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8 września br. rozpocznie się 46.
Festiwal Pianistyki Polskiej w
Słupsku. Czekające melomanów
atrakcje przedstawia Stanisław
Turczyk, prezes Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, które jest głównym organizatorem FPP.
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Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie znalazło się
wśród najlepszych produktów
turystycznych województwa pomorskiego.
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18 i 19 sierpnia br. na placu Zwycięstwa odbyło się XVI
Święto Ryby oraz Święto Miasta i Dwumiasta. Obchodom towarzyszyły liczne występy artystyczne, w tym koncert Dawida Podsiadło z zespołem Curly Heads.
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Prezentujemy nowy skład drużyny koszykarskiej Energa Czarni Słupsk na nowy sezon Tauron
Basket Ligi 2012/2013.
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46. FESTIWAL PIANISTYKI POLSKIEJ W S£UPSKU
8-14 WRZEŒNIA 2012
8.09.

ORGANIZATOR

9.09.

(SOBOTA)

godz. 19.00

(NIEDZIELA)

godz. 19.00

Sala Filharmonii
i Teatru

INAUGURACJA
FESTIWALU

S³upskie
Towarzystwo
Spo³eczno - Kulturalne

1964 - 2012
10.09.

godz. 16.00

(WTOREK)

godz. 19.00 Sala Filharmonii i Teatru

JAZZ PIANO - FORTE
ADAM MAKOWICZ

13.09.

(ŒRODA)

godz. 16.00

Zamek Ksi¹¿¹t
Pomorskich

Zamek Ksi¹¿¹t
Pomorskich

ESTRADA M£ODYCH

ESTRADA M£ODYCH

ANNA SZA£UCKA
MARCIN MOGI£A

KINGA MIKO£AJCZYK
MACIEJ WOTA
godz. 19.00

godz. 19.00 Sala Filharmonii Teatru

FORTEPIAN SOLO i w DUECIE

JEKATERINA i STANIS£AW DRZEWIECCY

14.09.

(CZWARTEK)

KRZYSZTOF JAB£OÑSKI

12.09.
godz. 16.00

Zamek Ksi¹¿¹t
Pomorskich

ESTRADA M£ODYCH
EL¯BIETA BILICKA
TOMASZ RITTER

RECITAL
FORTEPIANOWY

KONCERT
SYMFONICZNY
BART£OMIEJ KOMINEK - fortepian
HUBERT SALWAROWSKI - fortepian
BOHDAN JARMO£OWICZ - dyrygent
ORKIESTRA POLSKIEJ FILHARMONII
SINFONIA BALTICA w S³upsku

11.09.

(PONIEDZIA£EK)

Sala Filharmonii
i Teatru

SOLO i w KWINTECIE

PIOTR SA£AJCZYK - fortepian
KWARTET SMYCZKOWY „LASOÑ”

BIURO

(PI¥TEK)

godz. 19.00
Sala Filharmonii
i Teatru

godz. 19.00
Sala Filharmonii
i Teatru

RECITAL FORTEPIANOWY
SZYMANOWSKI i JEGO EUROPA
MACIEJ GRZYBOWSKI

ZAKOÑCZENIE
FESTIWALU

LAUREACI

ESTRADY M£ODYCH 2012
KONCERT SYMFONICZNY

MATEUSZ BOROWIAK - fortepian
Koncert Jubileuszowy Orkiestry
Polskiej Filharmonii SINFONIA BALTICA w S³upsku
z okazji 35-lecia dzia³alnoœci

BOHDAN JARMO£OWICZ - dyrygent

Biuro Festiwalu
Hotel Zamkowy
tel. 59 842 52 94

(od 08.09 do 14.09.2012)

46.

S³upsk, ul. Jaracza 6, tel. 59 842 64 87
stsk@neostrada.pl • www.stsk.eslupsk.pl

Sprzeda¿ biletów • Kasa Filharmonii • ul. Jana Paw³a II 3 • tel. 59 842 38 39, centrala 59 842 49 60
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Słupskie Święto Fortepianu
8 września br. rozpocznie się 46. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku. Ta ważna w skali kraju impreza muzyczna obfitować będzie
w wiele ciekawych wydarzeń, o których informuje Stanisław Turczyk, prezes Słupskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturlanego.
Na głównej estradzie czyli sali widowiskowej Polskiej
Filharmonii „Sinfonia Baltica” wystąpią najwybitniejsi
polscy pianiści. Zaliczyć należy do nich przede wszystkim
Krzysztofa Jabłońskiego, który
wystąpi w niedzielę 9 września
br. Jego recital w pierwszej części składać się będzie z utworów Fryderyka Chopina, a w
drugiej Ferenca Liszta. Sądzę,
że będzie to wyjątkowe wydarzenie. Drugą gwiazdą naszego festiwalu będzie w poniedziałek 10 września br. Tadeusz Makowicz. Jest to wybitny
polski pianista jazzowy, znany
na całym świecie, mieszkający już od wielu lat w Stanach
Zjednoczonych, który występuje z najwybitniejszymi orkiestrami, jak również z recitalami na całej kuli ziemskiej.
Po raz pierwszy zagra w Słupsku. Wykona standardy jazzowe i własne kompozycje. Spodziewamy się, że będzie zapowiadać własne utwory. Do wybitnych polskich pianistów,
którzy zaprezentują się na naszym festiwalu należy także
Stanisław Drzewiecki. Wystąpi 11 września br., w pierwszej
części z półrecitalem z kompozycjami Fryderyka Chopina, a

w drugiej ze swoją małżonką
Jekateriną zagrają utwory na
cztery ręce.

Jazz Piano-Forte

Z innych wykonawców,
którzy wystąpią na głównej estradzie należy wymienić i polecić melomanom recital fortepianowy 13 września br., przygotowany przez Macieja Grzybowskiego. Jest to wybitny pianista średniego pokolenia, a
jego recital będzie związany
z obchodzoną w tym roku w
Polsce 130. rocznicą urodzin
Karola Szymanowskiego. Postacią polskiego kompozytora
związaną z naszym miastem,
bo przecież to w Słupsku stanął pierwszy w Polsce pomnik
tego wybitnego artysty. Maciej
Grzybowski przygotował recital pod znamiennym tytułem:
„Szymanowski i jego Europa”.
Ciekawi jesteśmy w jaki sposób zaprezentuje związki Karola Szymanowskiego z twórczością innych kompozytorów.
Odbędzie się także koncert kameralny „Solo i w kwintecie”.
12 września br. wystąpi Kwartet Smyczkowy „Lasoń”, który
pochodzi ze Śląska i przedstawi wraz z pianistą Piotrem Sałajczykiem dwa kwintety fortepianowe, jeden autorstwa

