-
minuje duch integracji i współpracy.

Od lat skutecznie działają u nas: Pomorskie Sto-
warzyszenie Gmin Wiejskich i Związek Miast i Gmin 
Morskich. Pierwsze z nich ma nawet swoje własne 
biuro przedstawicielstwa w Brukseli. Związek Miast 
i Gmin Morskich aktywnie współpracuje ze Związkiem 
Miast Bałtyckich. Wynikiem zgody i woli współpra-
cy jest świeżo powołana Rada Metropolitalna Zatoki 
Gdańskiej koordynująca współpracę między ośmioma 
miastami i dwiema gminami. Niezrozumiałymi dla 
nas, młodych, są dalekie grzmoty politycznej „wojny na 
górze” naszej dużej Ojczyzny. Straszą nas nimi gazety, 
ekrany telewizorów...

Mnie i moim rówieśnikom bliższe są integracyjne 
zabiegi naszej małej Ojczyzny, wiernej zawsze Polsce, 
ale wolnej od bezsensownych i wyniszczających sporów.

Czy nie jest wspaniale stąpać po ziemi, gdzie każ-
dy kamień jest świadkiem naszej tradycji, gdzie nie ma 
szlabanu i słupów granicznych, a fala morska od za-
wsze głaszcze złocistą plażę. Jak nie cieszyć się z tego, 
że nasze miasta przy Zatoce Gdańskiej nie rywalizu-
ją ze sobą, a pragną współdziałać. Oto stoję na plaży 
w Sopocie. Przed oczyma mam niezmierzony bezkres 
wiecznie nieujarzmionego morza, a za sobą skromną 
kapliczkę zaginionych rybaków. Świątki z tej kapliczki 
pochodzą z ołtarza papieskiego na sopockim hipodro-
mie. Tam usłyszałam niezwykłe słowa Ojca Świętego: 
„Nie ma wolności bez solidarności, nie ma solidarno-
ści bez miłości”. Przypomniały mi one inne niezwykłe 
zdanie wypowiedziane po pierwszej pielgrzymce Jana 
Pawła II do Polski w 1979 roku:

„Klękając przed Ojcem Świętym, Polska podniosła 
się z kolan”. Patrząc na starego i schorowanego Papie-
ża, czuję jak ogarnia mnie wzruszenie i głębiej rozu-
miem podziw i szacunek, jakim obdarzają Go moi Ro-
dzice. To zdanie otwarło moje serce. Zrozumiałam, że 
rola Ojca Świętego w odrodzeniu mojej Ojczyzny jest 
przeogromna. Papież nadal jest niestrudzonym orę-
downikiem zjednoczonej Europy. Wpisuje się tym sa-
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mym w uniwersalistyczną postawę Kościoła, który już 
w średniowieczu roztaczał wizję wspólnej, jednorodnej 
i chrześcijańskiej Europy.

Cudowna jest różnorodność świata.
Fascynuje mnie wielorakość ras i narodów, bogac-

two cywilizacji i światopoglądów. Mnie jednak ciągle 
niezmiennie i na nowo cieszy fakt, że mieszkam i do-
rastam nad polskim morzem, w cieniu hanzeatyckiego 
Gdańska – miasta otwartego na świat i lepsze jutro – 
przy szlaku, którym tysiąc lat temu wędrował święty 
Wojciech, przynosząc mojej Ojczyźnie (małej i dużej) 
chrześcijański świat wartości.

Wdzięczna jestem Losowi za to, że moja duża Ojczy-
zna Polska docenia korzyści płynące z położenia nad 
Bałtykiem i dąży do zjednoczenia z Europą.

My, Europejczycy, bądźmy otwarci na różnorodność 
świata, ale bądźmy jednocześnie dumni z naszego dzie-
dzictwa! Wszyscy wychowaliśmy się w kręgu oddziały-
wania kultury śródziemnomorskiej, a nasze myślenie 
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i postrzegania świata wytycza Dekalog. To jest nasza 
siła i jedność.

W pokoju moich Rodziców znajduje się fotografia – 
pamiątka z wymarzonej podróży do Włoch. Uśmiech-
nięta Mama stoi wśród egzotycznych kwiatów rosną-
cych w antycznych wazach w zalanym słońcem zaułku... 
Wyspa Capri – raj na ziemi. Oczywiście chciałabym 
tam pojechać. Tyle miejsc jest do zobaczenia, tylu ludzi 
do poznania, tyle zmierzchów nad innym morzem do... 
pokochania? Nie, do pokochania jest nasze wzburzone 
morze, nasze zasnute mgłą poranki, nostalgiczne wie-
czory z nawoływaniem się kłótliwych mew, zaśnieżone 
umęczone nadbrzeżne sosny i tułaczy śpiew wiecznego 
tutaj wiatru...

Ale dobrze, że we Wspólnej Europie nie będzie gra-
nic. Dobrze, że wyjazd nie będzie tylko marzeniem ży-
cia, ale oczywistością bez barier i ograniczeń.

Dobrze być Pomorzanką, dobrze być Polką, dobrze 
być Europejką.



Morze a moja duża i mała Ojczyzna

36

2004
I V  F I N A Ł  K O N K U R S U

Anna Szymczak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Z. Herberta w Trzebiatowie

„Czy morskie idee Eugeniusza 
Kwiatkowskiego mogą być dla nas 
inspiracją po przystąpieniu Polski  

do Unii Europejskiej?”

Eugeniusz Kwiatkowski urodził się w 1888 roku. 
Był wychowany w bardzo patriotycznej atmos-

ferze. Został działaczem gospodarczym, politykiem 
i inżynierem chemikiem. W latach 1926-30 sprawował 
urząd ministra przemysłu i handlu. Przyczynił się do 
rozbudowy portu w Gdyni i floty handlowej. W okresie 
od 1935 do 1939 r. był wicepremierem i ministrem skar-
bu. Został współtwórcą koncepcji budowy COP, a w la-
tach 1945-1947 kierował delegaturą rządu polskiego do 
spraw odbudowy wybrzeża. Stworzył liczne prace do-
tyczące m. in. technologii chemicznej, przemysłu che-
micznego, gospodarki, np. „Pisma o Rzeczpospolitej 
Morskiej”, „Zarys historii gospodarczej”. Zmarł w 1974 
roku. Był niestrudzonym i niezwykle pracowitym orę-
downikiem odbudowy Polski. Kochał Morze Bałtyckie 
i w swych licznych rozważaniach uczynił je istotnym 
czynnikiem wpływającym na proces zwiększenia do-
brobytu panującego w jego ukochanej ojczyźnie. 

Czy zatem morskie idee E. Kwiatkowskiego mogą 
być inspiracją dla ludzi po polskiej aneksji do Unii Eu-
ropejskiej, co stanie się z pewnością największym wy-
darzeniem historycznym dla wielu Polaków? 

Ja odpowiadam na to pytanie zdecydowanie: „Tak!” 
E. Kwiatkowski niejednokrotnie zakładał w swoich 
rozważaniach, że do realizacji swych zamiarów potrze-

buje wsparcia młodzieży, czyniąc konieczność takiego 
wsparcia tym samym częścią swych morskich idei. 

Czy myśląc tak, miał rację i czy ta jego wizja jest 
wciąż aktualna na tyle, by stać się inspiracją dla nowej 
Europy maja 2004? Według mnie – oczywiście. Chęć 
współpracowania ze wszystkimi ludźmi, nawet z tymi, 
którzy są jeszcze młodzi i niezbyt bogaci w doświadcze-
nia, świadczy o tym, że morskie idee E. Kwiatkowskiego 
to też idee jedności, równości, wzajemnego szacunku 
i dialogu, a przecież pragnienie hołdowania tym warto-
ściom to przyczyny utworzenia Unii Europejskiej oraz 
pomysł na to, jak dalej należy budować tę organizację. 
Próby podejmowania wspólnego wysiłku z najmłod-
szymi, nieznającymi grozy wojen, to również wyraźne 
przesłanie: „Zapomnijmy o tych wszystkich krzywdach, 
które wzajemnie sobie wyrządziliśmy. Kultywujmy tyl-
ko to, co w historii było dobre i piękne. Pamiętajmy, iż 
dalsze życie młodych zależy też i od naszych postaw. Czy 
ktoś z nas pragnie, by jego dziecko poznało kataklizm 
wojenny? Czy nie jest naszym obowiązkiem uczynienie 
wszystkiego, by ratować świat przed powtórną próbą 
jego zagłady?”, stanowiące według mnie doskonałą in-
spirację dla każdego Polaka i Europejczyka po polskiej 
aneksji do Unii Europejskiej. Ponadto, integrowanie 
idei morskich z ideami pracy z młodszymi pokoleniami 
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możemy traktować jak prośbę o to, by wykorzystywać 
w pełni ludzki zapał, pomysłowość oraz energię, co tak-
że może okazać się inspirującym zagadnieniem po roz-
szerzeniu Unii Europejskiej, które winno zapewnić jej 
jeszcze większy dobrobyt i pomyślny rozwój. 

Wydaje mi się, że słowa wpisane do księgi pamiąt-
kowej statku „Dar Pomorza” dnia 13 lipca 1930 r., czyli 
w chwili poświęcenia i podniesienia bandery na tym-
że statku, są esencją idei morskich E. Kwiatkowskiego: 
„Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej 
floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodle-
gła, ani samodzielna gospodarczo i politycznie, ani 
szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów, ani 
zdolna do zabezpieczenia warunków bytu pracy, postę-
pu i dobrobytu swym obywatelom (...). Musimy sobie 
powiedzieć – z tym wybrzeżem wiąże się życie Polski, 
a bez niego śmierć Polski. Przez całą Polskę musi pójść 
zrozumienie, że tu tkwi podstawa rozwoju państwa pol-
skiego, że tu się ono zaczyna i tu się kończy”. 

Czytając te słowa można dojść do wniosku, że E. 
Kwiatkowski nadawał morzu niemal mistyczne znacze-
nie, gdyż wydaje się, iż stanowiło ono dla niego koleb-
kę życia i jego źródło. Przypisywał mu też niezwykłą 
moc sprawiającą, iż kraj zniszczony wojną i rozbiorami 
stać może się państwem dobrobytu. Morskie idee E. 
Kwiatkowskiego mogę także interpretować jako wy-
znanie typu: „Już od najdawniejszych wieków Polacy 
zamieszkiwali tereny nadbałtyckie. Jakaś siła sprawia, 
że nasz naród wybrał sobie to właśnie miejsce na ziemi 
i związał z nim swą kulturę, historię i losy wszystkich 
pokoleń, dlatego też nie możemy już istnieć bez tegoż 
miejsca, gdyż przestaniemy być sobą”. Taka interpreta-
cja morskich idei Kwiatkowskiego jest dla mnie jedno-
znaczna – mój kraj stanowi część Europy i winien jest 
czynić wszystko, by każdy, nie tylko Polak, pamiętał 
o tym fakcie; co więcej – wszystkie kraje mają swą ko-
lebkę, swą ojczyznę ducha, w której muszą pozostać, by 
nie zatracić swojej niezwykłości i odrębności, aby nie 
pozbawić starego kontynentu jego unikatowego uroku 
jedności w wielości kulturalnej, obyczajowej, a świata – 
ładu i porządku. 

Wydaje mi się zatem, że ta część morskiej idei na-
szego wybitnego polityka z pewnością będzie inspiracją 
dla wielu po polskiej aneksji do Unii Europejskiej, gdyż 
z pewnością okaże się ona pomocna przy realizowaniu 

zadań, dla realizacji których stworzono tę organizację, 
nie może bowiem istnieć idea łącząca współczesną Eu-
ropę po to, by zapewnić jej jak najlepszy byt materialny 
oraz duchowy, a jednocześnie – odbierająca wszystkim 
narodom to, co jest ich niezniszczalną częścią zapew-
niającą godną egzystencję i niepowtarzalność obycza-
jową. 

Ponadto E. Kwiatkowski twierdził, że gospodarując 
obecnie na terenach wybrzeża, spłacamy dług zacią-
gnięty wobec historii. Co ta idea morska może ozna-
czać? Wydaje mi się, iż w tym wypadku odpowiedź 
jest jednoznaczna – Polacy mają obowiązek pamiętać 
o swej przeszłości i historii, Polacy winni szanować 
starania swoich przodków na rzecz tego, by zapewnić 
naszej ojczyźnie najkorzystniejsze położenie geograficz-
ne, ponadto powinni także zachować konsekwencję 
w działaniu oraz chęć współpracy międzypokoleniowej; 
Polacy nie mają prawa zapominać, iż ziemia stanowią-
ca teraz ich ojczyznę i Bałtyk, będący obecnie także 
polską własnością, pamięta wciąż łzy, cierpienia, trudy 

tych, którzy walczyli za polskość owych terenów. 
Jeśli zaś wszystkie narody europejskie przyjmą podob-
ną postawę wobec własnej przeszłości, być może lepiej 
zrozumieją siebie nawzajem, zaczną pojmować źródła 
pewnych uczuć, łatwiej odnajdą się we współczesnym 
świecie będącym ogniwem w łańcuchu bytów prze-
szłych, teraźniejszych i przyszłych, chętniej podejmą 
próby poszukiwania pełnego porozumienia, a takie 
postępowanie, wynikające oczywiście z morskich idei 
E. Kwiatkowskiego, bez wątpienia okazać się może in-
spirujące dla wielu członków Unii Europejskiej. 

Nie należy zapominać, że częścią pomysłów naszego 
wybitnego rodaka było dążenie do unowocześnienia 
floty i portów nadmorskich. Zamiar ten oznacza nie-
wątpliwie prośbę o hołdowanie ogromnym możliwo-
ściom umysłu ludzkiego, wiarę w to, iż nauka jest w sta-
nie polepszyć byt człowieka, dlatego też powinna stać 
się ona tą częścią egzystencji, która w życiu jest zawsze 
obecna. Idea ta jest również dla nas wezwaniem, by nie 
bać się postępu i zmian, by starać się wierzyć w umie-
jętności własne i innych, by nie wątpić w to, iż człowiek 
może uczynić coś dobrego dla siebie i dla pozostałych 
ludzi. Wydaje się ponadto, iż Eugeniusz Kwiatkowski 
apelował, aby wszelkie osiągnięcia postępu technicz-
nego wykorzystać w sposób mądry i utylitarny, a takie 
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założenia niewątpliwie mogą stać się inspirujące dla 
wielu ludzi, gdy zaczną życie w nowej Europie, gdyż 
zdaje się, że jedynie takie podejście do spraw edukacji, 
wynalazczości umożliwi budowanie kontynentu będą-
cego siedzibą poszanowania ludzkiej godności oraz wy-
obraźni niebojącej się zmierzyć z tym, co początkowo 
zdaje się być nierealne. 

Warto także zwrócić swą uwagę na pewien fakt – 
Eugeniusz Kwiatkowski usiłował odbudować polską 
flotę wykorzystując do tego również pracę zagranicz-
nych (dokładniej – francuskich) stoczniowców. Wydaje 
się więc, że ideą morską naszego polityka była również 
chęć zapoczątkowania współpracy między narodami 
oraz próba uświadomienia innym następującej prawi-
dłowości: „Każdy z nas jest mieszkańcem jakiegoś kon-
tynentu i jakiegoś kraju, ale jednocześnie każdy z nas 
jest członkiem olbrzymiej rodziny ludzkiej, zatem wszy-
scy powinniśmy starać się, by nasze osiągnięcia stały się 
użyteczne dla wielu”. Ponadto, w tym wypadku morska 
idea Eugeniusza Kwiatkowskiego sprawia, iż rozumieć 
zaczynamy, że nie istnieją granice dla ludzkiego postę-
pu, braterstwa, chęci współpracy, myśli, sądzę więc, iż 
i ten pomysł polskiego działacza politycznego stać się 
może inspiracją dla Polaków, i nie tylko dla Polaków, 
po największej dotąd aneksji w historii Unii Europej-
skiej. Dlaczego? Ponieważ uświadomienie sobie tego, 
że poglądy E. Kwiatkowskiego są i były słuszne z pew-
nością przyczyni się do nowego sposobu postrzegania 
powodów stworzenia oraz istnienia Unii i zachęci wiele 
osób do jak najbardziej aktywnego działania w jej ra-
mach na rzecz szerzenia ogólnonarodowej współpracy 
zapewniającej najlepsze warunki do rozwoju fizycznego, 
psychicznego, moralnego, umysłowego. 

Eugeniusz Kwiatkowski uznał, iż umiejscowienie 
Polski przy bałtyckim brzegu jest czynnikiem jedno-
czącym kraj. Okazuje się zatem, że wg morskich idei 
naszego rodaka należy skupić ludzi wokół jednej war-
tości symbolizować ją może np. Bałtyk będący znakiem 
wolności, niezależności i wielopokoleniowych dążeń), 
by masie nadać siłę wytrwałości, solidarności, chęci 
do zbiorowego wysiłku. Bez wątpienia taki sposób na 
zwiększenie potencjalnych możliwości ludzi może zo-
stać inspiracją dla Polaków, gdy już zostaną członkami 
Unii Europejskiej. Dlaczego? Ponieważ istnieją pewne 
uniwersalne wartości, które stać mogą się celem i mo-

bilizacją dla wszystkich, a przecież dążenie do szerzenia 
np. braterstwa, równości, będących takimi wartościami 
uniwersalnymi, jest pragnieniem Unii Europejskiej. 

Fale morskie potrafią stać się doskonałym źródłem 
energii. Piasek jest bardzo popularnym dobrem mi-
neralnym, dość powszechnie wykorzystywanym np. 
w budownictwie. Nadmorskie powietrze, czyste i bo-
gate w jod, jest podstawą do tworzenia licznych uzdro-
wisk mających dla ludzi zbawienny wpływ. Sama obec-
ność morza sprawia, iż rozwija się branża turystyczna 
przynosząca wielu osobom spore zyski i przyczyniająca 
się znacznie do rozwoju całych regionów. Morze umoż-
liwia ponadto zaistnienie międzynarodowej turystyki 
oraz wymiany handlowej. Może stanowić także pewną 
barierę ochronną z militarnego punktu widzenia. 

Umiejscowienie kraju tuż przy morskim wybrzeżu 
sprawia, iż czerpać on będzie również korzyści płyną-
ce z rybołówstwa i rozwoju przemysłu stoczniowego. 
Umożliwia ono też rozwój własnej floty. Wpływ mo-
rza na klimat zwiększa również nasze szanse na lepsze 
funkcjonowanie pewnych gałęzi rolnictwa. Czasami 
morze ułatwia rozwój transportu i sprawia, iż fauna 
i flora danego kraju są bardziej zróżnicowane. Interpre-
tując dokładnie morskie idee E. Kwiatkowskiego po-
winniśmy chyba dojść do wniosku, że w pełni zdawał 
sobie sprawę z faktu, iż bliskość morskiego wybrzeża 
przynosi tak wiele korzyści, a więc i przyczynia się do 
wzrostu samodzielności danego kraju, jego niezależno-
ści i niezawisłości oraz do jego rozwoju gospodarczego, 
który z kolei sprawia, że polepszają się warunki bytowe 
mieszkańców tego państwa. 

Okazuje się zatem, iż w morskich ideałach naszego 
znakomitego rodaka zawiera się także pragnienie, by 
Polskę uczynić organizmem politycznie niepodległym, 
otwartym na postęp techniczny, zapewniającym swym 
obywatelom godny byt materialny. Wydaje się, że pró-
by uczynienia z każdego europejskiego organizmu pań-
stwowego właśnie takiej instytucji będą bardzo pomoc-
ne w realizowaniu idei Unii Europejskiej, zatem stać 
się także mogą z pewnością inspiracją dla wielu osób 
po polskiej aneksji do Unii. Pomysły morskie E. Kwiat-
kowskego miały stać się tym, co spowodowałoby wzrost 
prestiżu Polski w Europie, co z kolei winno zostać 
przyczyną wzrostu szacunku żywionego do naszej oj-
czyzny ze strony mieszkańców pozostałych państw eu-



20 lat konkursu Związku Miast i Gmin Morskich

39

ropejskich. Czy i ta część idei wybitnego Polaka może 
okazać się inspiracją po maju 2004? Z pewnością tak, 
gdyż niesie ona z sobą znaczące przesłanie: „Każdy kraj 
ma obowiązek czynić wszystko, by stawać się organi-
zmem państwowym coraz silniejszym i zasobniejszym 
po to, by zwiększało się szczęście oraz dobrobyt każdej 
Europejki i każdego Europejczyka oraz po to, aby cała 
Europa stawała się coraz potężniejsza. Nie powinniśmy 
zapominać, iż wszystkie państwa europejskie muszą coś 
cennego oferować państwom z nimi sąsiadującym, aby 
same mogły liczyć na ich pomoc. Trzeba także pamię-
tać, iż to właśnie rozwój poszczególnych krajów sprawi, 
że Europa stanie się kontynentem, gdzie umiejscowio-
ne będą jedynie organizmy państwowe równe sobie 
i traktujące siebie jak partnerów, którzy nigdy już nie 

użyją zabójczej broni, by osiągnąć jakiekolwiek korzy-
ści, a którzy zrozumieją siłę dialogu i kompromisu, któ-
rzy zdawać zaczną sobie sprawę z faktu, iż to jedność 
w dążeniach, a nie – samotność dążeń, jest prawdziwą 
mocą przynoszącą ogólne i trwałe szczęcie”. 

Wydaje się zatem, że mogę stwierdzić, iż morskie 
idee E. Kwiatkowskiego nie zatraciły nigdy swej aktual-
ności, bowiem nawet w obliczu formowania się nowego 
kształtu świata zdają się być one cennymi pomysłami, 
dotyczącymi zapewnienia wszystkim krajom egzystencji 
szczęśliwej oraz niezastąpionymi inspiracjami dla tych 
wszystkich, którzy po maju 2004 roku pragną konty-
nuować pracę nad trudnym i wymagającym wielu po-
święceń dziełem tworzenia Europy będącej zgodną oraz 
trwałą rodziną narodów.
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2005
V  F I N A Ł  K O N K U R S U

Anna Jermakowicz
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu

„Jak kultura, historia i gospodarka 
twojej dużej i małej Ojczyzny  
mogą kształtować Europę?”

H istoria Europy to losy jej mieszkańców, to losy 
małych ojczyzn i dzieje narodów. Odkrywając 

historię własnej rodziny wzbogacamy historię małej oj-
czyzny oraz historię swego kraju i to bogactwo wnosi-
my do historii kontynentu. W dziejach każdej rodziny 
można odnaleźć wiele momentów, kiedy dotykała ją 
„wielka” historia i ona decydowała o ich życiu i losie, 
pozostawiając w ulotnej ludzkiej pamięci wątki smutne 
i tragiczne, a także miłe i radosne...

Mieszkam w Ustroniu Morskim, miejscowości wcza-
sowej, położonej nad brzegiem Bałtyku, w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Dzieje mego Ustronia są 
bardzo skomplikowane i bogate w wydarzenia decydu-
jące o bycie narodowym, są splotem słowiańskiej, nie-
mieckiej i polskiej historii.

W maju 1945 r. do Ustronia wówczas nadmorskie-
go, a wcześniej Henkenhagen, wraz z transportem ze 
Wschodu, w ramach repatriacji, przybyła moja babcia 
Romana Sierocka – miała wówczas 5 lat. W 1957 r. 
przybyli moi dziadkowie Maria i Bronisław Jermakowi-
czowie. Korzenie mojej rodziny ze strony mamy sięgają 
dalekiej, pięknej i bogatej stołpeckiej ziemi i Nieświeża 
– miasta Radziwiłłów. Rodzina ze strony taty związana 
jest z miejscowością Koroby położoną w okolicy miasta 
Głębokie, w obwodzie Witebskim... 

Wtedy wszystko było pierwsze – kontakt z nieznaną 
ziemią, widok morza, ślady kultury materialnej Niem-
ców mieszkających na tym terenie, często słyszaną jesz-

cze ich mowę, obyczaje innych osadników i pierwsze 
plany budowania nowej przyszłości. Pierwsze kontakty 
między ludźmi i pierwsze przyjaźnie, tak ważne dla in-
tegracji lokalnej społeczności, mieszanie się w sposób 
naturalny różnych kultur, tradycji, zwyczajów, wartości 
i ideałów. Bardzo przyczyniły się do tego dwie insty-
tucje: szkoła, która łączyła dzieci i rodziców i kościół, 
który łączył wszystkich. Procesowi integracji łatwiej 
ulegali ludzie młodzi, wnosząc do swoich domów zwy-
czaje przyjaciół i znajomych, zawierając małżeństwa 
z „nie swoimi” i przyjmując styl życia różnych od swo-
ich rodziców.

Tak mieszały się bliny i pyzy, łamańce z makiem 
i makiełki, zalewajka i barszcz, walonki i kozaczki, sa-
rafany i sukienki, a nawet z bajek opowiadanych dzie-
ciom ginęły „wołki” i wkraczały wilki.

Potem było już codzienne, normalne życie, 59 lat, 
które nie wiadomo kiedy minęły. Zachodziły ważne 
procesy i wydarzenia, w wyniku których z małej rybac-
kiej miejscowości powstało znane w Polsce i Europie 
uzdrowisko, w którym kwitnie życie gospodarcze, kul-
turalne i społeczne, a mieszkańcy tworzą zintegrowaną 
społeczność, zatroskaną o rozwój miejscowości i ciągłe 
polepszanie warunków życia swoich rodzin. 

Tak tworzyła się nowa kultura i obyczajowość, które 
dzisiaj można określić jako nasze lokalne, tak po prostu 
„ustrońskie”. 
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Każde kolejne pokolenie starło się budować szczęśli-
wą i bezpieczną przyszłość swoim dzieciom i wnukom na 
miarę ich oczekiwań i aspiracji, jakże inną od tej, któ-
rą dał im los. Budując przyszłość nigdy nie zapominają 
o przeszłości. Moja babcia z ogromną dumą i nierzadko 
z łezką w oku opowiada o żołnierskich tradycjach i lo-
sach rodziny: o krewnych ułanach i legionistach mar-
szałka Piłsudskiego, o tych co zginęli w Katyniu, polegli 
przy zdobyciu Warszawy i na ulicach Berlina, walczyli 
o Kołobrzeg i partyzantach, nad grobami których szu-
mią już tylko wierzby płaczące.

Tragiczne losy pradziadka Wiktora i dziadka Bron-
ka to temat zawsze aktualny i często powtarzający się 
w mojej rodzinie. Dobrze znam szlak bojowy dziadka, 
który z I Armią Wojska Polskiego pod dowództwem 
gen. Berlinga przeszedł od Lenino do Berlina i swoją 
żołnierską dolę ofiarował „Dla Ciebie Polsko”. Po zdo-
byciu Berlina i podpisaniu aktu kapitulacji Niemiec, 
dziadek powrócił do Warszawy, aby jako zasłużony żoł-
nierz wziąć udział w historycznym wydarzeniu – defila-
dzie w wyzwolonej stolicy.

Polska odzyskała wolność, nadszedł czas powrotu 
do rodzinnych Korobów. Samotny, umęczony trudami 
wojny żołnierz, powracał na ziemię, na której nigdy nie 
będzie śladu biało-czerwonej flagi, gdzie nikt już nie za-
śpiewa „Jeszcze Polska nie zginęła...”. Wyszedł na front 
z małej polskiej miejscowości Koroby, powrócił na zie-
mię, która w wyniku historycznych zawirowań należała 
do Białoruskiej Republiki Radzieckiej.

Pradziadkowi los wyznaczył inną drogę. W lutym 
1940 r. jako „polski kułak” zostaje wywieziony na Sy-
berię, skąd w okolicznościach graniczących z cudem 
dostaje się do armii gen. Andersa. Walczy pod Mon-
te Cassino. W 1949 r. powraca do kraju i w Ustroniu 
Morskim odnajduje rodzinę. Żył krótko – zmarł w 1956 
r. i nigdy nie pogodził się z tym, że dobra pozostawione 
w Zacierzewie, nad pięknym Niemnem, zostały bez-
powrotnie utracone.

Pozostawił testament, w którym sprawiedliwie dzieli 
między spadkobierców ziemię pozostawioną za Bugiem. 
Bardzo boleśnie przeżywał fakty dotyczące rzeczywisto-
ści, w jakiej znalazła się Polska. W dalekiej Italii walczył 
o wolność Ojczyzny, za swoje oddanie i bohaterstwo 
otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, powrócił do 
wymarzonej, wolnej Polski, nie na ojcowiznę, lecz na 

obcą ziemię, gdzie był źle widzianym „andersowcem”, 
któremu nie zaoszczędzono przykrości i upokorzenia.

Na włoskim cmentarzu pozostawił swoich krewnych 
i przyjaciół, współtowarzyszy walki, dla których zawsze 
„czerwone maki.... czerwieńsze będą, bo z polskiej 
wzrosły krwi”. Przyjechał dumny z tego, że los pozwolił 
mu o wolność Polski walczyć na włoskiej ziemi, szczę-
śliwy, że przeżył i przekonany, że: „Ta ziemia do Polski 
należy, choć Polska daleko jest stąd” i w zetknięciu się 
z rzeczywistością szybko zrozumiał że: „wolność krzyża-
mi się mierzy, historia ten jeden ma błąd”.

Tragiczne przeżycia wojenne odbiły swoje piętno na 
ich zdrowiu. Pradziadek i dziadek przedwcześnie zło-
żyli swoje kości na miejscowym cmentarzu, daleko od 
ukochanych rodzinnych stron. Zabrali ze sobą nie do 
końca wypowiedziane tęsknoty, żal, gorycz i marzenia. 
Nie doczekali czasów, w których ich wnuki i prawnuki 
mogą szczęśliwie żyć w III Rzeczpospolitej, bez ogląda-
nia się na pochodzenie i zastanawiania się jakie były 
początki ich małej ojczyzny i kto je tworzył.

Los mojej rodziny Losami Europy. Pokazują podo-
bieństwa doświadczeń i przeżyć rodzin innych naro-
dów, które w wyniku wydarzeń dziejowych musiały 
opuścić swoją rodzinną ziemię i budować nowe życie na 
nowych terenach. Tak, jak moi przodkowie przeżywali 
rozczarowanie i ból, odczuwali tęsknotę i żal za swoją 
ojcowizną pozostawioną na nowogródzkiej i witabskiej 
ziemi, także obywatele innych państw, a przede wszyst-
kim Niemcy odczuwali związki z niektórymi regionami 
dzisiejszej Polski. Wielu Polaków wywodzi się ze Lwowa, 
Wilna, Nowogródka leżących obecnie na terytorium 
Ukrainy, Litwy i Białorusi, tak samo wielu Niemców 
swoje małe ojczyzny miało we Wrocławiu, Kołobrzegu, 
Szczecinie czy Gdańsku.

Jesteśmy jedną wielką europejską rodziną, w której 
obok poczucia odrębności znajdujemy podobieństwa 
łączące nas z mieszkańcami kontynentu. Nasze war-
tości i ideały, nasze tradycje historyczne, patriotyczne 
i umiłowanie wolności, naród polski zapisał na kartach 
historii...

Dlatego też wszystkie nasze tożsamości: rodzinna, 
regionalna, narodowa zawierają się w tej ogólniejszej 
– europejskiej. Ta świadomość pozwala mieszkańcom 
Europy porozumiewać się ponad podziałami narodowy-
mi i religijnymi, rozumieć uczucia innych, niezależnie 
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od  ich narodowości i pochodzenia, zapewniać swym 
narodom bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, kultu-
ralny i społeczny.

Ochrona i poszanowanie dziedzictwa kulturowego 
poszczególnych narodów ma ogromne znaczenie dla 
integracji europejskiej. Przez wieki cechą charaktery-
styczną kultury polskiej była otwartość na oddziaływa-
nie innych kultur: zdolność absorbowania osiągnięć 
innych, nadawanie im własnych cech i wnoszenie do 
europejskiego dziedzictwa czegoś nowego i ważnego. 
Wielu polskich uczonych myślicieli i literatów, twórców 
sztuki, filmowców i muzyków na trwałe wpisało się 
w historię europejskiej kultury, a ich twórczość jest do-
brze znana na kontynencie. Potwierdzają to polscy no-
bliści, nazwiska zdobywców innych nagród oraz dzieła 
mające międzynarodowe uznanie...

Sztuka, chociaż powstaje w samotności, funkcjonuje 
w społeczeństwie. Żeby zaistnieć musi mieć widza czy 
słuchacza. W Ustroniu Morskim udało się połączyć ta-
lenty i pasje twórców z zainteresowaniem odbiorców. 
Dzieła lokalnych artystów znane są w kraju i poza jego 
granicami. Sprzyja temu specyfika miejscowości wcza-
sowej i przychylność władz samorządowych. Prezenta-
cja dorobku środowiska artystycznego włączona jest do 
ogólnej oferty, jaką gmina składa przyjeżdżającym na 
wypoczynek gościom, wśród których jest wielu tury-
stów zagranicznych.

To także coroczne konkursy plastyczne i literackie 
organizowane dla uczniów miejscowych szkół, imprezy 
artystyczne, okolicznościowe i sportowe, często z udzia-
łem delegacji mieszkańców zaprzyjaźnionej niemieckiej 
gminy Hirschfelde, pielęgnowanie zwyczajów i obrzę-
dów mocno zakorzenionych w lokalnym środowisku. 
To troska o swojski krajobraz, zabytki przyrodnicze 
i architektoniczne.

Ustronie Morskie to ciekawa miejscowość, tu stare 
przeplata się z nowym. Poniemieckie domy zachowują 
swój pierwotny wygląd, a nowe budownictwo wnosi no-
woczesność. Połączenie tych dwóch elementów stwarza 
swoisty klimat i nadaje miejscowości niepowtarzalny 
urok.

Wracając na Ziemie Odzyskane przejęliśmy dorobek 
materialny kultury niemieckiej na tych ziemiach. Uwa-
żam, że dbałość o ten dorobek jest naszym obowiąz-
kiem i zaświadcza o naszej kulturze.

Docenić to może Europa, gdyż to co stworzyli Niem-
cy i to co stworzyli Polacy – należy do wspólnej kultury 
europejskiej.

Gmina Ustronie Morskie wnosi do gospodarki na-
rodowej działalność związaną przede wszystkim z tu-
rystyką, agroturystyką, rybołówstwem i przetwórstwem 
rybnym. Tak jak inne miejscowości regionu jesteśmy 
przygotowani do funkcjonowania w strukturach Unii 
Europejskiej, a dokonało się to dzięki trosce władz sa-
morządowych o rozwój gminy i aktywności mieszkań-
ców w realizacji tych planów.

Europie potrzebna jest Polska. Ale nie jako kraj 
kojarzony wyłącznie z królem Sobieskim, powstaniem 
warszawskim, zrywem solidarności czy zimnym sta-
nem wojennym. Europie potrzebna jest Polska z histo-
rią i kulturą małych ojczyzn, z obiektami wpisanymi 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z miej-
scami kultu religijnego i z ludźmi dobrze wykształco-
nymi, gotowymi sprostać wyzwaniom współczesnej 
rzeczywistości.

Europie potrzebna jest Polska papieża Jana Pawła II, 
Polska Miłosza, Szymborskiej, Lema ale i Wajdy. Polska 
z muzyką Pendereckiego i rzeźbami Abakamowicza, 
z architekturą Warszawy, krakowskim rynkiem i gdań-
ską starówką, z festiwalem piosenki w Sopocie i audycją 
telewizyjną „Europa da się lubić”.

Europie potrzebna jest Polska z Pomnikiem Zaślu-
bin z Morzem stojącym w Kołobrzegu i symbolem po-
jednania polsko-niemieckiego: Pomnikiem Tysiąclecia 
utworzenia Biskupstwa w tym mieście, z „Bolesławem” 
– najstarszym dębem w Polsce rosnącym w ustrońskim 
lesie i budowanym w naszej miejscowości nowoczesnym 
obiektem sportowym.

Europa bez granic – to współpraca między narodami 
w różnych dziedzinach życia gospodarczego, to możli-
wość podróżowania bez kontroli granicznej i możliwość 
osiedlania się w krajach Unii Europejskiej.

Razem łatwiej – jest to uniwersalna gwarancja dla 
różnorodności we wspólnocie...
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V I  F I N A Ł  K O N K U R S U

Justyna Pawlak
II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

„Moja ojczyzna, moja gmina  
– jaki będzie mój wkład w ich przyszłość”

„Wiedzieć, żeby przewidywać, żeby móc.”
Auguste Comte

W szyscy, którym przyjdzie przeczytać moją pra-
cę, zastanowią się zapewne, dlaczego pozwoli-

łam sobie przytoczyć właśnie tę sentencję dziewiętna-
stowiecznego francuskiego filozofa Auguste'a Comte'a. 
Uprzedzając ich myśli pozwolę sobie odpowiedzieć na 
to pytanie. Po prostu – doszłam do wniosku, że słowa 
Comte'a będą najlepszym streszczeniem mojej pracy.

Comte w swojej myśli szczególną rolę przypisuje wie-
dzy. Uważa, że jest ona podstawą wszystkiego, że tyl-
ko ona pozwala człowiekowi na działanie. Ja również 
zgadzam się z tą opinią. Według mnie, aby móc wy-
powiadać się na temat swojej gminy czy też ojczyzny, 
aby wpływać na jej przyszłość, trzeba przede wszystkim 
ją poznać. Dlatego tak ważne jest pogłębianie wiedzy 
przyrodniczej, historycznej i kulturowej własnego re-
gionu w powiązaniu z szerokim kontekstem dziejów 
Pomorza i Polski oraz kultury narodowej.

Zdobywanie nowej wiedzy, zdobywanie nowych 
umiejętności, sprzyjać będzie pogłębianiu tożsamości 
narodowej i świadomości historycznej. Nie wolno przy 
tym zapomnieć, że podstawową wartością dla każdego 
człowieka jest indywidualizm. Musimy mieć poczucie 
swej odrębności, tożsamości i zakorzenienia. We współ-
czesnym świecie można zauważyć, jak często ludzie 
błądzą zagubieni w rozwijającej się cywilizacji. Właśnie 
dlatego już od najmłodszych lat należy ukazywać dziec-
ku wartości rodzinne, lokalne, małą ojczyznę, naród. 

Ja sama planuję w przyszłości założyć rodzinę, zostać 
mamą. Swoim dzieciom chciałabym przekazać wiedzę, 
którą zdobyłam. Nie jest sztuką nauczyć dziecko mówić 
w kilku językach, lecz sprawić, by mogło choć w jed-
nym języku wypowiedzieć się o tym, co najbliższe jest 
jego sercu. Dziecko w młodszym wieku wielu spraw nie 
jest jeszcze w stanie zrozumieć i zapamiętać, ale pierw-
sze dziecięce przeżycia są najbardziej trwałe i pozostają 
w pamięci na całe życie. Dlatego też chciałabym, aby 
moje dzieci rozumiały pojęcie „mała ojczyzna”, które 
mi kojarzy się z danym regionem i jego mieszkańcami, 
wykazującymi silne związki emocjonalne i psychiczne 
z tym obszarem, identyfikującymi i utożsamiającymi 
się z nim, uznającymi go za znany, własny i rodzimy, 
za miejsce gdzie czują się bezpiecznie i swojsko. Tu są 
zaspokajane ich najbardziej bieżące, codzienne i pod-
stawowe potrzeby życiowe. Według mnie małą ojczy-
zna, ten niewielki obszar zajmowany przez społeczność 
lokalną, dla każdego człowieka stanowi punkt wyjścio-
wy dla formowania się jego późniejszych postaw. Te 
postawy to między innymi znajomość własnych praw, 
świadomość, że można mieć wpływ na swoją gminę, 
swoją ojczyznę.

Każdy człowiek żyje w określonym środowisku spo-
łecznym. Jest to ogół społecznych warunków, które 
kształtują rozwój i zachowanie jednostek. Środowisko 
społeczne tworzą ludzie, grupy społeczne, przedmioty 
będące wytworami ludzkiej aktywności, a także śro-
dowisko kulturowe. W skład środowiska kulturowego 
wchodzą m.in. wyobrażenia, tradycja, przekonania, 
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normy, wartości społeczne i społecznie określone wzor-
ce zachowań. Wszystkie wymienione czynniki aktywi-
zują człowieka i wywierają wpływ na jego zachowanie. 
Oprócz wspomnianej już przez mnie rodziny, bardzo 
ważnym rodzajem środowiska społecznego jest środo-
wisko lokalne.

Środowisko lokalne to grupa ludzi zamieszkująca 
określone terytorium, np. wieś, miasto, dzielnicę, którą 
scalają więzi społeczne, wspólne tradycje i różnorodne 
instytucje. Środowisko lokalne łączy poczucie jedno-
ści oraz gotowości do wspólnego działania. Członków 
wspólnoty obowiązują te same normy i zasady postępo-
wania oraz wartości. Wymienione elementy wzmacnia-
ją również poczucie odrębności członków środowiska 
lokalnego. Pod wpływem zmian cywilizacyjnych, takich 
jak uprzemysłowienie powodujące urbanizację, doszło 
do znacznych przemian w społecznościach lokalnych. 
Powstaje coraz większa ilość klubów osiedlowych czy 
stowarzyszeń, takich jak Związek Miast i Gmin Mor-
skich. Największa rola przypadła jednak samorządowi 
terytorialnemu jako czynnikowi integrującemu lokalne 
działania kulturalne i społeczne.

Samorząd terytorialny to forma zorganizowania 
mieszkańców określonego terytorium w celu samo-
dzielnego podejmowania decyzji dotyczących proble-
mów i spraw życia społecznego. Podstawową jednostką 
samorządu terytorialnego jest gmina. Jej członkami są 
z mocy prawa wszyscy obywatele zamieszkujący okre-
ślone terytorium. Na czele gminy stoi wójt, burmistrz 
lub prezydent (w zależności od liczby zamieszkujących 
gminę obywateli). Organem wykonawczym samorządu 
terytorialnego jest rada gminy, którą stanowią wszyscy 
radni. Radny reprezentuje wyborców. Pełni on dyżur 
w określone dni tygodnia i każdy obywatel może zwró-
cić się do niego z wnioskami dotyczącymi spraw lokal-
nych i działalności władz samorządowych.

Wprowadzone w 2002 roku zmiany w ustawach o sa-
morządzie terytorialnym pozwalają mieszkańcom bez-
pośrednio wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów, 
którzy kierują bieżącymi sprawami gminy oraz radnych, 
którzy przekazują przedstawione przez obywateli propo-
zycje pod obrady odpowiednich komisji lub rady gminy. 
Dlatego tak ważne jest, aby każdy członek gminy miał 
świadomość, że m.in. poprzez udział w wyborach samo-
rządowych może wpływać na jej przyszłość. Świadomi 

przysługujących nam praw wyborczych powinniśmy 
wybrać takie władze, które w najlepszy sposób będą re-
prezentowały gminę, które wywiążą się z wyborczych 
obietnic i będą dążyć do sprawnego realizowania swo-
jego programu. Mam świadomość, że poprzez oddany 
na konkretną osobę głos mogę zmienić przyszłość mo-
jego miasta. Ponieważ ukończyłam już osiemnaście lat, 
z pewnością wezmę udział w odbywających się w tym 
roku wyborach samorządowych.

