Sierpniowa nawałnica.
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Nigdy nie wiesz co może Ciebie spotkać za kwadrans, godzinę czy dobę. Niszczycielska
fala nawałnicy, która przeszła przez Pomorze i Kaszuby w sierpniu 2017 roku spustoszyła lasy, drogi, domostwa, linie elektryczne i ludzkie serca. „Na Kaszubach największym
kompleksem leśnym są Bory Tucholskie o powierzchni 1170 km². Rozciągają się od Kościerzyny na południe”. Niestety powyższy punkt statystyczny przestał być aktualny
zaledwie w kilka godzin sierpniowej nocy. Na szczęście nie zabrakło setek ludzi dobrej
woli, którzy swoją ciężką pracą wsparli dzieło pomocy poszkodowanym. Bezinteresownie ofiarowali wolny czas, pracę, pojazdy, sprzęt leśny i budowlany oraz serca podane
na dłoni. Wtedy wielkiego znaczenia nabierało słowo „Solidarność”, nie ta związkowa,
ale ta zwykła ludzka.
Jak co roku wakacyjny sierpień w całej Polsce był napełniony relaksowym nastrojem, pełne morskie plaże opalających się osób i korzystających z ochładzającej
wody turystów. Długie kolejki spacerowiczów na górskich szlakach turystycznych, taki
obraz mogliśmy oglądać w pierwszej dekadzie sierpnia. I pewnie podobnie byłoby
w drugiej i trzeciej dekadzie, lecz w tym czasie w wielu miejscach na Pomorzu trwał
prawdziwy wyścig z czasem w walce o życie, zdrowie i majątek wielu ludzi. Jak światy
równoległe w których dzieją się różne wydarzenia w tym samym czasie. Mój świat
wtedy trwał nad Wisłą.
W pamiętną noc z 11 na 12 sierpnia byłem wraz z żoną Celiną na krótkiej
wycieczce do Tczewa. Miejscowości oddalonej od Gdyni niespełna 70 km. Miasta, które
spełniało w okresie międzywojennym to samo zadanie co Gdynia obecnie. Na brzegu
Wisły od strony Starego Miasta funkcjonował port przeładunkowy obsługujący morskie
statki. Teraz w tym miejscu jest bulwar i promenada. Po porcie pozostały wyłącznie
wspomnienia. W myśl powiedzenia: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” była ochota
pozwiedzać tczewskie muzea i sale wystawowe. Nocleg mieliśmy przy drodze krajowej
nr 1 z oknami od strony północnej.
Spokój wypoczynku co jakiś czas przerywała zbliżająca się burza. Błyski
i grzmoty nadchodzące ze wschodu było słychać już od 23.00. Wyglądałem przez okno
od strony północnej, o godz. 23.36 przyszedł nagły, pierwszy silny podmuch. Brzozy
stojące przed budynkiem wychyliły się do kąta poniżej 45º, to była zapowiedź natury
tego co miało wydarzyć się za kilka godzin na Pomorzu. Doniesienia radiowe mówiły
o niewyobrażalnej tragedii jaka dotknęła tak bliskie sercu mieszkańców Gdyni północne rejony Polski.

Rytel (Gmina Czersk)

15 sierpnia 2017 roku.
W dniu 15 sierpnia miał odbyć się Maraton Solidarności, byłem na prasowej
konferencji inauguracyjnej. Po biegu w okolicy fontanny „Neptuna” w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka miałem wręczać medale najlepszym maratończykom. Decyzja o wyjeździe do Rytla zapadła w niedzielę popołudniu, przeprosiłem

organizatorów podając powód niemożności stawienia się na linię mety w Gdańsku.

Foto nr 1. Rytel 15.08.2017, 9.00.
Łukasz Ossowski i Janina Wasylka podczas odprawy pilarzy i pomocników.

Wszyscy byli trochę zdziwieni moją decyzją, ale życzyli powodzenia. Sam
byłem zaskoczony swoim postępowaniem, gdyż reprezentowanie Prezydenta Miasta
to zaszczyt a ja z tego przywileju zrezygnowałem. Czułem, że moja głowa i ręce będą
bardziej przydatne tam, gdzie stała się tragedia po nawałnicy. W poniedziałek 14 sierpnia nawiązałem kontakt telefoniczny z sołtysem Rytla Łukaszem Ossowskim. Dosłownie
w kilku zdaniach opisał mi sytuację panującą na miejscu.
Pamiętam jak wtedy mówił, że mieszkał przy lesie, a teraz do najbliższego
drzewa ma 4 kilometry. Uzgodniliśmy, co mamy zabrać ze sobą jadąc do Rytla: najcenniejsze to piły spalinowe, łańcuchy zapasowe, oleje silnikowe i benzyna do pilarek.
Z powodu braku prądu najbliższa stacja benzynowa była nieczynna. Łukasz Ossowski
radził by zabrać drobny sprzęt bez którego nie wpuszczą nas do lasu: kamizelki
odblaskowe, kaski, okulary ochronne dla pilarzy, grube rękawice robocze, zapas wody
i pożywienia na 12 h ciężkiej pracy fizycznej.

Foto nr 2. Czekamy na przydzielenie zadań.
Od prawej: Ł. Kostanek, W. Lic, M.i J. Wasylka, J. Kłodziński.

Pamiętałem o przygotowaniu zapasu środków do dezynfekcji ran i zadrapań,
bandaży bawełnianych i elastycznych, plastrów, nożyczek, temblaków i witamin. Szef
sołectwa Rytel prosił o jak największe wsparcie osobowe mając świadomość, że jest to
jest długa i słoneczna przerwa od obowiązków służbowych. Tak ten dzień wspomina
uczestniczka wyjazdu z pomocą do Rytla: „Był 14 sierpnia 2017 roku. Czytałam wydarzenie na FaceBook-u umieszczone przez radnego dr Jarosława Kłodzińskiego. Pierwsza
myśl jaka przychodziła mi do głowy to jak mogę tam być pomocna? W czym się przydam, co będę tam robić? Uznałam, że przecież każda para rąk, nawet tych małych może
się przydać. Zapytałam mojego męża Mariana, czy jedziemy pomóc do Rytla po nawałnicy która przeszła z 11/12 sierpnia? Decyzja zapadła i zaczęliśmy przygotowania
do wyjazdu. Dokonaliśmy stosownych zakupów: suchy prowiant, napoje, narzędzia, odpowiedni ubiór. Wieczorem my i zatankowane do pełna auto było gotowe do wyprawy
w nieznane”. Było zaledwie kilka godzin na skompletowanie ochotników. Utworzyłem
wydarzenie na Facebook-u i zaprosiłem znajomych. Wykonałem kilkanaście telefonów
z prośbą o udział w wyjeździe. Nie liczyłem na wiele. Zbiórka została wyznaczona
na wtorek 15 sierpnia 2017 roku, godz. 5.00 parking przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni Obłuże.