Aleksandra Lasonia, a drugi Juliusza Zarębskiego, które
uważane są za jedne z najładniejszych kwintetów muzyki z
udziałem fortepianu. Do ciekawych wydarzeń artystycznych 46. Festiwalu Pianistyki
Polskiej w Słupska należą dwa
wielkie koncerty symfoniczne.
Na inaugurację z Polską Filharmonią „Sinfonia Baltica”
pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza na fortepianie zagra
Hubert Salwarowski. Przedstawi II Koncert fortepianowy
Siergieja Rachmaninowa i na
zakończenie festiwalu Mateusz Borowiak, wybitny pianista młodszego pokolenia, który wystąpił w czasie ubiegłego
festiwalu i uzyskał znakomite
recenzje zarówno od krytyków
muzycznych, jak i słupskiej
publiczności przedstawi z naszą orkiestrą III Koncert Sergiusza Rachmaninowa. Te dwa
koncerty należą do wielkiej
muzyki symfonicznej i powinny być dużym wydarzeniem.
Ciekawostką będzie fakt, że
na inaugurację, w pierwszej
części koncertu symfonicznego, młody pianista Bartłomiej Kominek zaprezentuje
Koncert fortepianowy Tadeusza Bairda. Tadeusz Baird to
już nie żyjący polski kompozytor, który był również związany ze słupskim festiwalem ponieważ w latach 70. przewodniczył komisji oceniającej konkursy na utwory pianistyczne,
które organizowało Słupskie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ze Związkiem Kompozytorów Polskich. W 1949

roku skomponował właśnie
koncert fortepianowy i teraz w
ramach tzw. nowych interpretacji zostanie on zaprezentowany po raz pierwszy w Słupsku. Współorganizatorem tego
koncertu jest Instytut Muzyki
i Tańca, który współfinansuje
występ pianisty i dyrygenta.
46. Festiwal Pianistyki Polskiej to równocześnie uroczystości związane ze 130. rocznicą urodzin Karola Szymanowskiego. Oprócz wspomnianego już recitalu na głównej
scenie filharmonii wszyscy
uczestnicy Estrady Młodych
będą prezentować utwory tego
wybitnego kompozytora. Wystąpi sześciu wykonawców,
którzy reprezentują ważne
ośrodki muzyczne: z Gdańska,
Warszawy, Poznania, Bydgoszczy i Katowic. Zaprezentują się
w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich od poniedziałku do środy o godz. 16:oo.

Laureaci
Estrady Młodych

O tym, jak ważną rolę odgrywa Estrada Młodych w Festiwalu Pianistyki Polskiej
świadczy to, że w tym roku na
głównej estradzie wystąpi aż
czterech laureatów tego konkursu z lat ubiegłych. Począwszy od Krzysztofa Jabłońskiego, który już po raz dziewiąty wystąpi na naszym festiwalu. Przypominam sobie, jak po
raz pierwszy właśnie Krzysztof Jabłoński przyjechał do
Słupska w 1981 roku ze swoją nauczycielką profesor Janiną Butor jako uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II stop-

nia i tutaj uzyskał duże uznanie. Został laureatem, a cztery lata później w 1985 roku na
Konkursie Chopinowskim zdobył trzecią nagrodę. Jest to najstarszy laureat Estrady Młodych, który wystąpi na 46. FPP.
Pozostali to już wspomniany
Bartłomiej Kominek (1997 r.),
Hubert Salwarowski (1998 r.)
i najmłodszy laureat Piotr Sałajczyk (2006 r.), który wystąpi w Kwartetem Smyczkowym
Lasoń.

Kolejne nazwisko na
Klawiaturze Gwiazd

W tym roku chcemy też
odsłonić kolejne nazwisko na
„Klawiaturze Gwiazd” Festiwalu Pianistyki Polskiej. Zmarła wybitna polska pianistka Regina Smendzianka, można powiedzieć: Dama Polskiego Fortepianu, która należała do najwybitniejszych polskich pianistek drugiej połowy XX wieku, obok Haliny Czerny-Stefańskiej, Lidii Grychtołówny, Klary Langer-Daneckiej to
właśnie Regina Smendzianka
była wielką pianistką i wybitnym pedagogiem. Szczególnie
chcieliśmy podkreślić nie tylko
jej siedmiokrotne występy na
słupski festiwalu, ale również
zasługi jako pedagoga. Regina
Smendzianka utworzyła z własnych środków fundację, która udzielała pomocy młodym
polskim pianistom i między
innymi dwukrotnie przyznała
takie wsparcie laureatom Estrady Młodych dwóm pianistkom: Magdalenie Lisak w 1991
r. i Joannie Marcinkowskiej w
1996 r. Są to obecnie wybit-

ne pianistki młodego pokolenia. Zostały obdarowane przez
Fundację Reginy Smendzianki fortepianami. Była to znakomita pomoc w starcie tych młodych pianistek.
Odsłonięcie jej nazwiska na
„Klawiaturze Gwiazd” odbędzie się 8 września br., czyli w
dniu inauguracji 46. Festiwalu
Pianistyki Polskiej o godz. 19:
30 w Parku Jerzego Waldorffa.

Jubileusz Polskiej
Orkiestry
„Sinfonia Baltica”

Jeszcze jedno, o czym warto mówić, to fakt, że z Festiwalem Pianistyki Polskiej związany jest rozwój naszej orkiestry.
Początkowo jako Orkiestry Kameralnej Teatru Muzycznego,
później Orkiestry Kameralnej,
jako samodzielnej już jednostki, a następnie Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”. W tym
roku nasza orkiestra obchodzi
jubileusz trzydziestopięciolecia i z tej okazji na zakończenie
FPP obok koncertu laureatów
Estrady Młodych i wspomnianego już III Koncertu fortepianowego Sergiusza Rachmaninowa, który wykona Mateusz
Borowiak słupscy filharmonicy
przygotowali specjalny koncert.
Będzie to muzyka do baletu
„Petrushka” Igora Strawińskiego. Sądzę, że będzie to też ważne wydarzenie, które zakończy
46. Festiwal Pianistyki Polskiej
w Słupsku i jednocześnie zainauguruje nowy sezon artystyczny 2012/2013 oraz cykl „Muzyka Mistrzów”.
Mariusz Smoliński
Fot. APR+SAS

4

czwartek, 30 sierpnia 2012

REKLAMA

www.ziemia-slupska.pl

Z POWIATU

www.ziemia-slupska.pl

czwartek, 30 sierpnia 2012

Muzeum na medal
Decyzją komisji, przedstawicieli środowiska turystycznego, jak i mediów regionalnych,
główną nagrodę w Województwie Pomorskim zdobyła zlokalizowana na terenie Pruszcza Gdańskiego Faktoria - zrekonstruowana osada handlowa
z okresu wpływów rzymskich.
W ocenie jurorów produkt ten
łączy w sobie kilka funkcji. Z
jednej strony doskonale nawiązuje do tradycji kupieckich, jak
i bursztynowego szlaku handlowego, z drugiej bogata oferta kulturowa buduje wizerunek miasta, jako nowoczesnego i ekspansywnie rozwijającego się ośrodka.
Ex aequo drugie miejsce
zdobyło Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
oraz Ośrodek Kultury Morskiej

w Gdańsku. Unikalne walory
architektoniczne i przestrzenne
wsi Swołowo zostały doskonale
wykorzystane do eksponowania tradycji i kultury Pomorza,
a także rozwoju oferty „Krainy
w Kratę”- komentuje Bogdan
Donke, Wiceprezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej. Natomiast uruchomione w ramach Centralnego Muzeum Morskiego interaktywne centrum edukacji
morskiej to jedno z najnowocześniejszych obiektów nie tylko na Pomorzu ale także w Polsce – dodaje B. Donke
Laureaci etapu regionalnego zgłoszeni zostaną do eliminacji ogólnopolskich, w ramach których walczyć będą o
uzyskanie Certyfikatu Polskiej
Organizacji Turystycznej, gwarantującego dostanie się do elitarnego grona topowych produktów Polski promowanych
w ramach realizowanych przez
POT kampanii krajowych i zagranicznych.
Komisja zdecydowała się

Zagłosujmy!!!