Długo można by się rozpisywać o tym, jak wielki 
wpływ na przyszłość gminy ma udział w wyborach. 
Ważne jest jednak, aby już najmłodsze pokolenia Pola-
ków miały tę świadomość. Jako osobie młodej i pełnej 
pomysłów na poprawę sytuacji w mojej gminie i ojczyź-
nie jest mi przykro, gdy widzę, jak niska jest frekwencja 
wyborcza. Młodzież zamiast uczestniczyć w wyborach 
i dążyć do zmian wciąż powtarza, że i tak nic się nie 
zmieni, bo „wszyscy kradną, a Polska to jedno wielkie 
bagno”. Dlatego też uważam, że konieczne jest uświada-
mianie młodych ludzi, wpajanie im zasad demokracji, 
do których należy między innymi zasada suwerenności 
narodu. Przejawia się ona w możliwości decydowania 
o swojej przyszłości właśnie poprzez wybór władz lokal-
nych. Szczególnie ważną rolę odgrywa w tym procesie 
rodzina. To właśnie ona pełniąc funkcję socjalizacyj-
ną wychowuje potomstwo, które później uczestniczy 
w procesie socjalizacji i poznaje zasady dotyczące życia 
społecznego. Dlatego też jestem pewna, że jako przy-
szła żona, matka i świadoma swoich praw, przywilejów 
obywatelka zrobię wszystko, aby te wartości w moich 
dzieciach zaszczepić.

Tradycyjna kultura regionalna wnosi do kultury na-
rodowej dziedzictwo polskich wsi i miast. Dbałość o kul-
turę rodzimą jest nieodzowna zarówno dla podtrzyma-
nia tożsamości regionalnej, jak i narodowej. Zadanie 
to należy nie tylko do twórców i animatorów kultury 
wspieranych przez władze państwowe i samorządowe, 
ale przede wszystkim do nas, obywateli. Konieczna jest 
więc dbałość o kulturę naszej małej ojczyzny. Przeja-
wia się ona między innymi poprzez zdobywanie wiedzy 
o regionie w powiązaniu z rzeczywistością narodową 
oraz międzynarodową.

Wizyty w galeriach, muzeach, obiektach etnogra-
ficznych i zabytkowych są moim zdaniem najlepszym 
sposobem na zdobycie faktycznej wiedzy o regionie. 
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Nie  można jednak zapominać o bardzo ważnym ele-
mencie kultury, jakim jest literatura. To właśnie lokalni 
poeci i pisarze m.in. Anna Łajming, Aluchna Emalia-
now, Wiesław Ciesielski często opisują środowisko przy-
rodnicze swojej małej ojczyzny i kultywowane w niej 
tradycje. Obcowanie z lokalną kulturą, poznawanie jej, 
niewątpliwie rozwija wrażliwość na jej ochronę oraz 
umiejętność doceniania jej wartości. Szczególnie waż-
ną rolę w tym procesie ma szkoła oraz rodzice. To wła-
śnie rodzina i szkoła są odpowiedzialne za organizowa-
nie różnorodnych form kontaktu z instytucjami kultury 
i twórcami oraz kształtowanie postawy zainteresowania 
i tolerancji wobec kultury regionu. Trzeba podkreślić, 
że kontakt dziecka z kulturą niejednokrotnie skłania 
je do uczestnictwa w tworzeniu dorobku kulturowego 
regionu. Ja sama, mając świadomość jak ważną dziedzi-
ną życia lokalnych społeczności jest kultura, pogłębiam 
swoją wiedzę na jej temat. Co ważne jest to mój świa-
domy i dobrowolny wybór, a nie przymuszenie szkoły 
czy rodziców. Niejednokrotnie sama wybierałam się do 
muzeów, galerii czy skansenów znajdujących się w mo-
jej okolicy. Wizyty w tych miejscach tylko utwierdzają 
mnie w przekonaniu, że to przede wszystkim my sami 
wpływamy na kulturę naszego regionu, gdyż zdoby-
waną wiedzę możemy przekazać znajomym, kolegom 
i koleżankom ze szkoły, a w przyszłości również naszym 
dzieciom. Przekazywanie innym lokalnych obyczajów, 
kultywowanie tradycji sprawia, że kultura regionu staje 
się ważną częścią kultury narodowej.

Kolejnym przykładem mojego wpływu na przyszłość 
gminy może być wybór takiego, a nie innego zawodu. 
Odkąd pamiętam szczególnie interesowałam się histo-
rią i językiem polskim. Nic więc dziwnego, że będąc 
uczennicą liceum , wybrałam klasę o profilu humani-
styczno-prawnym, a zawodem, który chciałabym upra-
wiać jest dziennikarstwo.

Jako rodowita Słupszczanka jestem bardzo związa-
na z moim miastem i jego mieszkańcami. Mimo, iż 
mam zaledwie osiemnaście lat problemy mojej małej 
ojczyzny nie są mi obce. Ponieważ profil humani-
styczno-prawny, który wybrałam jest ściśle powią-
zany z przedmiotem wiedza o społeczeństwie, mogę 
stwierdzić, że zagadnienia takie jak społeczeństwo, 
życie społeczne, czy życie publiczne nie są mi obce. 
Dlatego też po skończeniu studiów dziennikarskich 

na jednej z pomorskich uczelni – Uniwersytecie 
Gdańskim – chciałabym wrócić do Słupska, by jako 
młoda dziennikarka poruszać problemy lokalnych 
społeczności. Moim zdaniem współczesne media czę-
sto zapominają o problemach małych miast czy wsi. 
Również wiedza o morzu, które mi, mieszkance Po-
morza, jest szczególnie bliskie, jest na dzień dzisiejszy 
zbyt mała. Moim zdaniem młodzi ludzie, w których 
starsze pokolenia upatrują nadziei na poprawę sytu-
acji w Polsce, powinni być świadomi, że postęp kraju 
jest uzależniony od rozwoju i pomyślności każdego 
z regionów. Zasada równości nie powinna więc wy-
kluczać pomocy regionom o trudniejszych warunkach 
rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego. Ponieważ 
gospodarka mojego regionu jest w znacznej mierze 
uzależniona od morza, jako dziennikarka chciałabym 
propagować, zwłaszcza wśród ludzi młodych, potrzebę 
ochrony morza i jego zasobów. Uważam, że takie ini-
cjatywy jak budowa portu morskiego w Gdyni, czy po-
wstanie Słowińskiego Parku Narodowego, który nie 
tylko chroni unikalne na skalę światową wydmy oraz 
rzadkie gatunki roślin i zwierząt, ale też jest wspaniałą 
i co ważne dochodową atrakcją turystyczną, powinny 
być wspierane zarówno na szczeblu samorządowym 
jak i centralnym. Konieczne jest zwrócenie uwagi na 
problemy gmin morskich, których rozwój przyniesie 
ogromne korzyści dla całej ojczyzny. Przykładem ta-
kiego działania było utworzenie Słupskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Dogodne warunki dla inwesto-
rów, między innymi zwolnienie od podatku dochodo-
wego z tytułu realizacji nowych inwestycji lub z tytułu 
tworzenia nowych miejsc pracy, zachęcają przedsię-
biorców do lokalizowania swoich firm na Pomorzu. 
Walory kulturalne, duży potencjał gospodarczy oraz 
przychylność władz są atutami i szansą w procesie roz-
woju regionu słupskiego.

Dziedzictwo przeszłości i ramy przyrodniczo-geogra-
ficzne wpłynęły na ukształtowanie większych wspólnot 
terytorialnych istniejących w świadomości ludzkiej 
jako regiony lub małe ojczyzny. Cechuje je daleko po-
sunięte ujednolicenie tradycji i podobieństwo doświad-
czeń historycznych. Związki rodzinne, sąsiedzkie, kręgi 
koleżeńskie i zawodowe, więzi ekonomiczne i wiedza 
wyniesiona ze szkoły sprawiają, że człowiek dorosły 
czuje łączność ze swoim regionem. Więź ta, często 
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niedoceniana, może być ważnym czynnikiem prze-
obrażeń demokratycznych i społeczno-ekonomicznego 
rozwoju kraju.

Wracając do przytoczonej wcześniej myśli Augu-
ste'a Comte'a mogę stwierdzić, że pogłębianie wiedzy 
o swoim regionie prowadzi do zakorzenienia i rozwijania 
odpowiedzialności za przyszłość swojej małej ojczyzny. 
Mimo, że jestem osobą młodą, mam świadomość wkła-
du, jaki mogę wnieść w przyszłość mojego regionu, a co 
za tym idzie w przyszłość mojej ojczyzny – Polski. Jest to 
o tyle realne, że w dzisiejszych czasach granice małych 
ojczyzn i regionów nie są wyraźne, bowiem obok cech 

kulturowych, ekonomicznych i geograficznych wyróż-
niających te obszary istnieje znacznie więcej wspólnych 
więzi łączących je w jedną całość – naród i państwo 
polskie. To sprawia, że ojczyzna nie jest zwykłą sumą 
regionów, a regionalizacja nie tylko nie zagraża inte-
gralności państwa, lecz sprzyja jej umacnianiu.

Historia naszego kraju sprawiła, że od wieków naj-
wyższą wartością jest dla Polaków ojczyzna. Wszelkie 
nasze działania winny jej służyć, dlatego też określając 
zasady regionalizmu polskiego, powinniśmy być świa-
domi tego, że dobrem nadrzędnym jest dla nas wszyst-
kich Polska.
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2007
V I I  F I N A Ł  K O N K U R S U

K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  P O E Z J A

Mirosław Zalewski
Zespół Szkół Społecznych, Dziwnów

Nowo narodzony
Niczym wyszlifowane połacie błękitne
Pełne od dna trytonów i rodu rybiego
Na powierzchni siedlisko statku niejednego
Do istnienia niezbędne morze bezlitosne

Gdy kobieta po porodzie zmawia modlitwę
dziękczynną za zakończenie stanu bożego
przytula człowieka nowo narodzonego
z zamiarem puszczenia okrętu w gonitwę

Och! lecz nie wie ta biedna istota naiwna
Jemu pisany los kosmopolitanina
Nigdzie dłużej nie zabawi jego rodzina

Dla niego niewiele warta ziemia rodzona
Nie myśli jak jego przodkowie zabobonnie
że pobliskiemu morzu coś winien dozgonnie

„Morze w kulturze mojego regionu”
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  P R O Z A

Kamil Maciąg
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Darłowo

Pochodzę z pięknego nadmorskiego miasteczka 
o nazwie Darłowo. Przygotowując się do pisania 

tej pracy podchodziłem dość sceptycznie do jej tematu. 
Myślałem, że kultura morza w mojej „małej ojczyźnie” 
już dawno umarła w sercach darłowian. Okazało się 
jednak, że bardzo się myliłem...

Morze, szum fal, krzyki mew, zachody i wschody 
słońca, to widoki wprawiające w zadumę niejednego 
poetę czy też prostego człowieka. Jeszcze rok temu po-
wiewała tu błękitna flaga, symbol czystej i ekologicznej 
plaży. Choć jest zimno i wieje porywisty wiatr, wciąż 
dużo ludzi przychodzi na spacery w samotności, dzieci, 
by się pobawić, zakochani, by po prostu pobyć razem 
w ciszy i towarzystwie szumiących fal. W oddali widać 
wracające kutry, kołyszące się na białych bałwanach. 
Czym morze zaskarbiło sobie sympatię ludzi? Ich mi-
łość do białych fal, życia blisko niego, choć w zimie nie 
jest wcale ono takie proste?

Wydaje mi się, że morze samo dba o dobro ludzi. 
W Darłowie, żyje ok. 18 tysięcy mieszkańców, a praca 
większości pośrednio lub bezpośrednio dotyka morza. 
Przykładem, gdzie człowiek twarzą w twarz spotyka się 
z żywiołem jest zawód rybaka. W VIII w. Darłowo było 
małą wioską rybacką, a dopiero w XIV wieku dostało 
prawa miejskie. Tak więc „rybak” jest trwale wpisany 
w tradycję mojego regionu. Nie zdajemy sobie sprawy, 
jak ciężka i mozolna jest praca na morzu. 

Siedzę na ławce i obserwuję kuter wpływający do 
portu. Gdy patrzyłem na pokład, zobaczyłem młodych 
i starych rybaków, zdziwiło mnie, że ten zawód jeszcze 
żyje i jest tak popularny. Statek zatrzymał się parę me-
trów ode mnie. Na twarzach wysiadających ludzi było 
widać zmęczenie jak i zadowolenie. Przez chwilę rybacy 
stali obok kutra w zbitej grupie, nerwowo dyskutując 
o czymś, po chwili starszy pan (ok. 55 l.) odłączył się 

od towarzystwa i zapalił papierosa. Na jego twarzy wy-
pisana była miłość do morza. Stary, osiwiały, w czarnej 
grubej kurtce patrzył w horyzont jakby szukał nowych 
ławic ryb. Nagle owego starszego pana zaczepił jakiś tu-
rysta, pytając:

– Czy pan już nie powinien przejść na emeryturę? 
Przecież to ciężka praca, młodzi powinni już pana za-
stąpić. 

Starszy pan tylko uśmiechnął się serdecznie i od-
rzekł:

– Synku, gdybyś ty przeżył tyle lat na wodzie, też byś 
nie chciał odchodzić, mogę się założyć, że mimo swo-
jego młodego wieku nie dorównałbyś starym rybakom, 
tak jak większość młodszych ludzi.

Mówiąc to wziął torby i odszedł. Turysta, patrząc 
na kuter, jakby rozmyślał o słowach starszego pana, po 
czym także odszedł.

Ten przykład świetnie ukazuje miłość i przywiązanie 
ludzi do morza. Za 20 lat ci młodzi rybacy także będą 
mieli w serce wpisany szum fal.

Jednym z ciekawszych przykładów związku ludzi 
z morzem morze być działalność Zespołu Szkól Mor-
skich, najstarszej szkoły morskiej w Polsce. Istnienie tej 
szkoły związane jest z jej położeniem geograficznym. 
To właśnie ta placówka wryła w sercach młodych łudzi 
wyraz „MORZE”. Wielu absolwentów do dziś je kocha 
i mile wspomina momenty tam spędzone. Oto jak wy-
powiadają, się absolwenci Zespołu Szkól Morskich oraz 
jak dalej potoczyło się ich życie.

Rozmawiałem ze swoimi kolegami, absolwentami 
Szkoły Morskiej, zapytani o związek ich życia z morzem 
odpowiadali:

– Skończyłem Akademię Marynarki Wojennej 
w Gdyni na wydziale transport morski i zarządzanie 
portami. Obecnie pracuję i chcę zdobyć tytuł magistra.

„Morze w kulturze mojego regionu”
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– Po skończeniu szkoły nie wróciłem do Scyzorowa. 
Choć było ciężko, zostałem nad morzem. Zacząłem 
pracę na rybakach w 95 r. W 2000 jeździłem już za 
szypra. W 2002 roku razem z kolegą, może pamiętacie 
Kaczmarka Krzysztofa, wybudowaliśmy swój kuter.

Spośród absolwentów, niektórzy nie wrócili nad mo-
rze, choć wielu dalej jest z nim związanych emocjonal-
nie i fizycznie.

Wielu ludzi nie wróciło już nigdy z morza, zginęli 
przez miłość do spienionych fal i morskiej bryzy. Aby 
uczcić ich pamięć został zbudowany pomnik. Dziś wie-
lu ludzi z regionu przyjeżdża, by zapalić pod pomnikiem 
znicz, łącząc się w ten sposób pamięcią oraz bólem 
i cierpieniem po stracie z rodzinami rybaków.

Także co roku odbywają się centralne Dni Morza 
cieszące się dużą popularnością. W ten sposobów lu-
dzie pokazują silną więź z morzem. Wielu darłowian 
nie wyobraża sobie innego miejsca na ziemi niż wybrze-
że w Darłowie. Program naszego święta jest dość boga-
ty. Można wtedy zobaczyć paradę statków oraz pokazy 
ratownictwa morskiego z udziałem śmigłowców Bryga-
dy Lotnictwa Marynarki Wojennej RP oraz jednostek 
Morskiej Stacji Poszukiwania i Ratownictwa, wysłu-
chać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej, oraz uczestniczyć w mszy 
świętej poświęconej ludziom morza.

Do mojego regionu przybywa wielu turystów spra-
gnionych czystego powietrza i morskiej bryzy. To wła-
śnie dzięki turystyce tak prężnie rozwija się region Dar-
łowa. Dzięki morzu w czasie sezonu letniego wielu ludzi, 
szczególnie młodych, znajduję pracę m.in. w hotelach, 
sklepikach z pamiątkami lub wielu innych prywatnych 
branżach. Studenci zarabiają w ten sposób na swoje 
studia, a moi rówieśnicy na swoje prywatne potrzeby. 
Dziś, nakład na turystykę jest bardzo duży. By umilić 
wczasowiczom wypoczynek, wybudowano obwodnicę 
w Darłowie prowadzącą do Darłówka, przekształcono 
centrum miasta w malowniczy deptak, zbudowano je-
dyny w regionie park wodny, do którego nawet w cza-
sie zimy kursują specjalne busy ze Słupska i Koszalina. 
Atrakcyjność regionu z roku na rok wzrasta. W lipcu 
i sierpniu na ulicach można zobaczyć wycieczki z Nie-
miec, Anglii, Szwecji i Litwy. Gmina Darłowo jest jed-
ną z najlepiej rozwijających się gmin w województwie 

zachodniopomorskim, z czego wszyscy rodacy mojej 
„małej ojczyzny” są dumni.

Morze daje nam wiele swoich dóbr. Co roku odby-
wają się Rodzinne Mistrzostwa w Zbieraniu Bursztynu. 
W tym roku mogłem być świadkiem tych zawodów. 
Przyszedłem na plażę dziesięć minut przed rozpoczę-
ciem zawodów, i zobaczyłem tłumy ludzi. Koło mnie 
stała rodzina przygotowująca się do mistrzostw. Mała 
dziewczynka (6 lat) bardzo przeżywała tę konkurencję. 
I rzeczywiście Karolinka znalazła najwięcej burszty-
nów, inne dzieci patrzyły na nią z zazdrością.

– Tato, ale ty musisz szybko szukać tych bursztynów 
– powiedziała.

– Dobrze Karolinko – uspokoił dziewczynkę ojciec.
– A wygramy? – zapytała zniecierpliwiona dziew-

czynka.
– No, jak się postarasz, to na pewno!
– Zobaczysz tato, nikt nie znajdzie tylu bursztynów 

co ja – odrzekła uradowana.
W nagrodę rodzina dostała przepiękną jantarową 

biżuterię. Takie właśnie konkursy uczą małe dzieci kul-
tury swojego regionu i morza. Ponadto dzięki tym za-
wodom odżyły pracownie bursztyniarskie, a prywatne 
osoby mogą zarobić dzięki zbiorowi jantaru.

Innym bardzo ważnym bogactwem morza są ryby. 
Już o świcie z portu wypływają kutry, by dostarczyć do 
smażalni świeże ryby. Pewna gazeta napisała, że gmi-
na Darłowo słynie z najlepszych smażalni na Pomorzu. 
Myślę, że jest to prawda, w wielu restauracjach czy 
smażalniach owszem możemy zjeść ryby, lecz często po-
chodzi ona z lodówki, a nie prosto z morza, dlatego też 
jeżeli chodzi o gastronomię morską, to mamy się czym 
pochwalić.

Kultura morza objawia się także w sztuce. Na Zam-
ku Książąt Pomorskich została zorganizowana Galeria 
Morska. Wiele dzieł przedstawia historie ludzi morza, 
można podziwiać wspaniałe makiety przedstawiające 
darłowskie wybrzeże, interesujące wystawy zdjęć mówią-
ce o życiu jakim tętni morze oraz przepiękne bursztyny. 
Co roku odbywa się specjalna sesja poświęcona ludziom 
morza i zagadnienia związane z morzem. Uczniowie przy-
gotowują wywiady z ludźmi, którzy swoje życie poświęcili 
wodzie, oraz dużo ciekawych tematów dotyczących życia 
nad Bałtykiem. W 2003 roku laureatką została uczenni-
ca naszej szkoły Ilona Świątkowska.
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Najbardziej zadziwiającą i niebezpieczną pracą na 
morzu zajmują się ratownicy morscy. Nieraz wykazali 
się swoim bohaterstwem i heroizmem. To oni właśnie 
wzięli udział w akcji, gdy tonął statek w okolicach Dą-
bek i to oni uratowali siedmiu marynarzy narażając 
swoje życie. Z pozoru normalni ludzie, mający żony, 
dzieci, normalny dom. Z drugiej strony bohaterowie, 
którzy nie boją się oddać życia za drugiego człowieka. 
Myślę, że taka postawa ludzi morza godna jest naszego 
podziwu.

Mój region słynie także ze świeżego i czystego powie-
trza. Wielu ludzi z całej Polski przyjeżdża do nas na tur-
nusy rehabilitacyjne. Mało tego, miejscowość Dąbki, 
wchodząca w skład gminy Darłowo, została ogłoszona 
jako jedno z nielicznych uzdrowisk w Polsce. Występu-

je tam bardzo rzadki rodzaj torfu, lecznicze borowiny. 
Mają dobry wpływ na dolegliwości narządu ruchu, krę-
gosłupa, bioder, poprawiają również krążenie, są wska-
zane dla cukrzyków.

Jak bardzo mylą się ci, którzy myślą, że kultura 
morska w regionie Darłowa zanikła. Nieważne, czy to 
dziecko, czy starzec, od wszystkich serc w moim regio-
nie bije więź emocjonalna z falami Bałtyku. Myślę, że 
jeszcze długo więzi te nie zginą, wprost przeciwnie, da-
lej będą się rozwijać. Uważam, że darłowiacy jak nikt 
inny czują tak mocne przywiązanie do naszego morza. 
Intryguje to wielu ludzi z zewnątrz i intrygować będzie 
jeszcze przez długie lata. Kultura morza przekazywana 
jest tu z pokolenia na pokolenie. Takiego zjawiska nie 
da się zauważyć nigdzie indziej tylko tu, w Darłowie.
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2008
V I I I  F I N A Ł  K O N K U R S U

K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  R E P O RTA Ż

Klaudia Szamotulska
Gimnazjum nr 25, Gdańsk

Mam na imię Sara i dzisiaj zabiorę was na eks-
cytującą wycieczkę po wyjątkowym mieście: 

Gdańsku. Przyjechałam tu na wakacje, więc spróbu-
jemy również dowiedzieć się, jak wielki wpływ na kul-
turę tego miasta wywiera Morze Bałtyckie. Najpierw 
jednak odwiedzimy mojego wujka, który jest history-
kiem. Mam nadzieję, że nie zniechęci was krótka lekcja 
historii Gdańska na wstępie.

Sara: Cześć wujku!
Wujek: Witaj Saro.
Sara: Chciałam dowiedzieć się paru rzeczy o Gdań-

sku, zanim zacznę go zwiedzać. Mógłbyś odpowiedzieć 
mi na kilka pytań?

Wujek: Oczywiście.
Sara: Więc pytanie pierwsze: Jak kiedyś lub teraz 

mówiono na Gdańsk?
Wujek: To zależy, ale np. Kaszubi mówią „Gdańsk”, 

Niemcy „Danzig”, a w łacinie jego nazwa brzmi „Geda-
nia” lub „Dantiscum”.

Sara: A gdybym chciała fachowo określić jego poło-
żenie? Jakich mogłabym użyć określeń?

Wujek: Miasto w Polsce, jest położone u ujścia Mo-
tławy do Wisły nad Zatoką Gdańską; wraz z Gdynią 
i Sopotem tworzy Trójmiasto; szerzej wraz z Pruszczem 
Gdańskim, Redą, Rumią i Wejherowem jest elemen-
tem aglomeracji gdańskiej. Uważany za stolicę woje-
wództwa pomorskiego oraz archidiecezji gdańskiej.

Sara: Kiedy powstał?

Wujek: Założono go w 997 roku.
Sara: Powinnam wiedzieć coś jeszcze z historii tego 

miasta?
Wujek: Tak. Ważne jest również to, że Gdańsk jest 

również miastem królewskim i hanzeatyckim, swego 
czasu najludniejszym i najbogatszym w I Rzeczypo-
spolitej. Obecnie jest jednym z największych polskich 
miast (szóste pod względem liczby ludności, 456 658 
mieszkańców, i siódme pod względem powierzchni, 
262 km2). Bogactwo tego miasta zależało w dużej mie-
rze od Morza Bałtyckiego i związanej z nim wymiany 
towarów.

Sara: Bardzo dziękuję za pomoc.
Wujek: Nie ma za co.
Pożegnałam się z wujkiem i wróciłam do domu. Ze-

brałam dosyć dużo informacji na temat Gdańska, ale 
uznałam, że to wciąż za mało. Więc włączyłam inter-
net, by poszukać czegoś o historii Gdańska.

Oto co znalazłam:
„Ważne centrum kulturalne i naukowe oraz węzeł ko-

munikacyjny Polski. Badania archeologiczne wskazują 
na istnienie w tym miejscu osady rzemieślniczo-rybackiej 
już w VII wieku, a w X wieku – grodu obronnego książąt 
pomorskich. Gdańsk (Gyddanyzc urbs) po raz pierwszy 
został wymieniony jako miasto w „Żywocie św. Wojcie-
cha” spisanego przez Jana Kanapariusza w 999.

Z tekstu tego wynika, że św. Wojciech był w Gdań-
sku wiosną 997. Po zwycięskiej wojnie z Pomorzanami 

„Morskie dziedzictwo  
w twórczości młodych talentów”
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Bolesław III Krzywousty przyłączył Pomorze Gdańskie 
do Polski. Po objęciu rządów na Pomorzu przez Świę-
topełka nastąpił okres uniezależnienia się Pomorza 
Gdańskiego.”

To zaledwie kawałeczek całego artykułu, ale nie 
chcę was zanudzać.

Moją uwagę przyciągnęło zdanie: „Bulla papieska 
Aleksandra IV przyznała miastu od 1260 prawo orga-
nizowania dorocznych jarmarków św. Dominika.” Jar-
mark św. Dominika. Co to może być?

Poszłam do kuchni. Akurat babcia siedziała na krze-
śle i rozwiązywała krzyżówkę.

Sara: Babciu, co to jest Jarmark św. Dominika?
Babcia: To jedna z największych letnich atrakcji 

Gdańska.
Sara: Tak, ale po co powstał?
Babcia: Jarmark miał na celu nakłonienie wiernych 

do uczestnictwa we mszy odpustowej czwartego sierp-
nia w dzień św. Dominika. O godz. 12 rozbrzmiewały 
dzwony, obwieszczające rozpoczęcie Jarmarku na placu 
Dominikańskim. Ludowy festyn służył nabożnym mo-
dłom i zabawie, następnie przekształcił się w imprezę 
handlowo-kulturalną o dużym znaczeniu dla miasta. 
Dawniej można było kupić pierniki toruńskie, kaszub-
ską ceramikę, czeskie szkło, wschodnie futra i dywa-
ny, angielskie sukno, cygańskie garnki, gdańską wód-
kę i bursztyn. Do portu w Gdańsku zawijało wówczas 
ponad 400 statków z towarami handlowymi z okazji 
jarmarku. Przybywali cyrkowcy, kuglarze, akrobaci i ze-
społy teatralne. „Znowu porty, statki i morze, co w tym 
takiego specjalnego?” – pomyślałam. Ale zapytałam: 
Dlaczego Jarmark jest taki ważny?

Babcia: Obecnie jest to jedna z największych imprez 
handlowych w Europie razem z Oktoberfest w Mona-
chium i Weinachtsmarkt w Hamburgu – w weekendy 
Jarmark odwiedza 150 tys. gości. Organizowany jest 
na przełomie lipca i sierpnia, trwa obecnie 3 tygodnie 
i bierze w nim udział ponad 1000 handlowców, arty-
stów, rzemieślników i kolekcjonerów. Stoiska są pousta-
wiane na ul. Długiej, aż do Neptuna i jeszcze dalej nad 
Motławą. Obecnie wielu ludzi w Gdańsku zarabia na 
przewożeniu ludzi swoimi łodziami i statkami.

Podziękowałam babci i udałam się na Jarmark. 
Wzięłam ze sobą mój mikrofon, ponieważ postanowi-
łam przeprowadzić wywiad w terenie. Idąc ul. Długą 
zauważyłam wielu artystów ustawiających swoje dzieła 
na stojakach.

Podeszłam do jednego z nich.
Sara: Przepraszam, mogłabym zadać panu kilka py-

tań?
Malarz: Tak, oczywiście.
Sara: Dlaczego na większości pańskich obrazów jest 

namalowane morze?
Malarz: Ponieważ to ono przyciąga do Gdańska 

większość turystów.
Sara: Naprawdę? A ja myślałam, że wszyscy przejeż-

dżają tu na Jarmark Dominikański...
Malarz: Jarmark jest przy okazji. Nawet on jest inspi-

rowany morzem. W wielu szkołach dzieci przynajmniej 
raz do roku mają za zadanie je namalować. Lub coś 
innego z nim związane, bo kultura Gdańska głównie 
opiera się na Bałtyku

Sara: Co gdańszczanom kojarzy się z ich kulturą?
Malarz: Nie tylko gdańszczanom, ale także innym 

ludziom, z Gdańskiem i nadmorską kulturą kojarzą się 
przede wszystkim: Morze Bałtyckie, statki, szanty, ma-
rynarskie opowieści, bursztyny i wiele innych rzeczy.

Pożegnałam się z moim rozmówcą i poszłam dalej. 
Po chwili zobaczyłam parę siedzącą na ławce. „Może 
oni będą wiedzieli coś jeszcze?” – pomyślałam.

Sara: Przepraszam mogliby państwo udzielić mi 
krótkiego wywiadu?

Para: Tak, proszę pytać. 
Sara: Przyjechali państwo tu na wakacje?
Para: Tak.
Sara: Dlaczego wybraliście Gdańsk?
Para: Ponieważ marzyliśmy o tym, by w końcu zoba-

czyć Morze Bałtyckie.
Sara: Dlaczego?
Para: Bo podobno opiera się na nim cała kultura 

Gdańska.
Sara: I dlatego jest takie wyjątkowe?
Para: Tak sądzimy.
Sara: Jaki wpływ ma morze na twórczość?
Para: Pisarze opisują je w książkach, muzycy starają 

się naśladować jego szum, grając na różnych instrumen-
tach, filmowcy wykorzystują morze w filmach. Wiele 
dzieci, mających wielki talent w różnych dziedzinach 
sztuki, okazują go w pracach na temat morza.

Sara: Więc życzę przyjemnego wypoczynku.
Para: Dziękujemy
Nagle zauważyłam witrynę z jakimiś kartkami, przy 

których stał mały tłum, więc podeszłam z ciekawości. 
To część tego, co przeczytałam:
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Ważne wydarzenia  z  ż ycia  Gdańska:
•  W 1983 gdańszczanin Lech Wałęsa został uhonoro-

wany Pokojową Nagrodą Nobla. Do dnia dzisiejszego 
Wałęsa mieszka w Gdańsku przy ulicy Polanki.

•  W 1987 do Gdańska z wizytą przybył Jan Paweł II.
•  W 1992 diecezja gdańska została podniesiona do 

rangi archidiecezji.
•  W 1997 uroczyście obchodzono 1000-lecie Gdańska.
•  W 2005 uroczyście obchodzono 25-lecie powstania 

NSZZ Solidarność. Wśród wielu konferencji, wystaw 
i pokazów, na terenie Stoczni Gdańskiej odbył się 
koncert Jeana-Michela Jarre’a, który zgromadził po-
nad 100-tys. widownię.

•  22 maja 2006 wybuchł pożar w kościele św. Kata-
rzyny.

Znani  gdańszczanie:
• książę Świętopełk
• biskup, dyplomata Jan Dantyszek
• rzeźbiarz, architekt Abraham van den Blocke
• malarz Izaak van den Blocke
• astronom Jan Heweliusz
• fizyk Gabriel Fahrenheit
• pedagog, pastor Krzysztof Celestyn Mrongovius
• filozof Arthur Schopenhauer
• pisarka Stanisława Przybyszewska
• pisarz noblista Günter Grass
• polityk, noblista i prezydent RP Lech Wałęsa

Nazajutrz zawitałam do Stoczni Północnej. Spotkałam 
miłego pana, który opowiedział mi, o tym, jak ważny był 
i jest dla Gdańska port. A oto czego się dowiedziałam:

Liczba statków wchodzących do/wychodzących 
z portu w Gdańsku: 1912 – 5966, 1925 – 7944, 1926 – 
11870, 1927 – 13892.

Biorąc pod uwagę tonaż statków wzrósł on w 1930 
o 322% w stosunku do roku 1912. Przed wojną 1914-
1918, podrzędny port, mniejszy od portu Brema, Szcze-
cin, Ryga, Kopenhaga czy Sztokholm, wysunął się na 
pierwsze miejsce wśród portów nad Bałtykiem. Do-
piero przyczyny polityczne, znaczny wpływ Republiki 
Weimarskiej na Wolne Miasto Gdańsk, spowodowały 
podjęcie decyzji o budowie portu w Gdyni, który do 
II wojny światowej prześcignął port w Gdańsku. II woj-
na światowa, której początek miał miejsce właśnie tu 
na Westerplatte, doprowadziła w rezultacie do walk 
o miasto na wiosnę 1945 roku. Zniszczenie miasta nie 

było wynikiem walk o nie, lecz akcji regularnego wy-
palania oraz burzenia dokonanego przez Armię Czer-
woną. Po wojnie nastąpiła odbudowa miasta, istniejący 
przemysł sprzed wojny został odtworzony i rozbudowa-
ny. Odbudowano Port Gdańsk wewnętrzny oraz po-
wstał nowy port zewnętrzny zwany Portem Północnym. 
Zostały odbudowane stocznie.

Pojawiły się nowe gałęzie przemysłu jak: precyzyjny, 
elektroniczny i informatyka. Z Długiego Pobrzeża regu-
larnie odbywają się rejsy białej floty, obsługiwanej przez 
przedsiębiorstwo Żegluga Gdańska, głównie na trasach 
wycieczkowych po porcie, na Westerplatte oraz do So-
potu i Gdyni. W Gdańsku-Nowym Porcie znajduje się 
ponadto terminal pasażerski, z którego odpływają pro-
my do Nynäshamn (Szwecja) linii Polferries. 

Zapytałam jeszcze kilku przypadkowych przechod-
niów.

Sara: Co najbardziej ci się tu podoba?
Osoba pierwsza: Morze Bałtyckie.
Osoba druga: Bursztyny i biżuteria.
Osoba trzecia: Łodzie i morze.
Osoba czwarta: Żuraw i Motława.
Osoba piąta: Dzieła sztuki związane z morzem.
Doszłam do wniosku, że rzeczywiście wszystko opie-

ra się na morzu. Teraz wiem również, że Gdańsk sta-
nowi jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych 
w Polsce, pomimo że prawie całe historyczne śródmie-
ście zostało odbudowane po ostatniej wojnie, a znacz-
na część zabytków ruchomych uległa zniszczeniu bądź 
rozproszeniu.

Najważniejsze zabytki Gdańska znajdują się na 
Głównym Mieście (Ratusz Głównego Miasta, Dwór 
Artusa, Dom Uphagenów) i Starym Mieście (Wielki 
Młyn, Ratusz Starego Miasta, kościół św. Katarzyny). 
Główne ciągną się wzdłuż Drogi Królewskiej, reprezen-
tacyjnej ulicy Gdańska – Długiej. Na Głównym Mieście 
jest również Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP – 
największa średniowieczna świątynia z cegły w Europie. 
Do 1939 roku istniała Wielka Synagoga. Do ważnych 
miejsc w Gdańsku należy również Westerplatte, Twier-
dza Wisłoujście oraz Oliwa, gdzie znajduje się zespół ka-
tedralny. Zabytki Gdańska znajdują się na Europejskim 
Szlaku Gotyku Ceglanego. 

Uważam, że ta krótka podróż była jak najbardziej 
udana. Znaleźliśmy odpowiedź na pytanie: Jaki morze 
ma wpływ na kulturę Gdańska? Teraz was żegnam.

Do zobaczenia!
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  W I E R S Z

Paula Konopczyńska
I LO im. M. Kopernika w Gdańsku

Polskie Pomorze
Po wielu latach, walkach, trudach

Rozbiciach i złączeniach w jedno

Z nieznanej Ziemi nad Bałtykiem

Zrodziło się Pomorskie sedno.

Choć wiele razy inny władca

Opiewał piękno tej krainy.

Teraz na dwa jest podzielona

Polsko-Niemieckie to niziny.

Rzeczpospolitej część Północna

Dwiema rzekami jest przecięta.

Trzy województwa odznaczają

Nasz obszar Pomorskiego piękna.

Ziemia moreną ozdobiona.

Ziemia, co sięga aż po morze.

Fenomen Boży, istne cudo

Kraina-krain, jezior łoże.

Tutaj – w jedności połączone

Szczere dzieła Matki natury.

Balsam dla duszy, piękno dla oczu

Zieleń, błękit, słońce i chmury.

Tu narodzili się Kaszubi,
Tu żyć zechcieli Połabianie.

Pomorze małą Ojczyzną, domem.

Bycie z nią – szczęściem, bólem – rozstanie.

Polskie Pomorze – długa historia.

Istnień tak wiele, tak wiele przeżyć.

Pamiętaj – kochaj, szanuj, pielęgnuj.

Nie zapominaj, że warto wierzyć.
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2009
I X  F I N A Ł  K O N K U R S U

K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  R E P O RTA Ż

Bartosz Marcinkowski i Przemysław Dziarnowski 
praca zbiorowa, Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

Podczas rejsu DZ-tami po Zalewie Szczecińskim 
i Kamieńskim w wakacje 2007 roku załoga wpa-

dła na pomysł, by w kolejne wakacje wypłynąć na 
morze. Przez zimę s/y „Kaktus”, czyli DZ-ta, na której 
odbyć się miał ten rejs, została poddana dokładnemu 
remontowi, by nie zawieść na morzu. Jeszcze przed sa-
mym rejsem, a nawet na jego początku, wymieniany 
lub naprawiany był osprzęt jachtu.

15 lipca 2008 r. nareszcie oddano cumy. Nasza DZ-ta 
opuściła przystań Pałacu młodzieży i popłynęła przez 
jezioro Dąbie w kierunku Zalewu Szczecińskiego, nio-
sąc dziewięć osób na pokładzie. pierwszą po Bogu była 
dla nas pani Jolanta Gałęzowska, znany i powszechnie 
lubiany instruktor żeglarstwa, na co dzień opiekunka 
pracowni „skipperowej” w Pałacu Młodzieży. Z tej-
że pracowni wywodzi się pozostała załoga, z jednym 
małym, ale wartym odnotowania wyjątkiem. Jest nim 
zastępca Pani Kapitan, którym został pan Mieczysław 
Ircha, czyli kierownik Ośrodka Morskiego Pałacu Mło-
dzieży. Resztę załogi uzupełniali: I oficer Bartek Mar-
cinkowski, II oficer Tomek Andraszewicz, III oficer 
Wojtek Zakrzewski, Kamil Kulesza, Marcin Gabruś, 
Mateusz Drozdowski i Przemysław Dziarnowski.

Do pierwszego portu, Trzebieży, dopłynęliśmy bez 
żadnych przeszkód. Mieliśmy nadzieję, że taki stan 

rzeczy utrzyma się do końca obozu, ale już następ-
nego dnia przestaliśmy się łudzić. Zaraz za główkami 
portu COŻ w Trzebieży zastaliśmy flautę i mżawkę, 
która bardzo osłabiła widoczność. Na szczęście wiatr 
się wzmagał, na nieszczęście – wzmagał się też deszcz, 
który z krótkimi przerwami towarzyszył nam przez 
cały dzień. Jednak największym problemem okazał się 
przeciwny wiatr w Kanale Piastowskim, wiejący nam 
w twarz z dość sporą siłą, co nie pozwalało nam dalej 
samodzielnie płynąć. Na szczęście w Świnoujściu była 
już s/y „Magnolia”, która miała płynąć z nami jako za-
bezpieczenie i podholowała nas do Basenu Północnego, 
czyli świnoujskiego portu jachtowego.

„Kaktusem” po Morzu Bałtyckim

„Morska edukacja młodych  
talentów Wybrzeża”
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Kilka kolejnych dni minęło nam bardziej spokojnie. 
Mieliśmy korzystny wiatr, przy którym żeglowanie jest 
czystą przyjemnością. Czasem tylko słabnął, zmuszając 
do użycia wioseł, jednak zdarzało się to na tyle rzadko, 
że pomiędzy odcinkami, na których wiosła szły w ruch, 
można było uzupełnić siły. Dodatkową zaletą wiosło-
wania była możliwość nawiązania znajomości z tu-
rystkami ze statków wycieczkowych, które robiły nam 
zdjęcia. Nie wiedzieć czemu, nasza prawie całkiem mę-
ska załoga odczuwała w takich momentach nagły przy-
pływ sił i przyspieszając tempo, krzyczała „Raz! Dwa! 
Raz!...”. W takich warunkach czas płynął wyjątkowo 
szybko i po odwiedzeniu Dziwnowa oraz Kołobrzegu 
(polecamy tamtejszy Aquapark), nagle znaleźliśmy się 
pod Darłówkiem, gdzie po raz kolejny wiatr „zgasł”. 
Kiedy po kąpieli w chłodnej, morskiej wodzie nie za-
nosiło się na jakiekolwiek dmuchnięcie, a cel był zbyt 
daleko, by wiosłować, po raz drugi skorzystaliśmy z po-
mocy „Magnolii”.

Z powodu sztormu postój w Darłówku został wy-
dłużony (spędziliśmy tam dwie noce), jednak nikt nie 
śmiał narzekać, ponieważ okazał się on najbardziej 
przyjaznym portem. Poza tak oczywistymi atrakcjami, 
jak cymbergaj i wesołe miasteczko, Darłówek zaofe-
rował nam również zimny prysznic ze sztormowych, 
morskich fal (dostępny na falochronie) i wypożyczal-
nie gokartów. Inwencja twórcza załogi DZ-ty połączy-
ła ostatnie dwie atrakcje i tak powstała nowa zabawa: 
wjeżdżanie gokartami na falochron i przyjmowanie fali 
podczas jazdy (dla bardziej wprawionych polecamy wej-
ście w poślizg). Po tak udanym pobycie w Darłówku 
zorientowaliśmy się, że mija połowa czasu, jaki przezna-
czyliśmy na ten rejs. Należało zatem wracać...

Zaraz za główkami portu stało się jasne, że nie bę-
dzie to łatwy dzień; po sztormie fale były jeszcze dość 
– jak na DZ-tę – duże, a wiatr wciąż silny, na dodatek 
– w twarz. Po kilku godzinach halsówki wiatr zaczął 
się wzmagać. Zarefowaliśmy grota. Od tej pory na po-
kład coraz odważniej wchodziła fala, a na twarze nie-
których załogantów zaczęła wkraczać choroba morska. 
gdy wiatr osiągnął 7 w skali Beauforta, na twarz Pani 
Kapitan wkradło się już tyle choroby morskiej, że ta 
musiała jej nadmiar, wraz z częścią śniadania, zwró-
cić do morza. Drugi oficer zachęcony tym widokiem 
poszedł w jej ślady. Po tych trudnych do przewidzenia 
przygodach (kto mógł się spodziewać, że pierwsza hołd 
Neptunowi odda Pani Kapitan?) przyszła ta bardziej 
oczywista, ale i trudniejsza – noc. Niby każdy wiedział, 
że się zacznie, ale jednak każdy był zdumiony, że na 
morzu będzie aż tak zimno. Trudno opisać, jak czuje się 
żeglarz, który całą noc spędza na pokładzie DZ-ty. Mo-
żemy za to opisać, jak wyglądają jego dłonie rankiem. 
A wyglądały ciekawie, bo – u różnych osób – bywały 
blade, czerwone lub sinawe, w każdym razie sztywne. 
W takim mniej więcej stanie, po prawie dobie żeglowa-
nia DZ-tą, wpłynęliśmy do Kołobrzegu. Tam, po wypi-
ciu herbaty na rozgrzanie, wyrzuciliśmy mokre rzeczy 
na keję, położyliśmy się na tym, co pozostało suche. Po 
kilku godzinach drzemki poszliśmy na obiad i basen, 
po czym znów zabraliśmy się do nadrabiania zaległości 
w... spaniu.

