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Udział naszego zespołu w Zlotach Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej praktycznie wrósł w tradycję
wydarzeń kulturalnych w Kołobrzegu. W dniach 19 – 22 maja 2016, orkiestra pojawiła się w
mieście określanym, jako „Perła Bałtyku” po raz szósty. Tegoroczny, jubileuszowy 25. Zlot
wkomponowany w Dni Kołobrzegu był okazją do spotkań nie tylko członków LMiR, ale również
gości zza zachodniej granicy.
Zespól miał swoją kwaterę w Ośrodku BUKOWINA, znajdującego się we wschodniej dzielnicy
miasta Podczele – w malowniczo położonym pensjonacie w nadmorskim parku. Znakomite
warunki lokalowe, świetne wyżywienie oraz życzliwa obsługa to walory tego miejsca, gdzie
orkiestra przebywała po raz trzeci. Właścicielem ośrodka jest Pan Prezes Zenon BUKOWIŃSKI
– wielki sympatyk naszego zespołu.
Tegoroczny pobyt w Kołobrzegu był to dla zespołu czas wytężonej pracy, ale również okres
satysfakcjonujący. W piątek, po porannej próbie, zespól udał się do portu jachtowego, gdzie o
godzinie 15.00 przybił do nabrzeża ORP ISKRA – barkentyna Marynarki Wojennej RP z grupą
jungów LMiR. Komendantką rejsu była mgr Elżbietą KASIŃSKA – prezes Oddziału LMiR w
Wyszkowie. Po muzycznym powitaniu żaglowca, OR LMiR udała się pod Ratusz, gdzie miało
miejsce oficjalne otwarcie zlotu oraz odbył się okolicznościowy koncert. Orkiestrą dyrygowali
kmdr Józef KOWALEWSKI- wiceprezes OM-LMiR i kplm. Benedykt Cezary CELIAN. Partie
wokalne wykonali kplm. Benedykt Cezary CELIAN oraz Ewa RAPACZ – dyplomantka Wydziału
Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kołobrzeska publiczność,
turyści i kuracjusze przyjęli wykonania orkiestry i solistów gromkimi brawami.
W sobotę 21 maja, zespól miał do wykonania trzy kolejne zadania. O godz. 10.30 orkiestra
wystąpiła na promenadzie nad rzeką Parsętą w czasie regat smoczych łodzi (Drachenboots), w
których uczestniczyły załogi z różnych krajów i organizacji. Głównym koordynatorem zawodów
był kpt. Antoni SZARMACH – prezes Zarządu Oddziału Kołobrzeskiego LMiR. Publiczność na
promenadzie ciepło przyjęła występ orkiestry pod batutami naszych dyrygentów. Również, kilka
utworów poprowadził gościnnie st. chor. szt. Kazimierz KORDAS – były wieloletni kapelmistrz
Orkiestry Garnizonowej w Kołobrzegu (niestety rozwiązanej). Kolejnym wydarzeniem dnia był
przemarsz uczestników ulicami Kołobrzegu od Ratusza do portu rybackiego. Utworzony
korowód na czele z orkiestrą – prowadzoną przez tamburmajora bsm. Jarosława
MORAWSKIEGO przeszedł ulicami miasta wzbudzając zainteresowanie mieszkańców i gości.
W barwnym korowodzie, znaleźli się prezydent Kołobrzegu Pan Janusz GROMEK, członkowie
Ligi Morskiej, młodzież szkolna, osoby w historycznych ubiorach, a nawet przedstawiciele
Bractwa Kurkowego ciągnący pięciofuntową armatę, z której oddano kilkanaście wystrzałów.
Ostatnim etapem sobotnich wydarzeń było oficjalne Otwarcie Sezonu Żeglarskiego 2016, co
miało miejsce w Porcie Rybackim nieopodal pomnika kmdr Mieszkowskiego i latarni morskiej.
Najbardziej zasłużeni marynarze i żeglarze zostali uhonorowani krzyżami PRO MARI NOSTRO,
a wśród tegorocznych recipientów tego prestiżowego wyróżnienia, znaleźli się, miedzy innymi,
prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż. w. prof. dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI oraz dowódca
ORP ISKRA kmdr ppor. Jacek MIŁOWSKI. Uroczystości zakończył pokaz musztry paradnej w
wykonaniu Kompanii Honorowej Zespołu Szkół Morskich oraz przemarsz Kompanii wraz z
Orkiestrą Reprezentacyjną LMiR.
Nie mniej pracowity był trzeci dzień pobytu orkiestry w Kołobrzegu. Dzień rozpoczął się od mszy
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w Bazylice Konkatedralnej w intencji Ludzi Morza, gdzie głównym celebransem był kapelan
krajowy LMiR ks. kan. dr Waldemar KRZYWIŃSKI (gratulujemy uzyskanego niedawno stopnia
naukowego). Zadaniem OR LMiR było, jak zwykle, zapewnienie oprawy muzycznej liturgii. Po
mszy, orkiestra przemieściła się na katamaran M/S JANTAR (który odbywa regularne rejsy z
Kołobrzegu na Bornholm), gdzie odbyło się oficjalne zakończenie zlotu. Rozdano puchary i
dyplomy najlepszym załogom smoczych łodzi, a wszystkim biorący udział w zlocie wręczono
certyfikaty uczestnictwa. 25 Zlot Jungów LMiR zakończył się wspólnym odśpiewaniem pieśni
pożegnalnej Auld Lang Syne z akompaniamentem orkiestry. Przed wyjazdem, zespól dał krótki
koncert w kołobrzeskiej dzielnicy Podczele – dedykowany tamtejszym mieszkańcom.
W sumie, OR LMiR wystąpiła w Kołobrzegu dziewięć razy. Wyjazd był pracowity, lecz
dostarczył muzykom sporo satysfakcji, ponieważ mieli oni sposobność do zademonstrowania
swojego dorobku artystycznego szerszej publiczności. Przejazd i pobyt na 25 Zlocie Jungów był
możliwy dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu, Urzędu Miejskiego w
Wyszkowie oraz Zarządu Głównego LMiR, za co kierownictwo i członkowie zespołu składają
serdeczne podziękowania.
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