Fot. APR+SAS

Znamy już laureatów
konkursu na najlepszy produkt turystyczny województwa
pomorskiego.

również na uhonorowanie
specjalnymi wyróżnieniami
jeszcze dwóch inicjatyw wdrażanych przez prywatnych operatorów: Bursztynowego Integracyjnego Szlaku Konnego
na Mierzei Wiślanej jako inicjatywy przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych oraz Kajakowego Tramwaju Wodnego – cyklicznie organizowanych spływów na rzece Słupi,
a także Muzeum Wsi Słowiń-

skiej w Klukach jako miejsca
pielęgnowania kultury i tradycji Słowińców.
Oficjalne wręczenie nagród
laureatom pomorskim będzie
miało miejsce w trakcie trwania regionalnych Obchodów
Światowego Dnia Turystyki,
które odbędą się 28 września
w Gdańsku natomiast na wyniki eliminacji krajowych będzie trzeba poczekać aż do jesieni.

Zbliża się rozstrzygnięcie prestiżowego plebiscytu „e Six Baltic Sea Wonders”, który wyłoni już niebawem najpiękniejsze,
warte zobaczenia miejsca, zlokalizowane w rejonie Morza Bałtyckiego.
Plebiscyt ten, zorganizowany przez Uniwersytet w Greifswaldzie, jest ogromną szansą na pobudzenie regionalnego przemysłu turystycznego, któremu mimo ogromnej liczby walorów środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, wciąż
brakuje pożądanej liczby odwiedzających.
Do półfinału plebiscytu, obok innych piętnastu europejskich
zakątków, zakwalifikowała się kandydatura łebsko-smołdzińskich ruchomych wydm. Doskonale zdają sobie Państwo sprawę, że owa okolica, będąca często weekendową bazą rodzinnych
wyjazdów Słupszczan, jest unikatowym skarbem, o który należy dbać i którym należy się chwalić. Jedyna w swoim rodzaju
fauna i flora oraz wędrujące piaski przyciągają do Smołdzina
i Łeby rzesze turystów, co sprzyja rozwojowi turystycznemu.
Dlaczego o wartości tego miejsca nie mają przekonać się nasi
sąsiedzi z zachodu, wschodu, skandynawskiej północy, czy gorącego południa? My też mamy, czym się pochwalić.
Jest jednak jeden warunek, który wspólnie musimy postarać
się spełnić, by sen o kwitnącej turystyce miał szansę na spełnienie. Jesteśmy w półfinale i piętnastkę wymagających rywali
trzeba będzie położyć na łopatki. Potrzebne są do tego współpraca i głosy naszych rodzin, znajomych, sąsiadów i mieszkańców regionu. Każdy może pomóc, wchodząc na stronę
www.6-bsr-wonders.net i dokładając swoją cegiełkę do wspólnego sukcesu. Rzadko nadarza się okazja do tego, żeby kliknięciem myszki przyczynić się do rozwoju swojej okolicy. Teraz jest szansa.
Szanowni Państwo, proszę o pomoc, mobilizację i w imieniu
mieszkańców gminy Smołdzino, dziękuję z góry za okazane
nam wsparcie. To dla nas wielki dar.

Źródło: PROT

Zapraszamy na Pchli Targ
w czwartki, piątki i soboty
do końca września
na Stary Rynek w Słupsku
w godz. od 9:00 do 18:00.
Informacje: Agencja Promocji Regionalnej
„Ziemia Słupska” Sp. z o.o.
tel. 0-59 842-20-06
e-mial: biuro@apr.slupsk.pl
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Konkurs na nalewkę
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie zaprasza na imprezę folklorystyczną „Babie Lato w Zagrodzie”, podczas której zostanie
rozstrzygnięty V Regionalny Konkurs na Pomorską Nalewkę.
Impreza odbędzie się w sobotę 1 września na terenie Zagrody Albrechta w skansenie
w Swołowie. O tytuł najlepszej pomorskiej nalewki walczyć będzie kilkadziesiąt napitków przygotowanych przez
gospodynie z terenu całego
Pomorza. Jury oceni kolor i
klarowność nalewki, jej bukiet
smakowy, harmonię oraz reprezentacyjność stoiska. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na godz. 16.30. Turyści, którzy przyjadą tego dnia
do Swołowa będą mogli ocenić walory pomorskich napitków, a także spróbować tradycyjnych pomorskich potraw przygotowanych przez
koła gospodyń wiejskich.
Podczas „Babiego Lata w Zagrodzie” będzie można obejrzeć pracę dawnych maszyn

rolniczych. Dla publiczności wystąpią także Darłowska Orkiestra Dęta oraz prezentująca gorące bałkańskie i cygańskie rytmy kapela Tsigunz Fanfara Avantura.
Impreza rozpocznie się o
godz. 10 i zakończy o godz. 18.
Wstęp płatny. Więcej szczegółów na www.muzeum.swolowo.pl
MS

Powiatowe Święto Plonów

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
powiatu słupskiego na Powiatowe Święto Plonów,
które odbędzie się 9 września br. w Dębnicy Kaszubskiej.
W programie:
13:30 Msza św. dziękczynna,
13:30-20:00 Uroczystości dożynkowe:
- Powiatowy Konkurs na Wieniec i Chleb Dożynkowy,
- Bursztynowe Kłosy,
- Powiatowy Turniej Tańca,
- Wybory Gospodyni i Gospodarza Roku 2012,
- Koncert: „Tyle słońca...! Anna Żebrowska w przebojach Anny Jantar”.
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Ziemia Słupska w mediach
W sierpniu ukazały
się dwa artykuły promujące Słupsk, Ustkę
i Ziemię Słupską w liczących się na rynku
gazet tytułach.