Następnego ranka na morzu zastaliśmy o wiele bar-
dziej niż poprzednio przyjazną pogodę. Naszym celem 
było Mrzeżyno. Gdy na tle lądu pojawiły się główki por-
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tu, kontrolę nad jachtem przejął pierwszy oficer. Choć 
w locji podano, że szerokość główek Mrzeżyna to 50 
metrów, a widziane przez nas były wyraźnie mniejsze, 
nasz „pierwszy” naiwnie stwierdził, że skoro na mapie 
nie widać żadnego portu przed Mrzeżynem, to musi-
my widzieć właśnie Mrzeżyno. Po wpłynięciu do portu 
okazało się, że było to jednak Dźwirzyno, którego na 
naszej mapie nie było. Rozbawieni tą pomyłką w nawi-
gacji poszliśmy na smażoną rybkę i popłynęliśmy dalej, 
tym razem już do prawdziwego Mrzeżyna.

W Mrzeżynie załoga poszła w miasto: jedni na plażę, 
drudzy do wesołego miasteczka, reszta poszła na gokar-
ty (które stały się największą chyba atrakcją w tym rej-
sie wraz z cymbergajem). Zjedliśmy kolację i jak to za-
wsze po niej, udaliśmy się w nasze “ciepłe” koje. Naszym 
następnym celem był Dziwnów, ale żeby tam dopłynąć, 
musieliśmy wstać o 5 rano. Pobudka o takiej godzinie 
była trudna, ale podołaliśmy temu zadaniu i już o 6 
byliśmy na morzu. Żeglowanie było bardzo przyjemne, 
gdyż Neptun był tak łaskawy, że dał nam bardzo ko-
rzystne wiatry. Po południu byliśmy już w Dziwnowie.

Porządki na jachcie, obiadek, drzemka i poszliśmy 
zwiedzać miasto. Po obejściu miasta niektórzy poszli 
się wykąpać w morzu, gdy fala miała 2 metry, wiało 6 
w skali Beauforta. Wieczorkiem nasz „kochany” I oficer 
odebrał pogodę i stwierdził, że następnego dnia po po-
łudniu ma się wzmagać wiatr. Musieliśmy dopłynąć do 
Świnoujścia, a nawet dalej (Stepnica). Kapitan zadecy-
dował, że płyniemy z samego rana. O godz. 8 rano byli-
śmy w morzu. Wypływając z Dziwnowa, Kapitan Portu 
pytał, czy na pewno odebraliśmy pogodę i czy wiemy, 
co się będzie działo na morzu. Odpowiedzieliśmy, że 

tak, z lekkim strachem w oczach. Płynąc z dużą szyb-
kością (jak na DZ-tę), z falą o wysokości 2,5 metra, na-
bierając jej trochę do środka jachtu, w Świnoujściu by-
liśmy po południu, zdążając przed silnym wiatrem. Lecz 
czas nas ciągle gonił. Zjedliśmy szybko obiad i popłynę-
liśmy dalej. Wieczorkiem dobiliśmy do kei w Stepnicy, 
gdzie akurat gościły jachty uczestniczące w Etapowych 
regatach Turystycznych ZOZŻ. Gdy żeglarze usłyszeli, 
że młodzi ludzie wracają z morza na tego typu jachcie, 
byli pod wielkim wrażeniem. Po całym dniu pływania 
położyliśmy się spać.

Spaliśmy do godz. 9 (choć raz mieliśmy dłuższe spa-
nie), potem szybkie śniadanie, pakowanie i płyniemy! 
Płynąc przez Odrę, nasza wspaniała Pani Kapitan 
powiedziała, że płyniemy do Lubczyny na „rybkę”. 
Byliśmy zadowoleni, bo kambuz nie musiał gotować, 
a załoga nie musiała czekać i marudzić: „Co z tym 
obiadem? KAMBUZ!!!”. Objadając się do syta obiad-
kiem z knajpki, musieliśmy płynąć dalej do domu. I tak 
o godz. 13 byliśmy w Ośrodku Morskim Pałacu Mło-
dzieży. Całą naszą „łódeczkę” opróżniliśmy, wymyliśmy 
i ucałowaliśmy już na dobranoc. Kambuz przygotował 
ognisko i kiełbaski, było też podsumowanie rejsu...

Nam rejs bardzo się podobał. Chcemy DZ-tą płynąć 
gdzieś dalej. Mamy już plany na następne wakacje. Była 
to wspaniała przygoda na łódce bez kabiny, na morzu, 
w sztormie i we flaucie, z fajną ekipą i Kapitaństwem. 
Choć mieliśmy różne przygody z pogodą, na łódce i na 
lądzie, to będziemy bardzo miło wspominać nasz rejs na 
s/y „Kaktus”, na morzu...
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  O P O W I A D A N I E

Ewa Jermakowicz
Zespół Szkół w Ustroniu Morskim, Gimnazjum im. Orła Białego

Nadmorski park w Ustroniu Morskim, miejscowo-
ści wczasowej położonej w jednym z najpiękniej-

szych zakątków Pomorza Środkowego, nad brzegiem 
Bałtyku, przy trasie Kołobrzeg-Koszalin, jest miejscem 
szczególnie urokliwym, które bardzo często odwiedzam. 
Przyciąga mnie tu samotna, wysoka i rozłożysta, dum-
na, i tajemnicza sosna, rosnąca na piaszczystej wydmie 
i wyróżniająca się swoją sylwetką pośród innych drzew.

Srogi i nigdy niewyczerpany w swej sile zachod-
ni morski wiatr skręcił jej gruby pień ku wschodowi 
i w tamtą stronę nakazał pochylać się licznym gałę-
ziom. Wyglądem przypomina biednego, umęczonego 
człowieka, żyjącego cicho i pokornie, ale jednocześnie 
dumnego i pełnego godności. Zaprzyjaźniłam się z tym 
drzewem. Połączyła nas przyjaźń szczera, wzajemna 
i trwała. Systematycznie ją odwiedzam i kiedy siedzę 
oparta o skręcony pień, czując jej bliskość i wsłuchując 
się w szum zimotrwałych igiełek osadzonych na skró-
conych pędach, dzieją się rzeczy dziwne i tajemnicze. 
Przy akompaniamencie wiatru i szumu morskich fal 
moja przyjaciółka SOSNA snuje opowieści o morzu, 
dziejach miejscowości, o ludziach i zmianach, jakie za-
chodziły na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu czte-
rech lat. 

Dawno temu zasadził ją polski rolnik, zasadził i opu-
ścił, bo tak zadecydowały wydarzenia historyczne. 
Rozpoczynała więc życie w małej rybackiej osadzie 
Henkenhagen, wśród obcych sobie ludzi i niezrozumia-
łej niemieckiej mowy. Do snu kołysały są podmuchy 
groźnego wiatru, karmiła matka – piaszczysta i obca 
już ziemia, a budziło słońce wychodzące z morza i ło-
skot skrzydeł fruwających mew. Morze było jej ostoją 
i wsparciem, uczyło, jak pokonywać trudności i walczyć 
o przetrwanie. Dobrze poznała jego siłę i niepowtarzal-
ny urok. Bałtyk to spokój i harmonia ciszy morskiej, 

groza i miażdżąca potęga sztormu, bezmiar ruchliwego 
i zmiennego żywiołu – takie jest oblicze morza oglą-
danego z brzegu. W każdej porze roku Bałtyk potrafi 
urzekać swoim pięknem, różnorodnością, odmienno-
ścią i tajemniczością, a przeobrażenia brzegu morskiego 
i zjawiska, jakie w związku z tym zachodzą, wskazują na 
niszczącą i twórczą zarazem walkę morza z lądem. Do-
brze wiedzą o tym moja przyjaciółka – SOSNA i ludzie 
mieszkający nad jego brzegiem.

 – Chyba dosyć już o morzu – szumi SOSNA – prze-
cież pragnę przekazać wiele innych ważnych informa-
cji. I wspomina okres II wojny światowej, zapisany w jej 
sosnowej pamięci łzami, krwią i krzyżami na grobach 
poległych bezimiennych bohaterów. – Chociaż dzia-
łania wojenne ominęły naszą miejscowość, to walki 
o Kołobrzeg echem dochodziły do moich gałęzi, bu-
dziły trwogę i niepewność, dostarczały przejmującej 
wiedzy o rozmiarze zniszczeń, o ludzkich dramatach 
i bohaterstwie polskich żołnierzy walczących o wolność 
prastarej, piastowskiej ziemi. Potem był rok 1945. Za-
nika nazwa Henkenhagen, a na mapie Polski pojawia 
się Ustronie Morskie. Zaczynają przybywać osadnicy 
z różnych stron kraju, a także repatrianci ze Wscho-
du, z którymi przybyli twoi przodkowie. Jednych przy-
gnały tragiczne wydarzenia wojenne, drudzy przybyli 
tu z wyboru, a jeszcze inni – bo los tak chciał. Z jaką 
radością biło moje umęczone, sosnowe serce, kiedy do-
chodziły dźwięki polskiej mowy, kiedy obserwowałam, 
jak serdecznie Ustronie przygarnia wszystkich tułaczy, 
dając im schronienie, twardy chleb i szansę podjęcia 
trudu budowania nowego życia. I chociaż dla niektó-
rych była to obca ziemia, i rozdzierała ich tęsknota za 
„ojcowizną”, wierzyłam, że z czasem pogodzą się z sytu-
acją, a nasza miejscowość stanie się dla nich, ich dzieci 
i wnuków najdroższym miejscem na ziemi.

Jest takie miejsce na ziemi...
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 – Zastanów się – szumią sosnowe igiełki – jakie na 
przestrzeni lat musiały zachodzić procesy i wydarzenia, 
jaką aktywność i zaangażowanie wykazały kolejne po-
kolenia mieszkańców, że z małej osady Henkenhagen 
powstało znane w Polsce i Europie uzdrowisko, w któ-
rym kwitnie życie gospodarcze, kulturalne i społeczne, 
a mieszkańcy tworzą zintegrowaną społeczność, której 
z roku na rok żyje się lepiej, nowocześniej i dostatniej. 
Ileż ci ludzie musieli dokonać, ile przejść przemian 
i podjąć wyrzeczeń?

Pierwsi osadnicy przybywając na tę ziemię przywieźli 
ze sobą swoją kulturę, swoje tradycje i zwyczaje. Dzisiaj 
nie ma tej różnorodności, mamy swoją kulturę, swoje 
tradycje i obyczajowość, taką po prostu „ustrońską”.

Nie można pominąć faktu, że wracając na ziemie 
przywrócone do Macierzy, przejęliśmy dorobek mate-
rialny kultury niemieckiej, dbałość o ten dorobek jest 
naszym obowiązkiem, co dobrze świadczy o mieszkań-
cach miejscowości.

Na pewno docenia to Europa, gdyż to, co stworzyli 
Niemcy i to co stworzyli Polacy, należy do kultury eu-
ropejskiej.

W Ustroniu Morskim wyraźnie widać, jak stare 
przeplata się z nowym. Poniemieckie domy zachowu-
ją swój pierwotny wygląd, a nowe budownictwo wno-
si nowoczesność. Połączenie tych dwóch elementów 
stwarza swoisty klimat i nadaje miejscowości niepowta-
rzalny urok. Dostrzegają to przybywający tu polscy i za-
graniczni turyści. Kto raz odwiedził Ustronie Morskie, 
miejscowość położoną w jednej z najmniejszych gmin 
województwa zachodniopomorskiego, powraca tu po-
nownie, oczarowany pięknem Bałtyku, urokiem i kli-
matem miejscowości, życzliwością mieszkańców i moż-
liwościami aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku.

 – Nawet mnie – szumi SOSNA – trudno zrozumieć, 
że na takiej małej powierzchni dzieje się tak dużo. Na 
pewno jest to zasługa gospodarzy gminy i mieszkańców 
miejscowości. Ma w tym także swój wkład potężny gryf 
na tarczy herbowej, który trzyma w szponach klejnot 
przyrody – mikołajka nadmorskiego. Jest symbolem 
odwagi, mądrości, siły i patriotyzmu lokalnego miesz-
kańców. Stojąc na dwóch pofalowanych pasach przed-
stawiających niebieski bezmiar Bałtyku i żółty piasek 
plaży, chroni rozkochanych w tej ziemi mieszkańców 
i serdecznie zaprasza turystów.

Pewnego wiosennego dnia, po nocy wietrznej 
i dżdżystej, kiedy nastał cichy i pogodny niedzielny 
poranek, biegłam plażą na kolejne spotkanie z przyja-
ciółką SOSNĄ. Wyciszone, maleńkie fale morskie nie-
strudzenie i jednostajnie dotykały brzegu, przyglądając 
się zmarszczkom plaży, które usypał z piasku wiejący 
w nocy wiatr. Z daleka widziałam SOSNĘ, wypatru-
jącą mnie z tęsknotą płynącą z głębi sosnowego serca, 
wierną przyjaciółkę, czekającą z otwartymi ramionami, 
będących w bezruchu gałęzi. Przytuliłam się do niej 
w geście powitania, przyjęła mnie wyjątkowo serdecz-
nie, obdarowując tym, co jest dla niej najdroższe – prze-
piękną szyszką, pachnącą morskim wiatrem i żywicą.

Kiedy stałyśmy mocno złączone w przyjaznym uści-
sku, łagodny wietrzyk delikatnie poruszył igiełkami, 
które w zgodnym rytmie wyszeptały przesłanie SO-
SNY: „Tu jest nasza mała ojczyzna – twoja i moja”. 
Zdanie, które usłyszałam wprawiło mnie w zadumę, 
rozbudziło różne refleksje i przemyślenia. Moja mała 
ojczyzna, rodzinna ziemia, maleńki punkcik na mapie 
Polski – miejsce ważne i szczególne. W głębokiej zadu-
mie wpatruję się w błękitną toń Bałtyku, a w głowie 
kołacze myśl: moja mała ojczyzna, mój rodzinny dom... 
Nagle ten stan przerywa szum sosnowych gałęzi. Sły-
szę: „przyjaciele są szczęśliwi, gdy się spotykają, mówią 
sobie o wszystkim, kim są i czym żyją. Proszę powiedz 
mi o sobie”.

 – Należę do rodziny pierwszych mieszkańców Ustro-
nia Morskiego, rodziny, którą łączą silne więzy, szacu-
nek do tradycji, zwyczajów i przekazów rodzinnych. 
Korzenie mojej rodziny ze strony mamy i taty sięgają 
Kresów Wschodnich, terenów, które po zakończeniu II 
wojny światowej i deklaracji jałtańskiej pozostały poza 
granicami dzisiejszej Polski i obecnie należą do Biało-
rusi. Ziemia moich przodków o charakterystycznym 
ukształtowaniu i swoistym klimacie, porośnięta pięk-
ną i groźną przyrodą, zamieszkała przez ludzi wiernych 
Bogu i Ojczyźnie, utraciła swój byt narodowy. W tej sy-
tuacji los rzucił moich przodków na Ziemie Odzyskane, 
przywrócone Polsce po wojnie i skierował do Ustronia 
Morskiego.

Z przekazów rodzinnych, zachowanych dokumen-
tów, odznaczeń, pożółkłych fotografii i innych pamią-
tek dowiedziałam się, że o losach i życiu moich przod-
ków decydowały wydarzenia historyczne i polityczne, 



Morze a moja duża i mała Ojczyzna

60

a ich drogi usłane są krzyżami na grobach tych, którzy 
ginęli za wolność i niepodległość Polski, począwszy od 
legionistów marszałka Piłsudskiego poprzez Syberię, 
Katyń, Lenino, Monte Cassino, Warszawę, Kołobrzeg, 
aż po Berlin.

Oddawali życie za Polskę, za ziemie od wieków do 
niej należące, a historia przesuwając granice państwa, 
odebrała im to, co najdroższe – rodzinną ziemię i zmu-
siła do budowania nowego życia na polskich, ale nie 
„swoich” terenach.

Kiedy na miejscowym cmentarzu odwiedzam groby 
moich przodków, zawsze odczuwam ogromne wzrusze-
nie i natłok myśli.

Ile tęsknoty za Niemnem i jeziorem Świteź, za pięk-
nym Nieświeżem i jego zabytkami, za biednymi, ale 
„swoimi” Korobami, zabrały ze sobą praprababcia Fi-
lomena, prababcia Helena i babcia Marysia. To los 
tak chciał, aby pradziadek Wiktor, zesłany w 1940 r. 
na Syberię, dostał się do Armii gen. Andersa, walczył 
pod Monte Cassino i na włoskim cmentarzu pozosta-
wił swoich krewnych, przyjaciół i współtowarzyszy wal-
ki, dla których zawsze „czerwone maki ... czerwieńsze 
będą, bo z polskiej wzrosły krwi” Wrócił do rodziny 
wygnanej z ojcowizny i jako niemile widziany „ander-
sowiec” złożył swe kości na piastowskiej ziemi.

Dla Ciebie Polsko, dziadek Bronek, żołnierz I Armii 
Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Berlinga prze-
szedł szlak bojowy od Lenino do Berlina. Jakie znacze-
nie miały liczne odznaczenia wojenne i podziękowania 
najwyższych władz wojskowych wobec biedy, obaw, 
upokorzeń i poniewierki, jakich doznał od władz biało-
ruskich, rządzących na zabranej Polsce ziemi. W 1956 
r. z ostatnim transportem repatriantów dziadkowie 
przyjechali do Ustronia Morskiego. Pogodzeni z losem 
leżą na miejscowym cmentarzu, daleko od ukochanych 
Korobów. 

Stojąc nad ich grobami, tak bardzo chcę im powie-
dzieć, jaka dumna jestem, że pochodzę z takiej rodziny 
i podziękować za to, że mogę szczęśliwie żyć w wolnej 
i demokratycznej Rzeczypospolitej.

Kiedy opowiadałam o sobie, panowała przejmująca 
cisza. Moja przyjaciółka SOSNA słuchała z ogromnym 
zaciekawieniem i tylko od czasu do czasu słychać było 
głębokie westchnienie wyrażone jękiem poruszających 
się gałęzi. W ten sposób przekazywała mi, że utrwala 

w swojej specyficznej pamięci sprawy ważne, które ni-
gdy nie powinny ulec zapomnieniu. Historia nas uczy, że 
budując przyszłość, nie można zapominać o przeszłości. 
Tu, w Ustroniu Morskim, każdy dom i każda rodzina ma 
swoją historię zamkniętą we wspomnieniach ludzi, zwar-
tą w ich splątanych losach, w walce, pracy, dążeniach 
i dorobku kilku pokoleń mieszkających tu ludzi. 

 – Jesteś jedną z tych, która ma powody do dumy, 
że jej rodzinną ziemią jest właśnie Ustronie Morskie, 
miejscowość, która ma swoją bogatą historię i swój nie-
powtarzalny współczesny wizerunek, w tworzeniu któ-
rego mają swój udział twoi przodkowie oraz najbliższa 
rodzina – zdawało się, że mówi SOSNA.

Nie wiem, czy zauważyłaś, że z Ustroniem Morskim 
wiąże się wszystko, co jest naj ... Podam ci kilka przy-
kładów, a sama na pewno odnajdziesz wiele innych.

Najpiękniejsza miejscowość Pomorza Środkowe-
go, mająca najdłuższy brzeg morski, nad którym naj-
piękniej szumią morskie fale, a turyści mogą oglądać 
najpiękniejsze widoki zachodzącego słońca. Rośnie tu 
najstarszy w Polsce dąb, 800-letni Bolesław i jest naj-
więcej zabytków architektonicznych i przyrodniczych. 
Z najwyższej i najbardziej okazałej budowli – kościoła 
parafialnego, trzy razy dziennie kurant wygrywa melo-
die najpiękniejszych pieśni religijnych, przypominając 
mieszkańcom i turystom, że ich życie i działanie, ich 
radości z sukcesów i gorycze porażek ma najlepszy Bóg 
w swojej opiece. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę sta-
łych mieszkańców, można stwierdzić, że działa tu naj-
większa w regionie grupa artystów: plastyków, poetów, 
prozaików, rzeźbiarzy i ludzi uprawiających rzemiosło 
artystyczne. Ich talent, pasje i dzieła cieszą się naj-
większym zainteresowaniem lokalnej społeczności oraz 
najbardziej wyrażają i sławią kulturę morską. Bardzo 
ważny jest fakt, że wójt gminy p. Stanisław Zieliński 
jest jedynym wójtem w Polsce pełniącym najdłużej to 
stanowisko (jest wójtem od lutego 1982 r. – bez prze-
rwy pełni funkcję 7 kadencji). Ty też uczęszczasz do 
najnowszego gimnazjum (wybudowane zostało w 2006 
r.) i możesz rozwijać swoje zainteresowania i zdolności 
pod kierunkiem najlepszych nauczycieli, w otoczeniu 
najwspanialszych koleżanek i kolegów.

Ale naj... to także najbardziej odczuwalne skutki 
niszczącej siły Bałtyku, który na długim odcinku po-
zbawił nas plaży i zagroził istnieniu wielu obiektów 
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położonych nad jego brzegiem. Wstrzymanie procesu 
niszczenia stało się największą troską władzy samo-
rządowej, która podjęła się trudnego zadania ochro-
ny brzegu morskiego przez umocnienia zagrożonych 
obiektów i wydm ścianką Larsena na długości 1250 
m oraz zabiciu 26 ostróg falochronowych. Plaża zosta-
ła odzyskana, co można uznać jako największy sukces 
w walce człowieka z morzem.

Zamilkła moja przyjaciółka SOSNA, tylko jej gałę-
zie na wschód schylone cichutko szumiały, w zgodnym 
z falami rytmie. Nastała taka cisza, że mogłam usłyszeć 
własne myśli. Jakże nie dziękować losowi, że pozwolił 
mi żyć w takiej miejscowości.

Daleki odgłos morza uderzał w piaszczysty brzeg 
i echem dochodził do igiełek SOSNY.

W pewnej chwili usłyszałam, jak wiatr od morza 
niesie tęskną melodię znanej piosenki szantowej „Mo-
rze szumiące, kołyszące szumem fal, cudne jak bajka 
w blaskach wieczornej zorzy...” i wyobraziłam sobie, że 
ta melodia płynie nie tylko po falach Bałtyku, ale także 
innych mórz Europy i rozsławia naszą dużą, i moją małą 
ojczyznę. Pomyślałam, jak dobrze, że należymy do Unii 
Europejskiej. Polakom, którzy chcą żyć bezpiecznie, 
szczęśliwie i stabilnie, zapewnić sobie postęp gospodar-
czy i międzynarodową pozycję – potrzebna jest Euro-
pa. Ale także Europie potrzebna jest Polska ze swoją 
historią i kulturą małych ojczyzn, z zabytkami wpisa-
nymi na liście Światowego Dziedzictwa, z dorobkiem 
naukowym i kulturowym, a także Europie potrzebne 

jest moje Ustronie, z tym wszystkim co już osiągnęło 
i co jeszcze zamierza osiągnąć, ale przede wszystkim 
z „ustroniakami” gotowymi do podejmowania wysił-
ków dla wspólnego dobra, tolerancyjnych dla poglądów 
i przekonań innych, rozumiejących uczucia i potrzeby 
drugich, w tym także sąsiednich narodów, ludzi, któ-
rych cechuje ogromne przywiązanie do swego miejsca 
na ziemi.

Moje rozważania przerwała natrętna myśl:
W tym roku kończę gimnazjum. I co dalej? I na-

tychmiast pojawia się odpowiedź. Po wakacjach na-
uka w szkole ponadgimnazjalnej, potem studia, po 
ukończeniu których na pewno powrócę do Ustronia 
Morskiego, gdzie mój dom, rodzinny dom. Marzę, aby 
w przyszłości tu mieszkać i tak jak moi najbliżsi praco-
wać dla dobra tej miejscowości i jej mieszkańców, cie-
szyć się z jej rozwoju i osiągnięć.

Poruszyły się gałęzie SOSNY, wprawiając w radosny 
ruch zielone igiełki. Chyba nadszedł czas rozstania – 
pomyślałam i jeszcze mocniej przytuliłam się do kory 
drzewa, na której odczułam ślady przeszłości. I wtedy 
moja przyjaciółka wyszumiała: „Napisz o tym, jak ro-
słaś, jakie miałaś marzenia, nadzieje i obawy i jakich 
mądrości życiowych nabyłaś. Ile znaczy dla ciebie ro-
dzinna ziemia i ten polski, piękny Bałtyk. To będzie 
najwspanialszy prezent, jaki możesz mi ofiarować.”

Na pewno to zrobię – przyrzekłam SOŚNIE – prze-
cież wiesz, mnie ta ziemia od innych droższa – MNIE 
TEŻ – zaszumiała SOSNA.
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  W I E R S Z

Justyna Kreft
Zespół Szkół w Sztutowie im. Pamięci Ofiar Stutthofu

Ten wiatr dzisiejszy z mej Ojczyzny

Przypomina mi daleki szum morza

Ten śpiew ptaków mówi mi o

Mewach które zamieszkują wybrzeże

Tak bardzo bym chciala nawet w tej chwili

Popatrzeć w tą daleką morską stronę

W której toni niejedna osoba poniosła śmierć

W której istnień jest niezliczenie dużo

Której piękno zachwyca wszystkich

Którzy mieli okazje je zobaczyć

Tu w tych okolicach niejedna miłość wzrastała

I przy niejednej rozłące serce pękało

Gdyby morze umiało wypowiedzieć to co widziało

Tych opowieści byłoby nieskończenie wiele

Każdy co choć przez chwile wsłuchałby się wiatr

Poczułby jak wiele ma ono lat

Jak wiele statków zatopiło i jak wiele

Przeżywało razem z cierpiącymi

Moja mała Ojczyzna
Którą zwiem domem
Tak samo jak i morze przeżyła wiele

Chciałabym któregoś dnia posłuchać

Co mają do powiedzenia

I morze i te stare drzewa

Które są i ustrajają mój dom

Na pewno niemało bym usłyszała

I niemało w sercu zachowała

Wszystko to co by we mnie zostało

Opowiadałabym tak by nawet po zniknięciu tych miejsc

Pamięć została
Gdyby tak każdy nie ważne w jakim wieku

Kochał te miejsca jak ja kocham

Całym sercem i duszą
Wiedziałby co ja naprawdę czuję

I o czym mówię
Zachód słońca jest podobno

Wszędzie ten sam
Lecz ja w to nie wierzę
Morze ma tą magię w sobie

Która przemawia do każdego

W inny sposób
By nie zapomnieć że
To właśnie dzięki niemu
Żyjemy...
Cieszymy się...
Jesteśmy...
Ta podmorska toń skrywa tajemnic wiele

Niektóre są już odkryte
Ale wiele pozostanie nie wyjaśnionych

To samo jest z mą Ojczyzną

Nie wszystko o niej wiem

Lecz każdy może być pewien że

Kocham ją...
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K o n k u r s  P L A S T Y C Z N Y

I miejsce – Oliwia Śliwiana
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami  

Integracyjnymi w Kołobrzegu

I miejsce – Marta Kacpura
II LO im. Kazimierza Jagiellończyka  

w Elblągu

II miejsce – Adam Brzozowski

Gimnazjum im. ks. A. Radomskiego  

w Wierzchucinie

III miejsce – Aleksandra Kimak

Gimnazjum im. ks. A. Radomskiego  

w Wierzchucinie

II miejsce – Teresa Beczyczko
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II  

w Łebie

KATEGOR IA 

MALARSTWO

KATEGOR IA 

GR AFIKA, RYSUNEK
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K o n k u r s  P L A S T Y C Z N Y

I miejsce – Martyna Długi
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni

III miejsce – Julianna Bięga
Samorządowy Zespół Szkół w Gniewinie

II miejsce – Oskar Barański
Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Świnoujściu

KATEGOR IA 

FOTOGR AFIA
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2010
X  F I N A Ł  K O N K U R S U

K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  P R O Z A

Marta Garska
II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie

Trudności?  –  Natura.
Zalet y?  –  Natura!

Początek
„Orłowo – nadmorska, południowa dzielnica Gdyni. 

Znajduje się w niej molo orłowskie, a także charaktery-
styczny dla krajobrazu dzielnicy klif”.

Większość z nas kojarzy Orłowo z miejscowością wy-
poczynkową, jednak historia tego miejsca jest głębsza, 
a jej początek sięga 1829 roku, kiedy to pewien rybak 
imieniem Jan Adler wykupuje część ziemi od miejscowe-
go gospodarza. W tym miejscu buduje gospodę, wokół 
której zaczyna toczyć się życie, powstaje małe kąpielisko.

Istnieją dwie legendy o powstaniu nazwy Orłowa. 
Jedna mówi o zaciętej powietrznej walce dwóch orłów, 
które robiąc mnóstwo hałasu, zwróciły uwagę wszyst-
kich rybaków, druga, bardziej prawdopodobna – tłuma-
czy niemieckie nazwisko Adler na język polski (orzeł). 
Nazwa Orłowo funkcjonuje od roku 1857. Rok 1870 
jest datą ukończenia budowy linii kolejowej Szczecin-
-Gdańsk. To ważny moment dla tego miejsca, liczba 
mieszkańców rośnie w zaskakującym tempie. Na okres 
międzywojenny przypisuje się złote lata wspomnianego 
wcześniej kąpieliska. Bogaci i możni ludzie wybierają 
się „do wód”, co staje się szybko modą przyciągającą 
tłumy. Powstaje nadmorska Promenada Królowej Ma-

rysieńki (dziś ul. Plażowa), wiele pensjonatów i willi. 
Szybki rozwój tego miejsca jest zadziwiający i aż trudno 
wyobrazić sobie, jak wyglądałoby ono, gdyby nie wy-
buch II wojny światowej.

Lata mijają, a do Orłowa każdego roku ściągają tłu-
my. Teraz znając historię tego miejsca, wybieram się 
tam po raz kolejny.

Kwietniowe popołudnie, 10 stopni Celsjusza, powie-
trze jest chłodne i czuć zapach morza. Spaceruję ulicą 
Przebendowskich, przyglądam się ludziom, każdy z nich 
pędzi w innym kierunku, zajęci swoimi sprawami nie 
dostrzegają uroku tego miejsca. Dochodzę do molo 
i właśnie tu obserwuję zmianę. Jest to moja ulubiona 
część: plaża, molo, klif i każdego sezonu, od lat – Scena 
Letnia. W tym miejscu ludzie spacerują powoli, rozma-
wiają ze sobą lub w ciszy cieszą się naturą. 

„Nie bez powabów jest ten straszny świat,  
nie bez poranków, dla których warto się budzić.”

(Wisława Szymborska)

Uśmiecham się i bohatersko próbuję nawiązać roz-
mowę z przypadkowym spacerowiczem. Zwracam się 
do sympatycznie wyglądającego mężczyzny. Pokrótce 
przedstawiam mu powód, dla którego pozwalam sobie 
zakłócić jego spokój.

Tu nawet powietrze pachnie inaczej...

„Natura 2000 – turystycznym wyzwaniem 
dla mojego nadmorskiego regionu”
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Czy jest pan mieszkańcem Orłowa?

– Owszem. Podobno każdy ma swoje miejsce na zie-
mi, do którego należy, tak też jest chyba ze mną, miesz-
kam tu od 30 lat i nie wyobrażam sobie, żebym mógł 
nazwać inne miejsce domem – mówi pan Stanisław, 
starszy wiekiem mężczyzna, pracownik portu w Gdyni.

A co by było, gdyby los rzucił pana w inne miejsce?

– Myślę, że nadal bym tu wracał tak często jak to 
możliwe, widzisz, ja mam tu rodzinę, pracę, no i też 
ten sentyment, który każe mi tu zostać. Mógłbym wy-
jechać za granicę, ale to nie byłoby to samo. Tu na-
wet powietrze pachnie inaczej... Można powiedzieć, 
że jestem lokalnym patriotą! Uśmiecha się i obejmuje 
wzrokiem wspaniały widok, który nas otacza, morze, 
biały piasek i niebo. Pan Stanisław jest jednym z tych 
ludzi, którzy czują się tu dosłownie jak ryba w wodzie. 
Rozumiem go, jest to miejsce piękne o każdej porze 
roku czy dnia. Można znaleźć tu coś dla siebie, latem 
– opalanie, kawę i lody w zacisznych restauracyjkach, 
ale też zabawę. Całoroczną rozrywką dla tych bardziej 
stonowanych osobników są spacery po klifie.

– Z góry wszystko, wygląda inaczej, nabieram per-
spektywy do otaczających mnie spraw. Chodzę sa-
motnie, bo to dla mnie okazja, żeby poukładać sobie 
wszystko w głowie. Kiedy wracam do domu, czuję się 
spokojna. Z uśmiechem tłumaczy mi pani Hania, na co 
dzień księgowa.

Kolejna wyprawa do Orłowa ma miejsce piątkowego 
wieczoru. Udaję się tam, ponieważ jestem umówiona na 
spotkanie z dr. Dariuszem Jakubasem, wykładowcą na 
Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Zoologii Kręgow-
ców. Punktualnie o godzinie 19 rozpoczynamy rozmowę, 
spacerując po molo i plaży. Wyjątkowo interesująco słu-
cha się znawcy i pasjonata przyrody. Pokazuje mi ptaki, 
opowiada o historii tego miejsca, potrafi nazwać każdą 
muszelkę i przytoczyć ciekawą historię na jej temat.

A więc jakie gatunki ptaków można tu spotkać?

– Orłowo to miejsce szczególnie atrakcyjne zimą. 
Przylatują tu wtedy niezwykle interesujące gatun-
ki ptaków z Europy północnej. Są to między innymi 

kaczki takie jak lodówki, markaczki, tracze, gągoły oraz 
przedstawiciele innych grup systematycznych – nury, 
perkozy, kormorany, no i oczywiście najczęściej spoty-
kane: mewy i łabędzie.

Co je przyciąga do tego miejsca?

– Przede wszystkim pokarm. Lodówka, na przykład, 
żywi się małżami, łabędzie są dokarmiane przez ludzi, 
a mewy liczą na resztki od rybaków.

Jakie zagrożenia czekają na ptaki w okolicy klifu?

– W przypadku ptaków morskich śmiertelnym nie-
bezpieczeństwem są plamy substancji ropopochodnych. 
Zabrudzone ptaki tracą wtedy naturalną warstwę wo-
doodporną i gwałtownie się wychładzają. Próbując 
oczyścić pióra, połykają bezwiednie te zanieczyszcze-
nia. No i oczywiście negatywny aspekt dokarmiania 
łabędzi – stają się one tak uzależnione od ludzi, że nie 
potrafią potem radzić sobie o własnych siłach w poszu-
kiwaniu pożywienia.

Co według pana, znawcy, jest najciekawszego 
w tym miejscu?

– Jest tutaj rezerwat Kępa Redłowska, w którym 
można obserwować piękne widoki, no i las bukowy! 
Jarząb szwedzki jest wyjątkowym gatunkiem. 

Dla mnie, jako biologa, interesujące są również po-
jawiające się tu gatunki małży, jak małgiew piaskołaz, 
sercówka, rogowiec bałtycki czy omułek jadalny.

Dla turystów atrakcją może być też bursztyn. Jest go 
co prawda mniej niż kilkanaście lat temu, ale wytrwali 
nadal mają szansę go znaleźć.

Jak działalność człowieka wpływa na tę okolicę?

– Człowiek zawsze wpływa na swoje otoczenie. Czasa-
mi ma to plusy, czasami minusy. Według mnie nie po-
winno się ingerować w naturę i pozwolić, żeby wszystko 
toczyło się swoim biegiem. Ludzie usuwają kidzinę (wał 
plażowy utworzony przez organiczne szczątki wyrzucone 
przez fale na brzeg morza), która osadza się wzdłuż plaży. 
Jest to zabieg, którego celem jest upiększenie tego miejsca, 
dla mnie jednak kidzina jest zjawiskiem niezwykle cieka-
wym i ulotnym, ze względu na krotki okres zalegania.



20 lat konkursu Związku Miast i Gmin Morskich

67

Co jeszcze? Prowadzone są próby zatrzymania pro-
cesu niszczenia i cofania się klifu. Zbudowano pale, 
które mają ograniczyć pracę fal. Zawsze powtarzam, że 
trzeba pójść na kompromis pomiędzy bezpieczeństwem 
a turystyką i tak właśnie dzieje się tutaj. No i kolejny 
wpływ ingerencji człowieka – to zabudowa, która wy-
różnia Orłowo spośród innych miejscowości. Piękne 
wille po części tworzą klimat tego miejsca.

Negatywnym aspektem działalności człowieka jest 
refulacja, czyli innymi słowy wydobywanie piasku z dna 
morskiego w celu powiększenia plaży. Proces ten często 
niszczy życie podwodne. Kiedyś były tu przepiękne łąki 
podwodne, duże glony, jak na przykład morszczyn – 
wszystko to uległo poważnemu zniszczeniu. Przestały 
istnieć siedliska ryb takich jak iglicznia czy wężynka 
(pochodzą one z rodziny koników morskich). W okoli-
cach Kępy Redłowskiej do dziś zachowały się takie łąki. 
Obecnie czynione są starania o utworzenie tam pierw-
szego podwodnego rezerwatu w Polsce.

Jaką porę roku uważa pan za najciekawszą pod 
względem obserwacji?

– Dla przyrodnika każda pora jest atrakcyjna. Zimą 
przylatuje tu mnóstwo gatunków. Wiosna to okres 
migracji ptaków, wybrzeże staje się wtedy szlakiem 
wędrówkowym dla drobniejszych gatunków. Latem 
obserwuję rybitwy czubate, zakwit sinic i przeróżne or-
ganizmy wodne, a jesień to znowu czas migracji. Krot-
ko mówiąc – dzieje się tu!

Patrzę na zegarek i nie mogę uwierzyć, że nasza roz-
mowa trwa już półtorej godziny. Była to jedyna w swo-
im rodzaju i nietradycyjna lekcja biologii.

„Uczynię z tej garści piasku  
świat nowych zjawisk”

(Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”)

Ktoś może powiedzieć „no dobrze, pospacerowa-
łem, poopalałem się i co teraz?”, bo faktycznie, kiedyś 
wczasowicze spędzający swój urlop w Orłowie mieli 
do wyboru kąpiel w morzu, opalanie, spacery po kli-
fie. Jednak niektórym czegoś w tym brakowało... Może 
duchowej strawy? I oto w roku 1996 pojawia się Scena 

Letnia! Alternatywa na spędzanie w innym wymiarze 
niż dotychczas wolnych dni...

Beata Buczek-Żarnecka jest aktorką Teatru Miej-
skiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni od 1994 
roku. Stworzyła wiele niezapomnianych rol, jak między 
innymi Los w „Zorbie”, Maria Magdalena w „Casano-
vie”, Antonina w „Związku otwartym” czy Blanche 
w „Tramwaju zwanym pożądaniem”. Na Scenie Letniej 
występowała od samego początku jej istnienia. Zgodzi-
ła się odpowiedzieć na kilka moich pytań.

Jakie ma pani najwcześniejsze wspomnienia zwią-
zane ze Sceną Letnią?

– Najwcześniejsze wspomnienia związane ze Sceną 
Letnią w Orłowie wiążą się z pierwsza jej edycją w 1996 
r. Wtedy plaża trwała dwa tygodnie i graliśmy dwa 
tytuły: „Awanturę w Chioggi” w reż. Waldka Śmiga-
siewicza oraz przeniesiony z teatru na Bema spektakl 
muzyczny „Nie przerywajcie zabawy” z muzyką Jana 
Kantego Pawluśkiewicza.

Był to czas ogromnego entuzjazmu i radości tworze-
nia czegoś niezwykłego. Pogoda była okropna – przez 
dwa tygodnie było zimno i wilgotno. Nas to jednak nie 
zrażało, od samego początku granie na plaży było strza-
łem w dziesiątkę – pomimo zimna i niepogody mieliśmy 
widownię; pamiętam starszą panią, która wraz z wnu-
kiem (lub wnuczką) przychodziła kilkakrotnie w czasie 
tych dwóch tygodni, zawsze owinięta w kraciasty koc 
– po tym ją poznawaliśmy.

Wspomnień jest tak wiele, że trudno mi wyłowić 
to najważniejsze lub najciekawsze. Jest to zadanie na 
osobny rozdział!

Z jakiego rodzaju trudnościami należy liczyć się przy 
pracy w naturalnych warunkach, a co jest zaletą?

– Trudności? – Natura. Zalety? – Natura!
Kaprysy pogody, zimne wieczory, mokry piach, cza-

sem sztorm na Bałtyku lub dla odmiany palący upał; 
garderoby dalekie od komfortowych, a z drugiej strony – 
urzekające swym pięknem widoki – każdy wieczór inny; 
bywały tęczowe, granatowe, szare, z wielkim księżycem 
wschodzącym nad Gdańskiem; przez te wszystkie lata 
nie widziałam dwóch takich samych krajobrazów.
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Specyfika grania? Na pewno inne granie – szersze, bo 
i przestrzeń inna, z mikrofonami wpiętymi pod kostium; 
jedno jest niezmienne – publiczność, która przez lata nas 
rozpieszczała, tłumnie przychodząc na spektakle.

Przenieśmy się zatem do teatru na plaży i spójrzmy 
na tę rzeczywistość oczami widza. Przypominam sobie, 
co widziałam w roku 2008, kiedy odkryłam to wyjąt-
kowe miejsce...

Godzina 18.00 typowego letniego wieczoru. Kolejka 
przed wysoką bramą powiększa się z minuty na minutę. 
Wakacyjna publiczność jest w świetnych nastrojach, 
słońce jeszcze świeci nad horyzontem. Słychać gwar 
i podekscytowanie. 

O godzinie 18.45 teatr otwiera swoje podwoje. We-
soły tłum rozchodzi się na miejsca. Piasek pod stopami 
i zapach morza pozwalają poczuć letni klimat.

O 19.00 zaczyna się spektakl. Natura staje się czę-
ścią scenerii. Niepotrzebny jest tu żaden wystrój, aura 
tego miejsca jest magiczna. Teatr na dworze to niety-
powy pomysł, szansa na spotkanie z przyrodą. Warunki 
czasem są trudne, ale aktorzy wywiązują się ze swojego 
zadania doskonale.

Godzina 21.00. Słońce nad gdyńską plażą zaczyna 
zachodzić. Płoną pochodnie wbite w piasek. Na scenie 
toczy się gra. Nawet najbardziej oporni dawno poddali 
się nastrojowi. Pani Wiesława, która na co dzień pra-
cuje w sklepie kosmetycznym, mówi: – wszystko było 
bardzo imponujące, spektakl idealny na tę okazję. 
A wiesz, co było najlepsze? Odnieśliśmy wrażenie jakby 
to aktorzy dbali o nasz komfort i zadowolenie. Czuliśmy 
się ugoszczeni. Trudno się z tym nie zgodzić. Natura 
współgra z kulturą. Cóż za wyjątkowy obrazek. Gdy 
główny bohater sztuki udaje się w podróż, ku zasko-
czeniu wszystkich na linii horyzontu pojawia się statek. 
Gdy w tekście jest mowa o księżycu i jego magicznych 
właściwościach – świeci nad naszymi głowami! Fale 
rozbijają się o brzeg, słychać pisk mew.

Godzina 22.00. Spektakl dobiega końca. Jak to 
możliwe? Tak szybko? Każdy, kto to zobaczył, musi się 
poczuć poruszony. Jest w tym coś pięknego, a zarazem 
pierwotnego. Mimo że zgasły światła, a widzowie roz-
chodzą się, nadal przed oczami pojawia się aktorka 
tańcząca boso na piasku, oświetlona jedynie blaskiem 
ognia. Żywioły łączą się ze sobą.

