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W jednym z opiniotwórczych tygodników prze-
czyta³em ostatnio, i¿ �Mieszkañcy wsi uwa¿aj¹, ¿e
entuzjazm elit politycznych wobec integracji euro-
pejskiej jest mocno przesadzony. Ich zdaniem cz³on-
kostwo we Wspólnocie mo¿e przynie�æ wiêcej szko-
dy ni¿ po¿ytku�. Nie jest to � póki co - odosobniona
opinia. Na czym polega problem wsi? Na wielu nie-
wiadomych! Na dobr¹ sprawê ludziom na wsi nikt
nie mówi prawdy, a karmieni telewizyjn¹ papk¹ pro-
pagandow¹ - gubi¹ siê oni ju¿ w ocenie faktów. I co
siê dziwiæ, ¿e tu i ówdzie pojawiaj¹ siê z jednej stro-
ny sceptyczne, a z drugiej bardzo entuzjastyczne za-
chowania.

My�lê, ¿e nie powinni�my byæ w Polsce zasko-
czeni tym, ¿e po postawieniu krzy¿yka przy s³owie
�tak� w czerwcowym referendum, wkrótce wielu
mieszkañców wsi bêdzie mocno zawiedzionych. Szyb-
ko oka¿e siê, ¿e zupe³nie czego� innego spodziewali
siê po Unii, a co innego ich spotka³o. Mo¿e to swo-
isty paradoks - a mo¿e prawid³owo�æ - ale nasi ry-
bacy ba³tyccy im bli¿ej i lepiej poznali unijn¹ polity-
kê ryback¹, tym z wiêksz¹ rezerw¹ i ostro¿no�ci¹
podchodz¹ do tego, co czeka ich w przysz³o�ci w Unii.
O wiele bardziej realnie oceniaj¹ swoj¹ sytuacjê
i w³asne przygotowanie do czekaj¹cej ich nowej rze-
czywisto�ci. Doskonale prze�ledzili losy swoich ko-
legów z innych pañstw cz³onkowskich.

Przedstawiciele organizacji ch³opskich i zwi¹z-
ków rolniczych zasiadaj¹ ju¿ we w³adzach unijnych.
Zapytajmy, jaka jest ich aktywno�æ na szczeblu lo-
kalnym, powiatowym? Ile zorganizowano wyjazdów
rolnikom i przetwórcom rolnym do krajów Unii, ile
zorganizowano szkoleñ, seminariów? Jak¹ rolê spe³-
niaj¹ dzi� w �rodowisku wiejskim? Inna sprawa, czy
organizacje te s¹ dzi� na tyle silne i ciesz¹ siê wy-
starczaj¹cym autorytetem, by kto� chcia³ je jeszcze
s³uchaæ i powa¿nie traktowaæ?

Jak¹ rolê w kwestiach unijnych spe³ni³y do tej
pory na wsiach partie ch³opskie, które na najwy¿-
szym szczeblu potrafi¹ zawalczyæ o swoje partyku-
larne interesy. Na szczeblu lokalnym s¹ ju¿ mniej
aktywne. Upominam siê o tê wiêksz¹ aktywno�æ u
wszystkich sprzymierzeñców i obroñców wsi pol-
skiej, bo na referendum 7 i 8 czerwca nie skoñczy
siê przecie¿ sprawa wst¹pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Po tym terminie i postawieniu ostatniej
kropki nad �i� w sprawie Unii, dopiero bêdzie po-
trzebna szczególna ich aktywno�æ wobec wsi i zaan-
ga¿owanie wszystkich s³u¿b prounijnych.

Dopiero wówczas oka¿e siê, ile by³y warte
wszystkie przeprowadzone szkolenia, akcje przygo-
towuj¹ce nas do Unii. W jaki sposób zdobyte tam
do�wiadczenia i wiedza pomog¹ w sprostaniu unij-
nej konkurencji? Ile trzeba bêdzie w³o¿yæ jeszcze
wysi³ku, aby polska, w tym tak¿e s³upska wie�,
mog³a w pe³ni skorzystaæ z wszystkich dobrodziejstw
Unii.

Czy potrafimy wszyscy w tym jej pomóc?
                                                     Zdzis³aw Ko³odziejski
                                                           Starosta S³upski
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Rada Powiatu dwudziestoma g³osami
"za", przy ¿adnym g³osie przeciwnym i ¿ad-
nym wstrzymuj¹cym udzieli³a Zarz¹dowi
Powiatu absolutorium za wykonanie bu-
d¿etu w 2002 roku. Wszystkie komisje
obradowa³y nad sprawozdaniem z wyko-
nania bud¿etu i nie wnios³y ¿adnych uwag.
Komisja Rewizyjna wniosek o udzielenie
Zarz¹dowi absolutorium z³o¿y³a w Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej w Gdañsku.
Wniosek oraz uchwa³ê sk³adu orzekaj¹ce-
go RIO odczyta³a na sesji przewodnicz¹-
ca Komisji Ewa Jasiewicz. Opinia by³a
pozytywna.

W trakcie omawianego sprawozdania
z dzia³alno�ci Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, radny Zbigniew Kamiñ-
ski zapyta³, dlaczego stawki ¿ywno�cio-
we w domach pomocy spo³ecznej s¹ zró¿-
nicowane? Natomiast radnego Paw³a Go-
nerê interesowa³o, o ile spad³y nak³ady
na pomoc spo³eczn¹, jakie gminy i ile osób
uzyska³o wsparcie z Domu Interwencji
Kryzysowej? Na pytania te udzieli³a od-
powiedzi Halina Mrozik, dyrektor PCPR.
Radni przyjêli sprawozdanie z dzia³alno-
�ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie.

Informacjê o stanie sanitarno-wetery-
naryjnym na terenie powiatu w 2002 roku
przed³o¿y³ Radzie Janusz Sikorski, po-
wiatowy lekarz weterynarii. Równie¿ ta in-
formacja by³a przedmiotem dyskusji,
zw³aszcza na Komisji �rodowiska, Rolnic-
twa i Porz¹dku Publicznego. Radnego Eu-
geniusza Dañczaka interesowa³a sprawa
utylizacji zwierz¹t. Stanis³aw Jank zg³osi³
brak grzebowisk padliny na terenie powia-
tu. Natomiast radny Pawe³ Gonera zwró-
ci³ uwagê na koszty utylizacji zwierz¹t po-
noszone przez rolników, które s¹ czêsto
wiêksze od warto�ci u¿ytkowej�¿ywej sztu-
ki�.

Absolutorium
dla Zarz¹du
G³ówne tematy VII Sesji Rady Powiatu S³upskiego (29 kwietnia) to: podjêcie uchwa³y o udzie-
leniu absolutorium dla Zarz¹du Powiatu za wykonanie bud¿etu w 2002, przyjêcie sprawozdania
z dzia³alno�ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przyjêcie informacji Powiatowego Le-
karza Weterynarii o stanie sanitarno-weterynaryjnym oraz sprawozdania z dzia³alno�ci Powia-
towego Obwodu Lecznictwa Ogólnego SPZOZ w S³upsku.