W Tele Tygodniu (2430.08.12 r.), popularnym magazynie telewizyjnym w dziale: „Polska na weekend” opublikowano artykuł pt.: „Miasta Szczęścia”, w którym opisano: ustecką latarnię i syrenkę (Bryzgę Rosową), słupski
ratusz i bursztynowego niedźwiadka szczęścia, Basztę Czarownic oraz „największą w
galaktyce” kolekcję dzieł Sta-

nisława Ignacego Witkiewicza
- Witkacego. Nie zabrakło także informacji o Dolinie Charlotty, która leży koło Słupska. W artykule podkreślono, że atutem naszego regionu
są usteckie plaże - najczystsze
na Wybrzeżu, szerokie i piaszczyste, a sam Słupsk (książęcy
gród nad Słupią) jest niezwykle zielonym miastem. Średni
nakład Tele Tygodnia wynosi
1.316.373 egz., a czytelnictwo
sięga 6.900.000 osób.
Natomiast w sierpniowym
wydaniu najstarszego polskiego miesięcznika podróżniczoreportażowego „Poznaj Świat”
ukazał się artykuł pt.: „Słupsk
więcej niż myślisz”, którym

szczegółowo opisano wszelkie
atrakcje miasta. Miesięcznik
„Poznaj Świat” istnieje na
rynku od 1948 roku. Obecnie wydawany jest przez firmę Probier z Gdańska w nakładzie 30.000 egz. Artykuł
był jedną z nagród za wygrany przez Słupsk internetowy
konkurs pn.: „Pokaż wreszcie,
co masz w mieście”.
W opracowaniu obu artykułów uczestniczyła Agencja Promocji Regionalnej
„Ziemia Słupska” Sp. z o.o., a
teksty zilustrowano zdjęciami m.in.: Ryszarda SAS Nowakowskiego i Michała Słupczewskiego.
MS
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Prezydent Miasta Słupska i Starosta Słupski

zapraszają do udziału w Konkursie
„Lider Promocji Słupskiej Gospodarki – Srebrny Niedźwiedź 2011”
Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie firm, menedżerów gospodarki oraz innowacyjnych produktów, które promują gospodarkę Ziemi
Słupskiej.
Do konkursu zapraszamy podmioty, które mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Ziemi Słupskiej tj. Miasta
Słupska, Powiatu Słupskiego, Powiatu Bytowskiego, Powiatu Lęborskiego oraz Powiatu Sławieńskiego.
Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w następujących kategoriach:
aNajciekawsza Inwestycja
aMenedżer Słupskiej Gospodarki
aInnowacyjny Produkt Roku
aZielona Firma
aGospodarstwo Agroturystyczne

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionego Arkusza Zgłoszenia udziału w konkursie do dnia 7 września br. do Biura
Konkursu.
Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie: www.coislupsk.pl.
Udział w konkursie jest bezpłatny!
Biuro Konkursu:
Starostwo Powiatowe w Słupsku
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji
Ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
Tel: (59) 841 85 13
Fax: (59) 842 71 11
e-mail: inwestycje@powiat.slupsk.pl

Organizatorzy
konkursu:
Miasto Słupsk

Słupska Izba
Przemysłowo-Handlowa

Powiat Słupski

Rada Regionalna
FS NOT w Słupsku

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku Oddział w Strzelinie

Pomorska Agencja Rozwoju
Regionalnego

Miesięcznik Targowy
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„Niech żyje Słupsk, Ustk
18 sierpnia br. już po raz szesnasty w Słupsku odbyło się Święto Ryby
organizowane pod patronatem: Prezydenta Miasta Słupska i Starosty
Słupskiego. Na placu Zwycięstwa stanęły stoiska rybne oraz promocyjne, które przygotowały gminy z powiatu słupskiego. Pojawiły się także wielkie, dmuchane zabawki dla najmłodszych. Dopisała frekwencja
i pogoda.
Podczas festynu rozstrzygnięto konkurs grillowych
zmagań kulinarnych oraz rywalizację na najciekawszą prezentację, w której uczestniczyły gminy z terenu powiatu słupskiego. Za najpiękniejsze stoiska wystawiennicze i
najciekawszy program artystyczny promujący daną gminę wręczono puchary ufundowane przez starostę słupskiego Sławomira Ziemianowicza. Pierwsze miejsce ex aequo
zdobyły gminy: Smołdzino,
Ustka i Słupsk. Na drugim
stopniu podium uplasowały
się gminy: Kobylnica i Główczyce oraz Miasto Słupsk. Wyróżnienia za ciekawe prezentacje swoich walorów przyznano również gminom Damnica i Dębnica Kaszubska. Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepsze Stoisko Rybne dla Krajowej
Izby Producentów Ryb Ustka
oraz puchar za Najlepszą Potrawę Regionalną dla wędzarni
ryb „Meduza” z Gardny Wielkiej wręczył członek Zarządu Województwa Pomorskiego Czesław Elzanowski. Z ko-

lei Maciej Kobyliński, prezydent Słupska w kategorii Mistrzostwa w Grillowaniu Ziemi Słupskiej nagrodził dokonania kulinarne gminy Słupsk
i Kobylnica (I miejsce), Ustka
i Smołdzino (II miejsce) oraz
Miasta Słupsk (III miejsce).
Konkurs ten przebiegł pod
czujnym okiem Krzysztofa
Szulborskiego, prezesa Stowarzyszenia Kucharzy Polskich.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, a na
placu Zwycięstwa zjawili się
nie tylko mieszkańcy powiatu słupskiego, ale także turyści z całej Polski. Na amatorów kuchni regionalnej czekało mnóstwo pysznych smakołyków, przygotowanych specjalnie na tę okazję przez Koła
Gospodyń Wiejskich. Oprócz
stoisk rybnych odwiedzający
mogli podziwiać wyroby rękodzielnicze lokalnych artystów,
a najmłodsi mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Sową
- maskotką powiatu słupskiego
oraz Słupskim Bursztynowym
Niedźwiadkiem Szczęścia i
Słupskim Chłopczykiem - maskotkami miasta. Nie zabrakło:

Neptuna i Syrenki. Pojawił się
także Bocian z Gminy Słupsk.
Święto rozpoczął występ orkiestry dętej Reduta, a ciekawy program artystyczny wzbogaciły dodatkowe atrakcje, tj.:
przedstawienie „Pchła Szachrajka” w reżyserii Magdaleny Planety oraz koncert Dawida Podsiadło z
grupą Curly Heads, zwycięzcy II edycji programu
TVN X FACTOR. Swoje
umiejętności zaprezentowały także: Klęcinianki i Anna
Chodyna.
W ramach imprezy
na Stawku Łabędzim
w Słupsku zorganizowano również
Nieoficjalne
Mistrzostwa
Polski VIP
w wędkarstwie
śródlądowym,
w którym udział
wzięły
władze samorządowe województwa pomorskiego i powiatu słupskiego. Zwycięz-

cą zmagań wędkarskich okazał
się Marek Ziętek, członek Rady
Nadzorczej APR „Ziemia Słupska”, drugie miejsce zajął Ryszard Kwiatkowski, wiceburmistrz Ustki zaś Sławomir Ziemianowicz, starosta słupski w
rywalizacji sportowej wywalczył trzecie miejsce.
Z kolei 19 sierpnia br. również na palcu Zwycięstwa odbyło się Święto Miasta i Dwumiasta - Słupska i Ustki. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. NMP Królowej Różań-
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ka i Ziemia Słupska”