Ziemia, jasny piasek pod jej stopami.
Ogień odbijający się w jej oczach.
Woda i jej szum, jedynie parę kroków od nas i wiatr, 

ciepły powiew, rozwiewający jej włosy. A ponad tym 
wszystkim, jakby w samym epicentrum żywiołów – 
Ona – kobieta w tańcu. Wszystko to wygląda jak żywe 
dzieło sztuki. Mistyczne doświadczenie... Wracając do 
domu, późnym wieczorem, nie można oprzeć się wraże-
niu, że jesteśmy częścią wszechświata. My, ludzie miesz-
kający w Trójmieście jesteśmy ludźmi morza.

Koniec
Od lat zastanawiam się nad magnetyczną siłą Or-

łowa. Stefan Żeromski mieszkał przez parę miesięcy 
w tym miejscu, zaledwie kilkaset metrów od plaży, 
tworząc szkic swojej genialnej książki „Wiatr od morza”. 
Bliskość z naturą daje natchnienie i napawa refleksją. 
Pisząc ten reportaż, rozmawiałam z ludźmi, mieszkań-
cami Gdyni, wszyscy są dumni i szczęśliwi z tego, gdzie 
przyszło im żyć. Ostatnimi czasy sztorm zniszczył ła-
zienki, przy których funkcjonowała Scena Letnia, przez 
co w tym sezonie zostanie ona przeniesiona.

Co pani o tym sądzi?

– Masz na myśli tegoroczną plażę, która będzie prze-
sunięta trochę w stronę Gdańska? Jest to konieczność, 
bowiem po sztormach jesiennych łazienki nie nadają 
się do użytku – grożą zawaleniem – mówi z wiarą w po-
wrót do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, pani Beata 
Buczek-Żarnecka.

I ja również mam nadzieję, że tak się stanie. Natu-
ra jest potęgą tak silną, że my, ludzie, musimy podpo-
rządkować się jej. Powinniśmy jednak chronić nasze 
otoczenie przed zniszczeniem, aby nasze dzieci i wnuki 
mogły cieszyć się tym, z czego tak wielu z nas jest dum-
nych. Naukowcy znaleźli tu pole do obserwacji i badań, 
artyści – inspirację, czyniąc to miejsce wyjątkowym, 
mieszkańcy, którzy postanowili się tutaj osiedlić – spo-
kój i prawdziwy dom. Korzystanie z wszystkich dobro-
dziejstw Orłowa jest możliwe dzięki temu, że nauczyli-
śmy się tu żyć w zgodzie z naturą.

I to już koniec mojego reportażu, ale nie koniec 
prawdziwy. Ten prawdziwy jeszcze długo będzie się pi-
sał. Jak długo powietrze będzie tu pachniało inaczej...
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Aleksandra Budny
Zespół Szkół nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

Ptasi raj
Jest takie miejsce na północy kraju,
Gdzie rzeka łączy się z morzem,
Gdzie chętnie powracam.
Tu w gęstych trzcinach, ptaki wiją gniazda,
Tu rosną, nabierają sił,
By wkrótce wyruszyć w dalekie podróże na krańce świata.

A pośród szerokich fal, morskich wiatrów,
Biali królowie czekają na widownię,
By zauroczyć ich swym wdziękiem,
By pokazać im swą potęgę.

Och, jak by to było wspaniale
Wzbić się ku słońcu, spoglądać na świat,
Na zieleń traw, złocistość piasku.
A w gwieździstą noc, pośród szumu fal,
Wysłuchać ostatnich dźwięków ptasiego koncertu...
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K o n k u r s  P L A S T Y C Z N Y

I miejsce – Małgorzata Kanik

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława 

Krzywoustego w Słupsku

II miejsce – Teresa Beczyczko
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łebie

I wyróżnienie – Adrianna Thiel

Niepubliczne Gimnazjum w Pucku

II wyróżnienie – Adam Brzozowski

Gimnazjum im. Ks. A. Radomskiego  

w Wierzchucinie

III miejsce – Klaudia Bielińska

Zespół Szkół w Cedrach Małych

KATEGOR IA 

MALARSTWO
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I miejsce – Alicja Stokłosińska

V Liceum Ogólnokształcące im. Haliny 

Poświatowskiej w Elblągu

III miejsce – Dariusz Dziwisz

Gimnazjum w Ustce

I wyróżnienie – Konrad Halendy

Gimnazjum Publiczne nr 3 w Świnoujściu

II wyróżnienie – Michalina Czuba

Niepubliczne Gimnazjum w Pucku

II miejsce – Paulina Damrath

Zespół Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim

KATEGOR IA 

RYSUNEK/GR AFIKA
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I miejsce – Paulina Kotkowska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych  

w Lęborku

III miejsce – Piotr Kraiński
V Liceum Ogólnokształcące im. Haliny 

Poświatowskiej w Elblągu

II wyróżnienie – Sonia Pąk
Gimnazjum im. Orła Białego  

w Ustroniu Morskim

I wyróżnienie – Marta Kanafa

Gimnazjum w Jastarni

II miejsce – Krzysztof Koda
Zespół Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim

KATEGOR IA 

FOTOGR AFIA
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2011
X I  F I N A Ł  K O N K U R S U

K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  P R O Z A

Monika Kloc
Katolickie Liceum Ogólnokształcące  

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie

C złowiek przez całe życie szuka swojej tożsamości. 
Podobnie jest z łabędziami. Moja historia to do-

wód na to, jak nieobliczalne są koleje losu i jak życie 
zwierząt przeplata się z ludzkim.

Nie dane mi było poznać rodziców. Odkąd pamię-
tam, zawsze obracałam się w towarzystwie nietoperzy. 
Wielu może to wydawać się dziwne, jednak to rodzina 
Ferdynanda Mroka z gatunku Nocka Rudego zamiesz-
kującego tereny Szczecina-Zdroje obdarzyła mnie cie-
płem i zaufaniem. Ale zacznijmy od początku.

Moja matka pochodziła z rodu łabędzi krzykliwych, 
lecz z natury była cicha i miła. Do Polski, nad Bałtyk 
przyleciała z dalekiej Afryki. Wraz z rodziną miała spę-
dzić tu spokojnie zimę. Nie groziło im żadne niebezpie-
czeństwo, gdyż łabędzie krzykliwe w całej Unii Europej-
skiej, niezależnie od granic, są objęte Dyrektywą Ptasią 
– programem Natura 2000. Pech chciał, że w to samo 
miejsce nadleciały łabędzie nieme. Z początku nic nie 
zapowiadało nadciągającej katastrofy. Oba gatunki za-
chowywały się w stosunku do siebie neutralnie. Jednak 
nie mogło to trwać długo. Pewnego poranka moja matka 
spotkała samca z drugiego stada (łabędzia niemego). Była 
to jedna z najlepszych partii do wzięcia. Miłość uderzyła 
w nią niczym grom. Jego urzekła piękność duszy i mą-

drość mojej matki. Od tej pory byli nierozłączni. Każ-
dego zimowego poranka odbywali długie, romantyczne 
spacery. Do czasu. Rodzina mojej matki głośno wyraziła 
swój sprzeciw. Zabroniła spotykać się młodym. Prawdzi-
wą przyczyną depresji matki była ucieczka ukochanego 
Romea znad Bałtyku. Wiele tygodni zajęło Julii pozbie-
ranie się. Nie dosyć, że cierpiała z powodu nieszczęśli-
wej miłości, to jeszcze rodzina naciskała by związała się 
z innym samcem należącym do stada. Apponides, mimo 
wybuchowego charakteru, był odważny i waleczny. On 
zakochał się w mojej matce. Dlatego, cały czas ją wspie-
rał, próbując tym sposobem ją zdobyć. W końcu Julia 
uległa i połączyła się z Apponidesem. Nie była jednak 
szczęśliwa, mimo całej miłości jaką darzył ją mój ojciec. 
Przyszedł czas składania jaj. Moja matka uparła się, że 
złoży je tu, nad Zalewem Szczecińskim. Rodzina nie 
chcąc pogarszać sytuacji, niechętnie się zgodziła. Kiedy 
przyszedł czas wylęgu, w Julii coś pękło i opuściła gniaz-
do. Nigdy już jej nikt nie zobaczył. To wstrząsnęło moim 
ojcem. Nie mógł pogodzić się z tą stratą. Tułał się od 
brzegu do brzegu. W końcu popełnił samobójstwo. I tak 
już nie pokochałby innej łabędzicy. Osobniki z naszego 
gatunku kochają tylko raz. Natomiast klan łabędzi krzy-
kliwych pospiesznie odleciał.

Fuks

„Natura 2000 – ekologiczne 
dziedzictwo twojego regionu”
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Zapewne interesuje Was, co stało się z małymi łabę-
dziami? Z czterech jaj po wykluciu przeżyłem tylko ja. 
I to dzięki człowiekowi. Wiem co pomyślicie! Przecież 
ten gatunek potrafi tylko niszczyć i grabić, skazując nas 
zwierzęta na śmierć. Jednak to człowiekowi zawdzię-
czam życie.

Pan Leszek wędrując nad Zalewem, przez przypadek 
mnie odnalazł i nie zostawił bez pomocy. Na szczęście 
był zaangażowany w projekt Natura 2000 i wiedział 
co robić. Wszyscy młodzi ekolodzy troskliwie się mną 
zaopiekowali. Pomimo strachu, że mogę nie przeżyć, 
robili wszystko, abym swoje dzieciństwo spędził w ro-
dzinnej i radosnej atmosferze. Cały czas rozpieszczali 
mnie i dokarmiali przeróżnymi smakołykami. Poko-
chałem ich z całego serca. Jednak to Leszek pozostanie 
dla mnie na zawsze prawdziwym ojcem. 

Muszę Wam jeszcze opowiedzieć jak spotkałem nie-
toperza Waldka, który też objęty jest ochroną progra-
mu Natura 2000.

Mimo całej dobroci ludzi, wciąż miałem zranioną 
duszę. Często wędrowałem wzdłuż Zalewu Szczeciń-
skiego i rozmyślałem nad swoim nędznym losem. Kiedy 
tak wędrowałem pewnej nocy, chcąc podzielić los mo-
jego nieszczęsnego ojca usłyszałem stłumione szepty:

– Czy ty wiesz co ona wymyśliła? Że się z nią ożenię! 
Rozumiesz?!

– Nie możesz być dla niej tak surowy. Wiesz jakie są 
sroki. Pogada i jej przejdzie.

– Zwariowałaś? Już trzeci tydzień nie daje mi spać! 
Jak mam więc polować w nocy? Hej co to za szmer?!

– Cicho!
– Ej, a może to ten nawiedzony derkacz? Podobno 

Puchacz Koziogłowa widział jak wczoraj ten wariat 
udawał koguta. 

Przyznajcie sami, że ta rozmowa była dość niesamo-
wita jak dla mnie. Dlatego, aby nie zostać zdemasko-
wanym próbowałem wymknąć się po angielsku i uciec. 
Niestety zaczepiłem nogą o konar i runąłem na ziemię 
jak długi. Na moje szczęście zwierzęta prowadzące dia-
log nie były zbyt płochliwe i zainteresowały się intru-
zem, czyli mną.

– A to co dopiero? Derkacz chce być dzisiaj łabę-
dziem? – zapytał ironicznie nieznany stwór.

– Ależ ja jestem łabędziem – odpowiedziałem rozża-
lony. – Natomiast ty wyglądasz jak upiór! 

– I co jeszcze? Ja nazywam się Waldek Mrok z rodu 
Mroków, z ojca Ferdynanda gatunku Nocka Rudego, 
a to moja siostra Kasztanka z tej samej rodziny.

Ta wiadomość tak mnie poruszyła, że zemdlałem. 
Jednak poczciwe nietoperze nie zostawiły mnie bez 
pomocy i doprowadziły do porządku. Od tej pory za-
przyjaźniłem się z Nockiem Rudym i spędzałem z nim 
dużo czasu. Nie przeszkadzało mi, że wiedziecie nocy 
tryb życia.

Z łatwością przerzuciłem się na funkcjonowanie 
w nocy. Pomimo moich licznych dziwactw Waldek 
i jego rodzina w pełni mnie zaakceptowali.

Nadal jednak nie potrafiłem odnaleźć mojej dru-
giej połówki. Natomiast stałem się częstym odbiorcą 
licznych listów miłosnych, zwłaszcza od namiętnych 
gołębic. Waldek wciąż nie potrafił sobie poradzić z na-
trętną sroką Gnojolidą. Nieważne. Wreszcie czuję się 
szczęśliwy. Czasami odwiedzam Leszka i jego przyjaciół. 
Regularnie także dowiaduję się o nowych kierunkach 
rozwoju Natury 2000. Mimo, że powinienem dawno 
odlecieć do Afryki nie chcę teraz odbywać tej podróży. 
Czuję, że tu jest moje miejsce. Kocham Zalew Szcze-
ciński.

Podczas pobytu wśród pasjonatów przyrody dowie-
działem się wszystkiego o Naturze 2000. Zrozumiałem, 
że dzięki niej człowiek do reszty nie zdegradował swoje-
go środowiska. Najlepsze jest w Naturze 2000 to, że nie 
zna ona żadnych sztucznych granic, które wytyczyli lu-
dzie. Nieważne czy to Grecja, Belgia czy Polska. Wszę-
dzie przyroda jest chroniona tak samo. Dzięki temu 
programowi nie wyginęło wiele cennych gatunków. 
Niezależnie czy to ptak, ssak czy owad, a nawet roślina. 
Natura 2000 chroni nie tylko małe obiekty przyrody, 
lecz także te ogromne.

Dziękuję Wam ludzie za to co dla nas, zwierząt robi-
cie. Natura 2000 to piękna idea i wszyscy powinnyśmy 
się do niej przyłączyć. Niezależnie od gatunku.
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Dominika Krzyszczyk
Zespół Szkół w Sztutowie

Bez szans
I po co to wszystko unicestwiać?
Stawiać – by zburzyć, dbać – by rujnować, 
chronić – by przywłaszczyć.
Te barwy okalające każdą roślinę 
przeprowadzającą reakcje niedopisania są 
skarbem...
Chowam do kuferka aksamitny promień słońca powodujący wzrost każdego organizmu.
Pielęgnuję w sobie wspomnienia dawnej 
krainy, pełnej fluorescencyjnych kolorów 
produkowanych przez 
przeróżne pasożyty.
Przypominam w myślach chwile, gdy mając 
pięć lat rozmawiałam z czerwoną biedronką...

Zawijam się w kłębek – i płaczę.
Płaczę, spoglądając przez szybę na czarny 
krajobraz ruiny.
Istotnego rozwoju czegoś innego niż motywująca technologia przyszłości.
Rozwoju trutki, która potrafi skazić każdy metr, każdy urywek wspomnień – powierzchni, dziecka.Płaczę bo wiem, że to nie wróci – płaska 
wielmożność nie ustąpi miejsca żółto-zielonej trawiastej powierzchni.
Nie wypuści na pstryknięcie palcem wielkiej sosny, w której niegdyś ukrywałam zardzewiały klucz do piwnicy babci z konfiturami...
Nie pomoże w odbudowie zabudowanego sobą obszaru.
Płaczę – bo wiem, że zrobiły to osoby, które znam.Przyczyniły się do tego zawistne nitki splątanych myśli w planowaniu generalnych porządków 
w mym umyśle,
mających na celu zawieszenie etykietki „koniec z dzieciństwem” – w ramach przyzwyczajenia do brutalności.
Chwiejąc się raz w prawo, raz w lewo próbując zebrać urywki poszarpanych marzeń o...
...o domku na drzewie.
Na drzewie, którego nie ma! Które zabito!
Unicestwić – wyimaginowany świat dziecka, wspomnienia i...
...i las.
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K o n k u r s  P L A S T Y C Z N Y

I miejsce – Justyna Kałdus
Gimnazjum im. Orła Białego  

w Ustroniu Morskim

II miejsce – Natalia Stubba
Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach

I wyróżnienie – Anna Wójcik
Gimnazjum im. Orła Białego  

w Ustroniu Morskim

II wyróżnienie – Zuzanna Czepukajć

Gimnazjum im. Orła Białego  

w Ustroniu Morskim

III miejsce – Patrycja Koreike

Publiczne Gimnazjum w Pucku

KATEGOR IA 

MALARSTWO
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I miejsce – Krystian Świacki
Zespół Szkół nr 2 w Darłowie

I wyróżnienie – Karina Rochowiak

Zespół Szkół w Darłowie, Miejskie  

Gimnazjum nr 2 im. Lotników Morskich

II miejsce – Ada Banach
Publiczne Gimnazjum w Stegnie

KATEGOR IA 

RYSUNEK/GR AFIKA
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I miejsce – Paulina Cieślak
Zespół Szkół w Sztutowie

II wyróżnienie – Natalia Hinz

Gimnazjum im. Ks. A. Radomskiego  

w Wierzchucinie

I wyróżnienie – Joanna Nowak

III Liceum Ogólnokształcące  

im. Jana Pawła II w Elblągu

II miejsce – Karol Tymoszewski

Gimnazjum nr 4 w Pruszczu Gdańskim

KATEGOR IA 

FOTOGR AFIA

III miejsce – Sonia Pąk
Gimnazjum im. Orła Białego  

w Ustroniu Morskim
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2012
X I I  F I N A Ł  K O N K U R S U

K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  P R O Z A

Martyna Masiak
Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim

...W idzę Boga. Chowa się, przestraszony tym, 
co sam stworzył. Zamyka oczy, by choć 

przez chwilę ujrzeć pierwotną nicość. Kurczy się przy-
gniatany rękami gigantycznego człowieka. Krzyczy... 
Próbuje naprawić błędy. Traci siłę, której kiedyś miał 
o wiele więcej. Niesłuchany spada z  hierarchicznej pi-
ramidy. Nękany poczuciem winy i wewnętrznym nie-
spełnieniem próbuje uciec. Ogarnia go jednak paraliż. 
Nie może się ruszać. Ostatni raz spogląda na miliony le-
żących trupów. Ktoś bezlitośnie wbija mu w serce nóż... 
Upada ostatnie drzewo, upada Bóg...

Jestem mewą. Unoszę się nad skrawkiem świata. 
Patrzę na to, co znika i na to, co się rodzi. Widzę 
morski błękit, słyszę szumiące fale, podziwiam tań-
czącą pianę. Świat jest piękny, lecz moje serce prze-
pełnione jest lękiem. Boję się głodu, boję się mrozu, 
boję się człowieka... Spoglądam w dół. Wiatr kołysze 
żaglówką. Myślę... Ludzie, jak nikt inny, potrafią dbać 
o rzeczy materialne. Z szeroko otwartymi oczami szu-
kają w nich szczęścia. Uśpieni na piękno przyrody, 
budzą się na dźwięk błyszczącej i brzęczącej monety...

Widzę przed sobą przeszłość... Urywki wydarzeń... 
Składam puzzle. Odszukuję brakujące elementy ukła-
danki. Wspominam...

Była sobie ryba. Całkowicie przeciętna. Pływała 
z innymi rybami, zdobywała pożywienie, walczyła 
o przetrwanie gatunku. Zbliżał się październik. Po-

dróż była nieunikniona. Tysiące łososi, troci płynęło, 
by już niedługo powołać do życia potomstwo. Zmę-
czenie i trud ogarniały każdy skrawek ich ciała. Ser-
ca przepełniała radość. Już za moment dotrą do celu. 
W swojej błogiej nieświadomości nie wiedziały, że za 
chwilę nastąpi koniec. Człowiek zszedł z wydm. Pod 
krzaczastymi brwiami widniały przepełnione ego-
izmem oczy. Chciał zdobyć dużo i szybko. Obojętne 
mu było, że rażone prądem ryby giną w okropnych 
męczarniach. Zabił je z zimną krwią. Na twarzy bez 
wyrazu widniała jedna myśl: „Dobra robota”...

Wciąż przyglądam się żaglówce. Płynie wolno. 
Wiatr dotyka delikatnie jej białego żagla. Patrzę na 
pracę człowieka, na wysiłek, jaki wkłada, by skiero-
wać ją we właściwą stronę... Mój wzrok przykuwają 
wydmy. Suche pnie sterczą na pokrytej mchem zie-
mi... Jest mi smutno...

Była sobie choinka. Rosła, ciesząc się słońcem, po-
wietrzem i każdą kroplą deszczu. Nadchodziły święta. 
Puszysty śnieg pokrył jej młode igły. Dzień był krót-
ki i szybko robiło się ciemno. Człowieka fascynowa-
ła ciemność. Trzymając za rękę pięcioletniego syna, 
stanął naprzeciwko świerka. Bezlitośnie wbił ostrze 
w jego ciało. Drzewko wydało niemy krzyk. Opadło 
na ziemię. „No i mamy choinkę, tato” – powiedziało 
dziecko. Tata uśmiechnął się z satysfakcją...

Wzmógł się wiatr. Żaglówka pochyla się w prawą 
stronę. Człowiek wytęża siły. Walczy o  utrzymanie 

Wspomnienie mewy

„Żeglowanie pod okiem Natury”
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równowagi. Walczy sam z sobą, ze swoimi słabościa-
mi... Spoglądam na brzeg morza. Podfruwam bliżej...

Widzę dwójkę dzieci. W rękach trzymają przezro-
czystą meduzę wyłowioną z wody. Bawią się nią. Ro-
dzice są szczęśliwi, bo mają spokój. Dzieci są szczę-
śliwe, bo mają zajęcie... Meduza się boi. Nie wie, co 
ją czeka. Chce wrócić do morza. Tam jest jej dom. 
Jest bezradna. Dzieci znudzone zabawą zakopują ją 
w piasku... Umiera...

Powoli tracę siłę. Męczy mnie lot, męczy mnie 
walka, męczy mnie życie... Cierpię. Robię się lekka. 
Słyszę cichą muzykę... Uspokaja mnie. Przede mną 
widnieje droga. Na końcu jest światło. Podążam ku 
niemu... Wolniej, woolniej, wooolniej... Ostatni raz 
spoglądam na złoty piasek, na  zielone wydmy, na 
ukochane morze... Żegnam wzrokiem moje siostry 
i moich braci. Aniele, widzisz mnie?...

Człowiek przycumował żaglówkę. Zmęczony pracą, 
pragnie odpocząć. Prostuje plecy i zadowolony z dzi-
siejszego dnia kieruje się w stronę domu. Zauważa 
leżącą mewę. Podchodzi, sprawdza, czy żyje. Ptak się 
nie rusza. Mężczyzna z szacunkiem podnosi jej lekkie 
ciało. Milczy... Chce ją pochować. Patrzy na mewę 
jak na martwego człowieka. Zakopuje ją pod starą 
jodłą...

...Widzę szatana. Egoizmem, kłamstwem i obłudą 
pragnie pokonać Boga. Z zawziętością dąży do celu. Za 
wszelką cenę chce opanować świat, mieć władzę i stać 
na szczycie. Za wszelką cenę chce posiadać podwład-
nych, ślepo zgadzających się z każdym jego stwierdze-
niem... Szatan to człowiek... I Bóg to człowiek... Szatan 
walczy z Bogiem, człowiek walczy z człowiekiem... 
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  W I E R S Z

Dominika Papierkiewicz
Zespół Szkół nr 4 im. I.J. Paderewskiego,  
Gimnazjum nr 4 w Pruszczu Gdańskim

Deszcz na morzu
Tajemnice muszli skryte
Wodorosty kryją czas ukazany na kamieniach
Nieubłaganym zegarem wyznaczają czyjeś życie
Nierównomiernie
Czasami
Gdy wzbiera silny sztorm
Przypomina on
Nieszczęście ludzkie
Upadek
A czasami
Gdy na niebie mglistym wschodzi nowa jutrzenka
Która jest jak szczęście
Pomyślność
Odmiana złego losu
A jeszcze czasami
Pada deszcz i słychać rytmiczne jego krople, które dążą do celuI opowiadają tę samą historię
O nas wszystkich
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I miejsce – Emilia Kleina
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie

I miejsce – Agata Gasyna
Gimnazjum im. gen. M. Zaruskiego w Ustce

III miejsce – Blanka Borowiec

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

w Świnoujściu

II miejsce – Ewelina Maj
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych  

im. KEN w Lęborku

III miejsce – Michał Wilk
Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza  

Zachodniego w Trzebiatowie

KATEGOR IA 

MALARSTWO

KATEGOR IA 

RYSUNEK

K o n k u r s  P L A S T Y C Z N Y

II miejsce – Agnieszka Janikowska

Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance
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I miejsce – Agata Januszewska

Zespół Szkół nr 4 im. I.J. Paderewskiego  

w Pruszczu Gdańskim

II miejsce – Justyna Ląkiert
Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza 

Zachodniego w Trzebiatowie

II miejsce – Dominika Hernas

Zespół Szkół Morskich w Darłowie

III miejsce – Monika Glapa
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych  

im. KEN w Lęborku

III miejsce – Joanna Nowak
III Liceum Ogólnokształcące  

im. Jana Pawła II w Elblągu

KATEGOR IA 

GR AFIKA

I miejsce – Marta Ranoszek
Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu,  

Gimnazjum w Sztutowie

KATEGOR IA 

FOTOGR AFIA
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2013
X I I I  F I N A Ł  K O N K U R S U

K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  O P O W I A D A N I E

Dominika Borzyszkowska
Niepubliczne Gimnazjum w Pucku

B yło lipcowe popołudnie. Mika siedziała na cie-
płym piasku i wdychała zapach morza. Wysta-

wiła piegowatą twarz do słońca. Cieszyła się ostatnimi 
chwilami wolności. „Od jutra zaczynają się zajęciaˮ – 
myślała – „będzie dużo kucia i roboty. Po co? Przecież 
nie po to są wakacje!”– wściekła się. Po raz kolejny 
przypomniała jej się ostatnia rozmowa z rodzicami. To 
oni podjęli decyzję o tym, że Mika ma jechać na obóz 
ekologiczny. Tak, ekologiczny! Przecież to ją wcale nie 
interesowało. Ekologia... Nic ciekawego! Zbieranie 
korków, gazet, nudne rozmowy na temat ochrony śro-
dowiska. Przecież cały rok wierciła rodzicom dziurę 
w brzuchu, żeby wysłali ją na kurs językowy do Anglii. 
Nic z tego. Została wysłana na dwa tygodnie i to jesz-
cze nad morze! Zwykłe nudne polskie morze, z jeszcze 
nudniejszym wychowawcą, którego koledzy Miki na-
zywali Budyniem. Budyń tak naprawdę nazywał się 
Maciej Budynowski. Był rozmownym mężczyzną, któ-
ry został obdarzony przez naturę ogromnym nosem, 
odstającymi uszami i specyficznym poczuciem humo-
ru. Mimo tylu wad Budyń był lubiany przez swoich 
wychowanków, ponieważ znakomicie znał się na piłce 
nożnej. Dużo gorzej dogadywał się z dziewczynami. 
Zwykle zagadnął coś o pogodzie, albo opowiadał jed-
ną z mało ciekawych historyjek z jego życia. Dlatego 
po obiadokolacji chłopcy zostali w jadalni słuchając 
wywodów Budynia, a damska część grupy rozeszła się 
po pokojach i zajęła się swoimi sprawami. Mice uda-
ło się uciec od nowych koleżanek, z których żadna 

nie wydawała się specjalnie zaciekawiona piegowatą 
dziewczyną. Za to wszystkie współlokatorki były za-
interesowane, który chłopak której się podoba, kto 
nosi sandały do rajstop i kiedy będzie dyskoteka. Na 
szczęście była jeszcze Kasia. Co prawda w Warszawie, 
ale była i zawsze można było z nią pogadać. Mika wy-
jęła telefon i odszukała numer przyjaciółki. Nikt nie 
odbiera. Trudno. „Spróbuję wieczorem”– powiedziała 
sama do siebie i ruszyła w kierunku szkoły, w której 
spała ich grupa.

***
Następnego dnia obudziła się po siódmej. Rozczesała 

długie jasne włosy i zaplotła warkocz. Ubrała jeansowe 
szorty i błękitną bluzkę, umyła zęby i ruszyła ciemnym 
korytarzem. Dotarła do jadalni. Między stolikami krę-
ciło się kilku chłopców i parę dziewcząt. Byli odpowie-
dzialni za przygotowanie śniadania. Skarciła się w my-
ślach, że wstała tak wcześnie. Wcale dziś nie musiała 
szykować posiłku. Postanowiła udawać, że tylko przy-
szła zrobić herbatę i zaraz ma zamiar wracać do pokoju. 
Ruszyła do przodu, udając, że ziewa i włączyła czajnik. 
Przyjrzała się zabieganym obozowiczom i wtedy nagle 
pomyślała, że właściwie mogłaby im pomóc. 

– Potrzebujecie pomocy? – rzuciła, niby od niechce-
nia.

– Jeszcze jak! Budynowski kazał ugotować jajka. 
Ma być ich czterdzieści! – odpowiedziała pulchna 
blondynka.

„My dla morza, morze dla nas”
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– Chcesz pomóc? – spytał przystojny brunet, zatrzy-
mując się przed Miką z tacą pełną kubków. Był od niej 
wyższy o głowę.

– Czemu nie? I tak już wstałam – powiedziała, 
uśmiechając się. – A w pokoju raczej się nie przydam 
– dodała.

– Jak się nazywasz? – spytała drobna, chuda szatyn-
ka.

– Mika. A wy? – spytała biorąc od bruneta tacę 
z kubkami. Postawiła je na stole i zaczęła rozstawiać, 
a koledzy przedstawiali jej się kolejno.

Po piętnastu minutach znała już wszystkich. Przy-
stojny nazywał się Hubert, blondynka to Julia, chuda 
i drobna miała na imię Natalia a dwóch pozostałych 
chłopaków to bliźniacy Piotr i Patryk. Dobrze im się 
razem pracowało i zdążyli ze wszystkim do przyjścia Bu-
dynia. Opiekun był pod wrażeniem.

– No, no... Nieźle. Myślałem, że będę musiał was 
poganiać. Ale coś mi się nie zgadza. Jest was szóstka, 
a grupki, które przygotowują posiłki są pięcioosobowe.

– Proszę pana, Mika przyszła pomóc. Nudziło jej się 
w pokoju. – wytłumaczył Hubert.

Budyń puścił do niego perskie oko. 
Widzę, że spodobało wam się towarzystwo nowej ko-

leżanki... Szczególnie Hubertowi – powiedział Budyń 
i zaśmiał się, widząc jak chłopak się czerwieni.

– No, jazda! Zajadać śniadanie! Zaraz przyjdzie resz-
ta i dla was nie starczy – zaśmiał się i ochoczo zabrał się 
do pałaszowania kanapki z szynką.

***
Pierwsze spotkanie zaczęło się o godzinie dziesiątej. 

Wszyscy młodzi ekolodzy zgromadzilii się w świetlicy. 
Wśród nich była Mika. Usiadła przy półce z książkami. 
Pomyślała, że jak będzie bardzo nudno to sobie poczy-
ta. Do pokoju wszedł jakiś chłopak, a za nim uśmiech-
nięta starsza kobieta. On był pryszczatym studentem, 
ona wyglądała na doświadczonego ekologa. Mieli po-
prowadzić dzisiejsze warsztaty. Mika przymknęła oczy 
i skuliła się na krześle. „Och, zaraz się zacznieˮ – pomy-
ślała. Będziemy rozmawiać o tym, jak należy zgniatać 
butelki. Jakie to nudne.

– Czas rozpocząć nasze zajęcia!– uśmiechnięta pani 
stanęła na środku sali. – Usiądźcie wygodnie, w kółku. 
Może najpierw kilka słów o nas. Mam na imię Han-
na Maloszak i jestem technikiem ochrony środowiska. 

Postaram się rozbudzić w was chęć poznawania świata 
i pokazać, jak cudowna i piękna jest natura! Pomoże 
mi w tym Robert Turski, który w ubiegłym roku ukoń-
czył studia i jest meteorologiem. Jego pasją jest właśnie 
ekologia. Rob, chcesz coś dodać? 

Chłopak przecząco kiwnął głową, więc pani Hania 
kontynuowała – Chciałabym, abyście wracając z tego 
obozu byli świadomi, że to nie tylko my oddziałujemy 
na środowisko, ale również ono wzbogaca nas. Nawet 
nie wiecie jak bardzo.

„Akurat. Nawet jeśli ja będę dbała o naturę, to co 
z tego. Sto tysięcy innych osób zaśmieci naszą planetę 
i moje starania na nic.ˮ  – pomyślała Mika i przestała 
słuchać monologu prowadzącej. Myślami była w domu. 
Czekali tam na nią rodzice, których tak strasznie 
skrzwydziła. „Głupia jestem. Po co zrobiłam im taką 
awanturę, przecież wiem, że nie mają pieniędzy, a tak 
strasznie chcieli, żebym gdzieś wyjechała... Dlaczego 
krzywdzę innych? Czemu jestem podła?ˮ – myślała 
wpatrując się w swoje buty. 

– ...Hasło tegorocznego obozu to: „My dla morza, 
morze dla nas .ˮ..

„Wszystko to wygląda tak beznadziejne... Nie prosi-
łam ich, żeby wysyłali mnie akurat tutaj... Co ja będę 
robiła?ˮ

– ...Czy ktoś z was chciałby może coś dodać, o coś 
zapytać?

Młodzież zaczęła się przekrzykiwać. Zrobił się niezły 
bałagan, a drobna prowadząca nie była w stanie sobie 
z nim poradzić. Dopiero kiedy interweniował Budyń, 
zapanował względny spokój. Wszyscy, jak w szkole, za-
częli się zgłaszać i dzielili się z innymi swoimi uwagami 
i propozycjami.

 „Swoją drogą to dobrze, że to właśnie morze jest 
tematem głównym. W całej tej beznadziejnej sytuacji 
to właśnie morze jest całkiem ciekawe. My dla morza, 
morze dla nas. Ale co morze robi dla nas? Istnieje, 
szumi, połyskuje, zamarza, ogrzewa się... Morze ma 
wpływ na nasze uczucia, daje nam energię. Hmm... 
Racja, wczoraj tu przyjechałam, a już czułam się le-
piej... Taka chęć do życia... Podobnie było, gdy w ze-
szłym roku odwiedziłam babcię w Pucku. Wtedy, nad 
Zatoką Pucką bardzo wypoczęłam i mogłam spokoj-
nie przemyśleć to, na co w Warszawie nie miałam 
czasu ani ochoty... Chwila. Może ta prowadząca ma 
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trochę racji. Środowisko nas wzbogaca. Wzbogaca 
wewnętrznie...ˮ .

O godzinie trzynastej młodzież wybiegła z pomiesz-
czenia. Tylko Mika szła wolno, ociągając się, noga za 
nogą. Jeszcze wczoraj powiedziałaby, że nie ma z ochro-
ną środowiska nic wspólnego. Kompletnie nic. Ale 
zajęcia wywarły na nią ogromny wpływ. Czuła, że 
musi chwilę odpocząć. Skierowała swe kroki na pla-
żę. Usiadła przy płocie i oparła się o metalową siatkę. 
Odetchnęła głęboko i zanurzyła dłonie w ciepłym pia-
sku. To miejsce dawało jej poczucie bezpieczeństwa. Tu 
czuła się niezależna i sama. Zamknęła oczy i wsłuchała 
się w szept morza. To ją koiło. Każda minuta spędzo-
na na plaży była dla niej chwilą błogiego zapomnienia 
i ucieczki od rzeczywistości.

Szum wody działał usypiająco i Mika zamknęła 
oczy. „Przecież morze robi dla nas dużo więcej niż 
my dla morza. Dlaczego ludzie nie chronią go, nie 
szanują?” Dziewczynę przeszył dreszcz. „Bo każdy 
myśli tak jak ja! Ludzie nie mieszają się w ochronę 
środowiska, bo każdy myśli, że jego starania na nic 
się nie zdadzą!”.

***
Obiad był wyśmienity. Kotlet rybny, ziemniaki i mi-

zeria. Mika jadła długo, zastanawiając się, czy na po-
południowych zajęciach podzielić się z prowadzącymi 
swoimi spostrzeżeniami. Miała już pewien plan. Cała 
grupa mogłaby zorganizować sprzątanie plaży, pokazu-
jąc w ten sposób, okolicznym mieszkańcom że to żaden 
wstyd. Postaraliby się w to włączyć jak najwięcej osób.

Całą akcję można by zareklamować plakatami, roz-
wieszonymi w sklepach, urzędach i bankach.

A żeby nie było to jednorazowe przedsięwzięcie, 
chciała organizować taką akcję co roku. Tylko czy 
się uda? Rozpoczęły się zajęcia. Dziewczyna słuchała 
z przejęciem, o czym mówi pani Hania. Dowiedzia-
ła się, na czym polega praca ekologa, jak my możemy 
współprcować z ekologami i jak im pomagać. Zajęcia 
skończyły się o siedemnastej i zdyszana pani profesor 
usiadła na krześle, aby odpocząć. Mika z wypiekami 
na twarzy układała sobie w głowie plan. Co powie-
dzieć na początku, jak rozwinąć temat, jak zakończyć... 
W końcu zdecydowana podeszła do biurka, głęboko 
odetchnęła i powiedziała:

– Proszę pani, rano podała pani hasło naszego obozu. 
Zastanawiałam się nad nim i mam pewien pomysł, jak 
można by je zrealizować. Myślałam o sprzątaniu plaży – 
kontynuowała – trzeba oczywiście zachęcić mieszkań-
ców okolicy. Możemy wykonać plakaty, ulotki, które 
następnie rozwiesimy.... – dziewczyna spojrzała na zmę-
czoną i obojętną twarz opiekunki – N-nie pod-doba się 
p-pani? – zapytała Mika, jąkając się z przejęcia.

– Moja droga, to jest dobry pomysł. Ale wymaga 
dużo pracy. Nie jest łatwo zachęcić ludzi do działa-
nia. Zwłaszcza bezinteresownie. Dlatego musimy do-
kładnie rozważyć, czy to się opłaca. Doceniam twoje 
zaangażowanie w projekt i obiecuję, że twoją propo-
zycję wezmę pod uwagę. Podoba mi się, że z powagą 
podchodzisz do idei obozu – powiedziała prowadząca 
i uśmiechnęła się przyjaźnie do Miki. – Cieszę się, że 
wśród młodych ludzi są jeszcze tacy oddani i zapaleni 
ekolodzy! Jeśli będziesz miała jeszcze jakąś sugestię, to 
przychodź śmiało! 

– A ja uważam, że ona ma rację! – śmiało wtrącił 
Robert – jeśli ten obóz będzie polegał tylko na teore-
tycznych warsztatch to młodzież niewiele się nauczy, 
pani profesor.

Mika spojrzała na studenta z niedowierzaniem 
i uśmiechnęła się od ucha do ucha.

– Skoro oboje tak myślicie to znaczy.... to znaczy, że 
jestem przegłosowana! Więc... zabieramy się do pracy. 
Dziecko, a jak ty się w ogóle nazywasz?

– Mika, proszę pani.
– Mika, ponieważ wpadłaś na ten pomysł, to bę-

dziesz jego koordynatorem. Oczywiście pomożemy ci, 
ale inwencja twórcza należy do ciebie. Od jutra zaczy-
namy pracę. Przemyśl, proszę, wszelkie możliwe wa-
rianty i do dzieła! – dodała krzepiąco pani Hania, ale 
po jej minie można było poznać, że nie jest do końca 
zachwycona. Wyraźnie wątpiła w rezultaty festynu. 
Za to oczarowany był Robert. Odprowadził Mikę do 
jej pokoju i po drodze rozważał wszystkie możliwości 
działania. Towarzystwo studenta nie bardzo satysfak-
cjonowało dziewczynę. Chciała ochłonąć i przemyśleć 
swoją działalność w obozie. Dlatego, gdy Robert za-
czął opowiadać o planie sprzątnięcia plaży, Mika szyb-
ko się pożegnała, tłumacząc się bólem głowy. Weszła 
do pokoju i usiadła na ławce. „A może spróbuję napi-
sać o tym wiersz?”.
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PRZYGODA

Gdy oddech morza miesza się z bielą żagli...
Wtedy zaczyna się przygoda.
Kiedy bezkresna głębia nasiąka słońcem...
Wtedy zaczyna się przygoda.
Gdy stojąc na dziobie wyciągam dłonie i uparcie  
chwytam drżące powietrze...
Wtedy zaczyna się przygoda.

Ale czym jest przygoda?
Czy jest złocistym słońcem, czy głębią Bałtyku?
Czy chowa się w skrzypcach polnych świerszczy,  
czy kryje się w morskich falach?

Przygoda jest tym czym ja jestem...
Jest moją odwagą i moją słabością...
I kryje się w moim sercu...

Mika Lunicka

***
Dzień za dniem gonił jak szalony. Mika skrupulatnie 

realizowała swój plan. Zaczęła od przygotowania rekla-
my. Gotowe plakaty zostały rozwieszone w supermar-
ketach, bankach, na rogach ulic... Pani profesor udzie-
lała jej rad i cennych wskazówek, a Robert wciąż służył 
pomocą. Zawsze mogła też liczyć na nowych przyjaciół 
– Julię, Huberta, Natalię, Piotra i Patryka. 

Razem stworzyli wielki transparent z hasłem obozu. 
Na mapie wytyczyli dokładną trasę akcji. Przygotowali 
specjalne kosze na śmieci i utworzyli przy drodze stoiska 
z kolorowankami o ekologii, dla dzieci. Budyń i pani 
Hania dzwonili do miejscowych urzędów i zapraszali do 
udziału w akcji. Robert natomiast zachęcił jedną ze zna-
nych aktorek do udziału w festynie. „Wszystko zgodnie 
z planem.ˮ  – odetchnęła Mika zagrzebując się w śpiwo-

rze. Jutro przygotujemy tylko narzędzia. Co będzie po-
trzebne? Rękawiczki, worki na śmieci, kilka par grabi... 
A kończą się już pieniądze... Dobrze, że burmistrz obie-
cał wesprzeć nas materialnie... Musi się udać! .ˮ

Wtuliła głowę w poduszkę. „Chyba jednak ekologia 
jest interesująca... A już na pewno tutaj jest wspania-
le... To miejsce i morskie powietrze ma na mnie dobry 
wpływ. Może zostanę ekologiem? Kto wie? .ˮ Uśmiech-
nęła się do siebie, ziewnęła i zamknęła oczy.

***
Było lipcowe popołudnie. Mika siedziała na ciepłym 

piasku i wdychała zapach morza. Wspominała obozy 
wakacyjne spędzone w tym pięknym miejscu. Teraz 
przyjechała tu ze swoim mężem Hubertem i z córecz-
kami Laurą i Ulą. Pamięta dokładnie dzień pierwszego 
festynu „My dla morza, morze dla nas .ˮ Westchnęła. 
W tym roku po raz piętnasty spotkali się, by wspólnie 
posprzątać plażę i wzbudzić w innych chęć miłowania 
natury. Mika była doświadczonym ekologiem. Razem 
z mężem założyła fundację „Morska kropla .ˮ Jej ce-
lem było pokazanie ludziom, jak wielkim skarbem jest 
morze. Kobieta jeździła po całej Polsce i opowiadała, 
jak ważna jest ekologia. Starała się pomóc zwłaszcza 
młodzieży, zachęcała ją do odnajdywania swoich pasji 
i pielęgnowania ich. Chętnie opowiadała o tym, jak 
ona sama odkryła, że ekologia jest jej drogą życiową. 
Zaczęła też organizować obozy i warsztaty ekologicz-
no–językowe dla młodych.

Uśmiechnęła się do swoich myśli. Wracały wspo-
mnienia. To tu wszystko się zaczęło...