Foto nr 3. Okolice stacji kolejowej PKP Rytel.
Wokół połamane drzewa i pracujący ochotnicy.

Z parkingu CKZiU nr 2 o godz. 5.15 wyjechały dwa samochody, w jednym jechałem ja z Wiesławem Licem, w drugim Janina Wasylka z mężem Marianem. Trzecie
auto jechało bezpośrednio do Rytla z Łukaszem Kostankiem, który po drodze miał
zabrać piłę spalinową z osprzętem oraz sprzęt drwala: ręczną piłę, siekierę, toporki,
łańcuchy i taśmy holownicze. Tak relacjonuje pierwsze dni po nawałnicy: „W poniedziałek powstała idea wyruszenia na pomoc poszkodowanym w okolicach Rytla. We wtorek
rano przyjechaliśmy wraz kilkoma osobami do sołectwa. Na szczęście był to dzień wolny, dzień Matki Boskiej Zielnej. Dzień, który zwyczajowo jest dniem zbierania ziół,
mi kojarzący się z radością i spędzaniem czasu na łonie przyrody. Nasza grupa tak właśnie ten czas spędziła, tylko zamiast zbierać zioła ruszyliśmy pomagać ludziom i zbieraliśmy połamane drzewa”. Łukasza Ossowskiego – sołtysa Rytla spotkaliśmy w cywilnym
sztabie kryzysowym, który został zorganizowany przez mieszkańców sołectwa w Gminnym Domu Kultury.

Był jeszcze drugi sztab kryzysowy tuż nad Brdą w otoczeniu wozów transmisyjnych ogólnopolskich stacji telewizyjnych nazywany przez tubylców „mundurowy”.
Lokalizacja była idealna zaledwie 50 do 100 metrów od drogi łączącej Chojnice z Czerskiem. „Czersk jest usytuowany na trasie między Czarną Wodą a Rytlem” z siedzibą
władz gminnych. Dojścia do namiotów pneumatycznych rozstawionych na drewnianym
pomoście pilnowali funkcjonariusze policji. Dojazd czy wejście w pobliże tego sztabu
dla cywili było niemożliwe. Ja zostałem grzecznie acz stanowczo zawrócony z enklawy
opanowanej przez funkcjonariuszy publicznych, a chciałem tylko się dowiedzieć, gdzie
mogłem znaleźć sołtysa. Dopiero kilometr przed Rytlem ukazał nam się tragiczny obraz
zniszczonych lasów przez sierpniową nawałnicę. Wiesław nagle zaniemówił, bo nie
wierzył w to co zobaczyliśmy. Setki ściętych drzew na równej wysokości ok. 8 m nad
ziemią na obszarze kilku hektarów. Łzy cisnęły się z żalu i ze współczucia dla lokalnej
społeczności.
Po kurtuazji wzajemnego przedstawienia się z sołtysem poszliśmy przygotowywać siebie, sprzęt do trudnej i jak się wkrótce okazało niebezpiecznej pracy. Byliśmy
idealnymi ochotnikami. Przejechaliśmy blisko 100 km przez Czarlin własnymi autami,
gdyż nie było pewności , że jadąc przez Kościerzynę i Brusy dojedziemy do celu. Byliśmy
bardzo dobrze zaopatrzeni w prywatne piły spalinowe, własną benzynę i oleje do
smarowania łańcuchów, prowiant na 12 h pracy, kaski, kamizelki drogowe, okulary,
rękawice i wielki zapał do pracy. Przed Domem Kultury razem z nami stało około 300
ochotników. Sami cywile, głównie z okolicznych miejscowości. Łukasz Ossowski podzielił towarzystwo na pilarzy i pomocników. Wskazał na zadania dla obu grup ochotników
i przeprowadził krótki instruktaż wstępny, po czym wziął do ręki chochlę do zupy by być
widoczny dla zebranych. Wkrótce jednak otrzymał kijek do uni-hokeja bo był dłuższy
i kolorowy. Poprowadził 300 osób w okolice stadionu, stacji PKP Rytel i na prywatne
posesje by usuwać powalone drzewa. Gałęzie i mniejsze konary miały być przenoszone
bliżej drogi, by łatwiej było je wywozić poza wioskę. Naszym zadaniem było usunąć
powalone drzewa w czterech zagrodach domowych. Drzewa zalegały w sadach, oczku
wodnym, na dachach domów, garaży i wiat.
Do naszej grupy dołączyło około dwudziestu innych ochotników. Szybko
okazało się, że jednym z nich jest Piotr z Mostów koło Gdyni. Pracę w tym domostwie
opisał ochotnik z Gdyni: „Początkowo posprzątaliśmy kilka domostw. Wyglądało to jak
najazd pozytywnych wariatów. Na posesje wchodziło kilkanaście osób odpalało piły
i w kilkadziesiąt minut z podwórka przywalonego drzewami tworzyliśmy ponownie
zdatne do życia miejsce. Reakcja mieszkańców to było głównie zaskoczenie, bo jak to
przychodzą ludzie sami pytają się czy pomóc i zaczynają działać. Byliśmy tak zabiegani
i zajęci w szale pomocy, że nawet zapominaliśmy o piciu i jedzeniu”. W sumie to należy
przyznać rację, że nie patrzylismy na to kiedy będzie przerwa, każdy sam regulował czas
pracy i odpoczynku. A bezpieczeństwo przy pracy było naszym priorytetem.

Foto nr 4. Wiejska zagroda w Rytlu oczyszczona
z powalonych drzew i krzewów.

Byliśmy świadomi, że nabieramy doświadczenia w pracy zespołowej. Bardzo
szybko udało się zorganizować ludzi w dwie grupy po kilkanaście osób. W każdej z nich
było trzech pilarzy i kilku pomocników do wynoszenia kawałków pni i wyciętych gałęzi.
Przy okazji pomocy ludziom z Rytla, którzy mieli zasypane drzewami oczko wodne a ich
korony leżały na dachu domu okazało się, że niesiemy pomoc teściom mojego kolegi
Arkadiusza, z którym wychowaliśmy się na gdyńskim Oksywiu. Janina Wasylka tak opisuje pierwsze nasze zadanie. „Weszliśmy na obce podwórko i zaoferowaliśmy pomoc
w usuwaniu drzew. Wokół domostwa krzątały się 3 osoby, ale ich praca nie przynosiła
większego efektu. Trafiliśmy do gospodarstwa gdzie pani ze złamana ręką podeszła do
mnie i dziękowała za pomoc. Mąż zmarł 4 lata temu, jestem sama z tą złamaną ręka
niewiele mogę zrobić. Nie dałabym rady sprzątnąć tych drzew, w oczku wodnym to już
do końca mojego życia bym nie usunęła tych drzew”. Po trzech godzinach zarządziłem
odpoczynek, gdyż robota była zrobiona. Od Łukasza Ossowskiego otrzymałem alternatywę, uporządkować pobliski cmentarz lub całym oddziałem udać się w najbardziej

newralgiczne miejsce pomiędzy Brdę i kanał Brdy. Po naradzie uznaliśmy, że umarli
mogą jeszcze trochę poczekać, a my idziemy tam, gdzie nasze pilarki spalinowe będą
wydajnie pracowały.