- Maciej Kobyliński

ca Świętego w intencji Miasta
i Mieszkańców Słupska, której
przewodzi ks. Biskup Krzysztof Zadarko. Również tego
dnia odbyło się wiele występów artystycznych. Przybyłej
licznie publiczności zaprezentowały się m.in.: Zespół Międzynarodowych Tańców Ludowych „SKAWYSZ” i Zespół
Pieśni Ludowych „SUNICZKA”, wokalistki: Marta Wulkanowicz, Marta Burzyńska,
Wiktoria Brych, Marta Kawalerowicz,
instrumentalistka,
kompoyztorka Anna Sójkowska. Zagrały również zespoły:
Resekcja, Kalamarapaksa i Pulsar. Zoragnizowano także miejską grę rowerową Active Days
pn. „Tajemnice Słupska” oraz
pierwszą prezentację drużyny koszykówki Energa Czarni
Słupsk na nowy sezon Tauron

REKLAMA

Basket Ligi 2012/2013. Smakosze mogli spróbować gulaszu z
suma, którego 500 porcji rozlali Maciej Kobyliński, prezydent
Słupska i Remigiusz Łoś, prezes
Agencji Promocji Regionalnej
„Ziemia Słupska” Sp. z o.o.
Sponsorami
obchodów
byli min.: Mayland Real Estate, Strabag, Uniqa, PGK, PGM,
Wodociągi Słupsk.
DZ, MS
Fot. APR-SAS
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Pozytywnie zakręceni
Chodzi o środowisko nastolatków (10-19),
któremu w słupskich placówkach oświatowych
- notabene jak wszędzie w Polsce - patronują
Szkolne Koła Krajoznawczo – Turystyczne.
Członkami
Towarzystwa jest dość spora rzesza,
bo aż 384 młodych słupszczan udzielających się w pracy ,,niezależnych samorządnych” kół - wyjaśnia szef Regionu PTTK, Janusz Grabowski. To prawie 2/3 petetekowców w naszym mieście!
O szczególnej - dodam – żywotności. Przykłady? Pierwsze z brzegu. ,,Włóczykije”
Edyty Romańczuk - Ozdoby oraz Karoliny Machutty - Gałązki, Anny Wolikowskiej i Piotra Ceranowskiego
z tut. Szkoły Podstawowej nr
5, ,,Ekosi” - podopieczni Urszuli Strzykowskiej z Technikum Ekonomicznego, chyba również ,,Jantary” z I. Zespołu Szkół (opiekunki: Małgorzata Karnicka, Karolina
Marszałek), no i, poza wszelką wątpliwością, rekordowo
duża (licząca 56 dziewcząt i
chłopaków) grupa hobbistów
z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego pn.

,,Sprawni - Razem”

nad którymi od zawsze fanowską – bez przesady- pieczę sprawuje instruktor wf,
Wiesław Romański. Ten sam
(wtręt redakcji), co w numerze
7. ,,Ziemi Słupskiej” w artykule
,,Jubileusz PTSS”? Ten sam. W
odmiennej wszakże roli. Przed
dwoma miesiącami – jako animator Uczniowskiego Klubu
Sportowego OSW, jednocześnie ,,pierwszy między równymi” w Polskim (stricte Gdańskim) Towarzystwie Społeczno
– Sportowym.
I wspomniany Klub, i
Koło prowadzi non – stop od
1996 r. To drugie powołał do
życia m.in. za sprawą ówczesnej wicedyrektor Lidii Haczyk. Wnet zgromadził przy
sobie bez mała 10 % (!) wychowanków. Bo fascynowały
ich rajdy wzdłuż i wszerz Słowińskiego Parku Narodowego, Parków Krajobrazowych
Dolina Słupi czy Łupawy; zainicjowane w r. 1990, wspólnie z Andrzejem Remelskim
z Kuratorium, włóczęgi pod

auspicjami ,,Głosu Pomorza” po wszystkich co ciekawszych miejscach w Słupskiem;
autokarowe przejażdżki do
Krakowa, Częstochowy (w
tym- zrozumiałe samo przez
się – Jasnej Góry), Zamościa,
Warszawy, Wrocławia, Głogowa, Poznania, Gniezna i,
oczywiście, Trójmiasta; lekcje
historii sensu stricto, np. niedawny pobyt w Warszawie ze
zwiedzeniem Starówki, Sejmu RP, Stadionu Narodowego, Lotniska im. Fryderyka
Chopina; wizyty- z mandatami jedynych od 1999 r. delegatów młodych słupszczan na
kilkusetosobowe zjazdy wojewódzkie SKKT- w Stęgnie
koło Krynicy Morskiej, Sztumie, Tczewie, Przywidzu i Siemirowicach (w Słupsku w r.
2006 ,,Sprawni Razem”, dzięki
wsparciu władz PTTK i Urzędu Miejskiego, pełnili honory gospodarzy zlotu). Żyją już
także czterodniową eskapadą
karkonoską we wrześniu, październikowymi Targami Turystycznymi w stolicy Wielkopolski. Etc.
Inne oznacza dla nich- niepełnosprawnych- tylko to, co
,,obwoźne” i ,,per pedes” (piesze). Z łatwych do uściślenia
względów stanowią więc ,,persona non grata” w sekcji rowerowej, żeglarsko - kajakowej bądź nurkowej przy specjalistycznych klubach ,,Jantar”, ,,Orion”, ,,Kapok”, ,,Nautilus”. Stoi przed nimi otworem
jedynie Klub Kwalifikowanej
Turystyki Pieszej ,,Mikołajek”. Czerpią tedy z ofert ,,piechurów” pełnymi garściami!
Dla relaksu według nich i – w
głównej mierze- dla zdrowia.
Wydatki są przecież de facto symboliczne. Władze PTTK
zwalniają wszak Koło pana
Wiesława z wnoszenia regulaminowych (nb. niedużych,
rzędu 10 zł rocznie) składek
członkowskich. Reszty – trochę perwersyjny zwrot, przyznam – dopełnia mgr Romański w sztabie PFRON, w Komisji Profilaktyki UM i – Bóg raczy wiedzieć gdzie jeszcze...