Z obrad VII Sesji Rady Powiatu

Wa¿nym  tematem  obrad  sesji  by³o
sprawozdanie z dzia³alno�ci i sytuacji fi-
nansowej POLO SP ZOZ w 2002 roku oraz
podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia tej
jednostce przez Radê Powiatu po¿yczki.
Sprawozdanie to by³o przedmiotem obrad
Komisji Polityki Spo³ecznej, ona tak¿e roz-
patrywa³a projekt uchwa³y w sprawie
udzielenia POLO po¿yczki. Komisja pozy-
tywnie zaopiniowa³a oba dokumenty. Na
sesji dyrektor POLO Kazimierz Czy¿ po-
informowa³ radnych o aktualnej sytuacji
finansowej jednostki oraz przedstawi³
swój biznesplan. Odpowiada³ te¿ na pyta-
nia radnych. Pawe³ Gonera zapyta³, jakie
wnioski opracowa³a grupa powo³ana przez
starostê do analizy tego problemu, "co wy-
my�li³a i jaki harmonogram dzia³añ prze-
widuje"? Niepokoi³o go równie¿ to, ¿e jed-
nostka ta w wiêkszo�ci obs³uguje pacjen-
tów miasta S³upska. W tym wzglêdzie za-
proponowa³ wspólne prowadzenie dzia³añ
z miastem. Radnego Stanis³awa Janka in-
teresowa³o, w jaki sposób i w jakim termi-
nie po¿yczka w kwocie 200 tys. z³ jak¹ mia-
³oby otrzymaæ POLO zostanie sp³acona
Radzie Powiatu? Radny Jan Nosal zapy-
ta³, ile POLO ma pacjentów i ilu obs³uguje
w ci¹gu miesi¹ca?

Rada Powiatu przyjê³a sprawozdanie
z dzia³alno�ci finansowej POLO. Podjê³a
te¿ uchwa³ê o udzieleniu tej jednostce
po¿yczki w wysoko�ci 200 tys. z³ na za-
p³acenie zaleg³ych p³atno�ci wobec m.in.
ZUS i pracowników.

W interpelacjach radni podnie�li sze-
reg problemów. Andrzej Kordylas inter-
pelowa³ w sprawie harmonogramu bie¿¹-
cych remontów dróg powiatowych oraz
uci¹¿liwo�ci dojazdów mieszkañców gmin
Potêgowo i Damnica do szkó³ i zak³adów
pracy. Radny Stanis³aw Jank zapyta³ o
inwentaryzacjê maj¹tku w jednostkach

organizacyjnych powiatu oraz w staro-
stwie oraz o to, jakie produkty promuje
powiat s³upski? Radna Lidia Rynda z³o-
¿y³a interpelacjê w sprawie remontu drogi
w Zagórkach, a radny Marian Jarz¹bek
odniós³ siê do odpowiedzi PKS na inter-
pelacjê z poprzedniej sesji w sprawie zmia-
ny kursu autobusu relacji S³upsk - Kule-
szewo i do  Kêpic. Radny Zbigniew Ka-
miñski interpelowa³ w sprawie drogi Wi-
klino - Kukowo, pyta³, jak przedstawia siê
sprawa gwarancji wykonanych robót dro-
gowych.

Radnego Paw³a Gonerê interesowa³y
�rodki finansowe przeznaczone na remon-
ty bie¿¹ce dróg. Kierownika Powiatowe-
go Urzêdu Pracy zapyta³ o �rodki na prace
publiczne i interwencyjne. Radny Ryszard
Stus zwróci³ siê z pro�b¹ o rozwa¿enie
dokonania oceny stanu sanitarno-higie-
nicznego obiektów lecznictwa zamkniête-
go w S³upsku.

Rada na sesji  podjê³a równie¿ uchwa-
³y o zmianach w bud¿ecie powiatu na 2003
rok, w sprawie bonifikaty od op³at rocz-
nych z tytu³u trwa³ego zarz¹du ustano-
wionego na rzecz Domu Pomocy Spo³ecz-
nej w Lubuczewie, okre�lenia wysoko�ci
sumy, do której Zarz¹d Powiatu mo¿e sa-
modzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania oraz w
sprawie wykonania ponadplanowych za-
dañ inwestycyjno - remontowych.

***
Na VIII Sesji (13 maja) Rada Powiatu

zajê³a siê wielofunkcyjnym rozwojem ob-
szarów wiejskich w �wietle integracji z Uni¹
Europejsk¹.  Wyk³ad na ten temat wyg³o-
si³ Mariusz Tatka z Krajowego Centrum
Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich w Poznaniu.

Jolanta Sienkiewicz
Biuro Rady Powiatu S³upskiego
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W dniach 13-15 kwietnia powiat s³upski odwiedzi³a 14-osobowa grupa rolników i przedstawicie-
li powiatu Herzogtum Lauenburg wraz ze starost¹ Gerdem Krämerem. Wizyta ta zosta³a zorga-
nizowana w ramach rozwijaj¹cej siê od 2001 roku wspó³pracy miêdzy obu powiatami.

Pozytywnie
zbudowani

Go�cie z Niemiec odwiedzili miêdzy
innymi gospodarstwa rolne i agrotury-

styczne. Prowadzili debaty na tematy rol-
nictwa, le�nictwa, alternatywnych �róde³

Rozmowy w Warcinie z udzia³em obu starostów

energii, turystyki wiejskiej, a tak¿e rozwo-
ju terenów rolniczych. Pierwszym miej-
scem, które pokazano Niemcom by³o go-
spodarstwo nasienne pañstwa £awreno-
wiczów w Podgórzach (gm. Kêpice). W
gospodarstwie tym o powierzchni 160 ha
(ziemia klasy IV i VI) uprawiane s¹ zbo¿a i
rzepak. Kilka lat temu w³a�ciciele uzyskali
uprawnienia Ministerstwa Rolnictwa do
produkcji i obrotu materia³u siewnego.
Wspó³pracuj¹ z instytucjami nie tylko kra-
jowymi, ale równie¿ niemieckimi - na przy-
k³ad  z DSV i Satan Union, a tak¿e z innymi
rolnikami, doprowadzaj¹c plony do norm
wymaganych przez �wiatowe organizacje.

Go�cie z zainteresowaniem ogl¹dali
halê, w której znajduje siê nowoczesny
sprzêt zapewniaj¹cy prawid³owy proces
(zgodny z wymogami krajowymi i �wiato-
wymi) przygotowania nasion zbó¿ i rze-
paku do siewu. Ogl¹dana m.in. zaprawiar-
ka, która otoczkuje nasiona przerabia 30�
40 ton ziarna na dobê, dziêki czemu w³a-
�ciciel sprzedaje nasiona producentom kra-
jowym, ale równie¿ do Danii, Holandii i
Niemiec.

W gospodarstwie uprawy ziemniaka
Janusza i Ewy Jó�wiaków w Zêbowie go-
�cie mieli okazjê obejrzeæ zmodernizo-

Starosta powiatu Herzogtum Lauenburg Gerd Krämer i starosta s³upski Zdzis³aw
Ko³odziejski sadz¹ drzewko przyja¿ni w parku Zespó³u Szkó³ Le�nych i Ogólno-
kszta³c¹cych w Warcinie

ci¹g dalszy na str. 6

Wizyta niemieckich rolników
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wan¹ halê do przechowywania ziemnia-
ków. W³a�ciciele opowiedzieli o ponad 140
ha, na których uprawiaj¹ ziemniaki dla wio-
d¹cych na pomorskim rynku producentów
frytek i innych wyrobów. G³ówna produk-
cja dostarczana jest dla firmy Farm Frites
w Lêborku. Ciekawo�æ wzbudzi³ stosowa-
ny system selekcjonowania ziemniaków,
który wp³ywa na ilo�æ zamówieñ. Kontra-
hent wspomaga gospodarstwo poprzez za-
kup materia³u do produkcji. Pan Jó�wiak
jako pierwszy w gminie zastosowa³ formê
wymiany gruntów pomiêdzy rolnikami. S¹-
siednie gospodarstwa uprawiaj¹ce zbo¿a
chêtnie zamieniaj¹ siê area³em.

Kolejnym miejscem, które odwiedzi-
li go�cie z Niemiec by³ Zak³ad Przetwór-
stwa Miêsnego M. Korganowski i Spó³-
ka. Zak³ad ten wspó³pracuje obecnie z
du¿ymi sieciami supermarketów, takich jak
Auchan, poza tym posiada w³asne sklepy
rozmieszczone w pó³nocnej czê�ci kraju.
Go�cie dyskutowali z w³a�cicielem na te-
mat zmian zwi¹zanych z wej�ciem do Unii
Europejskiej i degustowali wêdliny zak³a-
du z 40- letni¹ ju¿ tradycj¹.