Zapatrzyła się w dal. Obserwowała skrzeczące mewy 
i zachwycała się morską pianą. Rytmiczny szum wody 
koił Mikę i tak jak przed laty dawał poczucie bezpie-
czeństwa. Oparła się o metalową kratę i zamknęła oczy. 
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  E S E J

Maria Heppner
II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie

Morze zawsze było ważne w życiu ludzi, którzy 
osiedlili się w jego pobliżu. W dawnych cza-

sach morze dawało ludziom przede wszystkim pożywie-
nie, jakim były ryby. Później dawało możliwość trans-
portu różnorodnych produktów, handlu wymiennego. 
Dzięki temu miały miejsce wielkie odkrycia geograficz-
ne. W dzisiejszych czasach nadal transportuje się pro-
dukty i łowi ryby, ale morze ma walor przede wszystkim 
jako miejsce, gdzie można przyjechać na urlop. „Woda 
nie służy tylko jako napój, ale zaspokaja wszystkie inne 
potrzeby, tym milsza, że bezpłatnie daje korzyść”. 

Ludzie od wieków czuli swój związek z morzem. 
Dawno temu ludzie budowali nad morzem grody, rów-
nież Słowianie, czego przykładem są pozostałości gro-
du w Sopocie. Mimo że Słowian od dawna już nie ma, 
ludzie nadal przychodzą nad morze. Brzeg morza jest 
miejscem, na które przychodzimy odpocząć, pomyśleć, 
znaleźć spokój, nabrać sił do dalszego życia, schować 
się przed światem, lub po prostu po to, by popatrzeć 
na piękny morski krajobraz. Staramy się również je 
chronić wedle naszych możliwości. „Przychodzimy na 
to jałowe wybrzeże z cudownego losów użyczenia, na 
skutek przedziwnej zapłaty, ażeby zeń uczynić naszej 
wolności skarb bez ceny. My przychodzimy, gdy już 
rzesze słowiańskie pochłonięte zostały i zniszczone na 
wieki. Przychodzimy, aby szczątek ostatni od zagłady 
uchronić.” 

Przede wszystkim jednak dla ludzi istotne były ko-
rzyści, jakie mogli czerpać z morza. Podstawowym po-
żytkiem były ryby, które służyły za pożywienie. Dziś 
też ryby stanowią jeden z przysmaków dla wielu osób. 
W roku 2009 suma połowów wyniosła 211,6 tysięcy 
ton ryb, z czego około 22 tysiące ton śledzi i 12 ton 

dorszy. W roku 2011 złowiono 179,9 tysięcy ton ryb, 
z czego około 30 tysięcy ton śledzi i około 16 ton dorszy. 
Nasz apetyt na dary morza wciąż jest niezmienny…

Może daje niezliczone możliwości podróży, nie 
tylko w celu połowu ryb. Wiele wieków temu ludzie 
nauczyli się budować statki zdolne do przepłynięcia 
znacznie większych odległości. Wykorzystywano je 
z początku głównie do handlu z odległymi państwa-
mi. W pewnym momencie bardzo ważne stały się też 
odkrycia geograficzne. Dzisiaj ludzie podróżują często 
statkiem dla swojej przyjemności, traktując tę podróż 
jako rozrywkę. „Rejs się kończy. Co komu dał? Jed-
nym w kość, drugim do myślenia, wszystkim wraże-
nia, nieocenione.”

Mój  Sopot
Bardzo ważną zaletą są też lecznicze właściwości 

morza. Wzdłuż linii brzegowej powstało wiele uzdro-
wisk nadmorskich. Jednym z nich jest mój Sopot. 
W XIX wieku przybył tu francuski lekarz wojskowy 
Jean George Haffner, z którego inicjatywy rozpoczęto 
budowę nowoczesnego, jak na tamte czasy, zakładu 
balneologicznego. Szybko okazało się, że zakład ten 
cieszy się taką popularnością, że nie jest w stanie przy-
jąć i obsłużyć wszystkich chętnych, zdecydowano się 
więc na jego rozbudowę. Parę lat później, z idei gminy, 
powstał też Dom Zdrojowy. W dalszym ciągu rozbu-
dowywano też Zakład Balneologiczny. Kurortem mię-
dzynarodowym Sopot stał się w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym. Wówczas, mimo że największą grupę 
kuracjuszy stanowili Polacy, do Zakładu przyjeżdżali 
goście z całej Europy. W tych czasach zaczęto kojarzyć 
wypoczynek w Sopocie ze snobizmem. Druga wojna 

Morze ma więcej wyobraźni  
niż możemy sobie wymarzyć
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światowa spowodowała jedynie niewielkie zniszcze-
nia w tym kurorcie, ale na nieszczęście spaleniu uległ 
Dom Zdrojowy i budynki stanowiące część jego kom-
pleksu. „Dom Zdrojowy, kasyna, oraz liczne budynki 
dookoła dzisiejszego placu Zdrojowego, strawił pożar 
już po zajęciu Sopotu przez Rosjan, co miało miejsce 
23 marca 1945 roku. Czy doszło jeszcze do spora-
dycznych walk z niemieckimi dobitkami, czy obiekty 
spłonęły w wyniku przypadkowego zaprószenia ognia, 
tego już się chyba nigdy nie dowiemy”.

Ale nad morze ludzie przyjeżdżali nie tylko jako 
klienci Zakładu Balneologicznego i Domu Zdrojo-
wego. Wielu z nic przyjeżdżało tu po prostu w celach 
wypoczynkowych. Wybrzeże Zatoki Gdańskiej jest cie-
kawe, stojąc na plaży w Sopocie widać z jednej strony 
Gdańsk, z drugiej zaś klify redłowskie, plaże gdyńskie, 
a przy dobrej pogodzie – także Półwysep Helski. Sama 
w sobie Zatoka również jest piękna. 

„ – Morze w tej stronie jest bardzo piękne, niepraw-
daż? – mówił brodaty. – Tak jest, szczególnie tutaj, 
na Helu – rzekł brunet. – Gdy wiatr zachodni dmie 
w Brzeźnie, Jelitkowie, Sopocie, Orłowie i Gdyni – 
pędzi z lądu kurz na brzegi, a wodę morską odpędza 
od brzegów zamieniając morze w staw pospolity. Prze-
ciwnie na Helu. Wiatr zachodni przypędza do jego 
brzegu najbujniejszą falę z małego morza, nasyconą 
jodem.”

Niewątpliwie jedną z największych atrakcji mojego 
Sopotu jest molo. Dla mnie jest to miejsce, po którym 
najbardziej widać zmieniające się pory dnia, roku, 
upływ czasu. Kiedy idzie się na spacer wczesnym ran-
kiem, molo jest puste, widać uśpione jeszcze miasto, 
powoli budzące się do życia… W późniejszych godzi-
nach widoczne są już spore różnice. Późną wiosną, la-
tem, i wczesną jesienią deptak Monte Cassino i molo 
zapełniają się turystami. Najbardziej odczuwalne jest 
to latem, kiedy próbując przejść się nad morze, mu-
szę torować drogę między ludźmi. Wygląda to wszyst-
ko wówczas jak jedno wielkie, falujące, wzburzone 
morze. Fale ludzi nieustannie spływają i wpływają, 
aż dziw, że nie niszczą tego, co napotkają na swojej 
drodze. Wieczorami okolica ta zapełnia się osobami 
pragnącymi rozrywki, imprezy, nocnego szaleństwa. 
Ze wszech stron dudni głośna muzyka, słychać głośne 
śmiechy, krzyki, śpiewy. Nocni imprezowicze burzą 

doszczętnie spokój i urok śpiącego miasta. Na okres 
około trzech miesięcy Sopot przekształca się w mia-
sto turystów, nie dla mieszkańców. Jesienią miasto 
pustoszeje, i wraca zburzony spokój. Weekandami 
wprawdzie wciąż odbywają się nocne imprezy, dopóki 
temperatura nie zniechęci zabawowiczów. Najpiękniej 
i najspokojniej na molo jest w zimowe wieczory. Jest 
to moja ulubiona pora spacerów w to miejsce. Wokół 
panuje cisza, słychać szum fal i własne kroki niosą-
ce się cichutkim echem po opustoszałej przestrzeni. 
Latarnie pokrywają się lodem, który tworzy na nich 
piękne, niepowtarzalne kształty. A pod cienką war-
stwą lodu – oddycha morze…

A fa le  nadal  świecą  
d la  wszystk ich…

„Morze było zawsze dla człowieka niewyczerpanym 
źródłem dóbr wzbogacających jego lądową egzystencję, 
wiedzę i kulturę, elementem stymulującym rozwój sztu-
ki, literatury, muzyki i nauk.”. Ludzie zawsze czerpali 
z morza nieskończoną inspirację zarówno w dziedzinie 
nauki, jak i w dziedzinie sztuki. O morzu pisał Stefan 
Żeromski ( „Międzymorze” i „Wiatr od morza”), a także 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska…

„Fale świecą jak szkiełka czeskie 
i szepcą, by się morza nie bać, 
choć jest jak połowa nieba: 
równie pełne śmierci i niebieskie.”

Morze to również wdzięczny temat malarstwa. Wiel-
cy twórcy przedstawiali je na wiele bardzo różnych spo-
sobów, co świadczy o tym, że morze jest zmienne, dy-
namiczne, tajemnicze. Nie jesteśmy w stanie pojąć tych 
zmian, ani za nimi nadążyć. „Morze to potężna dusza, 
nieustannie skarżąca się na jakąś wielką, nie dającą się 
utulić boleść. Nigdy nie będziemy w sarnie zgłębić tej 
nieskończonej tajemnicy, możemy tylko wędrować po 
jej wąskim skraju.”

W dzień biały morze śpiewa, szepce i szeleści, 
Samemu sobie jeno gwarząc opowieści. 
Kto się w nie wsłucha, słyszy w jego dziwnym szumie 
Dalekie, tajne głosy, których nie rozumie. 
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Nie jesteśmy tu sami…
„Obłoki piętrzyły się w oczekiwaniu pasatu; spojrzał 

przed siebie i dostrzegł stado dzikich kaczek, które za-
rysowało się nad wodą na tle nieba, potem się zgubiło 
i ukazało znowu – i wiedział już, że nikt nie jest nigdy 
samotny na morzu”. 

Gdy jesteśmy na morzu, zawsze otacza nas przyroda, 
wiele ryb, ssaków morskich, ptaków i innych stworzeń. 
Człowiek czuje ich obecność, dzięki czemu z jednej 
strony nie doskwiera mu samotność, z drugiej zaś może 
odpocząć od towarzystwa ludzi, które czasem staje się 
męczące. Nad morze ludzie przychodzą szukając spoko-
ju, zapomnienia, wyciszenia. „Nie przynosimy tu zbrod-
ni, nie przynosimy przemocy, nie przynosimy tu krzyw-
dy. Przynosimy zapomnienie, odpuszczenie i pokój”. 

Nieodłącznym towarzyszem morza jest wiatr. Zawsze 
jest on odczuwalny mocniej na brzegu niż w głębi lądu. 
Goni morskie fale, powoduje sztormy, dmie w żagle 
statków. Roznosi zapach słonej wody i jodu. Daje po-
czucie świeżości i rześkości. Może być zarówno siłą po-

zytywną, jak i siłą niszczycielską, gdy podnosi fale zbyt 
wysoko, co powoduje zatapianie statków i zalewanie 
przybrzeżnych zabudowań. „Wiatr powiewający od mo-
rza niósł w kaszubskie i lechickie lądy zapach wody sło-
nej i zapach jodowy, szczególną rzeźwość i siłę. Podnosił 
z dalekich nad głębiną rozpostarć fale duże i poganiał 
je ku brzegom zalewem tak szerokim jak zatoka.”. 

W morzu można szukać wielu analogii do ludzkiego 
życia. Doświadczamy najróżniejszych ludzkich emocji 
i nastrojów, które falują w nas jak morskie fale. Czasem 
życie wywraca się do góry nogami, jak statek przewró-
cony podczas sztormu. Czasem coś powstrzymuje nas 
przed podjęciem decyzji, lub przed zrobieniem czegoś, 
jak niespokojne morze powstrzymuje marynarzy przed 
wypłynięciem z portu. „Kiedy normalny bieg codzien-
nego życia zostaje nieoczekiwanie zakłócony, uświada-
miamy sobie dobitnie, że jesteśmy niczym rozbitkowie, 
którzy próbują zachować równowagę na nędznej desce 
pośród otwartego morza, i nie pamiętają już, skąd się 
tam wzięli, ani nie wiedzą, dokąd znoszą fale.”
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X I V  F I N A Ł  K O N K U R S U

K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  O P O W I A D A N I E

Dominika Łukaszuk
Gimnazjum Publiczne nr 3 w Świnoujściu

S łońce już wzeszło. Nad Świnoujściem od samego 
rana zbierały się deszczowe chmury. Idealna pogo-

da na połów. Wstałem jak zwykle bardzo wcześnie. Od-
cumowałem kuter i wypłynąłem w morze. Na prawej 
burcie widniał napis „Amelia .ˮ Taka już była rodzinna 
tradycja, że każdy statek nazywany był tym imieniem.

Mam na imię Ernest. Moja rodzina od pokoleń zaj-
muje się rybołówstwem. Rybakiem był tata, dziadek, 
pradziadek i każdy poprzedni mężczyzna w naszej ro-
dzinie, zaczynając od praprapra...dziadka Leona. Był 
szaleńcem. Wypłynął kiedyś w morze i wrócił dopiero 
po dwóch tygodniach. Mógł się przyznać, że po prostu 
nie chciał wracać z pustymi rękami, bo ryby nie brały, 
ale on wolał wymyślić dziwną historię o znikającej wy-
spie, jakichś dziwnych stworzeniach morskich. Stwo-
rzył legendę, która przekazywana jest z pokolenia na 
pokolenie. Ja również musiałem ją poznać, ale uważam 
że to stek bzdur i wymysłów chorego dziadka. W dzi-
siejszych czasach każda wyspa jest już poznana, zbada-
na i nazwana. Nie ma miejsca na żadne nieścisłości.

Po godzinie znalazłem się odpowiednio daleko, aby 
w końcu zarzucić sieci. Pogoda sprzyjała, więc miałem 
nadzieję na złowienie sporej ilości śledzi. Usiadłem 
i zacząłem w ciszy obserwować bezkresny Bałtyk, który 
nadal mnie fascynuje, mimo kilkunastu lat niemalże 
codziennego obserwowania jego wód. Przypomnia-
ła mi się rodzinna opowieść dziadka Leona, na którą 

uśmiechnąłem się pod nosem, myśląc że takie rzeczy 
się nie zdarzają. Po kilku godzinach zacząłem zwijać 
sieci. Stwierdziłem, że połów po raz kolejny był udany. 
„Czas wracać do domuˮ – pomyślałem, tym bardziej, 
że pogoda zaczęła się zmieniać. Nadciągnęły ciemniej-
sze chmury zwiastujące nadchodzącą burzę i być może 
sztorm. Wiatr się wzmagał. Pobiegłem do sterówki i sta-
rałem się jak najszybciej zawrócić do portu. Tego dnia 
jednak wypłynąłem dalej niż zwykle i obawiałem się 
czy uda mi się wrócić na czas. Fale zaczęły robić się 
coraz większe i z impetem uderzały o burtę. Łódź za-
częła się niespokojnie kołysać. Nagle zauważyłem, że 
lina cumownicza przemieszcza się bezładnie po pokła-
dzie i uderza w okienko pomostu. Morze stawało się 
coraz bardziej niebezpieczne i rozwścieczone. Wybie-
głem szybko z pomieszczenia z zamiarem zwinięcia nie-
bezpiecznej liny. Szybko przekonałem się, że nie był to 
dobry pomysł, gdyż ogromna fala uderzyła o lewą burtę, 
kuter przechylił się, a ja wypadłem, w ostatniej chwi-
li chwytając się łodzi. Nagle jednak poczułem mocne 
uderzenie liną i bezwładnie wpadłem do morza.

[…] Ocknąłem się na czymś bardzo niewygodnym. 
Niepewnie otworzyłem oczy i rozejrzałem się wokoło. 
Po chwili zorientowałem że siedzę na przybrzeżnych 
skałach. Ostrożnie wstałem i zeskoczyłem na piasek. 
Znajdowałem się na małej wyspie, której nigdy wcze-
śniej nie widziałem. Pomyślałem, że to sen. Poczułem 

„Tradycyjne rybactwo morskie  
skarbem kulturowym wybrzeża”
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mocny podmuch wiatru, który popchnął mnie na pół-
noc wyspy. Miałem wrażenie, że wskazuje mi on dro-
gę. Poszedłem więc przez las. Wyglądał tak jak każdy 
inny. Co jakiś czas tylko zauważałem krzewy i kwiaty, 
których wcześniej nie widziałem, ale przecież nigdy 
nie byłem dobrym ogrodnikiem. Po, jak mi się wydaje, 
kilkunastu minutach drogi dotarłem na otwartą prze-
strzeń. Spojrzałem w lewo i dostrzegłem małą zatokę, 
w której przycumowany był mój kuter. Zacząłem ner-
wowo rozglądać się wokoło, ponieważ dotarło do mnie, 
że w takim razie na wyspie musiał być ktoś jeszcze. 
Nikogo jednak nie zauważyłem. Wolnym krokiem sze-
dłem więc w stronę łodzi, kiedy usłyszałem plusk wody. 
Stwierdziłem, że jednak nie jestem sam. Podszedłem 
bliżej i zauważyłem w wodzie dziewczynę.

– Dzień dobry! – zawołałem. 
– Witaj – odpowiedziała
– Nie wiem co to za wyspa i jak się tutaj znalazłem... 

– powiedziałem.
Dziewczyna podpłynęła bliżej, a ja nie wierzyłem 

własnym oczom. Przetarłem je ze dziwienia i odsuną-
łem się krok do tyłu.

– Nie bój się – rzekła nieznajoma – opowiem ci 
wszystko jeśli chcesz – zaproponowała. Pokiwałem 
głową bez słowa. Wtedy dowiedziałem się, że to ona 
uratowała mi życie podczas sztormu. Była syreną. Nie 
mogłem w to uwierzyć. Wszystko brzmiało tak niepraw-
dopodobnie. Przypomniałem sobie rodzinną legendę.

– Czyżby dziadek Leon mówił prawdę? – powiedzia-
łem sam do siebie, pół szeptem.

– Leon? – zdziwiła się syrena
– Słucham? Tak, Leon, mój praprapradziadek. – od-

powiedziałem niepewnie
– Babcia opowiadała mi o pewnym Leonie, którego 

kiedyś poznała. Był człowiekiem, tak jak ty. To po niej 
mam imię. – wyjaśniła.

– Więc jak masz na imię? – zaciekawiłem się
– Amelia – odpowiedziała dziewczyna
To niesamowite – zamyśliłem się chwilę.
– Musisz już wracać – za godzinę wyspa zniknie – 

powiedziała Amelia.
– Jak to zniknie? – zdziwiłem się 
– Po prostu. Odcumuj łódź, a ja wskażę ci drogę po-

wrotną – nakazała.
Wykonałem polecenie i po piętnastu minutach by-

łem już w sterówce gotowy do powrotu. Z przodu uj-
rzałem syreni ogon, za którym popłynąłem. W pewnej 
chwili moje powieki momentalnie zrobiły się cięż-
kie i zasnąłem. Nie wiem nawet ile czasu minęło, ale 
obudziłem się, a na horyzoncie już widać było ląd. 
Wzrokiem szukałem Amelii, ale nigdzie jej nie było. 
Wybiegłem na pokład. – Amelio! – zawołałem, ale 
w odpowiedzi usłyszałem tylko krzyk mew. 

Wróciłem do sterówki i skierowałem się do portu. 
W miarę zbliżania się do portu myśli zaczęły mi się 
plątać. Nie wiedziałem czy to był sen czy rzeczywi-
stość. W końcu dobiłem do portu. Zanim wyładowa-
łem złowione śledzie podszedłem do skrzyni znajdują-
cej się na pokładzie. Nie wierzyłem własnym oczom. 
Leżał na niej pomarańczowy kwiat, taki, jaki widzia-
łem na wyspie w lesie. Wziąłem go do domu i włoży-
łem do wazonu, zaraz po przywitaniu się z rodziną. 
Nie było mnie tylko dwa dni, czasami bywałem na 
morzu dłużej, więc nie martwili się. Opowiedziałem 
im swoją historię. Syn nie dowierzał, za to żona tylko 
uśmiechnęła się. Uwierzyła. 

Od tamtej pory, często, nawet gdy nie wypływam 
na połów, wpatruję się w morze w nadziei, że zobaczę 
stworzenie, które najwyraźniej uratowało mi życie. My-
ślę wtedy o praprapradziadku Leonie. Może wcale nie 
był takim szaleńcem za jakiego go uważano. A może to 
ja nim jestem?
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  E S E J

Mateusz Rudolf
Gimnazjum Publiczne nr 3 w Świnoujściu

Świnoujście to najbardziej ujmujący obszar naszej 
Ojczyzny. Miasto to jest położone na największej 

liczbie wysp w Polsce – aż na 44. Jego niezwykłe umiej-
scowienie, nad rozlewiskiem Świny, która łączy się od 
północy z Morzem Bałtyckim, a od południa z Zalewem 
Szczecińskim, „wryło się” w historię, tradycję, kulturę 
i życie całego regionu – szczególnie rybołówstwo.

Pierwsze przekazy historyczne, są datowane na XIII w., 
już wspominają o połowach na Świnie przez miejsco-
wych rybaków. Bez wątpienia, od początku, z racji poło-
żenia miejscowości ważną rolę odgrywało rybołówstwo. 
Rybaczenie było podstawą utrzymania, a okoliczne wody 
obfitowały w rozmaite gatunki ryb – m.in.: w wartościo-
wego łososia, węgorza czy karpia. W celu pozyskania 
określonego gatunku stosowano odpowiedni sprzęt, taki 
jak: sieci, kosze, sznury węgorzowe. W XVII w. bardzo 
rozwinęło się rybołówstwo sieciowe z łodzi. Liczne ryciny 
potwierdzają, że bardzo rozpowszechniony był zespołowy 
połów ryb spod lodu tak zwanymi zestawami sieciowymi 
– garnami. Poławiano wtedy szlachetnego jesiotra i do-
starczano m.in. na książęcy dwór w Szczecinie. W tym 
okresie sieć dróg lądowych była słabo utwardzona, co 
przyczyniło się do rozwoju szlaków wodnych. Na bulwa-
rze nad Świną powstał targ rybny, gdzie okoliczni rybacy 
sprzedawali swoje połowy – świeże, suszone, wędzone 
lub solone. Zatłoczone szlaki zaczęły być niebezpieczne, 
zwłaszcza przy brzegach, dlatego wybudowano latarnię 
morską, która pierwszy raz zaświeciła 1 grudnia 1857 
roku. Na początku XIX w. społeczność rybacka zamiesz-
kiwała okolice baseniku portowego u podnóża latarni 
morskiej. Stanowił on idealną przystań dla ich kutrów 
i łodzi. Bogate w surowiec okoliczne lasy dostarczały 
drewna do budowy nowych jednostek i dawały możli-

wość wytwarzania smoły, którą wykorzystywano do 
uszczelniania statków i łodzi. Działalność rybacka stała 
się głównym priorytetem miejscowości. Według danych 
Morskiego Urzędu Rybackiego stała się nie tylko ważną 
gałęzią gospodarki, ale też istotnym czynnikiem kształ-
tującym byt ludności. W okresie międzywojennym i po-
wojennym braki żywności uzupełniano rybami, których 
nie brakowało w akwenach. 

Tuż po wojnie, w 1948 roku, aby podtrzymać tra-
dycję rybacką zaczęto przebudowywać port świnoujski 
z wojennego na handlowo-rybacki. Rozpoczęto nową 
inwestycję – Bazę Rybacką, która miała się stać no-
woczesną przystanią. Na terenach byłej, małej osady 
Klicz zaczął powstawać samodzielny kombinat o na-
zwie Przedsiębiorstwo Usług Rybackich „Odra”, który 
był jednym z przedsięwzięć planu 6-letniego. Mała się 
ona zajmować połowami, przetwórstwem, magazyno-
waniem ryb nie tylko z Morza Bałtyckiego, ale i w póź-
niejszym czasie – z wód całego świata. 

Bardzo dynamiczny rozwój rybołówstwa morskiego 
przyczynił się do wzrostu liczby mieszkańców, z których 
większość pracowała w tym zakładzie. Dla pracowni-
ków z całej Polski budowano osiedla rybackie. Zaczę-
to myśleć o różnych formach aktywności fizycznej, 
rozrywce, która nie tylko by zapewniła edukację, ale 
i budowała trwałe więzi lokalne. Jako pierwszy jesienią 
1954 r. został oddany do użytku mieszkańców Rybacki 
Dom Kultury, nazywany potocznie Klubem Rybaka. 
Rodziny rybaków spotykały się w świetlicy, w której 
realizowano zainteresowania artystyczne, techniczne 
lub w kawiarence, gdzie odbywały się liczne potań-
cówki. Szybko napływająca młodzież założyła zespo-
lik teatralny, taneczny, kółko fotograficzne, szachowe, 

Tradycyjne rybactwo morskie  
skarbem kulturowym wybrzeża
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sekcję bokserską i zawarli umowę ze szczecińskim od-
działem Związku Literatów Polskich. W ramach tego 
samego projektu budowlanego otworzono pierwsze 
kino o nazwie „Vineta”. W 1958 roku powstał Jacht 
Klub pod nazwą: „Cztery Wiatry”. Cieszył się on dużą 
popularnością, gdyż nie tylko można było tu nauczyć 
się żeglarstwa ale i przysposobić do zawodu rybaka. Ju-
liusz Hebel, ówczesny prezes klubu trafnie podsumo-
wał: „Myślą przewodnią powstania i istnienia Klubu 
jest oprócz normalnej działalności żeglarskiej, szkole-
nie i przygotowywanie młodzieży do zawodu rybaka”. 
W 1960 roku decyzją Ministra Żeglugi powołano Szko-
łę Rybołówstwa Morskiego, która kultywowała radycje 
morskie w wielu formach: żeglarstwo, przedmiotowych, 
modelarstwo i działalności Ligi Morskiej.

„Dom Marynarza”, „Hotel Rybaka”, „Kino Rybak” 
te nazwy są niezbitym potwierdzeniem, że rybactwo 
jest trwale związane z kulturą naszego regionu. Mimo 
upływu lat Świnoujście i najbliższe okolice dalej urze-
kają. Obszar 44 wysp nadal obfituje w liczne gatun-
ki ryb słodkowodnych, wędrownych i morskich – jest 
szczególnie polecany dla wędkarzy. Na polodowcowych 
wysoczyznach morenowych występuje bogactwo roślin-
ności, gdzie schronienie znajduje ogromna ilość ptaków. 
Zniszczenie tych ekosystemów doprowadziłoby do utra-
ty naturalnego bogactwa i „zabiłoby” wszelkie formy 
rybołówstwa. W tym celu prowadzi się wiele operacji 
polegających na ochronie dziedzictwa naszego akwenu. 
Przede wszystkim: buduje się lub zabezpiecza się szla-
ki wodne, zarybia się narybkiem pozyskanym z Zalewu 
Szczecińskiego, ochrania i tworzy się tarliska, ustana-
wia się limity ochronne, prowadzi monitoring środowi-
ska, bada jakość wód i wiele innych. Bez takich działań 
nie tylko ucierpiałaby przyroda, ale i nie mógłby dalej 
rozwijać się fach rybacki, który jest od wieków zacho-
wywany. Temu tematowi została poświęcona wystawa, 
którą umieszczono w dawnym ratuszu miejskim, gdzie 
od 1974 roku, na Placu Rybaka 1 znajduje się Muzeum 
Rybołówstwa Morskiego. Ekspozycja zawiera dział 
przyrodniczy, morski i historyczny. Można tam znaleźć 
zbiory historii miasta oraz połowów ryb, wraz z ekspo-
natami, modelami statków, przyrządów nawigacyjnych, 
starych zdjęć, mebli i dokumentów. 

Tradycyjne rybactwo nadal jest popularnym zawo-
dem, dlatego powstała potrzeba stworzenia nowej bazy 

rybackiej, która stałaby się przystanią dla kutrów, łodzi, 
miejscem wyładunku i sprzedaży ryb. Nie trzeba było 
długo namawiać władz miasta – w krótkim czasie po-
wstała. Jej patronem został świnoujski rybak Lechosław 
Goździk.

Od ponad 150 lat miejscowa latarnia morska sta-
nowi bardzo ważny element tradycji morskiej. Pomimo 
wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków, to na-
dal pełni niezastąpioną rolę w nawigacji, ale też jest 
ośrodkiem kultury, gdzie odbywają się galerie malar-
skie i rzeźbiarskie, przedstawiające nasze morze. Raz 
w roku można tam wysłuchać ciekawych opowieści 
dotyczących przeżyć latarników, ludzi, którzy mieszkali 
nieopodal, a ich życie związane było z latarnią. Zawiera 
wspaniałą ekspozycję starego sprzętu nawigacyjnego, 
jest stałym elementem dostępnym dla zwiedzających. 
Ze względu na swą charakterystyczną budowę cieszy się 
dużym zainteresowaniem turystów. W hołdzie ciężkiej 
pracy rybaków Towarzystwo Przyjaciół Świnoujścia od 
12 lat organizuje festyn, który otrzymał trafną nazwę 
„Święto Śledzia”. Królują tam potrawy ze śledzia przy 
wtórze muzyki szantowej. 

Pracy na morzu często towarzyszyła piosenka. 
W Świnoujściu po raz 30 odbędzie się Festiwal Piosen-
ki Morskiej „Wiatrak”. Utwory żeglarskie, przez któ-
re można poznać zajęcia, troski, tęsknoty i marzenia 
wilków morskich, rozbrzmiewają na lądzie i na wodzie, 
gdzie pod czas rejsu można zaobserwować pracę mary-
narzy i zakosztować morskiej bryzy. Praca na morzu za-
wsze wiązała się z niebezpieczeństwem, a szlaki wodne 
były świadkiem licznych tragedii. Miasto Świnoujście 
też nie zapomina o takich rybakach. Dla uczczenia ich 
pamięci tradycyjnie w listopadzie odbywają się msze 
żałobne oraz modlitwy na świnoujskiej plaży, przy po-
mniku na Placu Rybaka składa się kwiaty, w intencji: 
„Tych, co nie powrócili z morza”.

Niewątpliwie tradycyjne rybactwo morskie jest skar-
bem kulturowym mojej małej Ojczyzny. Środowisko, 
w którym mieszkamy, nasze życie zawsze było i jest 
związane z morzem. Każde pokolenie powinno dostrze-
gać i doceniać swoje otoczenie i jednocześnie czuć się 
odpowiedzialnym za jego ochronę. Musimy pamiętać, 
że tradycja morska to kluczowy element, który po-
zwolił przetrwać minione wieki i zachować tożsamość 
aż do XXI wieku. 
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  O P O W I A D A N I E

Marcjanna Krakowska
Gimnazjum nr 4 w Pruszczu Gdańskim

Obudziłem się jak zwykle w środku nocy, usłysza-
łem ojca ubierającego się w ciepłe i wygodne rze-

czy, swój ulubiony granatowy sweter i luźne brązowe 
spodnie oraz czapkę, która była na niego troszkę przy-
mała. Wstałem zaspany, zarzuciłem na siebie kurtkę 
oraz włożyłem buty i podążyłem za ojcem. Nie do koń-
ca obudzony, tracąc momentami równowagę, dogoni-
łem go na schodach i towarzyszyłem mu przy włączaniu 
latarni. Już od dzieciństwa byłem przekonany, że mój 
ojciec wykonuje bardzo ważną i odpowiedzialną pra-
cę, ponieważ wstawał co noc o wyznaczonej godzinie 
i dzięki światłu tej pięknej latarni wskazywał ludziom 
drogę. Nie do pomyślenia co by się stało, gdyby mój 
tata zaspał lub w ogóle się nie obudził. Ile ludzi by mo-
gło nie dotrzeć do domu i swoich rodzin lub zabłądzić 
na oceanie. Po moich długich przemyśleniach, spojrza-
łem na ojca, który usiadł na ławce i podziwiał fale oce-
anu oraz światło księżyca i gwiazd odbijające się w toni 
oceanu. Przysiadłem się do niego i powoli przysunąłem, 
próbując nie zakłócić tak pięknej chwilii i całkowitej 
harmonii między człowiekiem a naturą. W tym mo-
mencie siedziałem obok ojca i nasłuchiwałem szumu 
rozbijających się fal o skały. Podziwianie krajobrazu tak 
mnie wchłonęło, że po pewnym czasie zapadłem w ob-
jęcia Morfeusza wtulony w tatę. 

Obudziłem się nad ranem czując zapach porannej 
herbaty i pieczonego chleba z miodem i dżemem tru-
skawkowym. Dopiero, gdy wstałem z łóżka usłyszałem, 
iż mój żołądek domaga się jedzenia. Zbiegłem po scho-

dach, śmiejąc się w myślach jaka z nas nietypowa rodzi-
na, ponieważ mieszkamy w latarni, co może wydawać 
się dla niektórych niebywałe lub też i niezwykłe, a dla 
mnie jest to codziennością. Wchodząc do kuchni usły-
szałem śmiech mamy i mojego taty. Zawsze, gdy sły-
szałem jak się śmiali czułem się bezpieczny. Usiadłem 
szybko do stołu, po czym mama oznajmiła mi, że tak 
długo spałem, że zdążyli już zjeść śniadanie. Rodzice 
poczekali, aż zjem i zaproponowali wspólny spacer 
wzdłuż brzegu oceanu. Kochałem wychodzić z rodzi-
cami na spacery, ponieważ z każdego przynosiłem do 
domu jeden skarb, który miał mi przypominać o tym 
jednym szczególnym dniu spędzonym z rodziną. Wy-
szliśmy z domu, ja zostawiając tatę i mamę w tyle, po-
biegłem do przodu rozglądając się za skarbami, którymi 
tym razem wody oceaniczne raczyły mnie obdarzyć. 
W pewnym momencie dostrzegłem ogromną muszlę, 
która odbijała promienie słoneczne, świeciła światłem 
prosto w moje oczy. Pochwyciłem ją i ujrzałem jej pięk-
no, tego dnia wiedziałem już, że znalazłem swój skarb. 
Pochwaliłem się mamie moją zdobyczą i udaliśmy się 
do domu, ponieważ słońce już zachodziło za horyzont. 
Tego dnia zjedliśmy kolację dosyć późno, po czym 
mama poszła spać. Tata powiedział, że nie kładzie się 
dzisiaj spać, bo to już nie ma najmniejszego sensu, wpa-
trując się w niego złożyłem mu obietnicę, iż zostanę 
z nim i będę mu towarzyszyć jak co noc. Tata zaśmiał 
się i siedzieliśmy tak opowiadając sobie różne śmieszne 
historie. Leżałem na krześle, gdy promienie próbowały 

„Pamiętajmy o latarniach”
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się przebić przez zasłony i raziły mnie w oczy. Wniosku-
jąc po chłodzie i rosie na oknach, stwierdziłem, że jest 
jeszcze bardzo wcześnie. Jeszcze nie do końca rozbu-
dzony, wstałem i przeczułem, że coś jest nie tak. Mama 
i tata powinni być już dawno na nogach w kuchni, a po 
drugie światło latarni było nadal zapalone. Lekko za-
niepokojony, popędziłem na samą górę. Zdyszany, zo-
baczyłem jak moja mama przytula ojca, który się nie 
rusza ani nie mówi. Nie rozumiałem całej sytuacji, więc 
wyłączyłem latarnię i podszedłem do mamy, która szlo-
chała nad ojcem. Zobaczyłem tatę i wtedy wszystko do 
mnie dotarło. Stałem jak wryty i nie mogłem nic po-
wiedzieć, padłem na kolana i zacząłem szlochać razem 
z mamą. Mój tata odszedł w śnie, tej jednej nocy, gdy 
zasnąłem i z nim nie poszedłem do góry, on odszedł 
i już nigdy nie wróci. To była najgorsza noc w moim ży-
ciu, nie mogłem sobie wyobrazić tego, że już nigdy nie 
pójdę z moim tatą na górę, aby zapalić latarnię. Poczu-
łem przeszywający ból w piersiach i zacząłem łapczywie 
wdychać powietrze. Po dłuższej chwili, spojrzałem na 
matkę, ponieważ nie czuła się lepiej niż ja i również 
nie mogła się pogodzić z obecną sytuacją. Przez całą, 
najdłuższą noc w moim życiu targały mną emocje, gdy 
się uspakajałem, po chwili znowu zaczynałem szlochać. 
Nie mogłem tego pojąć, przyzwyczaić się, że go już nie 
ma i nigdy nie będzie. 

Obudziłem się bardzo późno, usiadłem na łóżko 
i wspomnienia wróciły. Wpatrzony w ramę okna, zo-
baczyłem swoje odbicie w oknie. Poczułem obrzydze-
nie, oczy miałem spuchnięte i sine, twarz mi zbrzydła 
i posmutniała w stawach odczuwałem okropny ból, 
a czoło bardziej nie mogło pulsować. Nagle dostrze-
głem, że moja mama jeszcze śpi, a nie chcąc jej obu-
dzić, wymknąłem się bezszelestnie na dół. Zaparzyłem 
herbatę sobie i mojej mamie oraz przyszykowałem dla 
niej śniadanie, ponieważ ja nie mogłem nic zjeść, dla-
tego że od rana męczyły mnie mdłości i odruchy wy-
miotne. Stwierdziłem, że nic innego nie pozostaje mi 
poza nędzną filiżanką zwykłej, gorzkiej herbaty. Po jej 
wypiciu zaniosłem mamie śniadanie i położyłem przy 
łóżku, mając nadzieję, że jak się obudzi, chociaż w ja-
kimś najmniejszym stopniu ją to rozweseli, chociażby 
na chwilę. Schodząc na dół, czułem, że moje nogi bun-
tują się przeciwko mnie, ale dla zabicia czasu, który tak 
naprawdę nie miał dla mnie najmniejszego znaczenia, 

chodziło o to, by ten dzień się po prostu już skończył, 
wyszedłem na spacer. Przypomniałem sobie, że zawsze 
przynosiłem sobie skarby z każdego spaceru. Możnaby 
powiedzieć, iż to była moja mała tradycja od zawsze, 
którą dziecko wymyśla, aby poczuć się chociaż trochę 
dorosłym. Od dzisiaj to wszystko nie miało dla mnie 
sensu, na co komuś te wszystkie skarby, gdy nie moż-
na już poczuć silnego uścisku taty lub nie usłyszeć jego 
śmiechu, przy którym odczuwa się bezpieczeństwo 
i miłość jaką ktoś ciebie bezwarunkowo darzy. Nic nie 
jest i nie będzie już takie same, już nigdy. Wracając do 
domu, kopiąc ziarnka piasku odbijające promienie za-
chodzącego słońca, coś mi się przypomniało. Czułem 
wewnątrz, że mam coś do zrobienia, jakąś ważną misję. 
z niewiadomej przyczyny, zacząłem biec, aż nogi ugina-
ły się pode mną. Gdy już dobiegłem do domu, zaczą-
łem przeskakiwać schody co dwa stopnie, czując, że za 
chwilę może być już za późno, że nie podołam zadaniu. 
Przez chwilę moje ciało wypełniło tyle energii i radości, 
iż nie byłem w stanie tego opanować. Cały zdyszany do-
biegłem do włącznika latarnii i zapaliłem ją. Zdążyłem! 
W tym momencie odczułem dumę i zrozumiałem, iż 
wraz ze śmiercią mojego taty, stałem się odpowiedzial-
nym człowiekiem za latarnię, rodzinę i ludzi, których 
kieruje ona w nocy. Wtedy, spojrzałem na ławkę, na 
której zmarł mój ojciec. Nie mogłem tam zostać, jesz-
cze nie dzisiaj. Oczy napełniły mi się łzami, zostawiłem 
latarnię włączoną, po czym poszedłem do łóżka i wtu-
liłem się w matczyną pierś.

Ze snu wyrwało mnie gwałtowne pukanie do drzwi, 
wystraszony dotknąłem miejsca, w którym jeszcze 
przed chwilą leżała mama, ponieważ było jeszcze na-
grzane. Wstałem powoli i wychyliłem się zza schodów, 
aby chociaż trochę dosłyszeć o co chodzi. Przetarłem 
oczy i usłyszałem męski głos, który był szorstki i oschły. 
Był to człowiek w średnim wieku, postawny i wyso-
ki, a w zaciśniętej ręce trzymał ogromną torbę. Obcy 
oznajmił, że ze z powodu śmierci taty, latarnia zostaje 
przekazana w jego ręce, co wiąże się z tym, że mamy się 
jak najszybciej stąd wyprowadzić. Złapałem tak mocno 
barierki na schodach, że moje palce i paznokcie zrobiły 
się sine. Obcy pokazał mamie dokument, a ona jak-
by wiedziała i była na to przygotowana kiwnęła głową 
bez najmniejszych uczuć. Zerwałem się i zbiegłem tak 
szybko po schodach, że na samym dole ledwie co zła-
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pałem równowagę. Rzuciłem się na intruza i zacząłem 
go szarpać i wyzywać. Gdyby nie moja matka, rozszar-
pałbym go. Wszystko w środku się we mnie gotowało, 
a on tylko zrobił kwaśną minę i powiedział jaki to je-
stem niewychowany. Mama przytuliła mnie i zabrała 
do góry, choć nie było to łatwe, ponieważ wciąż stawia-
łem opór. Na samej górze zgasiła latarnię i powiedziała 
ciepłym i opiekuńczym głosem: „Wiem, ile to miejsce 
dla ciebie znaczy, ponieważ dla mnie też jest tak samo 
ważne. Musisz być silny i pogodzić się z tym co właśnie 
się dzieje. Nie możemy się poddawać i płakać po ką-
tach, musimy się w tych trudnych chwilach wspierać, 
ponieważ potrzebujemy siebie nazwajem teraz bardziej, 
niż kiedykolwiek. Latarnia pozostanie w twoim sercu 
do końca życiu, będziesz ją miał we wspomnieniach, 
w snach, nawet w skarbach, które gromadziłeś. Mi też 
jest ciężko, ale wiem że ta latarnia pozostanie w moim 
sercu na zawsze tak jak wspomnienia o tacie i miłość, 
którą go darzyłam, darzę i będę darzyć”. Po tych sło-
wach podeszła do mnie i przytuliła najmocniej i najbar-
dziej szczerze dotychczas. Uspokoiłem się i poszedłem 
się pakować wzupełnej ciszy.

Wychodząc z naszej ukochanej latarni, odwróciłem 
się, aby ujrzeć ją możliwie ostatni raz w życiu, ponie-
waż mama podjęła decyzję o przeprowadzce do miasta. 
Czułem pustkę w środku, a łzy spływały mi po policz-
kach, gdy myślałem, że ktoś inny wprowadza się na 
nasze miejsce. Mojego całego siebie zostawiam w tej 
latarni, aby kiedyś do niej wrocić nie tylko myślami, 
ale też ciałem i duszą. W tamtej chwili złożyłem sobie 
taką właśnie obietnicę.