Post scriptum

,,Prosi się” tu wręcz, aby
bodaj w paru słowach przybliżyć Czytelnikom założyciela i
spiritus movens pomienionej
grupy sprawnych inaczej przez
turystykę, krajoznawstwo oraz
– jeśli nie przede wszystkim
- ,,wydeptywanie ścieżek” Ziemi Słupskiej. Szkopuł w tym,
iż tytułowy fan (,,pozytywnie
zakręcony”- pasjonat wg Macieja Orłosia z Teleexpressu)
z uwagi na wrodzoną skromność unika wywiadów, CV i w
ogóle jakichkolwiek odniesień
do siebie. Oto jedyne moje reporterskie konotacje. 55- latek
rodem z Małopolski. Już w tarnowskim Technikum Mechanicznym połknął petetekowskiego bakcyla, w ślad za prof.
Stanisławem Jedlińskim zwiedzając – piechotą lub rowerem- Beskid Sądecki, Bieszczady, Podkarpacie. Z kołem
PTTK zżyty był od I roku studiów na krakowskiej AWF.
W Słupsku, gdzie zamieszkał
przed 22 laty, nie znalazł ujścia
dla swojej pozasportowej pasji w pierwszej z ,,profesjonalnych” placówek pedagogicznych- Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich. Dopiero Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pozwolił mu w pełni
,,rozwinąć skrzydła”.
Przypadek?- Na odwrót
– peroruje.- Trudno o lepsze
możliwości spełnienia się. Satysfakcja ,,Sprawnych – Razem”
z każdej inicjatywy petetekowskiej daje zapomnieć o wnoszonym trudzie i – tak, tak – dziwnym dla poniektórych społecznikowaniu ,,tylko za uśmiech,
za dziękuję; w dodatku bez grosika rekompensaty”. Wyznam
szczerze: Bardziej cieszy mnie
widok uśmiechniętych dziewcząt i chłopców z SKKT po
udanej wycieczce albo imprezie, jak np. - za przeproszeniem
sponsorów- niezwykle cenne w
istocie wyróżnienia prezydenta
Słupska Macieja Kobylińskiego czy nagroda (,, w uznaniu
osiągnięć sportowo-turystycznych”) minister Joanny Muchy.
W końcu to jest to !
Nic dodać, nic ująć. Ot,
cały bohater powyższych zapisków ,,od wewnątrz”.
Jerzy R. Lissowski
Fot. Jacek Grabowski
Wiesław Romański

www.ziemia-slupska.pl
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Szlakiem Zeppelinów
Nasz kolejny rajd był zaplanowany na sobotę. Jednak niesprzyjająca aura zmusiła nas do
przełożenia wyjazdu na niedzielę. Jak się później okazało, była to bardzo dobra decyzja, ponieważ towarzyszyło nam dawno niewidziane
słońce.
Deszczu mieliśmy już po
dziurki w nosie. Oczywiście
każda pogoda jest dobra na rowerowe przejażdżki, ale zdecydowanie przyjemniej podróżuje się, gdy wieje leciutki wiaterek i świeci słońce. Właśnie
takie warunki mieliśmy w drodze do Jezierzyc, dokąd wybraliśmy się, aby poznać historię bazy sterowców konstruowanych tu na początku XX w.
Muszę nadmienić, iż inspiracją
do tej wyprawy była książka
pana Marcina Barnowskiego
pt. „Boskie cygara”, który tak
ciekawie „ugryzł” ten temat, że

nie pozostawało nam nic innego jak podążyć śladami historycznych zeppelinów.

Ekipa jak marzenie
Jeszcze godzinę przed rajdem byłem nieco zaniepokojony, czy znajdą się chętni na
wyprawę. Ostatnia wycieczka dała się nam nieco we znaki, poza tym przekładanie terminu nie sprzyja żadnym imprezom, ale oczywiście rowerzyści nie zawiedli. Przybyło
około 50 osób. Dla mnie ten
rajd był nieco inny od pozostałych. Zadebiutowałem jako

przewodnik- amator, którego
zadaniem było przybliżenie
historii sterowców i Jezierzyc
– jednego z nielicznych miejsc
w Polsce, gdzie konstruowano zeppeliny. Jak sprawdziłem
się w nowej roli muszą ocenić,
ci którzy byli na rajdzie. Mam
nadzieję, że nie zanudziłem
wszystkich na śmierć, a informacje, które przekazałem okazały się ciekawe i udowodniły,
jak bogata jest przeszłość naszego regionu.
To, że nasze cotygodniowe wypady mają stałych zwolenników nikogo już nie dziwi.
Coraz więcej osób staje się też
członkami słupskiego Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej „Szprycha”. Podczas ostatniego rajdu dołączył do naszej „rowerowej rodzinki” pan
Rajmund. Witamy go gorąco i
dziękujemy za słodkie „wkupne”, chociaż i bez tego byłby u
nas mile widziany.

Trochę historii
i mnóstwo gościnności
W Jezierzycach obejrzeliśmy pozostałości po bazie sterowców. Niestety nie zostało
tego wiele, a szkoda. Do dziś
można zobaczyć stację wodociągową z wieżą ciśnień oraz
z przyległymi do niej warsztatami, w których w latach
międzywojennych rozwijał się
przemysł lotniczy. Pozostał też
magazyn amunicji, gdzie przechowywano i przygotowywano bomby do bojowych lotów sterowców. Następnie postanowiliśmy odwiedzić pozostałości folwarku Żydzino.
Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie piękne i wybujałe pokrzywy, przez które musieliśmy się przeprawić. Śmiechu i
pisku nie brakowało. Poparzonych pocieszam – to podobno
najlepszy lek na reumatyzm.
Nagrodą za nasz wielki bój z

pokrzywami był widok pięknej alei, złożonej z dwustuletnich drzew. Kiedyś prowadziły
one do żydzińskiego folwarku,
po którym dzisiaj niestety pozostał jedynie stary, rozwalony
budynek gospodarczy. Po lekcji historii i spacerze z przygodami nadszedł czas na posiłek.
W tym miejscu chcemy gorąco
podziękować panu Przewodniczącemu Jackowi Perlańskiemu oraz Radzie Sołeckiej Jezierzyce-Osiedle za przygotowanie dla nas poczęstunku. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że w świecie, gdzie większość ludzi liczy na zysk, a bezinteresowność to towar deficytowy są ludzie, którzy przyjęli nas w myśl staropolskiej gościnności „Gość w dom, Bóg w
dom” i za czystą „darmochę”
nakarmili i napoili. Poza tym
zadbali również o pracę szarych komórek i zorganizowali

konkurs dotyczący historii Jezierzyc. Dla tych, którzy uważnie słuchali wcześniejszego
wykładu odpowiedzi nie stanowiły większego problemu.
Zwycięzcy otrzymali nagrody.
Czas upływał nam w miłej
atmosferze, jednak nieubłaganie zbliżała się godzina powrotu. Wróciliśmy do Słupska
około 16.00. Wydaje mi się, że
wszyscy byli zadowoleni i nie
będą mogli doczekać się następnej wyprawy. Szczegóły
tej wyprawy oraz kolejnych
rajdów znajdziecie na stronie
www.rpswiat.pl w dziale zatytułowanym „Rajdy”. Namawiam wszystkich do odwiedzenia tej strony, gdyż czekają
tam na wszystkich liczne niespodzianki, co niektórzy odnajdą się na pewno na dołączonych fotografiach.
Piotr Kosmala
– STR „Szprycha”
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Z kĳkami i na rowerach
REKLAMA