Niemcy mieli tak¿e okazjê zobaczyæ
nowo budowan¹ czê�æ Zespo³u Szkó³ Pod-
stawowych i Gimnazjalnych w Kobylnicy.
Nie kryj¹c podziwu, pogratulowali wójto-
wi Kuliñskiemu pomys³u i efektywnego
sposobu dzia³ania na rzecz gminy. U pañ-
stwa Golów w Zelkowie, w ich gospodar-
stwie chowu byd³a mlecznego go�cie zo-
baczyli pomieszczenie, w którym zainsta-
lowane s¹ dojarki. Podziwiali gospodarza
za uzyskiwane wydajno�ci. Odwiedzili tak-
¿e gospodarstwo agroturystyczne pañ-
stwa ¯ydyków w Zelkowie. Dzia³alno�æ
tak¹ gospodarze prowadz¹ od czterech lat.
Dziêki w³asnej pomys³owo�ci, a tak¿e zmo-
bilizowani potrzebami, powiêkszyli miejsca

Niemieccy go�cie na dziedziñcu pa³acu w Warcinie
noclegowe o kolejne pokoje. Tury�ci od-
wiedzaj¹cy gospodarzy mog¹ korzystaæ z
bogactwa �wie¿ych warzyw i owoców z
ekologicznej uprawy, prowadzonej rów-
nie¿ w ramach dzia³alno�ci agroturystycz-
nej.

Mile zaskakuj¹cym faktem by³a dla
Niemców serdeczno�æ i go�cinno�æ, jak¹
okazali wszyscy gospodarze, a tak¿e
efektywne wykorzystanie �rodków finan-
sowych, pochodz¹cych z funduszy euro-
pejskich.

Podczas debat w Zespole Szkó³ Le-
�nych i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie,
a tak¿e w s³upskim starostwie, gdzie go-
�cie mieli okazjê spotkaæ siê z samorz¹-
dowcami, cz³onkami Komisji �rodowiska,
Rolnictwa i Bezpieczeñstwa Publicznego
Rady Powiatu, przedstawicielami Woje-
wódzkiego
O � r o d k a
Doradztwa
Rolniczego
w Strzelinie,
go�cie z
N i e m i e c
mogli do-
w i e d z i e æ
siê, jak
wspó³pra-
cuj¹ samo-
rz¹dy z
g r u p a m i
rolników.
Dzielili siê
tak¿e w³a-
snymi do-
�wiadcze-
niami w tym
zakresie .
Powiat He-
r z o g t u m

Lauenburg na przyk³ad nie finansu-
je ¿adnych przedsiêwziêæ rolniczych,
przez co nie ma bezpo�redniego
wp³ywu na kwoty produkcyjne.
Ka¿dy rolnik osobi�cie decyduje o
wyborze swojej przysz³ej uprawy.
Istniej¹ jednak ograniczenia, które
poci¹gaj¹ za sob¹ nawet kary pie-
niê¿ne za uprawê ponad ustalon¹
ilo�æ. Ponadto powiat kontroluje
weterynaryjn¹ ochronê, nie finan-
suj¹c jednak ¿adnych dzia³añ z ni¹
zwi¹zanych.

Niemieccy okazywali zadowo-
lenie z faktu, ¿e do Unii wejdzie
du¿a rzesza polskich rolników, co
wspomo¿e si³ê grupy. Najwiêkszym
problemem jest dla nich biurokra-
cja, z jak¹ spotykaj¹ siê w urzê-
dach brukselskich. Kolejny pro-
blem � to polityka cenowa, odbie-
gaj¹ca znacznie od oczekiwañ nie-
mieckich rolników. Bezpo�rednie
dop³aty unijne nadal nie s¹ kon-
kretnie uregulowane � czy do pro-

dukcji, czy do powierzchni gruntu. Bruk-
sela ustala kwoty i wielko�æ produkcji
np. buraków, po czym producenci otrzy-
muj¹ przydzia³y.

W wielu punktach zgodzono siê, ¿e
problemy rolników w Polsce i Niemczech
s¹ podobne. Zaproponowano realizacjê
wspólnego unijnego projektu zwi¹zanego
z rozwojem terenów nadba³tyckich. Pro-
jekt ten obejmowa³by m.in. dziedziny zwi¹-
zane z gospodark¹, a tak¿e z ochron¹ za-
bytków. Na koniec starosta niemiecki Gerd
Krämer stwierdzi³: - �W naszej ocenie, go-
spodarstwa, które mieli�my okazjê zoba-
czyæ, s¹ przysz³o�ciowe i w pe³ni przygo-
towane do wej�cia do Unii Europejskiej.�

Joanna Ozdarska
Starostwo Powiatowe w S³upsku

Podczas debaty w Zespole Szkó³ Le�nych i Ogólnokszta³c¹cych w War-
cinie go�cie mogli dowiedzieæ siê, jak Samorz¹d Powiatowy dba o szko³y
ponadgimnazjalne w powiecie                                   Zdjêcia: Leszek Kreft
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Go�cie
z Cieszyna

Wizyta by³a wynikiem rozwijaj¹cej
siê miêdzy obu powiatami wspó³pracy, za-
pocz¹tkowanej w pa�dzierniku 2002
roku. Partnerzy zaplanowali wówczas

W dniach 1 � 4 maja br. powiat s³upski odwiedzi³a delegacja z zaprzyja�nionego powiatu cie-
szyñskiego. Przyjechali starosta Witold Dzier¿awski, Lidia Wajdzik-Greñ  - naczelnik Wydzia³u
Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki cieszyñskiego starostwa oraz pani Helena Kamieniarz �
s³ynna koronkarka z Koniakowa.

Henryk Soja oprowadza cieszyniañ po Muzum Wsi S³owiñskiej w Klukach
Zdjêcia: Jan Maziejuk, Joanna Or³owska

Starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski i cieszyñski - Witold Dzier¿awski

W Gardnie Wielkiej

wspólne przedsiêwziêcia, które ju¿ w tym
roku bêd¹ realizowane. Powiaty wymieni¹
siê m. in. materia³ami promocyjnymi i ofer-
tami turystycznymi. Powiat s³upski we�mie

udzia³ w
�Ty g o -
d n i u
Kultury
Beskidz-
kiej� w
W i � l e
o r a z
Miêdzy-
narodo-
w y c h
Targach
T u r y -
s t y c z -
nych w
Bielsku
B i a ³ e j ,
a cie-
szyñski

w ��wiêcie Ryby� w S³upsku.
Cieszyñscy go�cie mieli okazjê uczest-

niczyæ w inauguracji sezonu turystyczne-
go w Klukach oraz w tamtejszym dorocz-
nym �Czarnym weselu�, na którym swoje
dzie³a prezentowa³a, znana w ca³ej Polsce
koronkarka z Koniakowa - Helena Kamie-
niarz. W krótkim czasie sprzeda³a wiêk-

szo�æ piêknych koronkowych serwet, ob-
rusów i czapek. Owocnym okaza³o siê tak-
¿e spotkanie z dyrekcj¹ Muzeum Pomo-
rza �rodkowego w S³upsku, podczas któ-
rego omówiono przysz³¹ wspó³pracê s³up-
skiej placówki z Regionalnym Muzeum
w Cieszynie.

