ÅRETS AVLØSER i Møre og Romsdal : Krzysztof Daniel Ciwinski
Tekst : Ingvild Skjørsæter

I høst ble Krzysztof Daniel Ciwinski fra Tornes i Fræna (og Polen) kåret til årets avløser i Møre og
Romsdal av Norske Landbrukstjenester. Hvert år blir det gjort stas på avløsere fra flere fylker på
høstsamlinga i NLT. Krzysztof hadde dessverre ikke anledning til å komme til Scandic Hell hotell,
Stjørdal, den 31. oktober, men Ingvild på tjenesteavd. tok imot diplom og klokke for han.
I ettertid mottok han dette fra oss, samt blomster, på vår fellessamling i Molde den 5. desember.
Både han og kona, Barbara C. Ciwinska, ble invitert til vår middag den kvelden.

Fra venstre : Styreleder Inge Martin Karlsvik, daglig leder Rune Sjåholm, Barbara C. Ciwinska,
Krzysztof D. Ciwinski, Ingvild Skjørsæter og avd.leder Selma Cowan.

Hvem er årets avløser ?
Hvem er så denne karen ?
Jo, som liten gutt tråkket han etter sin far og onkel på deres gård i Polen, ivrig etter å hjelpe til med
dyrene. Der var det både hester, kyr og griser. Hans bestefar kunne fortelle om landet Norge etter
hans erfaringer fra 2.verdenskrig. Bestefaren måtte kjempe på tysk side i Narvik. «Om Norge tenker
jeg snø og kulde», sa han. «Snø og is smelter da igjen en gang», tenkte Krzysztof. Gutten valgte å
utdanne seg innenfor landbruk, 5 år til sammen. Krzysztof ville gjerne jobbe med dyr, og mener det
er det han passer best til.
Først arbeid i møbel – og byggebransjen
I hjemlandet jobbet Krzysztof Daniel Ciwinski på møbelfabrikken DEPOL. Men han ville bruke
utdannelsen sin til noe. Noen kamerater tipset han om å sjekke etter jobber i Norge på Internet. Han
hadde ikke helt troen på dette selv, og i Polen var det ikke enkelt å skaffe seg jobb. Nysgjerrigheten
på dette landet fra han var liten, lokket han til å gi det et forsøk.
I 2007 fikk han «napp» i Fredrikstad. Riktignok var det innenfor byggebransjen de første par årene.
Nå ble det likevel enklere å følge med på det norske arbeidsmarkedet. I 2009 kom Ciwinski flyttende
til Fræna, hvor han fikk jobb som avløser. Endelig skulle han få jobbe med gårdsarbeid.
I 2012 kom hans familie flyttende. Krzysztof og hans kone har tre døtre. Måten å treffes på før dette
var å reise mellom Norge og Polen i alle ferier, men det var selvsagt altfor sjelden.
Lærte norsk
Krzysztof hadde sin egen metode for å lære språket da han kom til landet. Han kjøpte seg
parabolantenne og så på norsk fjernsyn, hørte på radio og kjøpte seg norske aviser. Selvstudiet hans
lyktes. Det er ikke noe problem for han verken å forstå norsk eller snakke norsk selv. 3 måneder var
han også innom et norskkurs.
Jobber i avløserring
Gjennom alle disse årene, som faktisk er 10 – års jubileum i 2019, har han jobbet på fire gårdsbruk
hvert år. Noen har falt fra, på grunn av at de har sluttet med dyr, eller at det har vært
generasjonsskifte på gårdsbruk, men nye har kommet til, så avløseren har alltid hatt nok å gjøre.
Krzysztof er kjent med både manuell melking og robotfjøs, og han er med på våronn og slått m.v. ute.
Dette er et år hvor en i ringen slutter å benytte han som avløser, men en ny har allerede meldt seg
fra januar. Ikke noe problem å skaffe arbeid til en som har disse godord fra bøndene :

Rask, lett for å oppfatte ting, presis, interessert og dyktig. Han kommer aldri for sent.
Han liker seg godt på jobben og er faglig meget flink. Vi kan reise på ferie uten å være
bekymret, og føler oss veldig heldig med han. Vi har veldig mye tillit i han.
Man tar som regel en runde i fjøset sammen den første morgenen han starter, og så
trenger han ikke å spørre om ting etterpå.
En stabil arbeidstaker som vi oppdragsgiverne ikke ville vært foruten.

