Majówka

Tegoroczna majówka Pracodawców
Pomorza zawitała do jabłoniowego
sadu w Maleninie – własności klanu
rodzinnego Morawskich.

z organizacją Pracodawcy Pomorza, zorganizowała wspomnianą już malowniczą
majówkę pod kwitnącymi jabłoniami.
Zebranych powitał prezes PP Zbigniew
Canowiecki w towarzystwie prezesa Fundacji Przemysława Morawskiego i szefa
„Wstęgi Kociewskiej” Bogdana Badzionga. Kiedy goście oglądali kociewskie występy artystyczne, podziwiali kiermasz
wyrobów ludowych, degustowali potrawy regionalne przygotowane przez koła
gospodyń wiejskich i miejscowe zakłady
gastronomiczne, starszyzna w salonie
Jabłoniowego Dworku omawiała koncepcję zorganizowania i działalności
Kociewskiego Centrum Kultury i Przedsiębiorczości „Malenin”. W ich zamyśle
ma być to centrum promocji regionu kociewskiego analogiczne do stworzonego

Inż Ryszard Trykosko (z lewej),
najważniejszy budowniczy gdańskiej
infrastruktury komunalnej i Mirosław
Pobłocki, prezydent Tczewa

Miłośnik starych samochodów Andrzej Rybicki
w Szymbarku dla Kaszub. Tam jest jako
znak firmowy dom do góry nogami, tutaj
może wielkie jabłko?
Do wykorzystania jest też Wielka Chorągiew Husarska i inne rycerskie bractwa
z pobliskiego Gniewa. Już dali swój pokaz
podczas majówki. Zachwycał też pasjonat starych pojazdów Andrzej Rybicki,
który ze swymi eksponatami przybył aż
z Elbląga. Było na co popatrzeć. Można
powiedzieć, że atrakcje Malenina same
rosną jak grzyby po deszczu, albo jak
jabłka w sadzie, bo jak pisała Agnieszka
Osiecka:
Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale
mdły…
W Maleninie zakwitły jabłonie! Uaktualnijmy poetkę.
Anna Kłos

Majówkę czas zacząć – więc prezes Zbigniew Canowiecki rusza. Towarzyszą mu: Przemysław Morawski - prezes Fundacji Kociewie (z lewej) i Bogdan Badziong - prezes LGD „Wstęga Kociewska”
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Nestor rodu – Jan Ryszard ma za sobą
nietypową przeszłość – był solistą i baletmistrzem Teatru Wielkiego w Warszawie.
Ale złamawszy sobie nogę i karierę przedzierzgnął się w sadownika i biznesmena,
ku czemu, jak się okazało, też ma nieprzeciętne zdolności. Niechcący stał się prekursorem uchwalonego w ubiegłym roku
postulatu przedłużenia wieku emerytalnego, ale ostatnio się załamał i przekazał
część władzy w ręce młodszego pokolenia
– syna Przemysława Ryszarda, który zaangażował się mocno w stworzenie i działalność Fundacji Kociewie. Młody prezes
otrzymał do dyspozycji Fundacji 14 hektarów terenu w Maleninie (to w bok od
Miłobądza), 25 km od Gdańska a 8 od
Tczewa. Fundacja, wraz z Lokalną Grupą Działania „Wstęga Kociewska” oraz
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pod kwitnącymi jabłoniami
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