Gimnazjum w Damnicy podpisa³o
umowê ze Szko³¹ Podstawow¹ i Gimnazjum
w Istebnej i jeszcze w tym roku planuje
wymianê m³odzie¿y. Ponadto go�cie zwie-
dzili Zespó³ Szkó³ Le�nych i Ogólnokszta³-
c¹cych w Warcinie, któremu zapropono-
wali wspó³pracê z cieszyñskim Technikum
Rolniczym. Uczestniczyli tak¿e w obcho-
dach powiatowych �wiêta 3 Maja w Gard-
nie Wielkiej.                   Joanna Ozdarska
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�wiêto Konstytucji

Starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziej-
ski oraz wójt gminy Smo³dzino Andrzej
Kopiniak z³o¿yli kwiaty pod obrazem Mat-
ki Boskiej Czêstochowskiej. Piêknie po³o-
¿ony na wzniesieniu stadion sportowy,
sk¹d rozci¹ga siê widok na wie� i jezioro,
by³ miejscem festynu majowego. Go�ci
powita³ wójt, a starosta wyg³osi³ przemó-
wienie, które przybli¿y³o zebranym wyda-

Tegoroczne Powiatowe �wiêto Konstytucji 3 Maja odby³o siê w Gardnie Wielkiej. Obchody rozpoczê³a
msza �w. w miejscowym ko�ciele, celebrowana przez ksiêdza  pra³ata Jana Giriatowicza oraz proboszcza
Mieczys³awa Radochoñskiego.

rzenia sprzed 212 lat. Na estradzie zapre-
zentowa³y siê zespo³y artystyczne senio-
rów, dzieciêce i m³odzie¿owe - w piosence
i tañcu. Dzieci ze Szko³y Podstawowej w
Gardnie przedstawi³y fragmenty utworów
zwi¹zanych tematycznie ze �wiêtem. Przy-
gotowano wiele konkursów z nagrodami.

Chocia¿ tego dnia pogoda nie sprzy-
ja³a festynowi, a w pobliskich Klukach od-

Wystêp dzieci ze Szko³y Podstawowej w Gardnie                                                                                                     Zdjêcia: Jan Maziejuk

Przemawiaj¹: starosta s³upski Zdzis³aw
Ko³odziejski i Andrzej Kopiniak - wójt
gminny Smo³dzinoPo uroczystej mszy go�cie i zespo³y artystyczne uda³y siê na stadion sportowy
bywa³a siê du¿a, cykliczna impreza pn.
�Czarne Wesele�, to jednak obchody bar-
dzo siê uda³y. Zakoñczy³a je zabawa ludo-
wa w Wiejskim Domu Kultury. Go�ciom
przygrywa³ do tañca miejscowy zespó³
pracuj¹cy pod kierunkiem Piotra Pêdzi-
cha.

Halina Oczachowska
Starostwo Powiatowe w S³upsku

Tym razem w Gardnie Wielkiej
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Nowe
zwolnienia

Zapowiadane zwolnienia w szpitalu to
wynik programu restrukturyzacji wpro-
wadzanego we wszystkich szpitalach w
kraju. Zosta³ on pozytywnie zaopiniowa-
ny na szczeblu wojewódzkim oraz przez
zwi¹zki zawodowe. Po pozytywnym zaopi-
niowaniu programu przez Ministerstwo
Zdrowia rozpoczn¹ siê zwolnienia, które
trwaæ bêd¹ do koñca roku. Jak powiedzia³
nam dyrektor szpitala Andrzej Piotrow-
ski, zgoda ministerstwa jest niezbêdna,
poniewa¿ zapewni ono pieni¹dze na od-
prawy dla zwalnianych pracowników.
Zwalniani bêd¹ g³ównie pracownicy per-
sonelu administracyjnego i techniczne-
go, w pierwszej kolejno�ci ci, którzy mog¹
otrzymaæ �wiadczenia przedemerytalne.

Zwolnienia zapowiedzia³a tak¿e firma
Nestle z Kobylnicy. Tu powodem zwol-
nieñ jest rosn¹ca konkurencja oraz likwi-

Do Powiatowego Urzêdu Pracy wp³ynê³y w maju zawiadomienia o zamiarze zwolnieñ, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w S³upsku zapowiedzia³ zwolnienie 53, a zak³ad Nestle w Kobylnicy � 60 pracowników.

dacja linii do pakowania kawy. Ma byæ ona
przeniesiona na Wêgry, gdzie ni¿sze s¹
koszty zatrudnienia pracowników. Zwol-
nienia w Nestle rozpoczn¹ siê 16 czerw-
ca i trwaæ bêd¹ te¿ do koñca bie¿¹cego
roku. Czê�æ zwalnianych pracowników
bêdzie mog³a przej�æ na �wiadczenie
przedemerytalne wyp³acane przez urz¹d
pracy. Pracê w Kobylnicy strac¹ - pako-
wacze kawy, operatorzy maszyn i techni-
cy.

Produkcjê w pods³upskiej Kobylnicy
Nestle rozpoczê³o w 1994 roku i na po-
cz¹tku swojej dzia³alno�ci zatrudnia³o 330
pracowników. Dzi� zatrudnia 240 osób, a
do koñca roku zostanie 180 pracowników.

Zamiar zwolnienia 7 osób zg³osi³ te¿
ustecki oddzia³ wroc³awskiej hurtowni le-
ków Polska Grupa Aptekarska Hygiena
S.A. Zwi¹zane jest to z likwidacj¹ oddzia-

Zak³ad w Kobylnicy ma byæ przeniesiony na Wêgry                                                                                              Foto: Kaziemierz Giejbo

³u w Ustce.
Dla osób zwalnianych z Nestle i szpi-

tala nie przewiduje siê specjalnych pro-
gramów �ratunkowych�, bêd¹ oni mieli
tak¹ sam¹ szansê poszukiwania pracy jak
inni bezrobotni. W zale¿no�ci od potrzeb
rynku PUP organizuje szkolenia dla bez-
robotnych pod zatrudnienie w konkretnej
firmie i dla osób, które maj¹ realne szanse
na znalezienie pracy. Zwalniani pracowni-
cy zainteresowani pomoc¹ mog¹ zg³aszaæ
siê do doradcy zawodowego, urzêduj¹ce-
go przy ulicy Fabrycznej 1 w S³upsku.

Wszystko wskazuje na to, ¿e po kil-
ku miesi¹cach stabilizacji, bezrobocie na
s³upskim rynku pewnie znowu wzro�nie.

                                   Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy

 w S³upsku

Znowu wzro�nie
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Wakacje
bez pracy?

Najwiêcej sezonowych ofert pracy
zg³oszono dla sprzedawców (30 miejsc),
w tym 7 dla kierowników sklepów. Na sta-
nowiska kierownicze pracodawcy poszu-
kuj¹ osób starszych i do�wiadczonych w
pracy w handlu. Poszukiwani s¹ tak¿e
spawacze gazowi (10 osób), krawcowe do
szycia odzie¿y lekkiej (10 osób), przed-
stawiciele handlowi (5 osób), stolarze me-
blowi (5 ofert) oraz nauczyciele jêzyka
obcego (5 osób).

Dla osób poszukiwanych w gastro-
nomii i handlu ukoñczenie kursu sanitar-

Marzec i kwiecieñ to miesi¹ce, w których w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w S³upsku zg³aszane s¹ oferty pracy sezonowej. PUP nie dys-
ponuje jednak ¿adnymi ofertami pracy wakacyjnej dla m³odzie¿y szkol-
nej i studentów.

Do 15 sierpnia br. mo¿na sk³a-
daæ wnioski o pomoc na sfinan-
sowanie zakupu sprzêtu prze-
znaczonego na ochronê �rodo-
wiska, w ramach VI tury progra-
mu DemoEast prowadzonego
przez Szwedzk¹ Agencjê Miê-
dzynarodowej  Wspó³pracy i
Rozwoju - Sida.