Foto nr 5. Proces wyciągania pierwszego drzewa
z kanału Brdy.

Z relacji Łukasza Kostanka dowiadujemy się, że grupa ochotników rosła nam
jak na drożdżach: „Po dwóch godzinach nastąpiło przemieszczenie sił w rejon kanału
Brdy. Nasza grupa z kilkunastu osób powiększyła się do osób kilkudziesięciu. Dołączyli
się do nas ochotnicy z okolicznych gmin jak i osoby z innych części Polski oraz mieszkańcy z posesji, które oczyściliśmy. Zadanie było proste w założeniach i zarazem bardzo
trudne do wykonania: oczyścić kanał z powalonych drzew by woda miała swobodny
przepływ. Gdybyśmy tego nie wykonali Brda przelałaby się nad wałami i zalała okoliczne domy. Tworzyliśmy przejazdy z drogi leśnej do kanału by ciężki sprzęt na który
liczyliśmy mógł dojechać do kanału i wyciągać kłody. Stworzyliśmy 1,5 km odcinek
z wjazdami dla sprzętu”. Tam spotkaliśmy sołtysa z miejscowości Gutowiec koło Czerska
z mieszkańcami, którzy nie wiedzieli co ze sobą zrobić. Przyłączyli się do nas. Było
nas ponad 50 osób, kobiet i mężczyzn. Podzieliłem ludzi na 4 ekipy po 12 osób, w tym
2-3 pilarzy, reszta pomocników.
Pomiędzy drogą a kanałem było od 5 do 50 mb terenu pokrytego dziesiątkami
powalonych drzew. Wyznaczyłem zadanie jednakowe dla wszystkich. Wykonać przepu-

sty o szerokości 6 mb wolne od drzew i krzaków od drogi do kanału po to, by mógł
wjechać ciężki sprzęt (ciężarówki z HDS i koparki) po drzewa tarasujące koryto kanał
Brdy. Wykonaliśmy ponad 20 takich przepustów. Jeden wojskowy HDS pomagał nam
całą godzinę, ale człowiek nie radził sobie ze sprzętem. Wojskowe ciężarówki z napędem na trzy osie woziły kanapki i herbatę, zamiast walczyć z nami. Około 15.00 dotarliśmy do pierwszej zapory, 3 km od Rytla. Zarządziłem odpoczynek. Przywiozłem wodę,
napoje, bułki, kanapki, ciastka i arbuzy. O godzinie 15.45 podjąłem decyzję o wyciągnięciu jak się potem okazało pierwszego tego dnia drzewa z kanału. Pech chciał,
że było wielkie, ciężkie z wielkimi konarami. Żołnierze prawdopodobnie z Chełmna
odmówili nam pomocy HDSa. Mieliśmy mega zapał, piły spalinowe, Jeepa Wranglera
i prywatną koparkę. Główny pień przecięliśmy ok. 6 m od korzeni i wyciągnęliśmy na
brzeg. Potem kolejne konary i około 16.30 drzewo było już za drogą.
Filmik z akcji na drzewie, gdzie „BHP to czasem u nas szwankowało” obejrzało
ponad 62 tysiące osób. Było w tym trochę szaleństwa, ale dopięliśmy celu. Tak tą
sytuację opisał towarzysz pracy: „Nastąpiła decyzja o wyciągnięciu pierwszej kłody
samodzielnie, niestety ciężki sprzęt na który liczyliśmy nie pojawił się. Do naszej grupy
dołączył się operator wraz ze swoją koparką, który również był wolontariuszem. Po
blisko półtora godzinnej akcji wyciągnęliśmy pierwsze drzewo z kanału Brdy”. Około
16.40 dostaliśmy informację, że cywile mają zejść z drogi i udać się bliżej Brdy. Za kilka
minut spomiędzy powalonych drzew naszym oczom ukazały się czerwone i niebieskie
pulsujące światła kolumny uprzywilejowanej. Przejechali może 1 metr od nas z wyraźnie zdziwionymi minami, że nas widzą w pełnym rynsztunku i piłami w rękach.
Wieś „Rytel to największa po Czersku miejscowość w gminie Czersk” nie
ucierpiała przez nawałnicę. Zniszczone zostały lasy państwowe i prywatne. Ci którzy je
ubezpieczyli mogą spać spokojnie. Trwa szacowanie szkód. Drzewa tarasowały rzekę,
kanał, drogi, zrywały linie energetyczne. Brak prądu szczególnie utrudniał funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Gdy zostaną usunięte zwalone drzewa z kanału i rzeki
znów powrócą tam żaglówki i kajaki: „Rytel obecnie jest to znana miejscowość turystyczna jako etap w spływach po Brdzie”. I po uporządkowaniu koryta rzeki ta funkcja
turystyczna nadal będzie spełniana. „Dzień dobiegał końca, byliśmy bardzo zmęczeni,
ale gdyby nie zmierzch pracowalibyśmy dłużej. W jednym miejscu zgromadziło się
kilkadziesiąt osób które miały jeden cel: pomagać. Byli to ludzie będący maturzystami
jak i osoby w wieku emerytalnym. Każda z tych osób pracowała na miarę swoich możliwości, ktoś przynosił wodę, kto inny dźwigał kłody niczym Herkules. Jakaś osoba
potrafiła ostrzyć łańcuchy i gdy nie miała siły piłować dbała o narzędzia pracy innych
osób. To była prawdziwa solidarność ludzka. Wiem, że w przyszłości będziemy mogli
ponownie wyruszyć z pomocą, nabraliśmy doświadczenia.W tym dniu zjednoczyli się
wspaniali ludzie, którzy swoją misję powtórzyli w kolejne weekendy sierpnia niosąc
pomoc dla osób poszkodowanych w tej burzy”. Długi a zarazem krótki dzień kończył się
w mgnieniu oka. Na naszym odcinku od Rytla do pierwszej zapory nie było już żywego
ducha. Potem od okolicznych mieszkańców dowiedzieliśmy się, że to miejsce zostało
odnotowane na kartach historii: „W pamięci mieszkańców pozostał rok 1806, gdy zatrzymał się tu Król Fryderyk Wilhelm III, uciekający przed wojskami napoleońskimi do