20 lat  później...
Moja mama zmarła dwa lata temu, więc nie pozo-

stało mi nic innego jak wrócić do miejsca, gdzie by-
łem najszczęśliwszy. Wyznaczyłem sobie cel jako jesz-
cze młody człowiek. Teraz stoję tu – wpatrzony w jej 
piękno. Pomyślałem sobie jak to jest, iż ma ona więcej 
lat ode mnie, a jest jeszcze piękniejsza niż wcześniej. 
Przygotowywałem się do tego przez ostatnie dwadzie-
ścia lat. Podszedłem do niej i moja stopa po raz kolej-
ny przekroczyła jej próg. Poczułem się tak szczęśliwy 
i spełniony, że nie mogłem opanować moich emocji, 
zaczałęm płakać tak samo gdy opuszczałem moją piek-
ną LATARNIĘ. Facynujące, że jako dziecko przekra-

czałem ten próg dzień w dzień, nie zwracając w sumie 
uwagi na to gdzie się znajduję. To właśnie mój dom, 
do którego wracam i będe wracać za każdym razem. 
Moje najważniejsze chwile z życia właśnie w niej się 
rozegrały. Odwróciłem się, a żona z dzieckiem bawi-
li się na plaży. Mając jeszcze chwilę dla siebie, powoli 
wszedłem do środka i udałem się na samą górę, zauwa-
żyłem, że wszystko jest pokryte centymetrową warstwą 
kurzu. Przetarłem przycisk do włączania latarni i po 
chwili została przeze mnie uruchomiona. Przejechałem 
rękawem po twarzy, aby otrzeć łzy i usiadłem na ław-
kę, gdzie mój ojciec zmarł i pomyślałem, że piękniejszą 
śmiercią mój tata nie mógł zostać obdarzony. Czułem, 
że to ten moment, iż muszę się z tym pogodzić i na-
brałem tyle odwagi, że w końcu po tylu latach mi się 
to udało. Jako małe dziecko nie mogłem wtedy usiąść 
na tę ławkę, nie byłem przygotowany. Tak jak dawniej, 
podziwjając krajobraz, nasłuchując fal rozbijających się 
o ostre krawędzie skał oraz czułem wilgotną bryzę wie-
jącą znad morza ku lądowi. Wtedy odzyskałem swoją 
duszę, wszystkie wspomnienia wróciły, ale już nie były 
kojarzone z czymś przerażającym i strasznym, wręcz 
przeciwnie, wyzwoliły mnie, dały mi wolność. Jakbym 
na nowo otrzymał skrzydła, które przez te wszystkie 
lata były związane liną. Zacząłem się uśmiechać sam 
do siebie, wstałem i usłyszałem za sobą głos, w którym 
już lata temu zakochałem się. Moja żona stała tam 
z moim dzieckiem i powiedziała tylko, jaka ona piękna, 
a ja pokazałem że mają usiąść obok mnie na ławce. Za 
pewne macie wiele pytań w głowie. Chociażby jak prze-
trwałem te wszystkie lata bez mojej latarni? Myślę, że 
odpowiedź jest prosta, ponieważ to moja żona i dziecko 
dali mi powód, abym mógł znowu czuć, że żyję, dali mi 
poczucie, że „moją wewnętrzną latarnią jest teraz ro-
dzina”. Moim zdaniem każdy powinien posiadać taką 
latarnię, która jak kompas wskazuje ci dokąd zmierzać 
i do której można wracać w każdej chwili, która jest 
i będzie dla ciebie oparciem na przykład w dążeniu do 
celu oraz będzie postrzegana jak coś bezcennego i naj-
cenniejszego w życiu. 
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  E S E J

Daria Krużewska
2 Liceum Ogólnokształcące w Sopocie

Zapomnienie jest nieodłączną częścią naszego świa-
ta. Choćbyśmy pragnęli całym sercem zostać w pa-

mięci innych, z upływem lat z niej znikniemy, wszelkie 
ślady naszego istnienia zostaną przykryte świeżym pia-
skiem, zniszczą je chłodne, bezduszne fale, robiąc miej-
sce nowym, niepoznanym rzeczom. Zapomnienie, niby 
piąty żywioł, atakuje nas, wymazuje z naszego umysłu 
wartościowe wspomnienia oraz wiele istnień. I choć wal-
ka z dodatkowym żywiołem może okazać się żmudna, 
a nawet i bezcelowa, sądzę, że (poza ludźmi), są rzeczy, 
o których po prostu nie wolno zapomnieć. Należy opo-
wiadać kolejnym pokoleniom historie, które wypowie-
dziane na głos, poniesie wiatr, cicho ścierając osadzony 
kurz i odświeżając to, co zniknęło, ale nie umarło.

Ze wstydem muszę się przyznać, iż jako mieszkanka 
Pomorza nigdy nie przykładałam wielkiej wagi do hi-
storii, jakie chowają się w morskiej bryzie. Nie miałam 
pojęcia, jak wiele tajemnic ukrywa Bałtyk, ani jak waż-
ną rolę odgrywa element architektury naszego Wybrze-
ża – latarnie morskie. Latarnie, które w swej symboli-
ce odwołują się do poszukiwania prawdy, do mijającej 
chwili oraz nieśmiertelności.

Za to,  że  jest…
Latarnia i człowiek od wieków były połączone nie-

zwykłą, trwałą więzią. Jak istotny może być związek 
między latarnią a człowiekiem świadczy mnogość tek-
stów kultury. […] Postanawiamy pójść do niego (działa 
lotniczego) i wyrazić swe uznanie, podobnie jak się je 
wyraża znajomej latarni morskiej, jeśli kiedy zdarzy się 
okazja znaleźć się u jej podstawy. Klepie się ją lewą dło-
nią z wdzięcznością i wybacza wszystkie troski i niepo-
koje, jakie kiedyś sprawiła, zanim się ukazała, przypo-

minając swym zachowaniem umiłowaną, która się nie 
zjawiła na umówioną godzinę. Zapomina się od razu, 
że bolały oczy od jej wypatrywania, że gnębił niepokój 
przy szukaniu w myślach urojonych błędów w zliczonej 
pozycji. Następuje błogosławiony spokój, który mnoży 
wyłącznie uczucie wdzięczności dla niej, za to, że się 
„odkryła” i że jest […]

Nie chodzi tylko o to, że jest ona ratunkiem, bezpiecz-
ną przystanią, istotą, która swymi silnymi dłońmi ściąga 
ciężar niepokoju oraz przestrachu z duszy, ale również 
– przyjacielem, z którym człowiek czuje się swobodnie, 
który wysłucha zmartwień i ukoi swym milczeniem. Jej 
spokój to oznaka nieśmiertelności. Zauważył to Stefan 
Żeromski, który wątek emocjonalnej więzi z latarnią 
morską poruszył w swej powieści „Dzieje grzechu”… 
W pokoiku wąskim i ciasnym stało wygodne krzesło na 
biegunach. Wysuwała je [Ewa]na środek pokoju i wpół 
leżąc, zatopiwszy oczy w morzu, rozmyślała w ciągu nie-
skończonych godzin. Kochała dzienny błękit morza, al-
bowiem owijał się około ran jej duszy jak gdyby pas bło-
gosławiony, jak gdyby chusta gojąca. Kochała głęboką, 
bardzo ciemną noc nad wodami. Na wprost jej okna, 
w dalekim bezmiarze głębin zatopionych w mroku, gdy 
mistral wzdymał wały morskie i walił nimi w skały wy-
brzeża, błyskała morska latarnia. Kochała błysk latar-
ni i zżyła się z nim duszą tak dalece jak z niczym te-
raz na ziemi. Zdawało się, że to chmury lecące krzeszą 
ogień z morza. Czekała zawsze z utęsknieniem nocami 
na światło nocne. Oto i tej nocy... Nareszcie! Przeleciał 
elektryczny, milczący znak – raz-raz! Nastawał poprzed-
ni mrok. I znowu – światło – raz-raz! Otchłań ciemności 
wylewała z odległych samotni, z tajnych okręgów pusty-
ni ryk i wzdychanie na ludzki brzeg...

Ja, latarnia jak gwiazda  
na niebie… (T. Kubiak)
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Czyż to nie jest więcej jak ratunek? Latarnie oświe-
tlają każdą noc, bez chwil wahania walczą z ciemnością 
nocy, są czymś stałym, niezachwianym. Choć wszystko 
na świecie się zmienia, niszczy, umiera, one nieprze-
rwanie świecą i stanowią twardą ostoję, zapewniają, że 
została na tej planecie jedna, niezmienna rzecz. A my, 
wpatrzeni w jej zawsze punktualne światło odzyskuje-
my dawno utracony spokój i nadzieję. Latarnie morskie 
swą jasnością doprowadzają statki do portu, a ludzkie 
dusze do ukojenia, którego od zawsze na tym świecie 
było zdecydowanie za mało. 

Magia…
Na obrazie współczesnego artysty w samym jego 

centrum znajduje się wielka konstrukcja stworzona 
z części okrętów, na której szczycie postawiono pięk-
ną latarnię morską. Wokół niej jasne niebo przero-
dziło się w granatową noc – niby wroga jej jasności. 
W oddali spokojnie czuwa kilka innych latarni. Uno-
szące się w powietrzu abstrakcyjnie zbudowane statki, 
kierują swoje dzioby w przeciwne kierunki: do brzegu 
i od brzegu, kierowane tym, co jest na samym szczycie 
centralnej części obrazu. Obraz Z. Hinca w magiczny 
sposób ujawnia zadania latarni i ich moce. Oddaje wie-
lozadaniowość obrońców morza i człowieka. Nieważne 
są sztorm czy najspokojniejsza tafla, ilość statków, ich 
położenie oraz wielkość – latarnie zawsze przyciągają, 
sterują, prowadzą, chronią… jak dobre wróżki.

Zanim powstały  latarnie…
Ludzie palili zwykłe ogniska nad brzegiem morza. 

Ogień, jego blask miał wskazywać zagubionym drogę .Po-
tem palono je na wysokich wieżach, aby ich światło do-
cierało jeszcze dalej w morze. Od zawsze nocny blask miał 
być mapą, niby gwiazdami na niebie, kompasem, który 
doprowadzi do domu. A dom to nie tylko miejsce – to 
uczucie, niematerialne ogniki w naszej duszy, które ska-
czą tylko wtedy, kiedy czujemy się szczęśliwi. Od zawsze 
potrzebowaliśmy przewodników, kogoś, kto jak dziecku, 
wskaże palcem drogę. Jako ludzie jesteśmy wyjątkowo 
nieokiełznani, gotowi wyruszyć przed siebie w każdej 
chwili – wystarczy nam jedno słowo, mały impuls, a my 
efektem domina, zburzymy dotychczasową rzeczywistość 
i zaczniemy budować nową. To właśnie jest w nas pięk-
ne a zarazem przerażające. Tak wiele możemy zrobić, tak 

daleko dotrzeć, tyle zmienić. Ośmielę się założyć, iż już 
w starożytności odkryto w nas tę moc. I z myślą o nas, 
autodestrukcyjnych, szalonych, niepowstrzymanych isto-
tach, zaczęto palić ogniska, a później budować latarnie 
morskie. Na wypadek, gdybyśmy w połowie nowej ścieżki 
życiowej odkryli, że to nie ona jest nam pisana. Abyśmy 
mogli wrócić do tego, co znane i jak z czasem niektó-
rzy zrozumieją – lepsze. Nieważne, jak bardzo zboczymy 
z kursu naszego życia, zawsze możemy wrócić, a gładkie 
światło, pieszczące nocne niebo, doprowadzi nas dokład-
nie tam, gdzie powinniśmy się znaleźć. 

Pamiętajmy o latarniach…
Chciałabym (paradoksalnie) zatrzymać się na prze-

mijaniu oraz odświeżyć pamięć o istnieniu pewnej la-
tarni. Największą i najsłynniejszą latarnią w starożyt-
ności była latarnia morska na wyspie Faros w Egipcie. 
Egipcjanie zbudowali sobie tak wspaniałą latarnię, że 
została ona uznana za jeden z siedmiu cudów świata. 
Zbudowana z kamienia, miała 120 metrów wysokości, 
a jej światło sięgało w morze aż 56 kilometrów! Nieste-
ty – choć zbudowana z solidnych głazów – uległa trzę-
sieniom ziemi...

Latarnie. Prowadzą bezpiecznie do celu, oświetlają 
noc, pozwalając na dalsze życie. Jak mało wiemy o tych 
cichych bohaterach! Troskliwie oraz z czułością bio-
rą pieczę nad ludźmi, dbając o ich powrót do domu, 
a gdy już to nastanie, niewzruszone przeczekują dzień, 
by móc dokonywać cudów nocą, kiedy nikt nie patrzy. 
I my mamy swoją latarnię, której już nie ma… o której 
zapewne już niewielu pamięta. 

To latarnia morska w Jastarni Borze – powstała, by 
chronić. Wiele statków wychodzących z zasięgu la-
tarni w Rozewiu, nie dostrzegało ochroniarza w Helu 
i wpadało na mielizny. Obrońca w Borze wybudowa-
ny w 1872 roku ocalił wiele istnień i swym jaskrawym 
światłem szczęśliwie naprowadzał wszystkich zagubio-
nych. Bohaterskich rzeczy dokonywał i niemniej boha-
tersko zginął. W 1939 roku latarnia w Jastarni Borze 
została wysadzona przez polskich saperów, aby utrud-
nić naprowadzanie niemieckiej artylerii (była punktem 
nawigacyjnym dla wroga). Istniała dla ludzi i również 
za nich zginęła.

Czy dzisiaj ktoś jeszcze tęskni za ogniem latarni…?
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X V I  F I N A Ł  K O N K U R S U

K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  O P O W I A D A N I E

Aleksandra Lorent
Gimnazjum Publiczne „Pomerania” w Dziwnowie

N igdy nie zapomnę dnia, w którym morskie fale, 
zimne i złowrogie, wyrzuciły mnie na brzeg. Po-

czułem mokry, ubity piasek, słona woda spływała ci-
chutko z mojej bryłki, a wodorosty lekko otulały mnie, 
jakoby nie chciały, abym jeszcze mocniej się poobijał 
i pokruszył. Wiele dziesięcioleci sztorm targał mym 
obolałym kształtem po dnie morza. Aż wreszcie wody 
ucichły, fale rozbijały się łagodnie o drewniane ostro-
gi, cicho szumiały i śpiewały kołysankę o dalekim lesie, 
którego prawie już nie pamiętam. 

Jestem kawałkiem drewna. Właściwie mógłbym po-
wiedzieć, że kiedyś byłem drzewem – sośnicą. Rosłem 
w bursztynowym lesie wśród drobnych modrzewników 
wyrosłych na skraju wzgórza, rozłożystych, starych so-
sen, które pamiętały najdawniejsze historie naszej pla-
nety i często szumiały swoje opowieści o zapomnianych 
lądach i wymarłych zwierzętach. Było to wówczas, gdy 
w epoce zwanej eocenem, na terenie, gdzie teraz roz-
ciąga się Morze Bałtyckie, był kontynent zwany dziś 
Fennoskandią, a płytkie, czyste wody otaczały go do-
okoła. Na tym pradawnym kontynencie panował ciepły 
i wilgotny klimat. Nie było więc pór roku, nie znałem 
zimy ani mrozu. W naszym lesie było cicho i radośnie. 
Pięknie pachniało morską bryzą i żywicą wydzielaną 
przez rosnące wysoko na wzgórzach jodły, świerki i mo-
drzewie. W niższych rejonach towarzyszyły mi cyprysy, 

przyjazne tuje i cedrzyńce. Jedynie wyniosłe sekwoje 
nigdy nie nuciły swej melodii. Nie mogę więc uwierzyć, 
że to wszystko tak nagle się skończyło. 

Pod koniec pewnego dnia, takiego jak każdy inny 
na naszym kontynencie, ziemia groźnie zatrzęsła się. 
Uśpione dotąd wzgórza pękały i z żywiołem wyrzuca-
ły tony gorącego pyłu i wody. Były to wulkany! Z całą 
mocą broniłem się przed gromadzącym się ciężkim py-
łem, który łamał mi gałęzie i odzierał korę. Wydziela-
łem lepką żywicę, aby pokryć obolały pień i ochronić 
uszkodzone tkanki. Delikatne krople żywicy szybko 
zastygały, tworząc na mym pniu wielkie sople i małe 
kropelki, które tocząc się i naciekając, leczyły moje po-
ranione konary. Czasem do spływającej po pniu żywicy 
przyklejały się opadłe liście innych, walczących o życie 
bursztynodajnych drzew, a nawet drobne owady i pa-
jęczaki. Szukały schronienia pod moją korą, ale lepka, 
wydzielająca się żywica stała się ich pułapką i przynio-
sła mi śmierć.

Nagle wulkan wybuchł! Gorąca lawa toczyła się po 
jego zboczach. Ziemia zatrzęsła się i pękła. W ostatnim 
momencie zdążyłem jeszcze spojrzeć na ginące drzewa, 
które albo płonęły, albo tak jak ja, pogrążyły się w mor-
skich głębinach. W jednej chwili nasz bursztynowy las 
porastający Fennoskandie zniknął w czeluści zimne-
go morza i opadł na dno... Nie pamiętam dokładnie, 

Tęsknota za bursztynowym lasem 
zamkniętym w kropelkach żywicy

„Bursztyn – złoto Bałtyku”
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ile czasu leżałem na morskim dnie, może czterdzieści, 
a może sześćdziesiąt milionów lat i wciąż myślałem 
o pachnącym żywicą lesie. W pewnym momencie ze-
rwał się sztorm. Tak ogromny jak nigdy dotąd! Targał 
moim pniem na różne strony, ale już nie czułem bólu. 
Zamarłem i zastygłem w chwili, gdy zginął mój uko-
chany las. Nawet moje serce skamieniało. Stałem się 
martwym, czarnym i brzydkim drzewem, którym wody 
rzucały o skały i kruszyły o piaszczyste dno na miliony 
kawałków. Trudno mi o tym pisać, ale poczułem ulgę, 
gdy morze ucichło i wyrzuciło mnie na brzeg. Przez mi-
liony lat drzemałem na nieprzyjaznym dnie i już nie 
wierzyłem, że kiedyś ujrzę słońce.

Gdy leżałem na plaży, chłonąc jego ciepło, poczu-
łem jak rozgrzewało moją zastygłą korę. I nagle ujrza-
łem małe rączki, które rozgrzebywały otaczające mnie 
wodorosty. Mała dłoń chwyciła mnie do góry i uniosła.

– Mamo, mamo popatrz jaki ogromny kawałek bursz-
tynu! – usłyszałem. – Och! Jaki duży. Zrobimy z niego 
piękną ozdobę – powiedziała kobieta. – Oczyścimy go 
i wypolerujemy. Po oszlifowaniu zrobię z niego figurkę, 

o jakiej tylko zamarzysz. Myślę, że będzie drogocenną 
ozdobą naszej kolekcji – dodała. – A ja myślę, że jest 
piękny i bez szlifowania – odparła dziewczynka – jest 
tylko trochę sczerniały.

Radość, którą przeżyłem, była ogromna. Nagle zro-
zumiałem, co się stało. Nie umarłem! Zastygłem tylko 
w bryłkę bursztynu, który opadł na dno morza i teraz 
wydostał się z morskich czeluści. Drobna dłoń dziecka 
zacisnęła się miękko na mym kształcie i ciepło rozgrze-
wała uśpione konary. Ogrzany w dłoni małej dziew-
czynki znów poczułem, jak pięknie pachnie morska 
bryza i zastygły w żywicy las. Nie mogłem uwierzyć. Ta 
mała powiedziała, że jestem piękny! Dzielnie zniosłem 
oczyszczanie i polerowanie. Godziłem się już na wszyst-
ko. Dziecko mówiło, że jestem jego morskim skarbem... 
Że na pewno kapały na mnie łzy bogów... Że świecę 
bursztynowym blaskiem... Nie rozumiałem wszystkie-
go, o czym do mnie mówiło, ale może kiedyś opowiem 
mu swoją historię. Historię, w której zapisała się tęsk-
nota za bursztynowym lasem zamkniętym w kropel-
kach żywicy.
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  E S E J

Paulina Dadej
II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie

SMĘTEK ...Szedł do rozkopujących ławice piaskowe 
i brodzących wśród mielizn, żeby na bryłę bladego 

jantaru natrafić. ...Barwa tych dziwotwornych darów mo-
rza była przerozmaita: wiśniowa jak przeczysty miód młody 
albo niemal czarna jako miód prastary – żółta niby wosk lub 
bława jako obar żywy, ciekący z sosen na wiosnę. Niektóre 
odszczepy i ułamki były w kolorze zamglone, mleczne, zielon-
kawe, brunatne – niektóre zaś miały w sobie niby naśladow-
nictwo kłębów dymu… 

STEFAN ŻEROMSKI, Wiatr od morza

Wosk,  nasienie,  ropa…?
TO dzieje się ponad 40 milionów lat temu, w epoce na-

zwanej eocenem, na terenie dzisiejszego Morza Bałtyckie-
go. Drzewa, należące do rosnącego na tym obszarze „lasu 
bursztynowego ,ˮ nie znały takiego pojęcia jak pory roku, 
czego przyczynę stanowił panujący wówczas wilgotny, 
wręcz tropikalny klimat, umożliwiający tamtejszym rośli-
nom rozwój przez okrągły rok. Trafne jednak okazują się tu-
taj słowa Andrzeja Majewskiego, poety, aforysty – „Natura 
jest szczodra, ale nie rozrzutna .ˮ Spokój i rozwój bursztyno-
wego lasu zakłócały pobliskie wulkany, które wybuchając, 
uszkadzały drzewa. Prawdopodobnie erupcje te oraz wystę-
pujące wtedy nierzadko trzęsienia Ziemi powodowały, że 
w miejscach zranień drzew bursztynodajnych, wypływała 
soczysta żywica. Zastygając, osłaniała rany roślin, blokując 
tym samym dostęp do ich wnętrza niekorzystnym czynni-
kom środowiska takim jak grzyby pasożytnicze czy wirusy. 
Powstałe na tym obszarze bursztyny, były przez ponad 40 
milionów lat świadkami wielu przemian, jakie miały miej-
sce w historii Ziemi, aż doczekały się zasłużonego miana 
„złota Bałtyku .ˮ Bursztyn bałtycki wyróżnia się dzięki roz-
ległej gamie kolorów i różnorodności zwietrzeliny – „kory”. 
Są to jakby „linie papilarne” bursztynu. Procesy wietrzenia 
w naturalny sposób wzbogaciły jego urodę.

Dzisiaj trudno uwierzyć w różnorodność dawnych de-
finicji tej pięknej kopalnej żywicy, jaką jest bursztyn. Było 

ich wiele… – wosk wytwarzany przez olbrzymie mrówki, 
stwardniała w morskich wodach północy piana, nasie-
nie słoni, skamieniała ropa naftowa. Te dziwaczne teorie 
wyjaśniające naturę jantaru, nie zahamowały zachwytu 
ludzkości nad jego pięknem i cennymi właściwościami. 
Arystoteles, a później Pliniusz Starszy odkryli pochodze-
nie tego mineraloidu, nadając mu miano succinum (od 
„sucusˮ – sok). Określenie to nawiązuje do procesu wydo-
stawania się żywicy z miejsc okaleczenia drzew iglastych. 
Z szeregu innych gatunków bursztynów, to nasz bałtycki, 
wyróżnia się niesamowitą historią powstania i przez wieki 
stanowił obiekt zainteresowań, również polskich poetów.

Cud zaklęt y  w burszt ynie
JAN ANDRZEJ MORSZTYN 
Pszczoła w bursztynie 
Widomie skryta w przeczystym bursztynie 
Zda się, że w własnym miedzie pszczoła płynie. 
Wzgardzona będąc, gdy żyła pod niebem, 
Teraz jest droższa trumną i pogrzebem.[…] 

Jak w przypadku prawdziwego złota, kojarzący się 
z Pomorzem bursztyn był i jest wykorzystywany przez lu-
dzi w wielu dziedzinach. Jedną z nich stanowi bursztyn-
nictwo, czyli tworzenie dzieł sztuki z użyciem sukcynitu. 
Dzisiaj najbardziej popularną formą, w której wykorzysty-
wany jest ten mineraloid, są wyroby jubilerskie. Możemy je 
podziwiać między innymi przechadzając się Bursztynową 
Piątą Aleją w Gdańsku, po której obu stronach już od rana 
handlarze prezentują pierścionki, naszyjniki i inne burszty-
nowe cuda. Najstarsze znalezione ozdoby, w których został 
wykorzystany jantar, pochodzą z okresu paleolitu górne-
go, czyli około 40-11 tysięcy lat p.n.e. na terenie Europy 
Środkowej. W mezolicie (8300-4500 lat p.n.e zwiększyło 
się zainteresowanie jantarem u wybrzeży Bałtyku i Morza 
Północnego. Znaczną część wytwarzanych wówczas ozdób 
stanowiły zawieszki, figurki zwierząt (zoomorficzne) i ludzi 

A bursztyny się zbiera…
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(antropomorficzne). Później, wraz z rozwojem handlu 
bursztynem, zaczął on docierać w coraz to odleglejsze tere-
ny. Tym samym wzrosło zainteresowanie wyrobami bursz-
tynnictwa. Wytwarzano między innymi różnego rodzaju 
wisiorki, naszyjniki, pieczęcie oraz rzeźby. Amber znalazł 
później również zastosowanie przy ozdabianiu wnętrz po-
mieszczeń. Na zamówienie bardziej zamożnych klientów 
zaczęto tworzyć małe naczynia toaletowe, lusterka, naczy-
nia stołowe czy nawet meble. Sukcynit bywał nawet skład-
nikiem niektórych dań. Już wtedy powszechnie znane były 
jego zdrowotne właściwości. Ale bursztyn to nie tylko zdro-
wie, ozdoby – to także historia świata, jego ewolucji, która 
stała się przedmiotem zainteresowań naukowców i ludzi fil-
mu, o czym świadczy popularność niektórych produkcji…

My komar y zatopione w burszt ynie…, 
czyl i  skąd za interesowanie  burszt ynem…

Dawniej
Dawni Słowianie bursztyn bałtycki nazywali jantarem. 

Wierzyli, że bursztyn to łzy pięknej bogini Juraty, okrut-
nie ukaranej za niewierność przez męża Perkuna – wład-
cę gromów, a Mikołaj Kopernik przepisywał jego sprosz-
kowaną formę jako lek na choroby serca. 

Jednym z cudów świata jest wciąż poszukiwana legen-
darna Bursztynowa Komnata, której całkowity wystrój za-
mówił u gdańskich mistrzów – Fryderyk I Hohenzollern.

Dzisiaj
X Muza
– Skąd wzięliście krew istot sprzed stu milionów lat?[…]
– Jedna kropelka krwi zawiera miliardy łańcuchów DNA, 

z którego powstaje życie… sto milionów lat temu tak jak dzi-
siaj żyły na świecie komary i tak jak dziś żywiły się one krwią 
innych zwierząt – w tym – dinozaurów. Czasem najedzony 
komar przysiadał na gałęzi drzewa i wpadał w kroplę żywi-
cy. Żywica twardniała i wreszcie zamieniała się w kamień… 
a kropla z komarem stawała się bryłką bursztynu. Te uwię-
zione w bursztynie komary przetrwały miliony lat, aż wresz-
cie pojawili się naukowcy z Parku Jurajskiego…

(z filmu Park Jurajski reż. S. Spielberg)

• Bursztynu szukać należy tuż po sztormie! Największe 
szanse na jego znalezienie są na  Wyspie Sobieszew-
skiej, w Ustce, Mikoszewie i Stegnie.

• 80 modelek, 26 projektantów, 16 pokazów mody i biżu-
terii z bursztynem – w czwartkowy wieczór Filharmo-
nia Bałtycka gościła 23. edycję uroczystej gali Amber 
Look Trends & Styles 2016.

• Bursztyn trafia coraz częściej do kosmetyków i  jest 
podstawą zabiegów pielęgnacyjnych.

W bursztynie zaklęta jest nasza historia, nasze ciepło, 
słońce i morski wiatr Bałtyku. […] Ta fantastyczna energia 
daje ciepło, zdrowie i może dużo opowiedzieć także o nas. 
Stąd też nosząc bursztyny, opowiadamy o Polsce jako kraju 
pełnym energii. […]. Nie przypisujemy sobie tym samym pra-
wa własności do bursztynu, bo przez wieki historii kojarzyły 
się z nim różne narody. […] jest to taki kamień, który […]
może dużo powiedzieć o naszej kulturze, o naszej obecności 
nad Bałtykiem, […] i wymianie kulturalnej w Europie.

E. Sobótka

Ja…
Gdy myślę o bursztynie, przypominają mi się moje dłu-

gie niedzielne spacery z dziadkiem po gdyńskim wybrzeżu 
Bałtyku. Czasami, gdy szczęście nam dopisywało, znajdy-
waliśmy kawałki jantaru. Te chwile wspominam najlepiej. 
Staliśmy obok siebie, pozwalając, by stopy znikały nam 
pod ciepłym piaskiem, a mój dziadek opowiadał o tym 
bursztynie, przez który przenikały promienie letniego 
słońca. Za każdym razem znajdywany przez nas kawałek 
złota Bałtyku wyglądał zupełnie inaczej od poprzedniego. 
Dziwiła mnie ta różnorodność, która według dziadka wy-
nikała z odmiennej zawartości składników mineralnych 
i wielkości zamkniętych w środku pęcherzyków powie-
trza. W mojej rodzinie jantar jest przekazywany z poko-
lenia na pokolenie, chroni nasze drzewo geneaologiczne 
przed uszkodzeniem, niczym te należące niegdyś do lasu 
bursztynowego. Z tego też względu darzę go ogromnym 
szacunkiem. Różnorodność, piękno i tradycja. Z tym 
właśnie kojarzy mi się bursztyn – z moją rodziną, z ory-
ginalnością i z najwspanialszymi chwilami spędzonymi 
z dziadkami na naszym Wybrzeżu. 

A bursztyny się zbiera, gdy wieje nord-west 
Wtedy trzeba świtaniem jak na grzyby leźć 
I boso, by uprzedzić tych, co w łóżkach leżą. 
Trzeba schylać się ciągle, aż zaboli kark 
I drewienkiem jak kura grzebać w żwiru treści. 
(…) 
Potem usiąść na piasku, nogi zagiąć w łęg 
I z kieszeni ułowku na dłoń natrząść prężną 
I czoło ubrać w podziw, myśl ciepłą i lęk, 
Że siwe tysiąclecia w kamykach tych grzęzną. 

(Jan Baranowicz)
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Sonia Sykora-Gozdowska
Zespół Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim

Zmęczona jazdą na rowerze zatrzymałam się w uroczym 
zakątku na Żuławach. Blisko Lędowa znalazłam miej-

sce, w którym postanowiłam odpocząć, przemyśleć swoją 
sytuację i odpowiedzieć na pytania dręczące moje szesna-
stoletnie serce. Co zrobić: wybrać Marka, który od pierwszej 
klasy zabiega o moje względy czy Piotra, który w tym roku 
dołączył do naszej klasy? Obaj bardzo męscy, wysportowa-
ni i mądrzy, ale mama zawsze powtarzała, by nie patrzeć 
na wygląd, bo z ładnej miski się nie najem. Jakie zatem 
ma znaczenie, czy chłopak jest przystojny czy nie? To prze-
cież kwestia gustu… Czy dom, któremu przyglądałam się 
z miejsca postoju jest ładny czy nie? To przecież też kwestia 
gustu, a ten bardzo mi się podobał. Gdzieś czytałam o pod-
cieniowych domach, wiedziałam, że są to duże budynki 
o drewnianej konstrukcji szkieletowej, z pięknie zdobiony-
mi szczytami złożonymi z szachownicy słupów wypełnionej 
układaną dekoracyjnie drobną cegłą, tzw. holenderką. Wy-
glądał imponująco i… bezpiecznie.

Zamknęłam oczy i nagle przeniosłam się do wnętrza żu-
ławskiego domu. I daję słowo, że to nie była wyobraźnia. Do-
tknęłam cegły, była zimna, a po jej dotknięciu poczułam, że 
dzieje się ze mną coś dziwnego. Niewidzialna ręka prowadziła 
mnie wśród rygli i zastrzałów na podcień, czyli wysunięte pię-
tro oparte na drewnianych filarach. Było ich aż dziewięć czyli 
dom należał do bogatego gospodarza. Widać to było również 
po ilości zgromadzonego zboża. Poszłam dalej i za drewnia-
nym słupem zobaczyłam Marka, który ubrany w ciemnozie-
loną sukmanę, białą koszulę ze stójką oraz brązowe spodnie 

wpuszczone w cholewy czarnych, wysokich butów, przekła-
dał worki zboża. Przy pomocy żurawia przez właz w podłodze 
Piotr, ubrany podobnie do Marka, podawał mu kolejne worki 
bezpośrednio z wozu chłopskiego. Już miałam zapytać co oni 
tutaj robią, gdy ktoś zawołał głośno: 

– Anno, a ty co tutaj robisz? Czyż nie wysłałam ciebie do 
czarnej kuchni tylko po strawę? Miałaś zaraz wracać!

Kobieta, która do mnie mówiła ubrana była w białą 
bluzkę ze stójką w pionowe zakładki wykończone u góry 
falbanką. Przód i tył bluzki zdobiły zaszewki rozchodzące 
się promieniście od zakładek do kołnierza, zaś rękawy były 
szerokie i długie, ujęte w szerokie mankiety, przy samych 
dłoniach zakończone taką samą falbanką, jaka zdobiła stój-
kę. Piękne hafty na zewnętrznej części rękawów podkreślały 
zamożność właścicielki. Na wierzch kobieta założyła serdak 
z głębokim wycięciem, w dwóch kolorach: niebieskim i czer-
wonym, dopasowany do jej figury i sznurowany w jodełkę, 
grubą kolorową tasiemką. Na długiej do ziemi spódnicy 
miała biały fartuszek, wiązany z tyłu, obszyty koronką z pio-
nowym haftem. Spod spódnicy wystawały czubki czarnych, 
sznurowanych, butów. Na głowie miała zawiązaną do tyłu, 
obszytą frędzelkami kolorową chustkę. Wyrazistości tej 
pięknej, ale surowej postaci dodawały czerwone korale. 

Nie wiedziałam co odpowiedzieć. Dlaczego mówi do 
mnie Anno? Przecież mam na imię Sonja. I gdzie ja w ogóle 
jestem? Już miałam to powiedzieć, gdy nagle otworzyły się 
wrota i wszedł wysoki mężczyzna ubrany podobnie do Mar-
ka i Piotra. Miał ogromne wąsiska niczym Rumcajs. 

Żuławski sen Sonji

„Poza utartym szlakiem – nieodkryte 
skarby Twojego regionu”
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– Czy pamiętasz dziecko, że dzisiaj przychodzi swat od 
Joachimów? Jaką odpowiedź im chcesz dać? Ja z matulą 
nie mamy nic przeciwko temu małżeństwu, ale jesteś nasza 
jedyną córką i wbrew opinii mieszkańców wsi liczymy się 
z Twoim wyborem – zwrócił się do mnie. Zatkało mnie zu-
pełnie i z tradycyjnej trajkotki i gaduły, jak określała mnie 
mama, stałam się milczkiem pospolitym. Nic nie powiedzia-
łam, odwróciłam się i pobiegłam do pomieszczenia obok, by 
tam ochłonąć i pomyśleć co z tym fantem zrobić. 

Znalazłam się w jadalni, do której prowadziły dekoracyj-
ne, pięknie rzeźbione, szerokie drzwi. Po wejściu do środka 
zobaczyłam efektowny piec, a także meble – narożną szaf-
kę i kredens. Znalazłam krzesło, na którym przysiadłam i... 
nic. Myśl goniła myśl. Gdzie ja jestem? Kim jestem? Jak się 
stąd wydostać? Może to, co pamiętam z wycieczki klasowej 
pomoże mi się stąd wydostać? Pamiętałam, że w domach 
żuławskich sień raczej nierównomiernie dzieliła wnętrze na 
część większą – mieszkalną i mniejszą – gospodarczą. Te-
raz jestem w części mieszkalnej. Musze się wydostać na ze-
wnątrz, na podwórko. Może odnaleźć Marka i Piotra i ich 
poprosić o pomoc? Dobra idę, bo usłyszałam odgłos kroków 
tej dziwnej pary, która uważa się za moich rodziców. 

Daleko nie zaszłam, gdy z impetem otworzyły się drzwi do 
domu i wpadła do środka kobieta jeszcze większa niż ta, po-
dająca się za moją matkę. Tuż za nią wszedł ni to chłopak, ni 
mężczyzna w stroju podobnym do marka i Piotra, ale z ka-
peluszem na głowie. Kobieta podeszła do mnie i popchnęła 
mnie w jego stronę, głośno mówiąc: 

– Oto twój przyszły mąż. On da ci szczęście i gwarantuje 
dostatek, bo to najbogatszy we wsi kawaler, spadkobierca Jo-
achimów. Zgódź się na to małżeństwo, a dobrze ci będzie jak 
w niebie. Już moja w tym głowa by dopilnować wszystkiego 
na twoją korzyść. 

Młody mężczyzna nic nie mówił tylko patrzył na mnie 
z zaciekawieniem, a ja poczułam jak oblewają mnie zimne 
poty. Galopada myśli w mojej głowie ponownie ruszyła: Jak 
się stąd wydostać? Jak wrócić do domu? Gdzie moja komór-
ka? Złapałam się za kieszeń jeansów, ale cóż to, nie mam 
spodni tylko spódnicę z fartuszkiem. Muszę się koniecznie 
zobaczyć w jakimś lustrze? Chociaż w okiennej szybie. Niby 
podchodząc do kawalera podeszłam do okna i nie poznałam 
się. W szybie odbijała się panna z wianeczkiem na głowie, 
ubrana w błękitną spódnicę i białą bluzkę z haftem podob-
nym do wzoru na koszulach kobiet, z narzuconą na ramiona 
chustką i koralikami czerwonymi jak u pani matki. Zero 
jeansów, zero bluzy i zero komóreczki. Co robić? Co robić? 

By zyskać na czasie mruknęłam coś pod nosem i wyszłam 
na zewnątrz. Tam zobaczyłam Marka. Podbiegłam do niego 
i szeptem poprosiłam o pomoc. On ze zdziwieniem spojrzał 
na mnie i wzruszył ramionami. Burknął tylko: 

– Żarty się panienki trzymają. 
Odszedł szybciej niż zdążyłam zareagować. 
Nic to, pobiegłam dalej, na podcieniu stoi Piotr. Ociera 

pot z czoła. Widzę, że się napracował, bo wóz stoi pusty. 
Szybko jak błyskawica wskakuję na wóz. Już nie będę pyta-
ła, bo nikt mi tu nie pomoże. Nakrywam się leżącymi wor-
kami i leżę cichutko jak mysz pod miotłą. Czekam. Słyszę 
z oddali głosy: 

– Anno! Panienko! Dziewczyno! Gdzie jesteś? Anno! 
Wracaj natychmiast! Nie wypada by aż tak chłodno przyj-
mować swatów. Dziewczyno obudź się, masz już szesnaście 
lat czas za mąż pójść! Dziewczyno uparta wracaj natych-
miast!

Nagle cisza. Wóz rusza i jedziemy. Stukot kopyt uspo-
kaja. Czuję, że odpływam. Zasypiam pod workami. Będzie 
dobrze, gdzieś w końcu dojadę. Znajdę wyjście z ambarasu. 

Nagle czuję szarpnięcie, jedno i drugie wyglądam spod 
worków, a tam stoi kobieta ubrana współcześnie, z okulara-
mi na nosie, stoi nade mną i głośno mówi: 

– Panienko obudź się! Dziecko drogie nie śpij na trawie, 
zimno się robi. Jak dobrze, że mamy dzisiaj próbę przedsta-
wienia i musiałam przygotować salę do próby. Wstawaj śpio-
chu, opaliłaś się na słońcu i jeszcze udaru dostaniesz!

Rozglądam się wokół. Dom podcieniowy stoi w dali, mój 
rower obok oparty o drzewo, a ja leżę na zielonej trawie po-
rośniętej kwiatami polnymi i kulę się z zimna. Jeansy są, 
bluza też i w kieszeni komórka, ale rozładowana. Proszę 
sympatyczną wybawczynię o możliwość doładowania, a ta 
wskazuje dom i mówi: 

– Chodź do środka, zaraz podładujesz komórkę i ogar-
niesz się trochę. Zrobię coś do picia i może czekając na 
mamę czy tatę pooglądasz naszą próbę.

Czuję się jak Alicja po powrocie z krainy czarów. Nie 
wiem co myśleć o… teraz już wiem, że śnię. 

Już po chwili dzwonię do mamy, by ją zawiadomić o swo-
jej przygodzie i powiedzieć gdzie jestem, a ona mówi, że 
akurat dzisiaj umówiła się w Lędowie ze swoimi znajomymi 
z Gdańska, którzy przyjeżdżają na próbę „Wesela Żuławskie-
go z XVII wieku” do świetlicy wiejskiej. Jej koleżanka przy-
gotowuje stroje na ten występ (wspaniałe suknie i czepce) 
i przyjeżdża ze swoją rodziną, która jej pomoże. 

Jakież było moje zdziwienie, gdy wśród przybyłych zo-
baczyłam Piotra. Uśmiechnięty, w stroju żuławskiego mło-
dzieńca podszedł do mnie i zapytał: 

– Cześć Sonju, czy zostaniesz na przedstawieniu? 
A ja, ja już wiedziałam, że zostanę na tej i na następ-

nych próbach. I… na pewno pójdę na przedstawienie jedy-
ne w swoim rodzaju, piękne, niezwykłe, poprzedzone takim 
snem, w takim niezwykłym miejscu, poza utartym szlakiem 
regionu i będzie grał w nim mój chłopak.
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Szymon Radzio
II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie

Polana – powierzchnia w obrębie lasu, 
pozbawiona drzew i porośnięta roślinnością zielną.1

Nieznana
Moja klasa liczy dwadzieścia dziewięć osób. Wszyscy 

pochodzimy z Trójmiasta. Szesnaścioro z nas mieszka 
w Gdańsku, jedenaścioro – w Gdyni, zaledwie dwoje 
uczniów dojeżdża do szkoły z Sopotu. Troje gdynian za-
mieszkuje dzielnicę Gdynia Karwiny, drugie tyle Gdy-
nię-Dąbrowę, natomiast czworo – Gdynię-Śródmieście. 
Moja dzielnica nazywa się Działki Leśne. Zapytawszy 
moich klasowych kolegów i koleżanki o znajomość Po-
lanki Redłowskiej, spotkałem się zaledwie z pięcioma 
stwierdzeniami świadczącymi, iż słyszeli o owym miej-
scu, a dwie osoby w swych odpowiedziach potwierdziły, 
że kiedykolwiek ją odwiedziły. Wszystkie te osoby po-
chodzą z Gdyni lub w niej mieszkają.

Znana
Pan Stefan (64 lata), sąsiad mieszkający piętro niżej: 

Oczywiście, że słyszałem o Polance Redłowskiej! Miesz-
kam w Gdyni od zawsze, praktycznie od urodzenia i już 
jako kilkuletni chłopiec chodziłem z mamą nad morze 
na długie spacery, a z plaży wspinaliśmy się schodami 
na Polankę. Uwielbiałem bawić się pod gołym niebem 
wśród drzew, na trawie, na świeżym powietrzu, gdzie je-
dynymi zabudowaniami były basen i ówczesny stadion 
miastowego klubu, Arki Gdynia ze słynną „górką”. Pa-
miętam, że zawsze wracałem potem do domu głodny 
i wyczerpany, a jednak szczęśliwy! I chociaż tak dobrze 
ją wspominam, nie zawitałem na niej już od dawna. 
Wydaje mi się, że ostatni raz byłem tam dobre dwa lata 
temu, a to spory kawał czasu. Gdybym tylko miał tyle 

1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Polana 

sił co kiedyś, jako młody chłopiec, znów spędzałbym na 
Polance Redłowskiej tyle czasu.