Na ochronê
�rodowiska

Sprzêt zakupiony w ramach programu
musi pochodziæ ze szwedzkiej firmy. Pro-
gram DemoEast jest bowiem elementem
realizacji wspó³pracy dwustronnej ze Szwe-
cj¹. Dofinansowanie mo¿e wynie�æ od 100
000 do 3 000 000 SEK. Zainteresowani
dofinansowaniem powinni sk³adaæ wnio-
ski do Departamentu Inwestycji i Rozwo-
ju Technologii Ministerstwa �rodowiska.
Wymagane jest wype³nienie aplikacji Sida
w jêzyku angielskim i polskim. Propono-
wane projekty s¹ opiniowane przez Mini-
sterstwo �rodowiska, a nastêpnie wysy-
³ane do Sida, gdzie zapadnie ostateczna
decyzja.

Wersja elektroniczna materia³ów do-
stêpna jest na stronie internetowej:
www.mos.gov.pl w dziale strony tematycz-
ne - pomoc bilateralna.

Katarzyna Wo�niak

Stowarzyszenie  In¿ynierów
i Techników Rolnictwa w S³up-
sku kolejny ju¿ raz korzysta ze
�rodków przyznanych mu za
po�rednictwem organizacji po-
zarz¹dowych - TERAZ INTE-
GRACJA''.

Korzystaj¹
z dotacji

Przygotowany projekt nosi tytu³ �Ma-
jówka Europejska - Teraz Integracja�. Skie-
rowany jest do m³odzie¿y Zespo³u Szkó³
Agroturystycznych i mieszkañców obsza-
rów wiejskich. 10 maja br. w O�rodku Do-
radztwa Rolniczego w Strzelinie k. S³up-
ska. Przygotowano punkt informacyjno-
konsultacyjny, konkursy na temat Unii
Europejskiej i� targi ogrodnicze. Kolej-
nym etapem bêd¹ warsztaty dla cz³onków
SITR na temat pisania projektów. Bêdzie
to szkolenie doskonal¹ce i  rozbudzaj¹ce
pomys³y.

Dotacja otrzymana z Unii pozwoli roz-
win¹æ i zrealizowaæ inicjatywy cz³onków
s³upskiego SITR.

Krystyna Popiel

PUP nie dysponuje ¿adnymi ofertami pracy wakacyjnej
                                                                                Foto: Jan Maziejuk

nego stanowi pod-
stawowy wymóg
w zatrudnieniu.
Wychodz¹c na-
przeciw tym wyma-
ganiom Powiatowy
Urz¹d Pracy zor-
ganizowa³ ju¿ taki
kurs dla 120 osób,
g³ównie w ramach
p r o g r a m u
�Pierwsza Pra-
ca� dla absolwen-
tów szkó³ z obsza-
rów wiejskich.
Planuje siê jeszcze
przeszkolenie w
tym kierunku 150
bez-   robotnych.
Na marginesie
nale¿y stwierdziæ,
¿e  niedoskona³y
jest system
kszta³cenia w
szko³ach handlo-
wych i gastrono-
micznych, je¿eli
ich uczniowie mu-
sz¹ ukoñczyæ do-
datkowy kurs dla
uzyskania upraw-
nieñ do pracy w
swoim zawodzie.

Z ofert pracy
krótkookresowej
(sezonowej) poja-

wi³o siê te¿ 15 ofert w zawodach budowla-
nych (murarz, tynkarz, glazurnik) oraz 11
w bran¿y gastronomicznej. Pracodawcy
poszukiwali równie¿ 11 osób do pracy w
nadmorskich o�rodkach wypoczynko-
wych, w takich zawodach jak: kucharz,
barman, kelner oraz pomoc kuchenna.

Nielicznymi ofertami pracy dla m³o-
dzie¿y jeszcze siê ucz¹cej dysponuje M³o-
dzie¿owe Biuro Pracy mieszcz¹ce siê
przy ulicy Dunikowskiego w S³upsku.

Marcin Horbowy
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku
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Coraz mniejsze
zakupy

Sieæ biblioteczna
W 2002 roku nie zmieni³a siê sieæ bi-

bliotek publicznych w s³upskim powiecie
ziemskim. Tworzy³y j¹ nadal biblioteka
miejska w Ustce, biblioteka miejsko-gmin-
na w Kêpicach, osiem bibliotek gmin wiej-
skich (w Damnicy, Dêbnicy Kaszubskiej,
G³ówczycach, Kobylnicy, Potêgowie, Je-
zierzycach - gm. S³upsk, Smo³dzinie, Ob-
je�dzie - gm. Ustka), czterna�cie filii biblio-
tecznych (w Barcinie, Biesowicach, Dam-
nie, Starej D¹browie, Budowie, Pob³ociu,
Stowiêcinie, Kwakowie, Sycewicach,
Wrz¹cej, £upawie, Bruskowie Wielkim,
Gardnie Wielkiej, Duninowie), osiem punk-
tów bibliotecznych � piêæ mie�ci siê w
�wietlicach wiejskich, dwa w szko³ach, je-
den w prywatnym mieszkaniu. Sze�æ bi-
bliotek gminnych dzia³a w strukturach
domów kultury. Tak jest w Dêbnicy Ka-
szubskiej, G³ówczycach, Kobylnicy, Po-
têgowie, S³upsku (Jezierzyce) i Smo³dzi-
nie. Samorz¹dy te wybra³y tak¹ organi-
zacjê instytucji kultury ze wzglêdów
oszczêdno�ciowych, ale dla bibliotek, a
zw³aszcza jej u¿ytkowników, nie jest to
rozwi¹zanie dobre. Znacznie wiêcej, bo-
wiem �rodków przeznacza siê na dzia³al-
no�æ domów kultury ni¿ zaspokajanie
potrzeb czytelników.

Czêsto bibliotekarze zamykaj¹ biblio-
teki, by uczestniczyæ w imprezach organi-
zowanych przez domy kultury. Czytelnik,
który niejednokrotnie pokonuje du¿e od-
leg³o�ci, ¿eby dotrzeæ do swojej biblioteki
i zastaje zamkniête drzwi, prawdopodob-
nie drugi raz ju¿ nie przyjdzie. Specyfika
pracy biblioteki i domu kultury jest te¿
inna - biblioteka jest miejscem wycisze-
nia, skupienia, pracy umys³owej; domy
kultury - wrêcz przeciwnie. Dlatego w usta-
wie z 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy
o bibliotekach (Dz. U. z dnia 12 listopada
2001 r.) � w artykule 13 dodano ustêp 7 w
brzmieniu: �Biblioteki publiczne nie mog¹
byæ ³¹czone z innymi instytucjami oraz

Zbiory gminnych bibliotek nie odpowiadaj¹ zapotrzebowaniu u¿ytkowników, wielu poszukiwa-
nych tytu³ów nie ma w ogóle lub jest ich za ma³o. Nie s¹ na bie¿¹co uzupe³niane ksiêgozbiory
podrêczne. Niektóre publikacje udostêpniane s¹ na bardzo krótkie terminy. Du¿y niedosyt od-
czuwaj¹ czytelnicy korzystaj¹cy z bibliotek �dla przyjemno�ci�, tu braki uzupe³nia siê g³ównie
poprzez dary od czytelników.