Królewca. Miejsce to nadal nazywa się Konigortem (od Konig Ort)”. Dalej droga wzdłuż
kanału Brdy biegła do kolejnej zapory: „Mylof to niewielka osada nad Brdą, leży ona
6 km na zachód od Rytla. Tu swój początek ma Wielki Kanał Brdy. Wybudowano go
w połowie XIX wieku”. Po kwadransie dotarliśmy do cywilnego centrum zarządzania
kryzysowego w Gminnym Domu Kultury. Tam dowiedzieliśmy się o wizycie przedstawicieli rządu polskiego. Jednak nas te opowieści już nie interesowały. Byliśmy mega
zmęczeni. Mieliśmy bardzo prozaiczne życzenia, od chłodnego arbuza, przez kąpiel
w rzece po nadrobienie zaległości sennych. Przedstawiłem Łukaszowi Ossowski co udało nam się zrobić oraz o przejeżdżającej kolumnie rządowej. Po przyjacielsku uścisnęliśmy sobie dłonie i żegnaliśmy się z zamiarem powrotu już w najbliższą sobotę, by dalej
kontynuować porządkowanie sołectwa po nawałnicy. W pełni świadomi spełnionego
obywatelskiego i ludzkiego obowiązku udaliśmy się w drogę powrotną do naszych
domów, do Gdyni.

Trzebuń (Gmina Dziemiany)
19 sierpnia 2017 roku.

Przygotowania do wyjazdu do Rytla na najbliższy weekend 19 i 20 sierpnia
zaczęły się w piątek rano. Zadzwoniłem do szefa operacji kryzysowej sołtysa Łukasza
Ossowskiego. Okazało się, że po emisji materiału w TVP Info przez kilka dni z rzędu o
akcji w Rytlu do jego wsi zjechało każdego dnia po 1500 ochotników. Było ich tak dużo,
że robotę wydzierali sobie z rąk. W połowie czwartku „zamiatali” lasy, pola z igieł i liści.
Jednak zanim tak się stało należy przyznać, że wielkim poświęceniem i odwagą wykazały się ekipy pilarzy i pomocników, którzy oczyszczali kanał Brdy z powalonych drzew.
Po pas w wodzie z piłami w ręku, cięli drzewa na kawałki i jak po sznurku one trafiały na
brzeg. W głębszych miejscach pilarze mieli założone kapoki przytrzymywani przez kolegów. Nie było innego wyjścia, gdy groziło realne zagrożenie powodzią. Z przykrością
należy zauważyć, że w kanale Brdy pracowali w większości cywile, jeżeli byli przy brudnej robocie funkcjonariusze w mundurach to były sporadyczne jednostki. Szacun Panie
i Panowie, szacun dla Łukasza i jego ekipy, szacun dla pilarzy i pomocników. Z Łukaszem
Ossowski uzgodniliśmy, że nasze ręce i piły łańcuchowe ekipy z Gdyni i okolic mogą być
wykorzystane w innych miejscach, jeszcze tam, gdzie pomoc jeszcze nie dotarła.
Trzebuń – Gmina Dziemiany. Ta miejscowość została wskazana przez sztab
kryzysowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, Brusach i Dziemianach. Umówiłem się z szefem strażaków z Dziemian, że będę miał około 50 osób. Poprosiłem,
by znaleziono nam obiekty użyteczności publicznej, domostwa ludzi biednych, zagubionych w obecnej sytuacji, tych, których nie stać na wynajęcie ludzi do pracy. Władze
w Dziemianach miały nam przygotować front robót dla czterech grup po kilkanaście
osób zaopatrzonych w piły łańcuchowe i ręce ochotników do prac porządkowych
(drzewa: na dachach, na polach, na drogach, uszkodzone stodoły i inne obiekty do
rozbiórki).

Foto nr 6. Zbiórka, instruktaż wstępny
i dokonanie spisu ochotników przy Urzędzie Miasta Gdyni.

Na miejsce zbiórki wyznaczyliśmy dwa miejsca: 6.00 parking przy CKZiU nr 2
w Gdyni Północ oraz 6.30 pod Urzędem Miasta Gdyni. Dzięki zaangażowaniu Dyrektora
ZKM Gdynia prof. Olgierda Wyszomirskiego na ochotników czekał specjalnie podstawiony autobus. Janina Wasylka, już organizator wyjazdu od każdego ochotnika przyjęła
podpis pod oświadczeniem, że jedzie dobrowolnie, na własne ryzyko i jest świadomy
niebezpieczeństw z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Wkrótce potem wyruszyliśmy
samochodami i specjalnym autobusem w kierunku Korne, tak czekali kolejni ochotnicy
z Tokar, Lipusza, Wiela i Dziemian. Przed wyjazdem odwiedził nas Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Mówił do gdyńskich ochotników: „To Wy jesteście naszymi bohaterami”,
te słowa na długo zapadły w naszych głowach i niosły nas do pomocy poszkodowanym.
Sobotni poranek 19 sierpnia opisała Agnieszka Kurowska w swoich wspomnieniach z niesienia pomocy dla poszkodowanych w nawałnicy. „Sierpniowa sobota zaczęła się dla nas bardzo wcześnie bo budzik zadzwonił o 5:00. Pobudka była trudna bo za
oknem szumiał ulewny deszcz. Pierwsza myśl: „Śpimy dalej, przecież w deszczu nie da
się pracować”. Jednak kolejna myśl była mocniejsza: „co z tego że deszcz pada, skoro
tam ludzie nie mają gdzie mieszkać, jak przejechać, na czym wody ugotować – a skoro

pada tym bardziej może być potrzeba pomoc. Na miejscu zbiórki w Gdyni pod Urzędem
Miasta spotkaliśmy organizatorów wyjazdu Janinę Wasylka i Jarosława Kłodzińskiego
a także Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz ludzi uzbrojonych w piły,
grabie, rękawice oraz chęć do pracy. Po zakończeniu czynności organizacyjnych i ustaleniu zasad wyruszyliśmy w drogę do miejscowości Trzebuń w gminie Dziemiany.
Na szczęście deszcz ustał i zza chmur wyłoniło się słońce”. Trochę optymizmu i świat
wydaje się o wiele piękniejszy. Później okazało się, że była wielka potrzeba tłumaczenia
sobie wielu zdarzeń losowych.

Foto nr 7. Plandeki przywiezione z Gdyni szybko znalazły się na stodołach rolników w Trzebuniu.