25 sierpnia br. w Lasku Północnym w Słupsku
odbyła się impreza pn.: „Zakończenie Lata na
Sportowo”. Na wydarzenie to złożyły się: zawody w Nordic Walking w kilku kategoriach wiekowych oraz rowerowy pumptrack (terenowa trasa do jazdy na rowerach - bez pedałowania). Nie zabrakło poczęstunku grochówką i
pieczoną kiełbaską. Na zakończenie odbyła się
zabawa taneczna.
W imprezie wzięło udział
sześćdziesięciu piechurów z
kijkami oraz podobna liczba rowerzystów, z których
trzydziestu pięciu wystartowało w sportowej rywalizacji. Na miejscu zorganizowano biuro zawodów, nieodpłatną wypożyczalnie kijków i rowerów do pumptracku. Działał także mini warsztat rowerowy, gdzie można było dokonać drobnych napraw. Celowo
nie piszemy o zwycięzcach, albowiem na uznanie zasługują
wszyscy uczestnicy: „Zakończenia Lata na sportowo”!
Organizatorem imprezy
byli: Miasto Słupsk, Agencja
Promocji Regionalnej „Ziemia
Słupska” Sp. z o.o., a współorganizatorami: Centrum Edu-

kacji, Rekreacji i Promocji
Miasta Słupska „Leśny Kot”,
portal: www.chodzezkijami.pl
i sklep rowerowy Kawisbike.
MS
Fot. APR-SAS
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Najbardziej Medialna Załoga

Triumf słupszczanina

Załoga z Ustki wygrała II Regaty o tytuł
Letniej Stolicy Polski, które rozegrano 25 i 26
sierpnia br. na Morzu Bałtyckim na trasie z
Ustki do Łeby oraz na wodach na wysokości
Łeby.
Usteccy żeglarze pod dowództwem
wiceburmistrza
Ryszarda Kwiatkowskiego pozostawili w pokonanym polu
załogi: z Gminy Słupsk (II
miejsce), Miasta Słupska (III
miejsce) i Łeby (IV miejsce).
Po pierwszym dniu zmagań
prowadzili słupszczanie, ale
wyniki unieważniono ponieważ niektóre
z załóg
przy flaucie wspomagały się

wiosłami. Słupska załoga tego
nie robiła, ale straciła prowadzenie. Drugiego dnia Ustka
okazała się bezkonkurencyjna. Słupszczanie jednak zostali uznani za: „Najbardziej
medialną załogę” i otrzymali
Nagrodę TVP Gdańsk. Załogę ze Słupska tworzyli m.in.:
Andrzej Kaczmarczyk, zastępca prezydenta Słupska, Anna
Grabuszyńska, dyrektor Wy-

działu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Remigiusz Łoś, prezes Agencji
Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” Sp. z o.o.
i
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Waldemar Lubtak z UM w
Słupsku. Regaty rozegrano na
jachtach Delphia. Sponsorem
słupskiej załogi było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku.
MS

19 sierpnia, zakończył
się, trwający dziesięć dni,
XXII
Międzynarodowy
Festiwal Brydża Sportowego „Solidarność”. Kilkuset brydżystów zjechało do Słupska z całej Polski, jak również z zagranicy. Nie zabrakło znanej
aktorki Renaty Dancewicz,
miłośniczki brydża, która już od lat pojawia się na słupskim festiwalu.
Impreza poświęcona jest pamięci Henryka Wolnego, wybitnego
polskiego brydżysty, wielokrotnego reprezentanta kraju, zawodnika Czarnych Słupsk. Słupskie zawody są zaliczane do najpopularniejszych i najważniejszych w kraju. W tym roku pula nagród
wyniosła ok. 250 tysięcy zł. Nagrodą główną był samochód osobowy Renault alia. Po raz pierwszy w historii główne trofeum
trafiło do słupszczanina Cezarego Krzemińskiego. Drugie miejsce zajął Piotr Tuszyński, który otrzymał 10.000 zł, a trzecie Michał Nowosadzki (7.000 zł). Grand Prix Słupska trafiło również
do Cezarego Krzemińskiego. Najlepszym zawodnikiem zagranicznym został Aleh Tsimakhovich z Białorusi.
DW, MS
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Nowe Czarne Pantery

19 sierpnia br. w czasie Święta Miasta i Dwumiasta na placu Zwycięstwa w Słupsku odbyła
się pierwsza prezentacja drużyny Energa Czarni
Słupsk na nowy sezon Tauron Basket Ligi 2012/
2013. W składzie zespołu doszło do rewolucyjnych zmian. W akcji zawodników będzie można obejrzeć podczas XVII Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Słupska, który odbędzie się 15 i 16
września br. w słupskiej hali „Gryfia”.

www.ziemia-slupska.pl

WOJCIECH JAKUBIAK

SZYMON DŁUGOSZ

najświeższy i zarazem najmłodszy nabytek ENERGI
CZARNYCH Słupsk. Od tego sezonu wychowanek
słupskiego klubu będzie się uczył koszykarskiego
rzemiosła od kolegów z podstawowego składu. Rozgrywający drużyn młodzieżowych, grał w młodzieżowej kadrze Polski. Odrzucił propozycję kontraktu
z Poznania, by móc trenować w macierzystym klubie. Jest tegorocznym mistrzem Polski juniorów. W przyszłości chciałby
grać jak swój idol z NBA- Tony Parker.

w ENERDZE CZARNYCH występuje na pozycji
rzucającego i niskiego skrzydłowego, kolejny reprezentant młodego pokolenia zdolnych koszykarzy, których aktualnym zadaniem jest teraz przede
wszystkim ciężka praca na treningach. A tej Szymon
z pewnością się nie boi. Trenerzy chwalą go za ambicję i zaangażowanie w sportowe obowiązki. Jako
podopieczny trenera Roberta Jakubiaka, wraz z juniorami STK Czarni
Słupsk, zdobył m.in. mistrzostwo Polski.

LEVI KNUTSON

MARCIN DUTKIEWICZ

MATEUSZ KOSTRZEWSKI

Amerykanin w słupskim zespole będzie występować
na pozycji rzucającego obrońcy. Ma 24 lata, mierzy
191 cm wzrostu i jest absolwentem uczelni Colorado. spełnia wszystkie kryteria, które Marius Linartas widzi w koszykarzach na pozycji numer dwa.
Levi jest świetnym strzelcem z dystansu, potrafi minąć przeciwnika i zdobyć punkty po penetracji pod
kosz. Jest także solidnym defensorem. Levi ukończył uniwersytet Colorado, gdzie był jednym z liderów tamtejszej drużyny.

był pierwszym zawodnikiem, którego wybrał do
składu Czarnych Panter trener Marius Linartas na
sezon 2012/2013 został Marcin Dutkiewicz. Jego
nazwisko nie jest obce słupskim kibicom, ponieważ
Marcin reprezentował już barwy słupskiego klubu
wcześniej- w sezonie 2008/2009. Jest wychowankiem Polonii Warszawa. W latach 2003-2004 grał
w SMS PZKosz Kozienice. Przez następne 2 lata był zawodnikiem Polonii Warszawa, następnie reprezentował barwy innego klubu ze stolicy Polski- Polonii 2011. To w Warszawie uczył się podstaw rzemiosła koszykarskiego i profesjonalnego basketu, stając się jednym z najbardziej obiecujących młodych koszykarzy w kraju. Jego ostatnim klubem w polskiej lidze
był AZS Koszalin.