Dzia³alno�æ bibliotek publicznych

ci¹g dalszy na str. 12

bibliotekami szkolnymi i pedagogiczny-
mi�. W minionym roku uda³o siê �usamo-
dzielniæ� tylko bibliotekê w Damnicy, dy-

rektorem placówki zosta³ tam bibliotekarz.
Zbiory biblioteczne

Do  ksiêgozbiorów  bibliotek  publicz-

W ubieg³ym roku biblioteki powiatu odwiedzi³o blisko 14 tysiêcy czytelników -
wiêcej ni� w roku 2001                                                                    Foto: Jan Maziejuk
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nych wp³ynê³o w 2002 roku ogó³em 5443
woluminów, w tym zakupiono 4521 za kwo-
tê 82 808 z³. Przeciêtna cena zakupionej
ksi¹¿ki to 18,31 z³. Wska�nik zakupu na
100 mieszkañców wyniós³ 4,7 i by³ nieco
wy¿szy od wska�nika wojewódzkiego,
który spad³ do 4,1. Dla przypomnienia �
obowi¹zuj¹cy przed laty wska�nik to 18
nowych ksi¹¿ek na 100 mieszkañców, a
wed³ug standardów IFLA �UNESCO 20 �
25 ksi¹¿ek. Siedemna�cie procent ogó³u
wp³ywów to dary od czytelników oraz
ksi¹¿ki przekazane nieodp³atnie przez Miej-
sk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w S³upsku. Sys-
tematycznie uzupe³niano tylko ksiêgo-
zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Ustce, Gminnej Biblioteki Publicznej w
Obje�dzie oraz w Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Kêpice. W pozosta³ych
placówkach zakupów dokonywano prze-
ciêtnie raz na kwarta³.

Z przedstawionych przez biblioteka-
rzy danych wynika, ¿e struktura zakupów
nowo�ci zale¿na by³a od wielko�ci placów-
ki. W Ustce kupuje siê wiêcej ksi¹¿ek po-
pularnonaukowych ani¿eli w bibliotekach
wiejskich. Biblioteka ta obs³uguje wielu
tzw. czytelników �sezonowych�, czêsto o
wyrafinowanych gustach. Natomiast w
ma³ych placówkach wiejskich, dysponu-
j¹cych niewielkimi funduszami a rejestru-
j¹cymi g³ównie czytelników najm³odszych,
gromadzi siê przede wszystkim literaturê
dzieciêc¹, lektury i powie�ci dla doros³ych.
Racjonalne zakupy dokonywane s¹ tylko
w placówkach samodzielnych, które same
gospodaruj¹ zaplanowanymi bud¿etami.
Do bibliotek w strukturach o�rodków
kultury nowe ksi¹¿ki docieraj¹ nieregu-
larnie, po otrzymaniu funduszy z tych
o�rodków. Bibliotekarze wybieraj¹ wte-
dy pozycje aktualnie znajduj¹ce siê w ksiê-
garniach.

Najwiêcej ksi¹¿ek w ubieg³ym roku
kupi³a Miejska Biblioteka Publiczna  w
Ustce � 1395 (8,1 wol. na 100 mieszkañ-
ców), natomiast najwy¿szy wska�nik za-
kupu na 100 mieszkañców osi¹gnê³a Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Obje�dzie - 13,2
wol. (zakupiono tu 991 nowych ksi¹¿ek).
Wska�niki pozosta³ych bibliotek nie prze-
kraczaj¹ 10 woluminów. Najmniej ksi¹¿ek
zakupiono dla bibliotek w Dêbnicy Ka-
szubskiej - 1,1 wol. na 100 mieszkañców,
Jezierzycach � 1,4, Smo³dzinie � 1,9. Na-
le¿y zaznaczyæ, ¿e w Damnicy, po usamo-
dzielnieniu siê biblioteki, powy¿szy
wska�nik wzrós³ z 3,7 w 2001 do 7,2 w
2002 roku.

W ub. roku biblioteki wycofa³y z ksiê-
gozbiorów wiêcej ksi¹¿ek, ni¿ zainwenta-
ryzowa³y. Liczba ubytków wynosi³a ogó-
³em 5532 woluminy, z tego wiêkszo�æ to
ksi¹¿ki zniszczone oraz zagubione przez
czytelników. Selekcje literatury zdezaktu-
alizowanej przeprowadzane s¹ niechêtnie,

opory maj¹ zarówno sami bibliotekarze, jak
i urzêdnicy, podpisuj¹cy decyzje. Wyco-
fane  ksi¹¿ki  to g³ównie literatura  piêkna
dla dzieci i doros³ych.

Biblioteki nie dysponuj¹ te¿ bogat¹
ofert¹ w zakresie czasopism. W ubieg³ym
roku zakupiono tylko 188 czasopism. Bi-
blioteki wydatkowa³y na ten cel 25,456 z³.
Najwiêcej czasopism zakupi³y Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Ustce (73), Gminna
Biblioteka Publiczna w Obje�dzie (30),
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylni-
cy (26) oraz Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Kêpice (24). Pozosta³e prenumero-
wa³y po jednym lub kilka tytu³ów, a biblio-
teka w Smo³dzinie nie oferowa³a swoim
czytelnikom ¿adnego czasopisma, nawet
lokalnego.

Ze wzglêdu na coraz mniejsze zakupy
ksi¹¿ek, niezbyt dobrze funkcjonuje te¿
wypo¿yczanie miêdzybiblioteczne. Trud-
no dzieliæ siê jednym egzemplarzem z kil-
koma placówkami. Dla przyk³adu bibliote-
ka w Kêpicach na 10 wys³anych rewer-
sów w 2002 roku otrzyma³a jedn¹ zamó-
wion¹ pozycjê.

Czytelnictwo
W 2002 roku biblioteki powiatu zare-

jestrowa³y 13 938 czytelników, tj. o 494 wiê-
cej ni¿ rok wcze�niej. Wzrost liczby czy-
telników odnotowa³y biblioteki w Ustce,
Obje�dzie, Kêpicach, Kobylnicy, Damni-
cy. Niedu¿y spadek zanotowa³y placówki
w: G³ówczycach, Dêbnicy Kaszubskiej,
Potêgowie. Wska�nik czytelników na
100 mieszkañców w powiecie ziemskim
wyniós³ 14,8, by³ ni¿szy od wska�nika wo-
jewódzkiego, który wyniós³ ponad 17. Na
zewn¹trz wypo¿yczono 313 275 wolumi-
nów - o 6 327 wiêcej ni¿ w roku 2001. I
znowu najwiêkszy wzrost odnotowano w
Ustce, zarówno w gminie miejskiej (wiêcej
o 6613), jak i wiejskiej (o 2108) oraz w Kê-
picach (wzrost o 1761), Damnicy (1380).
Mniej zbiorów wypo¿yczy³y biblioteki w
Potêgowie, Kobylnicy, G³ówczycach i
Smo³dzinie. Na miejscu biblioteki udostêp-
ni³y ogó³em 105 223 woluminów ksi¹¿ek
i czasopism, o 477 mniej ni¿ w roku 2001.

Mo¿na zauwa¿yæ pewn¹ prawid³o-
wo�æ � biblioteki, które dysponowa³y bie-
¿¹cymi nowo�ciami ksi¹¿kowymi, rejestro-
wa³y wiêcej czytelników i wypo¿yczeñ.
Spadek odnotowa³y biblioteki bez nowo-
�ci jak i nieczynne z powodu remontów,
niedogrzania oraz oddelegowania biblio-
tekarza do obs³ugi imprez w domu kultu-
ry.

Podstawowe, statutowe obowi¹zki
ka¿dej biblioteki to: gromadzenie, przecho-
wywanie, udostêpnianie zbiorów, informo-
wanie o zasobach oraz upowszechnianie
czytelnictwa. G³ówne formy upowszech-
niania czytelnictwa w�ród dzieci to: coty-
godniowe zajêcia (np. plastyczne, literac-
kie, konkursy, projekcje filmów wideo, gry

planszowe), spotkania autorskie, czytanie
bajek, wycieczki i lekcje biblioteczne, ferie
w bibliotekach. Dla doros³ych organizuje
siê g³ównie wystawy ksi¹¿ek, prezentacje
nowo�ci, spotkania autorskie. S¹ równie¿
nowe inicjatywy, na przyk³ad w Barcinie
spotyka siê Klub Aerobiku, a w Brusko-
wie � Klub Odnowy Wsi. Biblioteki oprócz
sta³ych zajêæ z czytelnikami, w³¹czaj¹ siê
do imprez ogólnopolskich, na przyk³ad
do imprezy  �Ca³a Polska czyta dzieciom�
oraz do imprez lokalnych, organizowa-
nych wspólnie z domami kultury. W Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Ustce odby-
³o siê szereg ciekawych spotkañ autor-
skich, m.in. z Ann¹ Onichimowsk¹, Ma³-
gorzat¹ Gutowsk¹-Adamczyk i Wojcie-
chem Adamczykiem � twórcami ksi¹¿ki i
serialu �Tata, a Marcin powiedzia³�, z Bo-
gumi³¹ ̄ ongo³³owicz � literatk¹ mieszka-
j¹c¹ obecnie w Australii. Z okazji 55-lecia
biblioteki  odby³o siê uroczyste spotkanie
czytelników, lokalnych literatów, urzêdni-
ków oraz pracowników kultury.