Do miejscowości Trzebuń dotarliśmy na 8.30. W umówionym miejscu czekali
na nas wójt i sołtys. Z krótkim przystankiem w Korne dotarliśmy samochodami osobowymi i autobusem na miejsce zbiórki. „Wydawało się nam, że wiemy co możemy zastać
na miejscu – w końcu w mediach było dużo zdjęć, filmów i relacji ukazujących skutki
nawałnicy. Jednak gdy dotarliśmy na miejsce nie mogłam powstrzymać łez. Żadne filmy, żadne zdjęcia, żadne słowa nie są w stanie oddać tego co zobaczyliśmy. Bo oprócz

zniszczonego dobytku i otoczenia spotkaliśmy ludzi. Jedni działali, walczyli ze skutkami
żywiołu, innych opanowała złość na to co się stało, ale byli też ludzie bezradni, bezsilni,
nadal wystraszeni i zaszokowani tym, że w 20 minut runął ich świat”. Podzieliłem naszą
ekipę na cztery drużyny – 3 pilarzy i 8-12 pomocników w każdej. Wójt i sołtys wymieniali obce nam nazwy miejsc, gdzie mają trafić ratownicy z Gdyni. Ufaliśmy, że wybrali
optymalne miejsca. Objechaliśmy autem Trzebuń i okolice. Mieliśmy od mieszkańców
Gdyni dary dla poszkodowanych. Wójt mówił nam, że nawałnica nie wyrządziła dużych
strat w samej miejscowości tylko w lasach. I z tym się zgadzamy. Zrujnowane zostały
3 posesje położone w lesie lub blisko lasu.

Foto nr 8. Pomagaliśmy w zagrodach rolników usunąć drzewa
z ogrodów i podwórek.

Tam doznaliśmy szoku. Wszyscy właściciele zniszczonych domów odmówili
przyjęcia pomocy! Powód. „Im nigdy nikt nie pomagał. Cała pomoc zawsze zatrzymywała się w Dziemianach”. Dziemiany jako miejscowość w ogóle nie ucierpiały w trakcie
nawałnicy. Dary z Gdyni zostawiliśmy w czterech innych domostwach. Znaleźliśmy
miejsca w których nasza pomoc byłaby potrzebna, jednak tam naszych ekip lokalne
władze nie skierowały. W okolicznych domach byli ludzie biedni, schorowani, samotni,
z małymi dziećmi, którym pomoc bardzo była potrzebna.

Foto nr 9. Skończona praca usuwania drzew
na drodze do Zimnej Kawy 600 mb.

Ochotnicy z Gdyni i okolic wkładali w to co robili dużo energii i zapału. Wypełniali
misję, którą sami sobie wyznaczyli. Niejednokrotnie urzędnicy, menadżerowie
w firmach, przedstawiciele handlowi, nauczyciele, ludzie dobrej woli. „Podzieleni na
grupy ruszyliśmy do pracy – pilarze odcinali gałęzie i pnie powalonych drzew czy desek
ze zniszczonych zabudowań, pomocnicy odnosili je na sterty bądź odciągali na boki
odblokowując drogę. Praca szła szybko i sprawnie. Powoli mijał szok po zetknięciu się
z tragedią i pojawiały się uśmiechy i rozmowy. Choć momentami było wesoło i wydawać by się mogło, że dobrze się bawimy każdy z nas dawał z siebie wszystko żeby zrobić
jak najwięcej w tym ograniczonym czasie jakim dysponowaliśmy. Przerwy w pracy były
dyktowane rytmem tankowania pił spalinowych – wtedy była chwila gdy ktoś podał
butelkę z wodą, ktoś inny poczęstował czymś słodkim czy batonem energetycznym.
Poznawaliśmy się przy pracy i choć dla większości to było pierwsze spotkanie, to każdy
z nas był otwarty na innych i gotowy do pomocy oraz współpracy. Fantastyczne było
poczucie wspólnoty w dążeniu do celu wzmocnione faktem, że na miejscu spotkaliśmy
wielu innych wolontariuszy którzy z różnych zakątków Polski przyjechali z pomocą potrzebującym. W ciągu dnia do naszej grupy dołączali kolejni ochotnicy z Gdyni i okolic
więc nasza grupa rosła w siłę a my czuliśmy prawdziwą, niewymuszoną ludzką SOLIDARNOŚĆ”. Do końca soboty 19 sierpnia ekipy z Gdyni i okolic pracowały u rodzin którym pomoc była bardzo potrzebna. Znaleźliśmy zniszczone domy, stodoły, drewutnie,
powalone drzewa w gospodarstwach rolnych. Kilku osobowe grupy pracowały w Lampkowie, Zimnej Kawie, Wilczewie i Dywanie. Pilarze i pomocnicy widzieli wdzięczność
w oczach tych ludzi, ale nie po nią oni tam jechali. Na koniec dnia wszyscy uczestnicy
naszej żółto - niebieskiej grupy stopniowo spotykali się do pracy przy torowaniu drogi
przez las - 600 metrów zawalonych przez połamane drzewa. A gdy dotarliśmy na jej
koniec zobaczyliśmy jak liczna jest nasza drużyna i jak dużo możemy razem zdziałać, ile
przeszkód pokonać, ile kłód spod nóg usunąć. To był moment w którym otrzymaliśmy
zapłatę za poranną decyzję – olbrzymią satysfakcję i wiarę w ludzi.

Niedziela 20.08.2017
Turzonka

Spotkanie wyznaczone o 6.00 przed Urzędem Miasta Gdynia. Było nas zaledwie kilka osób. Pozostali byli umówieni, że będą w Korne przy stacji benzynowej lub na
stacji kolejowej PKP Kalisz. Stamtąd kolumna samochodów ruszyła w kierunku drogi
pożarowej nr 15, która niedzielnego przedpołudnia miała być naszym wyzwaniem.
W niedzielę 20 sierpnia pracowaliśmy na rzecz Nadleśnictwa Lipusz, usuwaliśmy
wiatrołomy z drogi, która według okolicznych mieszkańców była szlakiem rowerowym
do szkoły w Kaliszu. Gdybyśmy tej drogi nie uporządkowali to dzieciaki jeździłyby około
2 km dłuższą trasą. O 9.00 rano byliśmy już na miejscu. Auta bezpiecznie zaparkowane,
ludzie przebrani w niebieskie i żółte koszulki, piły zatankowane, kaski na głowach,
okulary na nosie, rękawice na rękach. Utworzyliśmy dwie drużyny: dwóch pilarzy
Foto nr 10. Trzebuń. Porządkowanie zniszczonych drewutni.

i ośmioro pomocników. Ilość i grubość położonych drzew była tak wielka, że nie widzieliśmy drogi pod konarami i liśćmi. Do roboty zabrali się pilarze, cięli wpierw gałęzie,
które wędrowały na skraj drogi. Potem główny pień na kawałki, które ręcznie udawało
się wywlec poza drogę. Tempo pracy było iście gdyńskie. Drużyny wypracowały średnią
robót na 15 mb czystej drogi w 10 minut. Pracowali jak na akord. Idealne zgranie pilarzy
z pomocnikami. „Kolejny dzień wyglądał i brzmiał podobnie – sztab ludzi ubranych
w żółte i niebieskie koszulki uwijał się przy oczyszczaniu leśnej drogi a w lesie zamiast
śpiewu ptaków słychać było hałas pił i okrzyki: „uwaga!”, a dookoła roztaczał się ten
sam smutny krajobraz lasu bez drzew”. Cały urobek był pozostawiany na poboczu,
uznaliśmy, że priorytetem jest sprawienie by droga była przejezdna. Po dwóch godzinach pracy drużyny dotarły do ściany lasu, który nie ucierpiał w wyniku nawałnicy.