Urodzony w Elblągu Mateusz Kostrzewski po raz
pierwszy w swojej karierze reprezentować będzie
barwy ENERGI CZARNYCH Słupsk, pozostając do
dyspozycji Mariusa Linartasa podczas rozgrywek w
sezonie 2012/2013. Urodził się września 1989roku,
ma 202 cm wzrostu i występuje na pozycji skrzydłowego. W poprzednim sezonie zdobywał średnio 15.6
pkt, grając ok.28 minut. W 2010 wraz z zespołem z Gdyni występował w
rozgrywkach euroligowych. Zawodnik przyznaje, że wiele nauczyła go gra
w Asseco Prokomie.

YEMI GADRI- NICHOLSON

ROBERT TOMASZEK

parametry zawodnika robią wrażenie: 116 kg wagi,
208 cm wzrostu. Występuje na pozycji centra. Ostatni reprezentowany przez niego klub to czeski BK
Prostejov. Jest absolwentem college’u w Denver, po
przyjeździe do Europy reprezentował barwy słowackiego Pezinoka, który doprowadził do dwóch tytułów mistrzowskich, zdobywając średnio 16,5 pkt,
przy 8 zbiórkach, z dobrą skutecznością rzutową- ok. 65%.

to postać, której nie trzeba przedstawiać sympatykom basketu. Pochodzący z Bydgoszczy silny skrzydłowy ma 31 lat i 203 cm wzrostu. Tomaszek to na
parkiecie firma z tradycjami. Ma na swoim koncie
występy w klubach niemieckich, amerykańskich i
czeskich oraz ukraińskich. W polskiej ekstraklasie zadebiutował w grudniu 2009 roku, reprezentując barwy PGB Basket Poznań. Później był Turów Zgorzelec a teraz czas na
ENERGĘ CZARNYCH Słupsk.
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PATRYK PRZYBOROWSKI

WOJCIECH OSIŃSKI

TODD ABERNETHY

utalentowany wychowanek ENERGI CZARNYCH
Słupsk. Występuje na pozycji rzucającego obrońcy
lub niskiego skrzydłowego. Pracowity, szybko uczący się od starszych kolegów. Wciąż czeka na swoją
szansę zaistnienia w ekstraklasie. W zespole występuje od 2005 roku. Jego ulubionym przedmiotem w
szkole była geografia, a największa liczba zdobytych
punktów w jednym meczu to 47 w drużynie juniorów.

rzucający obrońca lub niski skrzydłowy, mierzący 194 cm wzrostu, podobnie jak Szymon Długosz, jako podopieczny trenera Roberta Jakubiaka,
wraz z juniorami STK Czarni Słupsk, zdobył m.in.
mistrzostwo Polski podczas finałów w Pruszkowie.
Stopniowo wspinał się po szczeblach kariery od poziomu juniora, z czasem udało mu się przedrzeć do
kategorii juniorskiej. Zdradza wyraźny apetyt na pozostanie w tej ostatniej na dłużej.

28-letni Amerykanin po raz pierwszy grać będzie
przed polską publicznością, chociaż reprezentował już w swojej karierze kluby europejskie (m.in.
z Ukrainy, Estonii, Holandii). Chociaż Todd nigdy wcześniej nie wystąpił na słupskim parkiecie, z
naszym miastem łączy go bardzo ważny fakt: w sezonie 2008/2009 klubowym kolegą Amerykanina w
drużynie Barons Ryga był nie kto inny jak Dainius Adomaitis- były szkoleniowiec Czarnych Panter. Todd ma 185 cm wzrostu i występuje na pozycji rozgrywającego.

MICHAŁ NOWAKOWSKI

VALDAS DABKUS

ODED BRANDWEIN

mierzący 202 cm skrzydłowy ostatni sezon spędził
w AZS Politechnice Warszawskiej, wcześniej w swojej karierze reprezentował inne formacje klubowe ze
stolicy. Poza tym Nowakowski to Mistrz Polski Juniorów Starszych z 2008 roku. Stanowił jeden z filarów młodej ekipy Politechniki, dając się poznać jako
solidny i uniwersalny skrzydłowy. Rozegrał dwa sezony w ekstraklasie, w drugim odegrał znaczącą rolę w swoim zespole i
dostawał coraz więcej minut na parkiecie. Jego mocną stroną jest pewny i
skuteczny rzut z półdystansu.

to 28-letni litewski skrzydłowy, mierzący 203 cm,
który był już wcześniej przymierzany do gry w Słupsku, jednak wówczas nie doszło do podpisania kontraktu. W Polsce w 2003 roku grał w Anwilu Włocławek. Urodził się w Kownie, był czołowym graczem reprezentacji Litwy juniorów, następnie kadrowiczem U- 21, W 2003 roku finalistą Mistrzostw
Świata Juniorów, a w sezonie 2002/2003 Mistrzem Polski z WTK Anwilem
Włocławek. Przez fachowców w dziedzinie basketu uznawany jest za jeden
z największych talentów litewskiej koszykówki.

w ENERDZE CZARNYCH obsadzi pozycję rozgrywającego, może również występować jako rzucający obrońca. Na obu pozycjach już występował
w polskiej lidze w ekipie Kotwicy Kołobrzeg. Szybko zyskał sympatię fanów basketu w Polsce, chociaż
początkowo traktowano mierzącego tylko 179 cm
wzrostu gracza sceptycznie. Zanim trafił do Polski,
wcześniej występował tylko w Izraelu. Był reprezentantem swojego kraju
do lat 18 i 20. Posiada podwójne- polskie i izraelskie- obywatelstwo.

MARIUS LINARTAS

ALGIDRAS MILONAS

MIROSŁAW LISZTWAN

w minionym sezonie litewski trener, który w 2010
roku zdobył mistrzostwo Europy do lat 18 z reprezentacją Litwy, został asystentem Dainiusa Adomaitisa, zatem zna on doskonale warunki pracy w słupskim klubie. 38-letni szkoleniowiec znany jest z bardzo dobrej pracy z młodzieżą. W latach 1997-2008
był głównym trenerem w akademii koszykarskiej Sarunasa Marciulionisa, a przez kolejne dwa sezony prowadził Perlas Wilno,
młodzieżowy zespół euroligowego Lietuvosu Rytas.

to 50-letni doświadczony trener, który pełnił funkcję dyrektora w w Marciulionis- Basketball School z
siedzibą w Wilnie. Następne lata zawodowej kariery spędził w Niemczech, m.in. w Eisbaeren Bremerhaven oraz BG Karlsruhe. W ostatnim sezonie Algidras należał do szerokiego sztabu asystentów drużyny Żalgiris Kowno. Mamy nadzieję, że obaj litewscy
trenerzy stworzą wyjątkowo groźny i zgrany duet.

człowiek, którego wiedzę i doświadczenie wykorzystują kolejni trenerzy ENERGI CZARNYCH. W
ostatnich miesiącach był asystentem Dainiusa Adomaitisa. To pan Mirosław wprowadził Czarnych
do ekstraklasy, opiekował się słupską młodzieżą i
wspierał kolejne zmiany w drużynie. Zanim rozpoczął karierę trenerską, sam był zawodnikiem.
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