Sąsiadka zamieszkująca blok naprzeciw mojego, 
znajoma mamy, Pani Zosia (około 50 lat): jako osoba 
już nie tak młoda i właścicielka psa staram się korzy-
stać z nadarzających się chwil i okazji, by podtrzymy-
wać swoje zdrowie w dobrym stanie i dbać o nie, a przy 
tym łączyć to z przyjemnością. Polanka Redłowska jest 
moim ulubionym miejscem spacerów z Luckiem, cho-
dzimy tam razem i spędzamy czas naprawdę przyjemnie. 
Oprócz wszelkich gier i zabaw z moim ukochanym czwo-
ronogiem każdego sobotniego ranka biegamy razem, gdy 
na Polance jesteśmy niemal sami i jeszcze praktycznie 
nikogo nie ma. Cieszę się, że nawet w tak dużym mieście 
jak Gdynia znajduje się przyjazne i spokojne miejsce.

Moja mama (40 lat): wydaje mi się, że ostatnio byli-
śmy na Polance razem – na spacerze w czasie ubiegłych 
wakacji, prawda? A to szkoda, naprawdę lubię to miej-
sce. Wcześniej mieszkałam i wychowywałam się niemal-
że na drugim końcu Polski, w małym miasteczku. Było 
ciche, spokojne i pełne zieleni. To stamtąd przyjechałam 
do Gdyni, większego, zmodernizowanego miasta. Dlate-
go też dzięki Polance wracają wspomnienia rodzinnych 
stron. Przebywając tam, zapominam, że to miejsce jest 
częścią hałaśliwego miasta.

W Gdyni  było  Saint  Tropez.  
Jedyne takie  miejsce  w Polsce2

Polanka Redłowska jak każda polana swe początki, po-
wstanie oraz istnienie zawdzięcza działalności człowieka. 
Otulona płaszczem drzew i ubrana we własną soczystość 

2 http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto
/1,35612,14829499,W_Gdyni_bylo_Saint_Tropez__ 
Jedyne_takie_miejsce_w.html

Znana nieznana… Polanka w Gdyni
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traw, kwiatów oraz całego ogółu zieleni stanowiła daw-
niej (a także teraz ) miejsce intensywnego życia nie tylko 
naturalnych jej mieszkańców, lecz również ludzi. Swego 
czasu szansę na swe istnienie odnalazły bowiem w tym 
miejscu obiekty o najróżniejszym zastosowaniu oraz naj-
rozmaitszych formach i rozmiarach. Najstarszym z nich, 
bo powstałym jeszcze przed wojną, o zarazem najciekaw-
szej, pisanej przez siebie historii, był hipodrom. Lekkim, 
drewnianym szkieletem osłaniał rozgrywające się na jego 
terenie zawody i turnieje jeździeckie. W jednym z kon-
kursów jazdy konnej, w którym uczestniczyło 50 jeźdź-
ców, najlepszych polskich zawodników sportu hippiczne-
go brał udział rotmistrz Henryk Dobrzański – późniejszy 
bohater narodowy „Hubal”. Ważnym wydarzeniem, które 
miało miejsce na Polance Redłowskiej, była wizyta w obo-
zie harcerek generała Roberta Baden–Powella – twórcy 
światowego skautingu.3 Po burzliwym okresie wojny miej-
sce olbrzyma z drewna zajęło rozległe pole namiotowe. 
A gdy morze dość niefrasobliwie zdecydowało się odebrać 
ogromem sztormu orłowskie kąpielisko oraz wedrzeć się 
niezapowiedzianie na teren nadmorskiego bulwaru, zro-
dziła się idea, by na Polance Redłowskiej powstał basen 
o imponujących rozmiarach. Swego ożywczego chłodu 
oraz luksusowych na owe czasy możliwości użyczał nie 
tylko turystom i mieszkańcom Gdyni. Gościł również 
pływaków z całego świata, którzy brali udział w rozgrywa-
nych na owym obiekcie zawodach. 

Polanka Redłowska pozostawała od zawsze miejscem 
odwiecznego i nieodzownego zaspokojenia potrzeby 
kontaktu między ludźmi a wypełnionym błogością har-
monii środowiskiem.

Bezpośrednio za terenem Polanki Redłowskiej zaczy-
na się rezerwat przyrody Kępa Redłowska, którego po-
wierzchnia wynosi ponad 120 ha. Jest to jeden z najpięk-
niejszych zakątków Pomorza. 

Dla  wszystk ich…
Niezależnie od pogody, pory dnia czy roku Polanka 

Redłowska okrywa spokojnym cieniem i gości pod swymi 
skrzydłami rozłożystych drzew biegaczy i spacerowiczów. 
Udając się w owo niezwykłe, a zarazem tak zaskakują-
ce swą prostotą i skromnością miejsce, spotkać można 
osoby obu płci, w najróżniejszym wieku. Dzieci biegają 

3 http://gdyniawktorejzyje.blogspot.com/2012/07/polanka-re-
dowska.html

chaotycznie swymi abstrakcyjnymi, własnymi ścieżka-
mi, wymachują przy tym znalezionymi wśród traw i liści 
patykami lub też spacerują pokornie, chwyciwszy rękę 
swoich rodziców. Osoby dorosłe, zarówno te jeszcze bez-
trosko młode, jak i te obarczone przez życie dojrzałością 
cieszą się świeżością chwil, spacerują z czworonożnymi 
towarzyszami, zażywają ruchu w każdej możliwej formie 
i na rozmaite sposoby. Polanka jawi się zatem jako miej-
sce oderwane od rutynowo szarej monotonii codzienno-
ści. Tutaj prowadzimy dialog z naturą, którego tak często 
zdaje się nam brakować.

Leśna polana jest pełna blasku,
tęczą kolorów ciągle się mieni.
Słońce oblewa rude pnie sosen
i lśni plamami pośród zieleni.[…]
A kiedy zmierzch już gwiazdy zapali
i zaśnie Ziemia w mroku skąpana,
w świetle księżyca lśni tajemniczo
srebrzystym blaskiem leśna polana.4

Jak ja  w idzę Polankę?
Polanka Redłowska to miejsce ciche, nieco wycofane, 

skryte w cieniu dużego miasta, stroniące od monotonii 
betonowej dżungli. Wygląda nieśmiało w kierunku roz-
ległego niebieskiego oblicza Morza Bałtyckiego znajdują-
cego się u jej stóp. Spogląda lesistymi oczami na swe od-
bicie zniekształcane nieustannie przez lazurowe fale raz 
po raz liżące piaszczystą plażę swymi chłodnymi jęzora-
mi. Wsłuchuje się w swój przesycony świeżością, rześ-
ki oddech wprawiający w rytmiczny, nieznaczny ruch 
soczyste źdźbła traw, kwiaty wypełnione kolorami oraz 
korony najróżniejszych drzew. Miesza się on z szelestem 
kroków zwierząt i ludzi, a także urywanymi rozmowami 
ptaków, zarówno nadmorskich, jak i tych bardziej tutej-
szych – jej codziennych mieszkańców. Całość ta składa 
się na obraz miejsca równie tajemniczego, co otwartego 
na nowo przybyłych i gości chętnych ją odwiedzić, życz-
liwego na tyle, by podzielić się z nimi swą ciszą, urokiem 
oraz historią. Lecz, gdy zdaje się, iż nikt nie patrzy, Po-
lanka zalega aksamitnie delikatną, kojącą ciszą u boku 
szepczącego doń swym szumiącym głosem Morza.

Taka jest moja Polanka w Gdyni…

4 Kalina Beluch http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/lesna-pola-
na-147439
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  O P O W I A D A N I E

Martyna Borysewicz
Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie

B yła wiosna 1919 roku. Szedłem przez kartuski las 
na spotkanie z majorem Władysławem Ander-

sem. Po skończonym powstaniu w Wielkopolsce przybył 
na Kaszuby, aby od razu zabrać się za przygotowania do 
kolejnego zrywu, tym razem na Pomorzu. My, Kaszubi, 
nadal tkwiliśmy w zaborze pruskim i wciąż walczyliśmy 
o przyłączenie do wyswobodzonej niedawno części na-
szej prawdziwej Ojczyzny. Usiadłem na pniu w miejscu, 
gdzie mieliśmy się zobaczyć i powróciłem myślami do 
czasów dzieciństwa, kiedy to tata uczył mnie potajem-
nie języka polskiego i historii naszego narodu. 

– Ma pan może tabakę? – Usłyszałem umówione, 
kaszubskie hasło, otrząsnąłem się ze swoich wspomnień 
i wróciłem na ziemię. Bez zastanowienia odparłem – 
Oczywiście, chętnie się podzielę. – Podałem stojącemu 
obok mnie mężczyźnie metalowy pojemnik z mielonym 
tytoniem, ukłoniłem się i przedstawiłem. – Jestem Sta-
nisław Czapiewski, gbur na pobliskim, czeczewskim go-
spodarstwie. Dla kolegów Stasiek. 

– Miło pana poznać. Nazywam się Władysław An-
ders. – Uścisnął moją dłoń i oddał po zażyciu pojemnik 
tabaki. – Chciałbym dowiedzieć się wszystkiego, czego 
dokonaliście w przygotowaniach do powstania.

– Rozumiem, rozumiem. Może będę panu opowiadał 
podczas wędrówki do zaprzężonych dla nas niedaleko 
koni? – Ruszyliśmy na wschód. – No więc tak. Dokład-
ne przygotowania zaczęliśmy jesienią zeszłego roku, od 
razu po usłyszeniu o kapitulacji Niemiec. Przemycamy 

do naszych gospodarstw broń i amunicję. Tutejsi żoł-
nierze uczą pozostałych mężczyzn strzelać. Odbywają 
się także za sprawą legalnych organizacji „Sokół” i „Jed-
ność” potajemne szkolenia wojskowe. 

Doszliśmy do miejsca, w którym przygotowałem dla 
nas konie, aby jak najszybciej dostać się do Gdańska, 
gdzie zatrzymał się tymczasowo generał Józef Dowbor-
-Muśnicki. Wsiedliśmy na wierzchowce i rozpoczęli-
śmy godzinną jazdę. Dokończyłem swoje sprawozda-
nie słowami: 

– Cóż, cokolwiek by było, jesteśmy gotowi w każ-
dej chwili rozpocząć powstanie, niezależnie od tego ile 
mamy broni – a mamy jej całkiem sporo – ani w jakim 
stopniu zostaliśmy wyszkoleni – a uważam, że jesteśmy 
niczego sobie. Liczy się dla nas jedynie wyzwolenie Ka-
szub od tych Prusaków!

– Jestem pełen podziwu dla waszego zapału. Jednak 
nie możemy podejmować pochopnych decyzji. Jeżeli 
nie będziemy całkowicie przygotowani do powstania, 
może się ono zakończyć fiaskiem i niepotrzebną stratą 
ludzi. Dziękuję, że zastosowaliście się do moich po-
leceń – powiedział Władysław, który okazał się być 
moim, liczącym dwadzieścia sześć lat, rówieśnikiem. 
– Czy jest pan w stanie podać mi bardziej dokładne 
informacje?

– Jo, panie Władku. Dla pana wszystko! Proszę mi 
mówić Stasiek! Czuję się, jakbyśmy znali się od lat. – 
Przez całą drogę opisywałem mu ze szczegółami, jak 

Kaszuby są częścią Polski!

„Morska droga do wolności”
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wyglądały nasze zasoby, częstując go co rusz tabaką. Po 
dojechaniu na miejsce udaliśmy się do mojego domu 
i ułożyliśmy się do snu. Następnego dnia mieliśmy się 
dowiedzieć, czy mamy jakiekolwiek szanse na wzniece-
nie powstania. 

Gdy zaczynało świtać, staliśmy już pod drzwiami 
tymczasowego gabinetu generała Dowbor-Muśnickie-
go i czekaliśmy na pozwolenie wejścia do środka. Po 
chwili usłyszeliśmy głośne: „Zapraszam!”. Znaleźliśmy 
się w małej izdebce urządzonej na skromny gabinecik. 
Za biurkiem siedział spokojnie generał. Przed odwie-
dzinami uzgodniliśmy z Władkiem, że to on będzie 
mówił. 

Nie mogłem wyjść z podziwu, z jaką lekkością An-
ders przedstawiał kolejne fakty i statystyki. Generał, 
słuchając go, pewnie nawet się nie domyślił, że stojący 
przed nim major usłyszał te wszystkie informacje dopie-
ro wczoraj! Nawet ja, będąc na miejscu przygotowań, 
nie potrafiłbym tak dobrze tego przedstawić! „Mamy 
sześć tysięcy żołnierzy, rewelacyjnie wyszkolonych, go-
towych bronić swojej ziemi w każdej chwili”. Całkowi-
cie się z nim zgadzałem. „Prusy już teraz stąd uciekają”. 
Ohoho! I to jak! Widziałem na własne oczy, jak podczas 
ucieczki się za nimi kurzyło! Jednak ostatni argument 
był przeważający: „Wojska Józefa Hallera pojawią się na 
Pomorzu i z pewnością przystąpią z nami do walki”. Po 
tych słowach generał Józef Dowbor-Muśnicki nie miał 
żadnych zastrzeżeń co do naszych przygotowań. Po-
wstanie mieliśmy rozpocząć z chwilą wkroczenia wojsk 
Hallera. W wyśmienitych nastrojach wróciliśmy na 
moje czeczewskie gospodarstwo, skąd miał dowodzić 
Anders. Po dotarciu na miejsce, rozkazał zawiadomić 
wszystkich Kaszubów, że mają czekać w pełnej goto-
wości na sygnał wszczęcia insurekcji. Jednak tego, co 
stało się później, nikt nie był w stanie przewidzieć. Do 
decydujących wydarzeń doszło na początku maja tego 
samego roku, kiedy to dowiedziałem się od jednego 
z naszych informatorów, że wojska Hallera zamiast ru-
szyć na Pomorze, skierowały się na wschód, gdzie odby-
wały się walki z bolszewikami. Wzburzony, pobiegłem 
do Władysława.

– Władek! Władek! – krzyczałem po przestąpieniu 
progu domu. – Wojska Hallera nie dotrą do nas! Co my 
teraz zrobimy?! Co będzie z powstaniem?! – Znalazłem 
go siedzącego w pokoju gościnnym z wymalowanym na 

twarzy zaskoczeniem, przez które przebijała się jednak 
radość. Obok niego siedział młody Tomeczek z sąsied-
niej wioski, również jeden z naszych szpiegów. Z jego 
buźki również biła szczera wesołość.

Anders chyba dostrzegł moje zagubienie, bo zaczął 
tłumaczyć: – Siadaj, Stasiek, bo jak dowiesz się o co 
chodzi, to mi tu zemdlejesz! – Pierwszy raz nazwał 
mnie Stasiek. – Słyszałem już o wojskach Hallera. Za 
kilka dni również wyjeżdżam na wschód, aby dołączyć 
do nich i dopomóc w walkach z bolszewikami. Spo-
kojnie, nie denerwuj się! To jeszcze nie koniec nowin! 
Zaraz poślę chłopców, żeby przekazali wszystkim, że na 
razie mają odłożyć broń. Nie, wcale nie przegraliśmy, 
Stasiek! Pamiętasz, jak Antoni Abraham wraz z Toma-
szem Rogalą wyjechali miesiąc temu do Paryża na kon-
ferencję wersalską? Właśnie wrócili ze zwycięstwem! 
Udało im się przyłączyć część Kaszub do Polski! Po-
wstanie nie jest już potrzebne!

– O mój Boże! Czy to jest jawa, czy dalej śnię? – 
Całe zmartwienie uleciało, a zastąpiła je przeogrom-
na radość. Poczułem ściekające po moich policzkach 
łzy szczęścia. Anders poklepał mnie ze śmiechem po 
plecach. Dziękowałem Bogu, do którego modliłem się 
przez całe dnie i noce. Bez wiary nic byśmy nie zdziała-
li, nie zwyciężylibyśmy.

– Oczywiście, to jeszcze nie koniec walki o niepod-
ległość. Część terenów pozostała niestety pod zaborem, 
jednakże nie poddamy się! Teraz wojsko jest potrzebne 
na wschodzie. Czy zgodzisz się, abym zabrał część ka-
szubskich żołnierzy ze sobą? – zapytał Władek.

– Zabierz tylu, ilu potrzebujesz! Zanim wyjedziesz, 
musisz obiecać mi jedną rzecz – Podniosłem się z krze-
sła i podszedłem do majora. – Mianowicie, przyrzeknij, 
że powrócisz na Pomorze i pomożesz nam w zdobyciu 
reszty ziem.

On roześmiał się i odparł: – Przyrzekam na mój ho-
nor i życie! Nie martw się, Stasiek, jeszcze tu do ciebie 
wrócę! Tymczasem, nadal zbieraj żołnierzy i broń!

Po kilku dniach już go nie było. Jednak tutaj, na Ka-
szubach, wciąż trwały szkolenia, a na gospodarstwach 
wciąż rosła liczba broni. Siedziałem przed swoim miesz-
kaniem, gdy podszedł do mnie kolejny młody chłopak 
i zapytał: – Ma pan może tabakę? Ja, Stanisław Cza-
piewski, po raz kolejny odpowiedziałem: – Oczywiście, 
chętnie się podzielę.
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  E S E J

Anna Radka
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

Największym rozczarowaniem jest kierunek, w któ-
ry podążyła ich relacja. Przecież na początku 

wszystko było cudowne, a ich uczucie młode i niewinne 
niczym przebiśniegi, które powoli pojawiały się w lasach. 
Zapatrzeni w siebie, jakby nie wierzyli w prawdziwość 
tego spotkania oraz w to, że po tylu latach w końcu 
mogą ponownie być razem. Przez długi czas żyli w rozłą-
ce i tęsknocie. Każda iskra nadziei na powrót do blisko-
ści sprzed laty była gwałtownie gaszona przez zaborców. 
Ludzie ci nieustannie przypominali im, że Polska nie 
istnieje i dokładali wszelkich starań, by pozostałości jej 
ducha zostały na zawsze stłamszone. Pozbawiało to ich 
złudzeń – potrzeba było cudu. Paradoksalnie wiązał się 
on z pierwszą wojną światową. 

Zgodnie z przepowiedniami okazało się, że droga do 
Bałtyku jest skąpana we krwi, wypełniona cierpieniem 
oraz ofiarami. Nie studziło to jednak ich zapału. Wie-
lu było w stanie poświęcić swoje życie dla dobra ogółu. 
Wielokrotnie inicjowano dyskusję, czy ta martyrologia 
jest cokolwiek warta, czy pobudki walczących są słuszne. 
Może właśnie stawiane pytania i formułowane refleksje 
oddziaływały na ich umysły? Świadomość, ile trudów 
wymaga podążanie tą ścieżką, sprawiła, że cel wędrówki 
stał się niemal świętością, w związku z czym energety-
zował do podjęcia kolejnego wysiłku, kolejnego kroku. 
Kiedy zostały wyegzekwowane postanowienia traktatu 
wersalskiego, Polacy raz na zawsze przestali być ludźmi 
– ptakami, mającymi niespokojne dusze, zawieszonymi 
między niebem i ziemią; między smutną rzeczywistością 
i marzeniami. Ich długoletni lot w poszukiwaniu miej-
sca, które mogliby nazwać swoim gniazdem, zakończył 
się. Człowiek nieposiadający domu nie może być w pełni 
szczęśliwy. Nic więc dziwnego, że, kiedy stanęli na brze-
gu morza, radość odbijała się w ich obliczach równie 
mocno, jak światło w platynowych obrączkach. Lutowa 

pogoda nie należy do najłaskawszych – było chłodno, 
a niezamarznięta woda znajdowała się pod cienką war-
stwą lodu; nie były to jednak przeszkody do przeprowa-
dzenia uroczystości. 

Ich uczucie było w stanie stopić najgrubszy lód. Jeden 
z pierścieni trafił w samo serce morskich odmętów, drugi 
natomiast na dłoń generała Józefa Hallera. Oczy wszyst-
kich, zarówno uczestniczących, jak i świadków, błyszcza-
ły ze szczęścia, a przemawiające głosy były niewątpliwie 
szczere. W tym momencie marzenie o ponownej więzi 
Polaków i morza przestało być tylko ułudą. Żadne z nich 
nie musiało już gonić, a drugie męczyć się długim cze-
kaniem. Po raz pierwszy od dawna byli naprawdę razem 
i przyrzekli zrobić wszystko, by ten stan rzeczy utrzymać. 
Może nie wypowiedziano tych słów na głos, jednak 
obietnica wieczności, którą zawarli podczas uroczysto-
ści, znaczyła dla obu stron wiele. Wieczność brzmiała 
dobrze. Nie da się zapomnieć tak doniosłego momentu 
i po latach wraca się do niego nieustannie, z wciąż to 
nowymi emocjami.

Upływ lat pokazał bezlitosną prawdę – wszystkie obiet-
nice zostają z czasem zepchnięte w dalsze zakątki umy-
słu. Pamięć wydaje się zawodzić, kiedy mówi się o swoich 
własnych przyrzeczeniach. Kiedy czyjaś obecność staje się 
oczywista, przestaje być doceniana. Ludzie wydają się go-
nić tylko za tym, czego nie mają. Byli tacy, którzy pamiętali 
trudy wojny i wagę posiadania własnego miejsca na ziemi. 
Nauczeni jego brakiem, cenili możliwość przynależenia do 
niego. Generał Haller nosił obrączkę dumnie aż do swojej 
śmierci, a dziesiąty lutego zawsze wywoływał u niego do-
bre wspomnienia. Jednak nic nie trwa wiecznie. Pewnego 
dnia platynowy pierścień stracił właściciela, a uroczystość 
powoli zaczęła odchodzić w zapomnienie.

Nowe pokolenia nigdy nie musiały cierpieć za swo-
je morze, nigdy nie tęskniły. Czy więc nie poznały jego 

Czasy się zmieniają i obietnice wraz z nimi
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wartości? Nagle bardziej widoczne stały się dla nich 
najdrobniejsze wady, które wcześniej wydawały się nie-
istotne. Wspólna wędrówka ukazuje nieustannie kolej-
ne. Pojawiają się głęboko skrywane urazy i pretensje. 
Obecność morza w polskich granicach jest cięgle przez 
wielu uwielbiana, ale jednocześnie wiecznie niewystar-
czająca. Słońce wydaje się być nad polskim wybrzeżem 
niesprawiedliwe. Nie każdą twarz ogrzewa równo i z taką 
samą czułością. Czasami również płata psikusy i znika 
za grubymi chmurami, odgradzając się od stęsknionych 
tłumów. Przyjezdni zdają się cierpieć również z powodu 
glonów znajdujących się w wodzie, gęstego zaludnienia 
i miejscami wąskich plaż. Zawsze znajdzie się jakiś po-
wód do wypowiedzenia gorzkich słów. Mimo to liczba 
odwiedzających nigdy nie maleje. Piasek jest nieustan-
nie pokryty kolorowymi ręcznikami, kocami, namiota-
mi i parawanami. Każdy chce mieć trochę miejsca dla 
siebie. Wyścigi po najlepsze lokalizacje rozpoczynają się 
zaraz po śniadaniu. Wszędzie panuje gwar i hałas. 

Bałtyk spogląda na to i ze smutkiem wspomina Pola-
ków zjednoczonych w jednym celu, podążających razem 
w zgodzie i przyjaźni. Morze też nie pozostaje bierne – 
ma swoje zastrzeżenia, jednak nie jest w stanie wypo-
wiedzieć ich na głos. Nigdy nie spodziewało się aż tylu 
przykrości od tych, których niegdyś tak bardzo kochało, 
którym tak wiele dało. I było przecież również kochane. 
Dlatego też ból sprawia mu patrzenie na przemianę tych 
ludzi. Czasem zastanawia się, co doprowadziło do tego 
stanu rzeczy, w którym nieustannie ktoś o nim źle mówi, 
ma coś mu za złe. To i tak nie wszystko. 

Z czasem przemoc słowna przestała być jedyną skiero-
waną w jego stronę. Pojawiły się zanieczyszczenia wszel-
kiego typu; zarówno przedmioty, jak i różne szkodliwe 
substancje spływające z rzekami oraz ściekami. Czym 
morze sobie zasłużyło na te wszystkie śmieci wrzucane do 
wody równie ochoczo, jak niegdyś obrączkę? Próbowało 
usprawiedliwiać tych, którzy dopuszczają się popełniania 
takich czynów. Kim by było, gdyby obrażało się za każ-
de drobne przewinienie i nie bagatelizowało drobnych 
niedogodności? W jego rozumowaniu tego dotyczyła 
ta niema przysięga – podążanie obok siebie w przyja-
znych stosunkach, robienie wszystkiego, co pomogłoby 
w złączeniu ich na wieczność. Zrzucało więc te czyny 
na niewiedzę i brak świadomości. Przecież trudno jest 
porozumieć się z kimś bez słów. Zrozumiało jednak, że 

większość zdaje sobie sprawę z tego, do czego prowadzi 
zanieczyszczanie środowiska, jednak zawsze znajdzie się 
ktoś, kto dla swojej wygody nie będzie o tym myślał i bez 
oporów wyrzuci coś w morską toń. Trudno jest wytrwać 
u boku takich ludzi. Morze stało się męczennikiem, 
obiektem przynależnym Polakom, a nie częścią ich serca, 
partnerem towarzyszącym ich codzienności. Obietnice 
stworzenia szczęśliwej rodziny, w której każdy miał być 
zrozumiany i kochany, okazały się wielkim kłamstwem. 
Korzyści, mające być wspólnymi, stały się korzyściami 
wyłącznie ludzkimi. Całe wspomnienie zaślubin wydaje 
się teraz dla morza kłamstwem, farsą. Wspomina pogodę 
z tamtego dnia i tę cienką warstwę lodu na wodzie. Może 
był to dla niego znak, że nie należy przyjmować tego 
wszystkiego do serca? Pamięta, że zaczynały się wtedy 
pojawiać w lasach przebiśniegi i wszyscy byli zadowoleni 
ze zbliżającej się wiosny. Brano to za dobry znak.

Teraz, po latach, kiedy dowiedział się o truciźnie, któ-
rą przebiśniegi skrywają za swoim niewinnym wyglądem, 
widzi w nich analogię do zachowania niektórych ludzi. 
Są piękne z zewnątrz, oczarują każdego i sprawią, że bę-
dzie szczęśliwy, jednak ich wnętrze jest okropne, o czym 
mówią ich czyny. Każdego przedwiośnia, kiedy kwiatki 
się pojawiają, morze ma wrażenie, że to niemal ironiczny 
gest, mający sprawić, by rocznica zaślubin była dla niego 
nie do zniesienia.

Jedna z rocznic jest szczególna. Dokładniej, jest to 
dziewięćdziesiąty ósmy obchód zaślubin Polski z mo-
rzem w Pucku. Nie minął jeszcze pełen wiek, jednak 
uroczystość i tak jest hucznie świętowana. Stulecie 
niepodległości sprawia, że każde święto nabiera nowe-
go blasku, a jego ranga rośnie. Morze nie jest w stanie 
uwierzyć, że minęło tak wiele czasu. I jeszcze wiele lat 
minie. Pogoda po raz kolejny nie jest zbyt przyjemna. 
Przybyli noszą na sobie grube ubrania w celu ochrony 
przed zimnem. Tłum jest zbity, czarny, niczym żałobny 
korowód. Czy to jakiś kolejny znak? Wypowiadają się 
ważne osobistości. Ich słowa po raz kolejny są piękne 
i Bałtyk przyłapuje się na tym, że jest w stanie w nie 
uwierzyć: historia wspólnych lat Polaków i morza, pod-
kreślenie zalet przymierza i jego wagi, możliwości, któ-
re dało narodowi. Kolejne ciche obietnice. Morze jest 
zdezorientowane. Nie wie, czy może pozwolić sobie na 
cieplejsze uczucia. Nie wie, co oznacza dla niego słowo 
wieczność. Czy to obietnica, czy groźba?
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2019
X I X  F I N A Ł  K O N K U R S U

K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  O P O W I A D A N I E

Anna Radka
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie

D łuto bez wysiłku zagłębia się w kawałek jasnego 
drewna i po chwili – dzięki wprawie operujące-

go nim snycerza – łagodnie sunie, a na ziemię upada 
długi wiór. Ręka przekierowuje narzędzie trochę niżej 
i powtarza ruch. W miarę upływu czasu z bryły drewna 
lipowego, tak jak zza mgły, wyłania się kształt – moc-
no zarysowany kadłub i trzy maszty, na których arty-
sta niedługo zawiesi niezbędne ożaglowanie. Na kilka 
minut odkłada dłuto na bok, a pracownia wypełnia 
się hałasem rozszalałej szlifierki. Kiedy ten cichnie, 
Ignacy sięga po narzędzie o znacznie drobniejszych 
gabarytach i delikatnie dociskając, zaczyna zaznaczać 
detale. Gdzieś pojawia się zarys okien, gdzie indziej ro-
ślinny wzór lub cień. Momentami musi przymknąć oczy 
i przywołać obraz fregaty, którą w swoim życiu widział 
niezliczoną ilość razy i której wizja została mu wykuta 
w pamięci. Model coraz bardziej zaczyna przypominać 
swój pierwowzór i żaden miłośnik morza nie miałby już 
problemu z rozpoznaniem jednostki.

– „Dar Młodzieży” – za plecami snycerza rozlega się 
głos, a on nieświadomy cudzej obecności wzdryga się, 
a dłuto w jego ręce lekko się osuwa. Odwraca się szyb-
ko, a nowo przybyły, którego szybko identyfikuje jako 
Maurycego, podchodzi tylko bliżej i przesuwa drewniane 
krzesło spod ściany tak, by znalazło się bliżej oświetlone-
go lampą stołu.

Który to już raz? Widziałem co najmniej cztery takie 
na tamtej półce – wskazuje ręką odległą ścianę w czasie, 
gdy Ignacy sprawdza, czy doszło do jakiejś szkody. Kie-
dy zdaje sobie sprawę, że pociągnięcie nie było głębokie 
i nie zniszczyło jego pracy, w głębi ducha pozwala sobie 
na głębszy oddech. 

– Ile razy ci mówiłem, żebyś się nie pojawiał tak zni-
kąd? Zobacz – pokazuje drobne wgłębienie przy jednej 
z liter tworzących nazwę. – Jeszcze trochę i wyjechałbym 
poza kadłub – stara się brzmieć na rozgniewanego, ale 
skoro już wie, że nic się nie stało, niezbyt mu to wycho-
dzi. Ale niech Maurycy nie myśli, że ujdzie mu to na su-
cho! – Zaraz powinienem skończyć. Jak myślisz, na kiedy 
będziesz mógł to zrobić? 

– Tak za dwa, może trzy dni będzie gotowe. Mam teraz 
trochę roboty przy nowej wystawie. – Snycerz tylko kiwa 
głową. Kiedy po raz pierwszy spotkał Maurycego i przed-
stawił mu swoją wizję, myślał, że nikt go nie zrozumie le-
piej niż drugi rzemieślnik. Szklane prace mężczyzny były 
przecież przez wielu uważane za niezwykłe; zaskakiwały 
formą i pomysłem. Wydawał się człowiekiem, który wie 
jak to jest być do czegoś powołanym i dążyć do realizacji 
narzuconej sobie koncepcji. 

Właśnie dlatego skontaktował się z osławionym 
w mieście rzeźbiarzem i zaproponował mu współpracę. 
Wyobrażał sobie Maurycego Wolskiego jako osobę eks-

Rafandynka

„Jeszcze się tam żagiel bieli... 
czyli morskie opowieści”
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centryczną, podobną do tych wszystkich artystów poka-
zywanych w telewizji i gazetach. Do dziś pamięta swo-
je zdziwienie, kiedy w kawiarni o wcześniej umówionej 
godzinie przysiadł się do niego niski człowieczek, który 
bardziej przypominał licealistę niż uznanego rzemieślni-
ka z dorobkiem wielu dziesiątek prac i nagród. Wraże-
nie potęgował fakt, że mężczyzna przyszedł na spotka-
nie w trampkach i z plecakiem na plecach, a po chwili 
zamówił sok pomidorowy. Do pomysłu podszedł z entu-
zjazmem. Twierdził, że nigdy wcześniej nie zamykał łodzi 
w butelce i być może rozpocznie się dla niego zupełnie 
nowy rozdział w karierze. Po tym jak zobaczył kilka mo-
deli wyrzeźbionych wcześniej przez Ignacego, stwierdził, 
że jest to zadanie akurat dla niego. Ich współpraca trwała 
już kilka lat i z biegiem czasu zostali bliskimi znajomymi. 
Maurycy kilka razy próbował podejść do sprawy rafandy-
nek na swój sposób, jednak natchnienie nigdy na niego 
nie spłynęło i zaczął z goryczą podchodzić do umieszcza-
nia małych dzieł w szklanych naczyniach.

Coraz mniej rozumiał rzemieślnika, który niemal nie-
przerwanie od pięciu lat ślęczał nad drewnem i tworzył 
z niego kolejne, tu trzeba przyznać, że przepiękne, ale 
mimo wszystko jednak prawie niczym nieróżniące się od 
siebie modele żaglowców. Tym bardziej, że nie był to dla 
niego żaden interes – nie sprzedawał ich, nie wystawiał, 
nie pokazywał, nawet nie fotografował. Pojawiły się pyta-
nia, na które czasami Ignacy niechętnie odpowiadał. Ale 
on w ogóle był mało rozmowny. Maurycy miewał wra-
żenie, że przyjaciel najchętniej całymi dniami by rzeźbił 
i porządkował swoje modele na uginających się pod nimi 
półkach. Niemal zawsze, tak jak i tego dnia, zastawał go 
w tej ciemnej piwnicy, pochylonego ze swoimi narzędzia-
mi, z zarostem na policzkach, który bynajmniej nie spra-
wiał wrażenia uporządkowanego i kubkiem niedopitej 
kawy. Gdyby nie to, że na stoliku stał zawsze inny kubek, 
Maurycy myślałby, że znajomy w ogóle nie opuszcza swo-
jej pracowni. Wiele razy zastanawiał się nad przyczyną 
prowadzenia tego pustelniczego trybu życia. Przez długi 
czas rozmyślał nad tym, czy wypada mu pytać o takie 
osobiste sprawy, ale kiedy się przemógł, Ignacy tylko 
machnął ręką i powiedział, że cały czas naprawia swój 
jacht, a potem będzie planował wypłynięcie w morze. Ile 
może trwać naprawa? – zastanawiał się Wolski, który te 
kilka zdań słyszał już wielokrotnie.

– Kiedy w końcu zwodujesz swój jacht – nie wytrzymał 
i pytanie zawisło między nimi. – odkąd cię poznałem, 
ciągle coś przy nim robisz, a chyba jeszcze nie słyszałem, 

żebyś gdzieś nim płynął – snycerz skończył już pracę przy 
modelu i zaczął zmiatać wszystkie wiórki i odpadki drew-
na do śmietnika. Momentalnie zaczął się wydawać ziry-
towany. – Dajże mi już spokój, ile razy można pytać o to 
samo – prychnął. – Zadzwonię do ciebie za jakieś dwa 
dni i odbiorę, jeśli będzie gotowe – przez chwilę w pra-
cowni panowała cisza, a on udawał, że coś porządkuje. 
Zaczął układać wszystkie swoje dłuta w jednej linii. Mau-
rycy, widząc jego zmieszanie, sam utracił trochę swojego 
zwykłego animuszu i zaczął się zastanawiać nad tym, czy 
dalsze drażnienie mężczyzny ma jakiś sens. Nie wiedział, 
czy się żegnać i wychodzić, czy jednak ciągnąć temat. – 
Wiesz – stwierdził, że akurat tego dnia nie odpuści i po-
stawił krok w stronę przyjaciela. – Statek w butelce ni-
gdzie nie dopłynie – Ignacy spojrzał na niego z mieszanką 
zdziwienia i konsternacji na twarzy. Myślał, że Maurycy, 
tak jak zwykle, zrezygnował z drążenia tematu.

– W butelce żadne żagle się nie rozwiną. Nieważne, 
jak utalentowany jest ten, kto na nim płynie i jakie są 
dane techniczne jednostki – przesunął palcem po krawę-
dzi nowo wyrzeźbionego „Daru Młodzieży”, który jakimś 
cudem trafił do jego ręki. W duchu nie mógł powstrzy-
mać zachwytu. Jego przyjaciel był naprawdę kunsztow-
nym rzemieślnikiem. – Wiatr i prądy będą tylko znosić tę 
jednostkę na brzeg – Maurycy ciągnął dalej, ale adresat 
wypowiedzi nie wydawał się być przejęty.

– Może też skończyć na mieliźnie – nie widząc żad-
nej reakcji, stwierdził, że pora już iść. – To widzimy się 
w środę! – wyszedł przy akompaniamencie skrzypiących 
drzwi.

Nie wiedział, że jeszcze długo po jego wyjściu Igna-
cy siedział nadal przy tym samym stole i wpatrywał się 
w jedno miejsce – równy rząd dłut ustawionych niemal 
jak na przeglądzie wojska. Wcześniej nie chciał dać tego 
po sobie poznać, ale słowa przyjaciela dotknęły go bar-
dzo dotkliwie. Krążyły po jego głowie bez przerwy, powo-
dując w niej coraz większy niepokój i podenerwowanie. 
Kiedy poczuł, że dłużej już tak nie wytrzyma, prędko 
wstał i jakaś głęboko ukryta, wcześniej nieodczuwalna 
potrzeba skierowała go w stronę regału z rafandynkami. 
Również ona sprawiła, że nie obrzucił spojrzeniem żadnej 
z nich, tylko sięgnął ręką pomiędzy dwie większe i wyjął 
zza nich drewniany stateczek, którego nikt by pewnie na-
wet nie zauważył podczas oględzin kolekcji. Była o wiele 
mniejsza od swoich sąsiadek i większości modeli, które 
kiedykolwiek wyrzeźbił. Jej powierzchnię przykryła cien-
ka warstwa kurzu, którą snycerz szybko przetarł skraw-
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kiem koszuli. Spoglądając na ten pozornie mało ważny 
i niezbyt piękny w porównaniu z innymi jednomaszto-
wiec, poczuł tęsknotę za tym, co było kiedyś i nigdy nie 
wróci. Przypomniał sobie siebie jako małego chłopca, 
uśmiechniętego i spoglądającego na coś w oddali – może 
zachód słońca, jakąś szczególnie ciekawą mewę lub kon-
tur ziemi na horyzoncie. W jego wyobrażeniu obecny był 
również ojciec– wprawiony żeglarz, pasjonata wód i przy-
gód, który pokazał mu jak piękny potrafi być świat, to 
jak niezwykłą radość przynosi chłodny wiatr targający 
włosy podczas podróży i powiedział, by przysłuchiwał się 
dźwiękom fal uderzających w kadłub. Chwile te były naj-
szczęśliwszymi w jego życiu. Uwielbiał słuchać rozmów 
i planów taty dotyczących kolejnych wojaży i nieustan-
nie miał cichą nadzieję, że rodzic ponownie zabierze go 
razem z sobą. Można powiedzieć, że pasja ojca przeszła 
na syna – szybko przestał sobie wyobrażać swoje życie 
inaczej niż w otoczeniu łodzi, fal i wszystkich tych ma-
łych elementów, które dopełniały obraz i sprawiały, że 
był tak niezwykły i niemożliwy do wyrzucenia z głowy. 
Żyli tak sobie przez wiele lat – on dorastając, ciągle po-
szerzając swoją wiedzę i zdobywając doświadczenie, jego 
ojciec – ciesząc się z posiadania tak cennego towarzysza 
i spędzania z nim czasu na morzu. Nie wszyscy rozumieli 
ich potrzebę pływania, jednak najważniejsze było to, że 
obydwoje byli równie zapaleni i czuli się wolni tylko na 
pokładzie płynącego statku.

Koniec przyszedł niespodziewanie z wieścią o niezwy-
kle silnym sztormie na morzu. Na początku wszyscy mieli 
nadzieję, jednak w miarę tego, jak poszukiwania jachtu 
się przeciągały i nie było żadnych wiadomości od zaginio-
nego ojca, Ignacy wpadał w coraz większe odrętwienie. 
Przez prawie dwa tygodnie martwił się i zastanawiał czy 
cała sytuacja może się jeszcze skończyć dobrze. Znał sta-
tystyki, jednak słyszał też tak wiele opowieści o cudem 
ocalałych żeglarzach powracających do swoich domów 
i rodzin. Żył nadzieją, lecz z dnia na dzień była ona coraz 
słabsza i zaczynał się zastanawiać, czy opowieści te nie 
były aby na pewno bajkami opowiadanymi w portach. Po 
dwunastu dniach jego najbardziej pesymistyczne przeczu-
cia się okazały się prawdą – jego tata już nie podróżował 
po tym samym świecie. Kolejne dni, tygodnie i miesiące 
minęły chłopakowi w ciszy. Kilka razy poszedł zobaczyć 
sprowadzony na brzeg jacht i zastanawiał się, jak wyglą-
dał tragiczny koniec jego drogi. Nie miał do tego żadne-
go powodu, ale myślał o tym, czy jego obecność coś by 
zmieniła. Nie mógł jednak sobie przypomnieć, dlaczego 

nie był z ojcem akurat tego dnia. Był zły, rozgoryczony, 
momentami wpadał w melancholię. W jego wnętrzu sza-
lała burza i niosła za sobą ofiary, Nie myślał już dłużej 
o pływaniu. Obojętne mu były fale, bryza, mewy i zacho-
dy słońca. Nie mógł sobie nawet wyobrazić siebie na łodzi 
bez ojca. Nawet nie próbował. 

Kiedy po latach spogląda na pierwszy wyrzeźbiony 
przez siebie model – jacht ojca – z irytacją zauważa, że 
morze nadal jest dużą częścią jego życia i nigdy nie opu-
ściło jego myśli. Oczywiście nie pływał, ale nieustannie 
czuł potrzebę kontaktu z tamtymi beztroskimi czasami 
i sobą z tamtych lat. Dlatego rzeźbił. Nie był więc chy-
ba rzemieślnikiem z powołania, tylko zranioną duszą. To 
musiało być przyczyną niezrozumienia ze strony Maury-
cego. Jego przyjaciel był artystą i radość sprawiało mu 
tworzenie. Ignacy natomiast rzeźbił, bo tylko to dawało 
mu ukojenie i spokój w codziennym życiu. Bez tego czuł 
się jak ryba wyrzucona na brzeg, niemogąca złapać odde-
chu i nieposiadająca żadnego wpływu na swój los. Spoglą-
dając na jednomasztowiec, zaczyna się zastanawiać czy 
jeszcze kiedyś będzie tak szczęśliwy jak wtedy, kiedy był 
na morzu. Nie mógł sobie tego wyobrazić. Może osiadł na 
mieliźnie? – słowa Maurycego ciągle krążą mu po głowie. 
Wizja bycia marynarzem zamkniętym w rafandynce była 
przerażająca. – A może tak – szepce do siebie i spogląda 
w kierunku zasłoniętego okna. Po chwili pomieszczenie 
wypełnia łuna jasnego, oślepiającego światła. To jest dla 
niego pobudka. 

Nie wie, co go popycha do kolejnych działań. Może to 
Maurycy ze swoimi słowami i lęk przed zostaniem stat-
kiem w butelce, albo ojciec i pewność, że nie chciałby on 
patrzeć na takiego syna. Może jakieś wyrzuty sumienia 
z powodu niewywiązania się z obietnicy o byciu wiecz-
nym żeglarzem? Wszystko dzieje się bardzo szybko i sam 
nie jest pewny. Dopiero w środę, kiedy patrzy na zacumo-
waną w przystani łódź, zaczyna rozumieć, że wszystkie te 
powody były ważne i sprawiły, że stoi w tym miejscu i za-
mierza rozwinąć żagle. Jedna jest jednak silniejsza – chce 
być tym szczęśliwym chłopcem i nastolatkiem. Szczęśli-
wym sobą. Wchodząc na pokład i opuszczając ląd, przez 
chwilę się boi. Zdaje sobie sprawę, że jest sam, jednak 
spodziewał się, że myśl ta będzie o wiele bardziej męcząca 
i zmusi go do szybkiego powrotu w głąb swojej pracowni. 
Nagle przypomniał sobie o tym, że miał odebrać z pra-
cowni Maurycego rafandynkę. Odpływa jednak coraz 
dalej i paradoksalnie, czuje się coraz lepiej. Jego morska 
opowieść dopiero się zaczyna.
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K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  W I E R S Z

Karina Wachowicz
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim

Przeznaczenie
Znów płynę sama po tafli morza,
Nie słyszę niczego, mą łódź muska woda.
Nade mną ptaki malują klucze.
Lecą w dal, krzycząc: „Kochamy morze!”