Foto nr 11. Turzonka. Droga pożarowa nr 15.
Usuwanie z drogi zagradzających przejazd drzew.

Na tym obszarze w poprzek drogi leżały pojedyncze drzewa. Zachodziliśmy
w głowę, jak tak silny wiatr wybierał pojedyncze olbrzymie drzewa na swoje ofiary.
W końcu dotarliśmy do drogi leśnej prowadzącej z Trawic do Kalisza. W trakcie rekonesansu po lesie napotkaliśmy jeszcze jeden skrót do Kalisza przy starym płocie wykonanym z betonowych słupów. Z tamtej drogi usunęliśmy zaledwie 5 drzew by cały odcinek
o długości 400 mb był całkiem przejezdny. Na jedną z przerw w pracy zjawili się okoliczni
mieszkańcy, którzy przywieźli nam gorącą herbatę i kawę, wiejskie mleko i kaszubskiego kucha. Po zakończonej robocie zjawił się gość, który przedstawił się jako Leśniczy
w Trawic, chwalił ogrom wykonanej pracy, skrupulatność oraz skuteczność w działaniu.
Czy zrobiliśmy wiele?

Foto nr 12. Kolejne drzewa tarasujące drogę do Kalisza
wędrują na pobocze.

Udrożniliśmy na długości ok. 3000 mb Drogę Pożarową nr 15 od skrzyżowania
z Drogą Pożarową nr 30 w kierunku Kalisza Pomorskiego. Na naszej drodze leżało
kilkadziesiąt drzew iglastych i liściastych różnych gabarytów. Po przerwie kawowej
(kawa i herbata od rolnika z Turzonki) pojechaliśmy zdejmować powalone drzewa
z kartofliska i z pola na siew oziminy. Nawiązując do wypowiedzi rolnika w trzy godzinywszyscy zrobiliśmy tyle ile jego rodzina zrobiłaby w pięć dni roboczych. Na fajrant
umyliśmy dłonie i twarze po partyzancku wodą z butelek. Gdy zbieraliśmy się do wyjazdu gospodarze zapraszali nas na wiejską kolację. Chcieliśmy odmówić i jechać prosto
do Gdyni, ale przekonali nas mówiąc, że sami nie zjedzą trzystu kanapek, które gospo-

dynie przygotowały. Pierwszy łyk kawy i pierwszy gryz wiejskiego chleba z mielonką
własnej roboty szybko przekonał nas o słusznie podjętej decyzji pozostania w zagrodzie. Poza chlebem wszystko do jedzenia było własnej produkcji. Ogórki kiszone były
najlepsze. Dziewczyny kilkakrotnie deklarowały, że to już ostatnia kanapka, którą zjadały. Proszę nam wierzyć, wszystko było tak pyszne, że nie chciało się wstawać od stołów
postawionych pod wielką akacją. Nieskrępowanie zabraliśmy to co pozostało na drogę.
Przed nami było blisko 100 km do naszych domów. Wszyscy byli wielce zmęczeni, spoceni, brudni od kurzu i żywicy, specyficznie pachnący jak ktoś zauważył.
Z każdego dnia naszej pracy na rzecz poszkodowanym były robione liczne
fotografie i nagrywane były krótkie filmiki. Cały ten dorobek udało się przedstawić
na dwóch spotkaniach z mieszkańcami Gdyni, które zorganizowaliśmy na Oksywiu i na
Grabówku. W weekendy organizowaliśmy wyjazdy na bezpośrednią pomoc dla Kaszubów. W środku tygodnia w dni robocze wezwaliśmy do zbierania darów dla poszkodowanych. Wyznaczyliśmy dwa miejsca (CKZiU nr 2 na północy Gdyni i GCOP w Śródmieściu)
do których trafiały dary dedykowane: środki czystości i higieny osobistej, artykuły szkolne, trwale zamknięta żywność, słodycze i produkty wysokokaloryczne, materace,
poduszki, koce, ręczniki, woda mineralna gazowana i niegazowana. Zebrane dary,
w trakcie wyjazdów weekendowych były zawożone bezpośrednio do potrzebujących.
W akcję niesienia pomocy w Gdyni zaangażowało się kilkadziesiąt osób. To był wielki
zaszczyt i przyjemność móc pracować w takim gronie.

Harcerska Baza Obozowa –

Czernica – sobota 26.10.2017
Wyruszyliśmy spod Urzędu Miasta Gdynia z grupą ponad 20 osób w okolice
Chojnic pomagać harcerzom. Dzisiaj to oni potrzebują naszej pomocy. Obóz był zniszczony przez powalone drzewa, namioty porozrywane. Dwa dni wcześniej zadzwoniła
do nas Starościna kościerska z zapytaniem, czy w sobotę udałoby się wygospodarować
mała drużynę do pomocy w Gminie Lipusz? Na zbiórce jeszcze w Gdyni wytypowałem
pilarzy z doświadczeniem i charakterem do których nie miałem wątpliwości, że dadzą
sobie radę. Miejscem spotkania z wójtem Gminy Lipusz była miejscowość Tuszkowy.
„Zaczęliśmy kolejny weekend! I znów pobudka o 5:00 i poranek spędzony w aucie. I po
raz kolejny wjeżdżając na tereny zniszczone nawałnicą zamilkliśmy w zadumie ocierając łzy na widok domów obłożonych kolorowymi plandekami, zrujnowanych stodół,
drzew na wpół pochylonych jakby nadal wiało, dróg zawalonych drzewami, kikutów
sosen zamiast zielonego lasu z hałasem pił w tle. Kolejny raz poznawaliśmy się od nowa,
bo w naszym zespole pojawili się następni wolontariusze. Także tym razem byliśmy pod
wrażeniem jak przeróżni ludzie oddają swój wolny czas i siły tym, którzy tego potrzebują. Ludzie w różnym wieku, w różnej kondycji fizycznej, zajmujący się przeróżnymi zajęciami. Niby różni a połączeni jednym mianownikiem – dobrymi sercami. Ta budująca
myśl dała nam siły na kolejne dni.