Starania upowszechniaj¹ce ksi¹¿kê
i czytelnictwo nie na wiele siê jednak zda-
dz¹ bez spe³nienia pierwszego obowi¹z-
ku, czyli � systematycznego gromadze-
nia zbiorów. Trudno, bowiem zachêcaæ do
korzystania z bibliotek a oferowaæ znisz-
czone i zdezaktualizowane ksi¹¿ki.

Rok 2003 og³oszono Rokiem Osób
Niepe³nosprawnych. Bibliotekarze uwa¿a-
j¹, ¿e ich placówki nie s¹ dostosowane
zarówno lokalowo, kadrowo, jak i pod
wzglêdem zasobno�ci zbiorów, do obs³u-
gi takich czytelników. W jednostkowych
przypadkach ksi¹¿ki s¹ im dostarczane
przez opiekunki spo³eczne, siostry PCK,
cz³onków rodzin lub samych biblioteka-
rzy. Brakuje ksi¹¿ek mówionych oraz pisa-
nych du¿¹ czcionk¹.

Kadra i komputery
W bibliotekach ziemskiego powiatu

s³upskiego zatrudnionych jest 33 pracow-
ników (nie wszyscy na pe³nych etatach);
19 posiada wykszta³cenie bibliotekarskie,
dwie osoby aktualnie siê dokszta³caj¹. Na
podstawie danych przedstawionych przez
biblioteki nale¿y stwierdziæ, ¿e obci¹¿enie
prac¹ w poszczególnych placówkach jest
bardzo zró¿nicowane, od bardzo du¿ego
na przyk³ad w Ustce, gdzie na jednego
zatrudnionego bibliotekarza przypada pra-
wie 17 tysiêcy wypo¿yczeñ (obowi¹zuj¹-
cy przed laty wska�nik wynosi³ 8 tys.) do
oko³o 5 tysiêcy w gminach Dêbnica Ka-
szubska i Smo³dzino.

Biblioteki posiadaj¹ 13 komputerów,
w tym wiejskie maj¹ ich tylko cztery. Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Ustce dyspo-
nuje dziewiêcioma komputerami: osiem
pracuje w sieci Novell, cztery s¹ dostêpne
dla czytelników. Biblioteka ta oferuje bazy
zakupione w Bibliotece Narodowej (Prze-
wodnik Bibliograficzny, Bibliografia Za-
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warto�ci Czasopism), bazy Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w S³upsku (KATALOG,
REGION, CZASOPISMA, DRAMAT,
KSI¥¯KA MÓWIONA, MUZYKA) oraz
bazy w³asne: USTKA (katalog), USTKA
(region), CZASOPISMA, HARLEQUIN.
Do Internetu dostêp maj¹ tylko pracowni-
cy (³¹cze modemowe). W 2002 roku wy-
mieniono czê�ciowo stary sprzêt, zmoder-
nizowano serwer. Dalszy postêp prac bê-
dzie uzale¿niony od �rodków finanso-
wych.

Gmina Biblioteka Publiczna w Obje�-
dzie posiada trzy komputery, w³asne bazy
� CZYTELNIK oraz KATALOG w trakcie
tworzenia (wprowadzane s¹ nowo�ci).
Ponadto zakupiono bazê Przewodnik Bi-
bliograficzny 1979-2000 BN. W 2003 roku

planuje siê zakoñczenie prac nad katalo-
giem oraz dostêpem do Internetu.

W ubieg³ym roku zakupiony zosta³
program MAK oraz komputer dla biblio-
teki w Potêgowie. Placówce tej udostêp-
niono bazy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w S³upsku (bêd¹ one aktualizowane w za-
le¿no�ci od potrzeb biblioteki) oraz udzie-
lono pomocy przy instalacji i obs³udze
programu.

Pomoc biblioteki s³upskiej
Miejska Biblioteka Publiczna w S³up-

sku na mocy porozumienia zawartego 22
lipca 2002 roku pomiêdzy gmin¹ miejsk¹
S³upsk a powiatem s³upskim prowadzi
�czê�ciow¹ dzia³alno�æ Biblioteki Powia-
towej�. Statut MBP nie zosta³ zmieniony,
odpowiedni zapis wprowadzono nato-

Czêsto bibliotekarze zamykaj¹ biblioteki, by uczestniczyæ w imprezach organizowa-
nych przez domy kultury                                                                           Foto: Jan Maziejuk

miast do �Regulaminu organizacyjne-
go Miejskiej Biblioteki Publicznej�.
Podstawowe dzia³ania miejskiej biblio-
teki na rzecz mieszkañców powiatu
gminnych bibliotek polega³y na: udo-
stêpnianiu zbiorów i udzielaniu infor-
macji,  wizytacji 22 bibliotek, zapozna-
niu siê ze stanem lokali, czytelnictwa,
ksiêgozbiorów, sytuacj¹ finansow¹
oraz problemami i potrzebami placó-
wek bibliotecznych; zorganizowaniu
narady z bibliotekarzami z udzia³em
m.in. Joanny Or³owskiej � naczelni-
ka Wydzia³u Rozwoju, Promocji Po-
wiatu i Zdrowia, El¿biety Nichnerowicz
� kierownika dzia³u instrukta¿owo.-
metodycznego Wojewódzkiej Bibliote-
ki Publicznej Gdañsku. Na naradzie tej
przedstawiono wydawnictwa o regio-
nie, dzia³alno�æ bibliotek w powiecie na
tle wyników wojewódzkich i krajowych,
zmiany w kodeksie pracy, nowo�ci
ksi¹¿kowe, sposoby pozyskiwania do-
datkowych �rodków finansowych na
dzia³alno�æ. Wspólnie z ZO SBP, S³up-
skim Towarzystwem Spo³eczno-Kultu-
ralnym, Teatrem Lalki �Têcza� orga-
nizowano te¿ konferencje, sesje popu-
larnonaukowe i konkursy, np. �Do
czego jest nam potrzebny regiona-
lizm?�, �¯ycie i twórczo�æ Kazimiery
I³³akowiczówny�, �Ksiêgi d¿ungli�.
Udzielano porad instruka¿owych nt. bi-
bliotecznego programu komputerowe-
go MAK, zasad korzystania z wypo¿y-
czalni miêdzybibliotecznej, kontroli
zbiorów w bibliotece i aktualnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów w tym zakresie,
opracowania rzeczowego s³owników.
Przygotowano �wytyczne� do planu
pracy kulturalno-o�wiatowej � �Kalen-
darza rocznic i obchodów na 2003 rok.�.
Wysy³ano do bibliotek informacje o
kursach w Centrum Edukacji Bibliote-
karskiej, Informacyjnej i Dokumenta-
cyjnej, przekazano bibliotekom ksi¹¿ki
z Magazynu Sk³adowego Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej oraz tom poezji pt.

�Wiejscy poeci�, wydany staraniem Sta-
rostwa Powiatowego.

