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Tajemnicza wieś

Bombowe Poddąbie

Tegoroczny wyjazd na plener, zaczął 
się  pechowo  dla  starszych  uczniów 
Państwowej  Ogólnokształcącej 
Szkoły Artystycznej. 
Co  roku,  uczniowie  POSA 
wyjeżdżają  na  dwutygodniowe 
plenery.  Jednak  tym  razem  wyjazd 
zaczął się od serii pomyłek. Pierwszą 
z nich było to, że mieli oni wyjechać 
o  godzinie  18,  jednak  odjazd 
przesunięto na godzinę  21. Następną 
było to, że  starsi uczniowie musieli 
czekać  na  autobus  aż  trzy  godziny. 
Powodem  było  nieprzeprowadzenie 
specjalnej  kontroli  autobusu  przez 
policję. 
Młodsi  uczniowie  szczęśliwie 
wyruszyli o czasie.

Kuba

Spóźnienie

- Skąd zamiłowanie do witrażu?
- Właściwie z przypadku. Szukałem technikum i znalazłem ogłoszenie do 
najstarszego zakładu w Polsce i bardzo mi się to spodobało.
- Jakiego typu wykonuje pan witraże?
- Wykonuję wszystkie typy witraży, do Kościoła, jak i do domów prywatnych.
- Czy miał pan wystawę swoich prac? 
-Miałem kilka wystaw, a resztę witraży można zobaczyć u mnie w piwnicy.
- Czy robi pan własne projekty, czy inspiruje się innymi?
- Oczywiście, że się inspiruję, ale także wykonuję własne dzieła.
- Słyszeliśmy, że prowadzi pan warsztaty dla młodzieży i dla dzieci, czy jest 
nimi duże zainteresowanie?
- Mam kilka zajęć w roku, ale większego zainteresowania raczej nie ma.
- Jak radzą sobie nasi uczniowie?
- Radzą sobie dzielnie, z bardzo trudnymi zadaniami.

Szkiełko wszędzie
rozmowa z Ryszardem Łabodą. prowadzącym 

warsztaty witrażu

Poddąbie to mała miejscowość licząca 
38  stałych  mieszkańców.  W  sumie 
mieszka tu tylko pięć rodzin. To tutaj, 
w tym roku spędzimy nasz plenerowy 
czas.  Miejscowość  to  zaledwie  dwie 
niewielkie ulice. Inną  sprawą  jest to, 
że gdy chcemy zejść  na plażę  trzeba 
pokonać masę schodów w dół. 
-  Z  klifu  morze  zabiera  około  pół 
metra gruntu rocznie - opowiada pani 
Irena, stała mieszkanka Poddąbia -  a 
drzewa  porastające  klif  spadają  na 
plażę.  Ciekawostką  jest,  że  latem 
odbywa się tutaj kino letnie. 
Nazwa wsi nawiązuje do pięknych, rosnących tu licznie 
dębów. Pani Irena opowiedziała nam o ogromnym dębie, 
który  został  wyrwany  przez  sztorm.  -  Był  on  bardzo 
charakterystyczny  dla  naszej  miejscowości.  Był  tak 
gruby, że trzech dorosłych mężczyzn mogło razem objąć 
ten pień.
Latem pojawiają się tu turyści, wielu z nich przyjeżdża z 
Niemiec. Oblicze wsi zmienia się zimą.

- Zimą wszystkie sklepy są zamknięte 
(nawet  spożywczy),  autobusy  nie 
dojeżdżają, wszystko trzeba przywozić 
z  miasta  swoim  samochodem  - 
opowiada  nam  pani  Grażyna, 
mieszkanka  Poddąbia.  -  Raz  się 
zdarzyło się, że temperatura spadła tu 
poniżej minus 25 stopni, wtedy ludzie 
chodzili  po  lodzie  na  morzu,  na 
spacery z psami, jeździli na łyżwach, 
sankach… Na skarpach utworzyły się  
wielkie  sople,  mokry piasek zamarzł. 
Wyglądało to niesamowicie.

Okazuje się, że Poddąbie skrywa wiele tajemnic.
- Poddąbie założyli Niemcy za czasów rozbiorów - mówi 
pani  Grażyna.  -  Parę  lat  temu  znaleziono  tu  nawet 
niemieckie bomby z czasów drugiej wojny światowej. Do 
miejscowości  przyjechali  saperzy  (to  żołnierze,  którzy 
rozbrajają bomby) i usunęli ładunek. Zdarzyło się też, że 
znaleziono  na  tutejszej  plaży  martwą  hodowlaną  fokę. 
Pochodziła z hodowli na Helu. 
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