Tym razem od razu rozdzieliliśmy się na dwie grupy i w 6 osób pojechaliśmy do
Tuszkowy, gdzie czekał na nas Wójt Gminy Lipusz i kolejna zatarasowana przez drzewa
droga. Nieprzejezdna leśna droga prowadziła na pola okolicznych rolników. Tu drzewa
były grubsze od tych z jakimi spotkaliśmy się tydzień wcześniej. Mimo tego praca na
dwie piły i dwanaście pomocnych rąk szła sprawnie i do południa udało się nam dotrzeć
do końca wyznaczonego odcinka. Drzewa pocięte na kawałki leżały na poboczu a wokół
nich piętrzyły się poobcinane gałęzie. Między nimi widać było kolorowe kapelusze grzybów a w głowie pojawiła się pokusa: „Może kurki pozbieramy? Może prawdziwek się
znajdzie?” Grupa Agnieszki dotarła do Czernicy około godziny trzynastej. Nasze dwie
drużyny uwijały się w pocie czoła na wyznaczonych odcinkach pracy. Pierwszym zadaniem było sprawić by droga do podobozu była przejezdna, rozebrać zniszczone namioty
i wynieść plandeki ze szkieletami do drogi.

Foto nr 13. Obóz w Czernicy.
Zadanie: usunąć drzewa z drogi pożarowej do podobozu.

Gdy droga była już przejezdna harcerze wywozili stamtąd na plac apelowy gałęzie, które my odcinaliśmy od powalonych drzew. Na placu apelowym obozu druhowie
seniorzy rozpalili gigantyczne ognisko w płomieniach którego ginęło mnóstwo zieleniny
znoszonej z całego obozu. Druga drużyna zajmowała się usuwaniem drzew zalegających na leśnej drodze, która łączyła plac apelowy z hangarem na sprzęt pływający.
W międzyczasie nasi pilarze zlikwidowali niebezpieczne odłamki drzew zwisające
wzdłuż stojących kikutów.

Foto nr 14. Czasami pomagaliśmy harcerzom,
gdy brakowało im silnych ramion do pomocy.

Przy tych cięciach z chirurgiczną precyzją zwracana była uwaga na naprężenia
konarów, aby przypadkiem nie doszło do nieszczęścia wśród naszej ekipy lub przypadkowych osób. Podejście do pracy było ambitne, jednak w największym skupieniu by nie
doszło do sytuacji awaryjnej. Wprawdzie mieliśmy dobrze zaopatrzoną apteczkę to nadal uważałem, że byłoby super gdybyśmy z niej nie musieli korzystać. „W części obozowej nad jeziorem tuż obok hangaru Janusz z Marcinem przymierzyli się do wycięcia
drzewa, które groziło przewróceniem. Janusz miał wiele szczęścia, gdyż upadające
drzewo mogło go przygnieść. Drwal Janusz wiedział jak szybko uciekać przed niebezpieczeństwem. Już po opanowaniu akcji Jarosław krzyczał: „Janusz, od dziś będziesz miał
sprawność trzy zające. Panie i Panowie brawa dla naszych pilarzy”. Zbliżała się godzina
15.00, termin harcerskiego posiłku obiadowego na który wszyscy byli zaproszeni.
Jeszcze pamiętamy ciepły posiłek: gotowany makaron z gulaszem, ogórki kiszone i kompocik. My za to poczęstowaliśmy naszych druhów batonikami energetycznymi, wodą
mineralną i napojami gazowanymi. Pod koniec posiłku z Komendantką Hufca Gdynia
ustaliliśmy dalsze zadania dla nas do wieczora. Kilka osób miało rozebrać na elementy
pierwsze zniszczoną stróżówkę. Pilarze i pomocnicy mieli za zadanie powycinać wszystkie powalone drzewa i krzaki oraz oddać je do spalenia.

My z Janiną mieliśmy misję specjalną, po znalezieniu szefowej harcerzy zwróciliśmy się z prośbą o możliwość rozpalenia małego ogniska w ocalałej wiacie nad jeziorem. Chcieliśmy w ten sposób podziękować wszystkim za wniesiony trud. Wiedzieliśmy,
że część naszej ekipy nie pojedzie z nami w dniu jutrzejszym do Lotynia. Po uzyskaniu
zgody pojechaliśmy do Męcikału do sklepu spożywczego. Kupiliśmy kiełbasę zwyczajną,
keczup i sos czosnkowy, chleb wiejski, skrzynkę oranżady, chipsy i jeszcze coś co stało
się hitem konsumpcyjnym zachodzącego słońca. Zadowoleni z zakupów wróciliśmy do
obozu. „Na koniec dnia rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Była to dobra okazja
do rozmów. Harcerze zaproponowali nam nocleg w zespole szkół w Brusach. Ja i jeszcze
trzy osoby skorzystaliśmy z zaproszenia. Ku zaskoczeniu panowie z obsługi pościelili
nam spanie. Co nas bardzo miło zaskoczyło. Panowie na nasze słowa „przecież możemy
posłać sobie łóżka sami” a Oni „Wy nam pomagacie to my Wam także trochę chcemy”.
Kończący się dzień w harcerskim obozowisku tak wspomina Paweł, który dołączył do
nas po porannej rozgrzewce w Tuszkowach. „Na koniec dnia czekał na nas kolejny miły
akcent - ognisko i kiełbaski w ocalałej wiacie nad samym jeziorem. Wieczór był pełen
wrażeń i refleksji dotyczących minionego dnia. Patrząc na taflę jeziora, gdzie w blasku
zachodzącego słońca spokojnie pływała para łabędzi mieliśmy przez chwilę wrażenie,
że nic się nie stało”. Ognisko paliło się przez dwie godziny do samego zmroku. Jedliśmy
pieczone kiełbaski i chleb znad ogniska, piliśmy napoje gazowane. A na deser przygotowałem dla naszych bohaterów coś specjalnego. Każdy otrzymał duży plaster schłodzonego arbuza, okazało się, żę amatorów na ten gruziński owoc było więcej niż myślałem.
Zjedliśmy w sumie prawie 4 kilogramy tego soczystego owocu. To był taki pierwszy czas
na spokojną rozmowę, wspomnienia z dni poprzednich, opowiadanie o dzieciach,
rodzinach, poszukiwanie wspólnych znajomych. Gdy tarcza słońca zaczęła znikać
za lasem podzieliliśmy obowiązki, jedni zagaszali ognisko, inni sprzątali resztki, ja pakowałem auto i bardzo szybko opuszczaliśmy to miejsce.
Na parkingu przed obozem pożegnaliśmy tych co wracali do domów. My natomiast obraliśmy kurs na Brusy. Tam w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła
II mogliśmy skorzystać z noclegu przed ostatnim miejscem do którego mieliśmy pojechać w niedzielę 27 sierpnia 2017 roku. Dostaliśmy materace, pościel i wielkie poduszki. Kąpiel w umywalce, świeże ciuszki i do wyrka ustawionego przy kracie na końcu korytarza. Noc minęła bardzo szybko. Rano szybka toaleta i chcieliśmy już jechać, gdy
portierzy zaprosili nas na śniadanie J . Myśleliśmy, że dostaniemy kubek mleka, szneka
z glancem i wyjazd. A tu proszę: kawa, herbata i kakao do wyboru, trzy dania gorące:
biała z chrzanem, zwyczajna z musztardą lub omlet z parówką, do tego pieczywo
z okładem, na deser domowe ciasto i owoce. Było tak dobrze, że nie bardzo nam chciało się wychodzić. Jednak poczucie obowiązku oraz świadomość, że tam czekają na nas
ludzie w potrzebie była silniejsza.