Dookoła mnie pustka, widzę tylko wodę.
Czuję się jak rybak, co płynie po zdobycze nowe,
Tymczasem szukam miejsca jak moi przodkowie,
Chcę go odnaleźć na lądzie i w sobie.

Nurt pcha mnie do przodu, patrzę przed siebie.
Ma głowa wzniesiona, wpatruje się w ziemię.
Ląd widzę prawie, mam uśmiech na twarzy,
Morze prowadzi mnie przez spienione fale.

Dotarłam do brzegu, odkryłam już siebie
Nie chcę zostawać, chcę płynąć przed siebie.
Moje przeznaczenie z Bałtykiem związane.
Wracam znów do łodzi, odpływam w nieznane.
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K o n k u r s  P L A S T Y C Z N Y

I miejsce – Aleksandra Sałach

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  

w Ustroniu Morskim

KATEGOR IA 

FOTOGR AFIA

III miejsce – Ines Zwolak
Gimnazjum nr 4 w Pruszczu Gdańskim

II miejsce – Alicja Haratyk
Zespół Szkół nr 1 w Kołobrzegu
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I miejsce – Patrycja Zasada
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  

w Ustroniu Morskim

III miejsce – Oskar Puć
Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich

KATEGOR IA 

RYSUNEK

II miejsce – Wiktoria Andrulonis 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami  

Integracyjnymi w Kołobrzegu
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2022
X X  F I N A Ł  K O N K U R S U

K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  O P O W I A D A N I E

Zuzanna Stachowska 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim

– Hej ho, hej ho, do rzeczki by się szło – wykrzykiwał 
z całej piersi. – No co, babciu, prawdziwego ustroniaka 
nie widziałaś? – z groźną miną zwrócił się do siedzącej 
na piasku turystki.

Kobieta szybko odwróciła wzrok od młodzieńca 
w obawie przed kolejnym niewybrednym komentarzem.

A on miał znakomite samopoczucie. Jedno nieśmia-
łe, karcące spojrzenie nie było w stanie zepsuć mu do-
skonałego nastroju. Jeszcze żywe było w nim wspomnie-
nie, zachwyconego spojrzenia błękitnookiej blondynki. 
Kto powiedział, że należy do płci brzydkiej. Całym sobą 
manifestował pewność siebie, samozachwyt, żeby nie 
rzec samouwielbienie.

Sprężystość ruchów i niewiarygodną wręcz butę, 
malującą się na twarzy, podkreślały ciepłe promienie 
czerwcowego słońca. Jego nastoletnie serce śpiewało 
z radości. Z czułością myślał o efektach wielogodzin-
nego rzeźbienia.

Ciała, oczywiście!
Błogi uśmiech zaigrał na niebrzydkim obliczu mło-

dego człowieka maszerującego plażą. To był marsz, 
a nie jakiś durny spacer. Potrącał kolejne osoby, które 
nie zdążyły zrobić uniku. Przewrócone dziecko, pła-
cząc, wyciągało rączki do mamy.

– Już nie ma dzikich plaż – ze złością rzucił w stronę 
biegnącej ratować pociechę rodzicielki.

Utrwalanie i wyciskanie. To nadawało sens jego ży-
ciu. No i... Jasne! Dieta!

Wysokobiałkowa. Batoniki, napoje, przekąski. 
Wszystko we właściwych proporcjach. Zawsze w du-
żych ilościach ulokowane w przepastnych kieszeniach 
jego sportowej odzieży. Sprawne palce rozerwały opa-
kowanie pożądanych kalorii, a w stronę wydm pofru-
nęła kolorowa folia. Ani myślał zaprzątać sobie głowy 
uwagami plażowiczów, że zaśmieca wspólną przestrzeń.

– Nudziarze! Jak się nie podoba, to wracać do siebie 
i wciągać smog – zarechotał, tym razem zadowolony 
z językowej błyskotliwości, żałując jednocześnie, że nie 
może go usłyszeć czepialska polonistka.

Pragnienie zaspokoił polecanym przez kolegów ener-
getykiem. Miażdżenie w palcach metalowej puszki sta-
nowiło swoisty rytuał i sprawiało chłopcu zawsze praw-
dziwą przyjemność. W końcu w jakimś celu doskonalił 
tężyznę fizyczną.

– Ach, przecież można jeszcze sprawdzić umiejęt-
ność rzutu do celu.

Wziął rozmach w stronę spienionej grzywy fal i z eu-
forycznym okrzykiem obserwował tor lotu zgniecionej 
puszki. Okrzyki potępienia i przerażenia nie zrobiły na 
nim żadnego wrażenia. Zadowolony z siebie postano-
wił chwilę odpocząć na ciepłych ziarenkach kwarcu. 
Pięknie wyrzeźbiony, sprawny, bystry i mądry. Ostatnia 
z cech wydawała mu się dopełnieniem jego idealnego 
wizerunku. Nagle...

– Ojej! – poczuł, że w pierś wbija mu się coś ostrego.

Wszystko jest możliwe!

„Już nie ma dzikich plaż”
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Przerażony ujrzał przed sobą nagiego brodacza z trój-
zębem. Gdzieś już go widział. Tylko gdzie? Nie zdążył 
się zastanowić, usłyszał bowiem groźnie brzmiący głos. 
Dziwne, rozumiał, co do niego mówił nieznajomy. Nie-
znajomy? Już wiedział. To był Neptun. Widział go nie-
dawno w Gdańsku. Był nieco mniej dynamiczny, jakby 
znieruchomiały.

Przekaz był jednoznaczny. Miał posprzątać króle-
stwo boga morskich przestworzy.

Przysiągł, że wyzbiera wyrzucone, nie tylko przez 
niego, śmieci. Obiecał, że od Sianożąt do Czerwonej 
Rzeczki znikną z plaży butelki, puszki i papiery. I jesz-
cze przestanie się zachowywać tak, jakby plaża była 

jego własnością. Nagle zaczął wypowiadać słowa wy-
dobyte z głębi świadomości: „Kochani ludożercy nie 
depczcie słabszych nie zgrzytajcie zębami zrozumcie 
ludzi jest dużo będzie jeszcze więcej więc posuńcie się 
trochę ustąpcie”.

Zerwał się na równe nogi gotów do działania. I... 
Stał wyprostowany w miejscu, w którym kilka chwil 
wcześniej postanowił odpocząć!

Od tego zdarzenia stał się niezrównanym obrońcą 
przyrody i miłośnikiem ludzi. Nie do wiary. Pamiętał, 
że niedawno na lekcji języka polskiego twierdził, że 
przemiana osobowości pod wpływem bodźca jest nie-
możliwa. Cóż, nigdy nie mów nigdy.

K o n k u r s  L I T E R A C K I  –  K a t e g o r i a  W I E R S Z

Aleksy Stańczak 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim

Już nie chcę
Dzień za dniem upływał w nieskończonej tęsknocie: 
Za normalnością przeszłości, 
Za tysiącem bosych stóp zanurzonych w morskich odmętach, Za osiąganiem celów,
By miłosierny samarytanin 
Bez męki pochylił się nad nieodpowiedzialną ofiarą Heliosa, Za nadzieją – w Twoje i moje wybory,
Za miłością – w uczynkach Twoich i moich,
Za człowiekiem. Już nie chcę
Dzikich plaż.
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I miejsce – Julia Kadlec
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Ustroniu Morskim

KATEGOR IA 

FOTOGR AFIA

K o n k u r s  P L A S T Y C Z N Y

II miejsce – Piotr Niemcewicz

Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie

III miejsce – Oliwia Surdyk
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Ustroniu Morskim
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I miejsce – Emilia Kwiatkowska

Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu

II miejsce – Urszula Madejsza

Szkoła Podstawowa im. Marii  

Konopnickiej w Ustroniu Morskim

III miejsce – Jakub Ciach
Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich

KATEGOR IA 

RYSUNEK
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2001
I finał
6 czerwca 2001 r., Gdańsk

I miejsce – Dobrosława Jackowicz-Korczyńska, Pruszcz 
Gdański
II miejsce – Aleksandra Patyk, Świnoujście
III miejsce – Barbara Madej, Sztutowo 
Wyróżnienia: Małgorzata Kryger z Elbląga oraz Emi-
lia Sokół z Dziwnowa

2002
II finał „Morze żywi i bogaci – fakt czy mit?”
14 czerwca 2002 r., Gdynia

I miejsce – Joanna Wasiuk, Darłowo 
II miejsce – Katarzyna Konkel, Jastarnia
III miejsce – Paweł Duda, Jarosławiec/Postomino

2003
III finał „Tradycje i aspiracje morskie mojej małej 
i dużej Ojczyzny a integracja europejska”
23 czerwca 2003 r., Świnoujście

Nagroda specjalna − Anna Kurzyńska, Jarosławiec
I miejsce – ex aequo − Anna Jermakowicz, Gimna-
zjum im. Orła Białego w Ustroniu oraz Dobrosława 
Jackowicz-Korczyńska, Gimnazjum w Łęgowie
II miejsce – Marta Mrozińska, Darłowo
III miejsce – Magdalena Turek, Łeba
IV miejsce – Patrycja Predko, Kamień Pomorski

Pozostali finaliści konkursu: Agnieszka Głombiow-
ska z Władysławowa, Aneta Kowalkowska z Gdań-

ska, Joanna Grygorowicz ze Słupska, Joanna Skupień 
z Gdyni, Joanna Ścisła ze Świnoujścia, Łukasz Dziu-
rzyński z Gdyni, Magdalena Okrój z Władysławowa, 
Monika Świderska z Elbląga, Piotr Taracha ze Sztu-
towa, Przemysław Taranowicz z Dziwnowa i Teresa 
Łepek z Wierzchucina.

2004
IV finał „Czy morskie idee Eugeniusza Kwiat-
kowskiego mogą być dla nas inspiracją po przy-
stąpieniu Polski do Unii Europejskiej?”
24 czerwca 2004 r., Łeba

I miejsce – Anna Szymczak – Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Z. Herberta w Trzebiatowie
II miejsce – (równorzędnie) – Agnieszka Laddach – 
Gimnazjum im. ks. kan. A. Radomskiego w Wierz-
chucinie, gm. Krokowa i Anna Jermakowicz – 
Ustronie Morskie, Technikum Organizacji i Usług 
Gastronomicznych w Kołobrzegu
III miejsce – Anna Maria Łapigrowska – Gimnazjum 
nr 19 w Gdańsku
IV miejsce – Mariusz Labudda – Władysławowo, Li-
ceum Ekonomiczne w Pucku

Wyróżnienia otrzymali: Piotr Taracha – Gimna-
zjum im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie, Łu-
kasz Dziurzyński – XII LO w Gdyni, Alina Freza 
– Gimnazjum w Dąbrówce, gm. Lubiszewo, Anna 
Polewczyńska – Gimnazjum w Łebie, Katarzyna Plitt 
– Gimnazjum w Cedrach Wielkich, Justyna Paw-
lak – Gimnazjum nr  6 w Słupsku, Cezary Zieniuk 
– ZSZ Siemianice, gm. Słupsk, Jerzy Kąkol – Gim-
nazjum nr 4 w Rumi, Katarzyna Grygiel – Publicz-
ne Gimnazjum w Lipowie, gm. Braniewo, Marcin 
Czernicki – Zespół Szkół w Żelistrzewie, gm. Puck, 
Hanna Gumowska – Gimnazjum nr 5, Gdańsk, Woj-
ciech Bianga – Technikum Budowlane w Lęborku, 

Wykaz laureatów
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2007
VII finał „Morze w kulturze mojego regionu”
8-9 listopada 2007 r., Słupsk

KONKURS LITERACKI
Kategoria poezja:
I miejsce – Mirosław Zalewski, Zespół Szkół Społecz-
nych, Dziwnów
II miejsce – Olga Synak, ZSO nr 2, Gimnazjum nr 3, 
Słupsk
III miejsce – Paulina Szynkowska, Gimnazjum nr 5, 
Szczecin
III miejsce – Krzysztof Konkolewski, Zespół Szkół 
Publicznych nr 4 z oddziałami integracyjnymi, Gim-
nazjum I A, Świnoujście

Wyróżnienia: Joanna Plichta, Zespół Szkół Inżynie-
rii Środowiska, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
Gdańsk, Mikołaj Kohnke, Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II, Jastarnia

Kategoria proza:
I miejsce – Kamil Maciąg, Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego, Darłowo
II miejsce – Dominika Denis, Zespół Szkół, Gimna-
zjum nr 4, Kołobrzeg
III miejsce – Tomasz Schomburg, Publiczne Gimna-
zjum, Puck

Wyróżnienia: Martyna Długi, Gimnazjum im. Jana 
Pawła II, Jastarnia, Maciej Czaja, Gimnazjum im. 
Jana Pawła II, Jastarnia, Nikoletta Struck, Gimna-
zjum im. Jana Pawła II, Jastarnia, Jagoda Jędrzejow-
ska, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Łeba

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria fotografia:
I miejsce – Olga Jelińska, Gimnazjum nr 2, Lębork
II miejsce – Ewa Piniarska, Zespół Szkół nr 8, Szczecin
III miejsce – Adam Paprocki, Zespół Szkół Techno-
logicznych Ogólnokształcących, Gdańsk
III miejsce – Adrian Halas, Gimnazjum nr 2, Lębork

Paulina Niedziałek – Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu, 
Katarzyna Grabowska – Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Świnoujściu, Robert Płomiński – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Sopocie, Julia Bochno – 
Zespół Szkół Technicznych w Elblągu, Daria Żukow-
ska – Gimnazjum w Postominie.

2005
V finał „Jak kultura, historia i gospodarka two-
jej dużej i małej Ojczyzny mogą kształtować  
Europę?”
20 i 21 czerwca 2005 roku, Mrzeżyno i Trzebiatów

I miejsce – Anna Jermakowicz z Ustronia Morskiego
II miejsce – Hanna Gumowska z Gdańska
III miejsce – Zyta Pieper z Jastarni
IV miejsce – Barbara Michalczewska z Gdańska
V miejsce − Justyna Pawlak ze Słupska i Katarzyna 
Plitt z Cedrów Wielkich

2006
VI finał „Moja ojczyzna, moja gmina – jaki będzie 
mój wkład w ich przyszłość”
8-9 czerwca 2006 r., Ustronie Morskie

I miejsce – Justyna Pawlak, II Liceum Ogólnokształ-
cące w Słupsku
II miejsce – Magdalena Kuliś z Kołobrzegu
III miejsce – Kinga Nurczyńska ze Świnoujścia
IV miejsce – Katarzyna Plitt z Cedrów Wielkich
V miejsce − Krzysztof Pyzia z Trzebiatowa

Wyróżnienia: Jacek Kaczmarski z Pucka, Monika 
Olzak ze Sztutowa, Magdalena Budzisz z Jastarnii, 
Katarzyna Płotkowiak z Rewala, Justyna Rusyniak 
z gm. Pruszcz Gdański, Mateusz Weiland ze Słupska, 
Aleksandra Frelich ze Szczecina, Justyna Kruk z El-
bląga, Karolina Szlawska z Postomina.
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Wyróżnienia: Magdalena Felsztygier, Gimnazjum 
nr 2, Lębork, Anna Krzoska, Publiczne Gimnazjum 
w Przejazdowie, Agnieszka Beczyczko, Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II, Łeba, Daria Stawrosiejko, 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, Łeba, Magda-
lena Kordasz, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, 
Gimnazjum nr 3, Słupsk

Kategoria malarstwo:
I miejsce – Marta Kacpura, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 2, Gimnazjum nr 3, Słupsk
II miejsce – Dagmara Michalczyk, Gimnazjum nr 2, 
Słupsk
III miejsce – Aleksandra Twardowska, Gimnazjum 
nr 3, Elbląg
III miejsce – Katarzyna Żebrowska, Zespół Szkół 
nr 12, Gimnazjum nr 35, Szczecin

Wyróżnienia: Helena Jóźwik, Gimnazjum nr 3, El-
bląg, Patrycja Głuszko, kl. III, Gimnazjum im. Papie-
ża Jana Pawła II, Łeba, Aleksandra Kimak Gimna-
zjum im. Ks. A. Radomskiego, Wierzchucino

Kategoria collage:
I miejsce – Aleksandra Woronowicz, Zespół Szkół 
Inżynierii Środowiska, Centrum Kształcenia Usta-
wicznego, Liceum Profilowane, Gdańsk
II miejsce – Karolina Piecyk, Zespół Szkół w Stegnie, 
Gimnazjum im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów 
Westerplatte, Stegna
III miejsce – Aleksandra Tarnowska, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2, Gimnazjum nr 3, Słupsk

Wyróżnienia: Kamila Stokowska, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2, Gimnazjum nr 3, Słupsk, 
Magda Lisek, Zespół Szkół w Pieszczu, Gimna-
zjum, Postmino, Monika Książek, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa im. Janusza Korczaka, Szczecin, 
Wojciech Wamil, Technikum Handlowe, Szkoły 
Ekonomiczno-Handlowe, Gdańsk, Dastin Pipowski, 
Zespół Szkół w Stegnie, Gimnazjum im. I Brygady 
Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, Stegna, Iza-
bela Wąsowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących 

nr  2, Gimnazjum nr  3, Słupsk, Sandra Wiaderek, 
Gimnazjum nr 3 im. J. Kusocińskiego, Szczecin

Przegląd Młodych Twórców Kultury:
Marta Kacpura, Zespół Szkół w Krynicy Morskiej, 
Gimnazjum, Krynica Morska
Agata Ceynowa, Gimnazjum im. Ks. A. Radomskie-
go, Wierzchucino
Paula Skórzewska, Zespół Szkół w Postominie, Gim-
nazjum, Postomino

2008
VIII finał „Morskie dziedzictwo w twórczości 
młodych talentów”
20-21 października 2008 r., Darłowo

KONKURS LITERACKI
Kategoria wiersz:
I miejsce – Paula Konopczyńska, I LO im. M. Koper-
nika w Gdańsku
II miejsce – Krzysztof Konkolewski, Gimnazjum In-
tegracyjne przy Zespole Szkół Publicznych nr 4, Świ-
noujście
III miejsce – Dorota Gałązka, Zespół Szkół w Łęgo-
wie

Wyróżnieni: Daria Cichowlas, Zespół Szkół Budowla-
no-Architektonicznych, Gdańsk, Joanna Pikula, Ze-
spół Szkół Budowlano-Architektonicznych, Gdańsk, 
Mateusz Bichta, Gimnazjum nr 5 w Szczecinie

Kategoria opowiadanie:
Komisja nie przyznała miejsca od I do III.

Wyróżnieni: Magdalena Kozikowska, Gimnazjum 
nr  25, Gdańsk, Adrian Grochowski, Zespół Szkół 
w Krynicy Morskiej, Dominika Calińska, Gimna-
zjum nr 1, Lębork
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Kategoria rysunek:
I miejsce – Michał Sierosławski, Gimnazjum nr  2, 
Słupsk
II miejsce – Aleksandra Kimak, Gimnazjum, Wierz-
chucino
III miejsce – Agata Lewko, Zespół Szkół w Darłowie

Kategoria grafika:
I miejsce – Paulina Piotrowska, Gimnazjum nr  5, 
Szczecin
II miejsce – Sylwia Wolska, Gimnazjum nr 2, Słupsk
III miejsce – Natalia Babul, Gimnazjum nr  26, 
Gdańsk

Wyróżnienie: Nicola Kieliszek, Gimnazjum nr  5, 
Szczecin

2009
IX finał „Morska edukacja młodych talentów 
Wybrzeża”
4-5 czerwca 2009 r., Gdańsk

KONKURS LITERACKI
Kategoria wiersz:
I miejsce – Justyna Kreft, Zespół Szkół w Sztutowie 
im. Pamięci Ofiar Stutthofu
II miejsce – Karolina Imiłkowska, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 2, Gimnazjum nr 3 w Słupsku
III miejsce – Paulina Fic, Zespół Szkół w Sztutowie 
im. Pamięci Ofiar Stutthofu

Kategoria opowiadanie:
I miejsce – Ewa Jermakowicz, Zespół Szkół w Ustro-
niu Morskim Gimnazjum im. Orła Białego
II miejsce – Anna Jakubiak, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 2, Gimnazjum nr 3 w Słupsku
III miejsce – Paulina Traczuk, Zespół Szkół w Sztu-
towie im. Pamięci Ofiar Stutthofu

Kategoria reportaż:
I miejsce – Klaudia Szamotulska, Gimnazjum nr 25, 
Gdańsk
II miejsce – Marta Jędrzejczyk, Zespół Szkół Budow-
lano-Architektonicznych, Gdańsk
III miejsce – Magdalena Siemaszko, Zespół Szkół Bu-
dowlano-Architektonicznych, Gdańsk

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria fotografia:
I miejsce – Agata Gnaś, Gimnazjum nr 5, Szczecin
II miejsce – Martyna Długi, Gimnazjum, Jastarnia
III miejsce – Adam Baranowski, Gimnazjum nr  3, 
Słupsk

Wyróżnienie: Agata Mrozek, Technikum nr  14,  
ZSIŚ CKU Gdańsk

Kategoria malarstwo:
I miejsce – Fabiola Kwasowiec, I LO im. M. Koper-
nika, Gdańsk
II miejsce – Małgorzata Pszonak, Zespół Szkół Bu-
dowlano-Architektonicznych, Gdańsk
III miejsce – Joanna Lewandowska, I LO im. M. Ko-
pernika, Gdańsk

Wyróżnieni: Maciej Lipski, Zespół Szkół im. Stefana 
Żeromskiego, Darłowo, Aleksandra Strzelecka, Ze-
spół Szkół w Darłowie, Krystyna Rządkowska, Gim-
nazjum nr 3, Słupsk, Noemi Staniszewska, V LO , 
Gdańsk

Kategoria collage:
I miejsce – Ida Perka, Zespół Szkół w Darłowie
II miejsce – Małgorzata Konopka, Gimnazjum, Ja-
starnia
III miejsce – Maksymilian Derda, Gimnazjum nr 3, 
Słupsk

Wyróżnieni: Martyna Wojciechowska, Gimnazjum 
nr  2, Słupsk, Agata Murawska, Gimnazjum nr  5, 
Szczecin, Aleksandra Tarnowska, Gimnazjum nr 3, 
Słupsk
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Wyróżnieni: Katarzyna Siuchnińska, Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Łebie, Anna Gallon, 
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ko-
łobrzegu

Kategoria reportaż:
I miejsce – Bartosz Marcinkowski i Przemysław 
Dziarnowski, Pomorskie Centrum Edukacji w Szcze-
cinie
II miejsce – Michał Sosnowski, Zespół Szkół w Ustro-
niu Morskim, Gimnazjum im. Orła Białego

Wyróżnienie: Agnieszka Zielińska, Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Łebie

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria malarstwo:
I miejsce – Oliwia Śliwiana, Gimnazjum nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi w Kołobrzegu
II miejsce – Adam Brzozowski, Gimnazjum im. ks. 
A. Radomskiego w Wierzchucinie

Kategoria grafika, rysunek:
I miejsce – Marta Kacpura, II LO im. Kazimierza Ja-
giellończyka w Elblągu
II miejsce – Teresa Beczyczko, Gimnazjum im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Łebie
III miejsce – Aleksandra Kimak, Gimnazjum im. ks. 
A. Radomskiego w Wierzchucinie

Kategoria fotografia:
I miejsce – Martyna Długi, Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Jastarni
II miejsce – Oskar Barański, Zespół Szkół Morskich 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu
III miejsce – Julianna Bięga, Samorządowy Zespół 
Szkół w Gniewinie

2010
X finał „Natura 2000 – turystycznym wyzwaniem 
dla mojego nadmorskiego regionu”
9-10 września 2010 r., Ustronie Morskie

KONKURS LITERACKI
Kategoria proza:
I miejsce – Marta Garska, II Liceum Ogólnokształ-
cące w Sopocie
II miejsce – Ewa Bielak i Maja Rymaszewska, Gim-
nazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim
III miejsce – Monika Kloc, Katolickie Liceum Ogól-
nokształcące im. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Szczecinie

I wyróżnienie – Paulina Hnatkowska, Zespół Szkół 
nr 2 Gimnazjum nr 2 im. Józefa Wybickiego w Ko-
łobrzegu
II wyróżnienie – Natalia Skrobania, Katolickie Li-
ceum Ogólnokształcące im. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Szczecinie

Kategoria wiersz:
I miejsce – Aleksandra Budny, Zespół Szkół nr 4 im. 
I.J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim
II miejsce – Paulina Borowicz, Zespół Szkół Mor-
skich w Darłowie
III miejsce – Paweł Solarz, Zespół Szkół w Cedrach 
Małych, Gimnazjum

I wyróżnienie – Julia Kajdasz, Gimnazjum Publiczne 
nr 3 w Świnoujściu
II wyróżnienie – Maria Magdalena Krawczyk, Kato-
lickie Liceum Ogólnokształcące im. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Szczecinie

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria malarstwo:
I miejsce – Małgorzata Kanik, I Liceum Ogólno-
kształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku
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2011
XI finał „Natura 2000 – ekologiczne dziedzictwo 
twojego regionu”
8-9 września 2011 r., Sopot

KONKURS LITERACKI
Kategoria proza:
I miejsce – Monika Kloc, Katolickie Liceum Ogól-
nokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Szczecinie
II miejsce – Martyna Masiak, Gimnazjum im. Orła 
Białego w Ustroniu Morskim
III miejsce – Klaudia Kołtonowska, Zespół Szkół nr 4 
w Pruszczu Gdańskim

Wyróżnienie – Paulina Witkowska, Miejskie Gimna-
zjum w Darłowie, Klaudia Wojciechowska, Miejskie 
Gimnazjum w Darłowie

Kategoria wiersz:
I miejsce – Dominika Krzyszczyk, Zespół Szkół 
w Sztutowie
II miejsce – Anna Zdrojewska, Zespół Szkół w Sztu-
towie
III miejsce – Aleksandra Rymczuk, Zespół Szkół 
Morskich w Darłowie

Wyróżnienie – Patrycja Kasińska, Zespół Szkół Mor-
skich w Darłowie, Kasia Malinowska, Publiczne 
Gimnazjum w Pszczółkach

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria fotografia:
I miejsce – Paulina Cieślak, Zespół Szkół w Sztutowie
II miejsce – Karol Tymoszewski, Gimnazjum nr  4 
w Pruszczu Gdańskim
III miejsce – Sonia Pąk, Gimnazjum im. Orła Białe-
go w Ustroniu Morskim

Wyróżnienie – Joanna Nowak, III Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Pawła II w Elblągu, Natalia Hinz, 
Gimnazjum im. Ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie

II miejsce – Teresa Beczyczko, Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Łebie
III miejsce – Klaudia Bielińska, Zespół Szkół w Ce-
drach Małych

I wyróżnienie – Adrianna Thiel, Niepubliczne Gim-
nazjum w Pucku
II wyróżnienie – Adam Brzozowski, Gimnazjum im. 
Ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie

Kategoria rysunek/grafika:
I miejsce – Alicja Stokłosińska, V Liceum Ogólno-
kształcące im. Haliny Poświatowskiej w Elblągu
II miejsce – Paulina Damrath, Zespół Szkół nr  4 
w Pruszczu Gdańskim
III miejsce – Dariusz Dziwisz, Gimnazjum w Ustce

I wyróżnienie – Konrad Halendy, Gimnazjum Pu-
bliczne nr 3 w Świnoujściu
II wyróżnienie – Michalina Czuba, Niepubliczne 
Gimnazjum w Pucku

Kategoria fotografia:
I miejsce – Paulina Kotkowska, Zespół Szkół Ekono-
miczno-Handlowych w Lęborku
II miejsce – Krzysztof Koda, Zespół Szkół nr  4 
w Pruszczu Gdańskim
III miejsce – Piotr Kraiński, V Liceum Ogólnokształ-
cące im. Haliny Poświatowskiej w Elblągu

I wyróżnienie – Marta Kanafa, Gimnazjum w Jastarni
II wyróżnienie – Sonia Pąk, Gimnazjum im. Orła 
Białego w Ustroniu Morskim
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Kategoria grafika, rysunek:
I miejsce – Krystian Świacki, Zespół Szkół nr  2 
w Darłowie
II miejsce – Ada Banach, Publiczne Gimnazjum 
w Stegnie

Wyróżnienie – Karina Rochowiak, Zespół Szkół 
w Darłowie, Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Lotników 
Morskich

Kategoria malarstwo:
I miejsce – Justyna Kałdus, Gimnazjum im. Orła 
Białego w Ustroniu Morskim
II miejsce – Natalia Stubba, Publiczne Gimnazjum 
w Pszczółkach
III miejsce – Patrycja Koreike, Publiczne Gimnazjum 
w Pucku

Wyróżnienie – Anna Wójcik, Gimnazjum im. Orła 
Białego w Ustroniu Morskim, Zuzanna Czepukajć, 
Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim

2012
XII finał „Żeglowanie pod okiem Natury”
3 grudnia 2012 r., Koszalin

KONKURS LITERACKI
Kategoria proza:
I miejsce – Martyna Masiak, Zespół Szkół, Gimna-
zjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim
II miejsce – Kamila Lipska, Zespół Szkół, Gimna-
zjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim
III miejsce – Patrycja Kasińska, Zespół Szkół Mor-
skich w Darłowie

Kategoria wiersz:
I miejsce – Dominika Papierkiewicz, Zespół Szkół 
nr 4 im. I.J. Paderewskiego, Gimnazjum nr 4 w Prusz-
czu Gdańskim

II miejsce – Monika Stachewicz, Gimnazjum im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Łebie
III miejsce – Katarzyna Szymańska, Zespół Szkół, 
Gimnazjum w Krynicy Morskiej

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria fotografia:
I miejsce – Marta Ranoszek, Zespół Szkół im. Pamię-
ci Ofiar Stutthofu, Gimnazjum w Sztutowie
II miejsce – Dominika Hernas, Zespół Szkół Mor-
skich w Darłowie
III miejsce – Joanna Nowak, III Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Pawła II w Elblągu

Kategoria rysunek:
I miejsce – Agata Gasyna, Gimnazjum im. gen. M. 
Zaruskiego w Ustce
II miejsce – Ewelina Maj, Zespół Szkół Ekonomicz-
no-Handlowych im. KEN w Lęborku
III miejsce – Michał Wilk, Publiczne Gimnazjum im. 
Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie

Kategoria grafika
I miejsce – Agata Januszewska, Zespół Szkół nr 4 im. 
I.J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim
II miejsce – Justyna Ląkiert, Publiczne Gimnazjum 
im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie
III miejsce – Monika Glapa, Zespół Szkół Ekono-
miczno-Handlowych im. KEN w Lęborku

Kategoria malarstwo:
I miejsce – Emilia Kleina, Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Łebie
II miejsce – Agnieszka Janikowska, Zespół Szkół im. 
Karola Wojtyły w Rotmance
III miejsce – Blanka Borowiec, Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Świnoujściu
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2014
XIV finał „Tradycyjne rybactwo morskie skar-
bem kulturowym Wybrzeża”
23-24 czerwca 2014 r., Puck

KONKURS LITERACKI
Kategoria opowiadanie:
I miejsce – Dominika Łukaszuk, Gimnazjum Pu-
bliczne nr 3 w Świnoujściu
II miejsce – Klaudia Szymczak, Miejskie Gimnazjum 
w Darłowie
III miejsce – Alicja Bartczak, Zespół Szkół w Ustro-
niu Morskim

Wyróżnienie – Kamil Krzyszczyk, ZS w Sztutowie

Kategoria esej:
I miejsce – Mateusz Rudolf, Gimnazjum Publiczne 
nr 3 w Świnoujściu
II miejsce – Marcin Sadowski, Gimnazjum Publiczne 
nr 3 w Świnoujściu
III miejsce – Katarzyna Witkowska, Miejskie Gim-
nazjum w Darłowie

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria fotografia:
I miejsce – Amelia Gawin, Zespół Szkół w Sztutowie
II miejsce – Miłosz Wojtczak, Gimnazjum nr 1 z Od-
działami Integracyjnymi w Kołobrzegu
III miejsce – Marta Lech, Zespół Szkół w Sztutowie

Wyróżnienia: Ignacy Morawski, Gimnazjum nr  1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu, Jacek 
Sorn, Gimnazjum w Mostach, Martyna Miga, Gim-
nazjum w Mostach

Kategoria rysunek:
I miejsce – Sebastian Marszałkowski, Gimnazjum 
w Mostach
II miejsce – Dominika Trzcińska, Gimnazjum nr 4 
w Pruszczu Gdańskim

2013
XIII finał „My dla Morza, Morze dla nas”
5-6 września 2013 r., Szczecin

KONKURS LITERACKI:
Kategoria opowiadanie:
I miejsce – Dominika Borzyszkowska, Niepubliczne 
Gimnazjum w Pucku
II miejsce – Justyna Haftka, II LO im. Bolesława 
Chrobrego w Sopocie
III miejsce – Cezary Bolechowski, Gimnazjum im. 
Orła Białego w Ustroniu Morskim

Kategoria esej:
I miejsce – Maria Heppner, II LO im. Bolesława 
Chrobrego w Sopocie
II miejsce – Wioleta Bartczak, Gimnazjum im. Orła 
Białego w Ustroniu Morskim
III miejsce – Zuzanna Kubiak, Gimnazjum nr  1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

Wyróżnienie – Katarzyna Witkowska, Miejskie Gim-
nazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie

KONKURS PLASTYCZNY:
Kategoria fotografia:
I miejsce – Zuzanna Supińska, Gimnazjum im. Orła 
Białego w Ustroniu Morskim
II miejsce – Sandra Wacławek, Gimnazjum nr  1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu
III miejsce – Wiktoria Zientkiewicz, Zespół Szkół 
w Sztutowie

Kategoria malarstwo, rysunek, grafika:
I miejsce – Wiktoria Gierszewska, Gimnazjum nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu
II miejsce – Ewelina Domańska, Gimnazjum nr 3 im. 
Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu
III miejsce – Cezary Bolechowski, Gimnazjum im. 
Orła Białego w Ustroniu Morskim
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III miejsce – Natalia Hawrylik, Gimnazjum nr  3 
w Gdańsku

Wyróżnienia: Michał Kaczmarczyk, Gimnazjum Pu-
bliczne nr  3 w Świnoujściu, Oliwia Piernikowska, 
Gimnazjum Publiczne nr  3 w Świnoujściu, Michał 
Sus, Gimnazjum nr 3 w Gdańsku

2015
XV fianał „Pamiętajmy o latarniach”
18-19 czerwca 2015 r., Świnoujście

KONKURS LITERACKI
Kategoria opowiadanie:
I miejsce – Marcjanna Krakowska, Gimnazjum nr 4 
w Pruszczu Gdańskim
II miejsce – Olga Rybak, Zespół Szkół nr 4 w Prusz-
czu Gdańskim
III miejsce – Alicja Bartczak, Zespół Szkół w Ustro-
niu Morskim

Kategoria esej:
I miejsce – Daria Krużewska, II Liceum Ogólno-
kształcące w Sopocie
II miejsce – Marta Kamyszek, Gimnazjum nr  4 
w Gdyni
III miejsce – Milena Okuń, Zespół Szkół w Ustroniu 
Morskim

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria fotografia:
I miejsce – Paulina Strojek, Gimnazjum nr 1 w Ko-
łobrzegu
II miejsce – Mateusz Brzeziński, Gimnazjum nr  1 
w Kołobrzegu
III miejsce – Magda Gruszczyńska, Niepubliczne 
Gimnazjum w Pucku

Kategoria rysunek:
I miejsce – Sandra Freihofer, Gimnazjum nr 1 w Ko-
łobrzegu
II miejsce – Natalia Prętka, Gimnazjum w Kosako-
wie
III miejsce – Magdalena Kowal, Zespół Szkół 
im. S. Żeromskiego w Darłowie

Wyróżnienia: Wiktoria Chrzanowska, Gimnazjum 
Publiczne nr 3 w Świnoujściu, Dominika Trzcińska, 
I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Paweł Pręt-
ki, Gimnazjum w Kosakowie, Zuzanna Kowalczyk, 
Gimnazjum w Kosakowie

2016
XVI finał „Bursztyn – złoto Bałtyku”
9-10 czerwca 2016 r., Pruszcz Gdański

KONKURS LITERACKI
Kategoria opowiadanie:
I miejsce – Aleksandra Lorent, Gimnazjum Publicz-
ne „Pomerania” w Dziwnowie
II miejsce – Natasza Dziągwa, Gimnazjum Publiczne 
„Pomerania” w Dziwnowie
III miejsce – Patryk Formella, Publiczne Gimnazjum 
w Pucku

Kategoria esej:
I miejsce – Paulina Dadej, II Liceum Ogólnokształ-
cące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie
II miejsce – Daria Wiśniewska, Gimnazjum im. Orła 
Białego w Ustroniu Morskim
III miejsce – Wiktoria Chrzanowska, Gimnazjum 
Publiczne nr 3 w Świnoujściu

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria fotografia:
I miejsce – Alicja Haratyk, Gimnazjum im. Orła 
Białego w Ustroniu Morskim
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Wyróżnienie – Weronika Radecka, Gimnazjum 
im. Orła Białego w Ustroniu Morskim

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria fotografia:
I miejsce – Damian Burandt, II Liceum Ogólno-
kształcące w Sopocie
II miejsce – Daniela Richert, Zespół Szkół im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich
III miejsce – Alicja Haratyk, Gimnazjum im. Orła 
Białego w Ustroniu Morskim

Wyróżnienie – Jakub Pawlas, Gimnazjum Publiczne 
„Pomerania” w Dziwnowie

Kategoria rysunek:
I miejsce – Mikołaj Hewelt, Niepubliczne Gimna-
zjum w Pucku
II miejsce – Wiktoria Andrulonis, Gimnazjum nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu
III miejsce – Urszula Tomaszewicz, VIII Liceum 
Ogólnokształcące w Gdańsku

Wyróżnienie – Dominika Guzowska, Gimnazjum 
Publiczne nr 2 w Świnoujściu

2018
XVIII finał „Morska droga do wolności”
7-8 czerwca 2018 r., Pruszcz Gdański

KONKURS LITERACKI
Kategoria opowiadanie:
I miejsce – Martyna Borysewicz, Szkoła Podstawowa 
w Wierzchucinie
II miejsce – Wiktoria Andrulonis, Szkoła Podstawo-
wa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu
III miejsce – Patrycja Zasada, Szkoła Podstawowa 
w Ustroniu Morskim

II miejsce – Klaudia Doch, Gimnazjum Publiczne 
„Pomerania” w Dziwnowie
III miejsce – Julia Gryziecka, Gimnazjum nr 1 z od-
działami integracyjnymi w Kołobrzegu

Kategoria rysunek:
I miejsce – Mikołaj Hewelt, Niepubliczne Gimna-
zjum w Pucku
II miejsce – Barbara Kuchnowska, Liceum Ogólno-
kształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku
III miejsce – Michalina Piecychna, Zespół Szkół im. 
Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu

2017
XVII finał „Poza utartym szlakiem – nieodkryte 
skarby Twojego regionu”
8-9 czerwca 2017 r., Dziwnów

KONKURS LITERACKI
Kategoria opowiadanie:
I miejsce – Sonia Sykora-Gozdowska, Zespół Szkół 
nr 4 w Pruszczu Gdańskim
II miejsce – Nadia Litwin, Gimnazjum nr 4 w Prusz-
czu Gdańskim
III miejsce – Marta Stępień, II Liceum Ogólnokształ-
cące w Sopocie

Wyróżnienia: Aleksandra Kas, II Liceum Ogólno-
kształcące w Sopocie, Anna Radka, Gimnazjum im. 
Orła Białego w Ustroniu Morskim, Karolina Jędryk, 
Niepubliczne Gimnazjum w Pucku

Kategoria esej:
I miejsce – Szymon Radzio, II Liceum Ogólnokształ-
cące w Sopocie
II miejsce – Paulina Czmut, Gimnazjum im. Orła 
Białego w Ustroniu Morskim
III miejsce – Zofia Magierska, Gimnazjum nr  4 
w Gdyni
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Kategoria esej:
I miejsce – Anna Radka, Szkoła Podstawowa 
w Ustroniu Morskim
miejsc II i III nie przyznano

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria fotografia:
I miejsce – Laura Dobrowolska, Zespół Szkół nr  8 
w Szczecinie
II miejsce – Alicja Haratyk, Zespół Szkół nr 1 w Ko-
łobrzegu
III miejsce – Wiktoria Andrulonis, Szkoła Podstawo-
wa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

Kategoria rysunek:
I miejsce – Anna Maciejczyk, Szkoła Podstawowa 
w Mielnie
II miejsce – Daria Wasiak, Szkoła Podstawowa 
w Krynicy Morskiej
III miejsce – Maja Brożek, Szkoła Podstawowa w Ce-
drach Wielkich

2019
XIX finał „Jeszcze się tam żagiel bieli… czyli 
morskie opowieści”
12-13 września 2019 r., Krokowa

KONKURS LITERACKI
Kategoria opowiadanie:
I miejsce – Anna Radka, I Liceum Ogólnokształcące 
im. St. Dubois w Koszalinie
II miejsce – Karol Leśnikowski, Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Pruszczu Gdańskim
III miejsce – Blanka Kaminska, Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim

Kategoria wiersz:
I miejsce – Karina Wachowicz, Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim

II miejsce – Patrycja Zasada, Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim
III miejsce – Klaudia Węglowska, Szkoła Podstawo-
wa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim

KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria fotografia:
I miejsce – Aleksandra Sałach, Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim
II miejsce – Alicja Haratyk, Zespół Szkół nr 1 w Ko-
łobrzegu
III miejsce – Ines Zwolak, Gimnazjum nr 4 w Prusz-
czu Gdańskim

Kategoria rysunek:
I miejsce – Patrycja Zasada, Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim
II miejsce – Wiktoria Andrulonis, Szkoła Podstawo-
wa z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu
III miejsce – Oskar Puć, Szkoła Podstawowa w Ce-
drach Wielkich

2022
XX finał „Już nie ma dzikich plaż”
2-3 czerwca 2022 r., Gdańsk

KONKURS LITERACKI
Kategoria opowiadanie:
I miejsce – Zuzanna Stachowska, Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim 
II miejsce – Łucja Wierzbicka, Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Pruszczu Gdańskim 
III miejsce – Wiktor Lipiński, Szkoła Podstawowa 
nr 12 w Gdyni 

Kategoria wiersz:
I miejsce – Aleksy Stańczak, Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim
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II miejsce – Natalia Stańczak, Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim
III miejsce – Alicja Sokołowska, XIX Liceum Ogól-
nokształcące w Gdańsku

KONKURS PLASTYCZNY

Kategoria fotografia:
I miejsce – Julia Kadlec, Szkoła Podstawowa im. Ma-
rii Konopnickiej w Ustroniu Morskim
II miejsce – Piotr Niemcewicz, Szkoła Podstawowa 
nr 48 w Szczecinie
III miejsce – Oliwia Surdyk, Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim

Kategoria rysunek:
I miejsce – Emilia Kwiatkowska, Zespół Szkół Mor-
skich w Kołobrzegu
II miejsce – Urszula Madejsza, Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim
III miejsce – Jakub Ciach, Szkoła Podstawowa w Ce-
drach Wielkich
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