Foto nr 15. Lotyń. Słoneczne medale
wykonane w ostatniej akcji przy drodze

Lotyń – niedziela

27 sierpnia 2017 roku.
Z Brus pojechaliśmy w kierunku Chojnic. Przed Chojnicami w okolicy Bitwy
pod Krojantami skręciliśmy do miejscowości Nowa Cerkiew a stamtąd do Lotynia. Widoki podobne jak w okolicach Rytla. Pościnane drzewa na wysokości ok. 8 metrów nad
ziemią. Dachy poniżej tej wysokości ocalałe, a powyżej poniszczone. Wzdłuż drogi złamanych wpół blisko dwadzieścia słupów energetycznych. Domyślaliśmy się, że prądu
tam nie uraczymy. Lotyń to mała wioska więc szybko znaleźliśmy sołtysa. Zaproponował nam kilka lokalizacji pracy. Z uwagi na to, że była nas już tylko garstka podjęliśmy się
uporządkowania zniszczonych akacji zalegających przy drodze do Lotynia. Pracowaliśmy tam z pilarzami i pomocnikami 4 godziny z jedną przerwa po dwóch godzinach.
Trochę popołudniu byliśmy wszyscy już przy samochodach, zmienialiśmy ubrania
wierzchnie, myliśmy dłonie i twarze, przepakowaliśmy samochody. Nie zauważyliśmy
oddalenia jednego z naszych pilarzy. Po kilku minutach usłyszeliśmy znajomy warkot
jednej piły łańcuchowej. Za kwadrans zjawił się Janusz mówiąc do nas: „Te akacjowe
medale mają kształt słońca, to pamiątka dla słonecznego patrolu z Gdyni i okolic”.

Wycięte z ostatniej akacji, która była przedmiotem naszej wspólnej pomocy po sierpniowej nawałnicy. Tego drewnianego krążka nie trzeba opisywać żądnymi literami.
Są dla nas wymownym symbolem tego, co nie powinno się wydarzyć na Pomorzu
i Kaszubach w połowie sierpnia.

Podsumowanie
Przychodzą mi na myśl słowa Józefa Ceynowy ”Dookoła Sianowa rosły wielkie
lasy. Były w nich gęste kępy wysokich paproci”. Ta myśl chyba straciła wiele na aktualności. Bezpowrotnie zniknęły tysiące hektarów lasów państwowych i prywatnych
z map leśnictwa pomorskiego. Tragedia jaka wydarzyła się tuż przed świętem Matki
Boskiej Zielnej spowodowała wiele strat materialnych i duchowych. Niestety doszło też
do ofiar śmiertelnych. Nikt nie był w stanie tego przewidzieć. Z tego miejsca kierujemy
słowa współczucia dla bliskich ofiar. Sierpniowa nawałnica pokazała, że w polskim narodzie można bardzo szybko wykrzesać wielkiego ducha solidarności. Jednak nie tej
związkowej lecz tej czysto ludzkiej. Tam gdzie pracowaliśmy nie spotkaliśmy osób, które
tam powinny być. Wielu naszych rozmówców podnosiło głos w sprawie państwa teoretycznego, mówionego a nie praktycznego. Brakowało pilarzom i pomocnikom tych, którzy na co dzień wygłaszają umoralniające wypowiedzi. Każdy miał prawo się bać!!!
W Rytlu przy wspólnej pracy spotkało się 300 ochotników i ochotniczek. Głownie
z okolicznych wiosek. Przyjezdnych takich jak my może było z 10%. Poznaliśmy wspaniałych ludzi z wielu miejscowości, którzy chcieli pracować pod flagą Gdyni i Kaszub we
wspólnym celu – pomocy tym, którym wiodło się znacznie gorzej.
Niewykluczone, że wiele publikacji naukowych będą podlegały poprawie lub
korekcie merytorycznej jak książka Marzeny Wanagos: „Podstawowe wartości przyrodniczo – turystyczne regionu to nadmorskie plaże, ich leśne zaplecze, specyficzny bioklimat o właściwościach balneologicznych”. Jest nam niezmiernie przykro, że wielu
mieszkańców straciło na wiele lat naturalne środowisko wokół domostw. Zwierzęta
leśne swoją ostoję i naturalny kamuflaż. Wypracowaliśmy ponad tysiąc roboczogodzin
bez żadnego poważnego wypadku. Zadrapań i siniaków nie liczymy. Wszyscy karni, zdyscyplinowani, ustalający sami swoje zaangażowanie. Na nasze potrzeby stworzyliśmy
warsztat polowy do naprawy pił spalinowych, smarowania i ostrzenia łańcuchów, do
uzupełniania paliwa
Mieliśmy własny catering, napoje gorące, owoce, słodycze, kanapki i ani jednego sponsora. Koszulki otrzymaliśmy od Arka Gdynia SSA i z Biura Promocji Urzędu
Miasta Gdyni. Wszystko zrobione w totalnym gratisie. Tym większe nasze uznanie dla
Waszej bezinteresownej pracy. Kochani jesteście Wielcy. Nie potrafię wyrazić słowami
uznania dla Was, pozwólcie, że na zakończenie zacytuję słowa Prezydenta Gdyni
Wojciecha Szczurka wypowiedziane przed naszym wyjazdem do Gminy Dziemiany:
„To Wy jesteście naszymi bohaterami”

Foto nr 16. „Akceptuję to co robicie.
Gdynia pomaga”. Wojciech Szczurek
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