 Urszula Chojnowska
Miejska Biblioteka Publiczna

w S³upsku

Z okazji przypadaj¹cego w maju Dnia
Bibliotekarza sk³adamy wszystkim pra-
cownikom gminnych bibliotek w powie-
cie s³upskim oraz Miejskiej Biblioteki
Publicznej w S³upsku najserdeczniejsze
¿yczenia. Uto¿samiamy siê z Waszymi
problemami i bêdziemy te¿ szczê�liwi, gdy
wszystkie uda siê szybko rozwi¹zaæ, a
szczególnie, gdyby czytanie ksi¹¿ek sta-
nie siê ponownie nawykiem naszej uko-
chanej m³odzie¿y. (Redakcja)
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Z PRAC
ZARZ¥DU

Po¿yczka dla POLO
Zarz¹d Powiatu zajmowa³ siê proble-

mami Powiatowego Obwody Lecznictwa
Ogólnego � SPZOP. Dyrekcja jednostki

przedstawi³a biznesplan i wszystkie wy-
magane przez Zarz¹d informacje. Analiza
dokumentów wykaza³a, ¿e POLO ma szan-
sê wyj�æ z kryzysu pod warunkiem konse-
kwentnej realizacji d³ugofalowego progra-
mu naprawczo-odd³u¿eniowego, a tak¿e
po zwiêkszeniu liczby pacjentów przynaj-
mniej do 9,5 tys osób oraz dalszej redukcji
kosztów. Pewn¹ poprawê finansów mo¿na
bêdzie równie¿ uzyskaæ po sprzedaniu
oficyny POLO oraz wynajêciu wolnych
pomieszczeñ. Obecnie najwa¿niejsz¹ kwe-
sti¹ jest p³ynne regulowanie op³at restruk-
turyzacyjnych. Po efektywnym zakoñcze-
niu tego procesu POLO do sp³acenia po-
zosta³oby ok. 687 tys. z³. Zarz¹d przychy-
li³ siê do pro�by kierownictwa jednostki o
udzielenie jej przez Radê Powiatu wspar-
cia w postaci dwustutysiêcznej po¿yczki,
która by³aby sp³acona w okresie trzylet-
nim i by³a przeznaczona na uregulowanie
zobowi¹zañ wobec ZUS, PERON i pracow-
ników.

Nie bêdzie poradni w Ustce
Zarz¹d zajmowa³ siê tak¿e sprawami

o�wiatowymi. Z wstêpnego przegl¹du ar-
kuszy organizacji szkó³ i placówek na rok
szkolny 2003/2004 wynika, ¿e niektóre nie

s¹ w pe³ni wykorzystane. Dotyczy to na
przyk³ad Schroniska M³odzie¿owego w
Ustce, które ob³o¿one jest tylko w 20 pro-
centach oraz wykorzystanej w znikomym

stopniu usteckiej siedziby Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej. W zwi¹zku z
tym, ¿e zasadnicza praca pedagogów i psy-
chologów Poradni odbywa siê w terenie,
w szko³ach, Zarz¹d Powiatu zaleci³ roz-
wi¹zanie umowy najmu na pomieszcze-
nia zajmowane przez Poradniê w ustec-
kiej Bursie. Jest to tym bardziej uzasad-
nione, ¿e Bursa ma mo¿liwo�æ sta³ego wy-
dzier¿awienia tych pomieszczeñ. Je�li za�
chodzi o Schronisko M³odzie¿owe w Ust-
ce, to rozwa¿ana jest mo¿liwo�æ jego za-
miany na schronisko sezonowe, po znale-
zieniu nowej siedziby oraz uzyskaniu zgo-
dy w³adz Ustki na funkcjonowanie schro-
niska w dotychczasowych pomieszcze-
niach do wrze�nia br.. Rozwa¿ana jest tak-
¿e mo¿liwo�æ przekazania placówki jedne-
mu z samorz¹dów usteckich.

 Regulamin wynagrodzeñ
Zarz¹d Powiatu zajmowa³ siê proble-

mem nowelizacji regulaminu wynagrodzeñ
nauczycieli. Propozycje zmian przekazano
przedstawicielom wszystkich organizacji
zwi¹zkowych upowa¿nionych do prowa-
dzenia negocjacji w tej sprawie. Za wpro-
wadzeniem zmian przemawiaj¹ nie tylko
przes³anki ekonomiczne, ale przede

wszystkim racjonalne argumenty: ko-
nieczno�æ dostosowania wysoko�ci do-
datku motywacyjnego do rzeczywistego,
zgodnego z kryteriami zaanga¿owania na-
uczycieli w realizacjê zadañ oraz dostoso-
wania wysoko�ci dodatku za trudne wa-
runki pracy i prowadzenie zajêæ z praktycz-
nej nauki zawodu do warunków, w jakich
te zajêcia siê odbywaj¹.

Pieni¹dze na remonty
� nowy program

walki z bezrobociem
Zarz¹d Powiatu zamierza ubiegaæ siê

o �rodki na remonty obiektów szkolnych,
konkretnie - Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Ustce. Zawarto porozumienie z burmi-
strzem Ustki, który przeznaczy na ten
cel 100 tys. z³otych,  a koszty w wysoko-
�ci 200 tys. z³otych pokryje starostwo.
Prowadzone s¹ równie¿ rozmowy na te-
mat dokoñczenia modernizacji ulicy Wró-
blewskiego w Ustce. Samorz¹d  Ustki de-
klaruje wolê partycypacji w kosztach tego
przedsiêwziêcia w wysoko�ci 100 tys. z³.
Jednak powiat w bud¿ecie nie ma na ten
cel �rodków. Zarz¹d widzi mo¿liwo�æ sfi-
nansowania tego zadania w tym roku ze
�rodków bud¿etu miasta Ustki oraz z
przysz³orocznych �rodków bud¿etu po-
wiatu. Na jednym z ostatnich posiedzeñ
Zarz¹d dokona³ podzia³u �rodków Powia-
towego Funduszu Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej. Z rozdysponowanej
ogólnej kwoty 131,600 z³ wsparcie otrzy-
ma³y domy pomocy spo³ecznej w Macho-
winie, Machowinku i Lubuczewie, Pañ-
stwowa Stra¿ Po¿arna i Komenda Miej-
ska Policji, gminy Smo³dzino i Kêpice
oraz Nadle�nictwo Ustka i Gimnazjum w
Damnicy.

Zarz¹d zapozna³ siê równie¿ z wstêp-
nym projektem nowego programu prze-
ciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy w powiecie s³up-
skim w latach 2003-2006. Zalecono uzu-
pe³nienie dokumentu o elementy promo-
cyjne poprzez uwypuklenie mo¿liwo�ci
inwestowania w naszym powiecie, przede
wszystkim w S³upskiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej oraz wiêksze rozpro-
pagowanie walorów turystycznych regio-
nu i wydanie katalogu kwater agrotury-
stycznych. Uzupe³niony projekt progra-
mu bêdzie przedmiotem obrad Rady Po-
wiatu w czerwcu br.

Aleksandra Gr¹dzka
Starostwo Powiatowe w S³upsku

POLO ma szansê wyj�æ z kryzysu...                                                          Foto: Jan Maziejuk
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�niadanie
wielkanocne
Wielkanoc jest najwiêkszym �wiêtem spo�ród �wi¹t Pañskich.
G³êbokie prze¿ycia Wielkiego Postu s¹ czasem szczerej refleksji
nad swoim ¿yciem i ostatecznym przeznaczeniem.

Tak¹ refleksj¹ m³odzie¿ z Euchary-
stycznego Ruchu M³odych rozpoczê³a 16
kwietnia br. w Zespole Szkó³ w Siemiania-
cach wielkanocn¹ uroczysto�æ, pn. ��nia-
danie Wielkanocne w Polskiej Tradycji�.
Impreza wzbogacona �piewem chóru gru-
py teatralno-muzycznej �Podwórko� po-
rwa³a ca³¹ spo³eczno�æ szkoln¹ i zinte-
growa³a wszystkich. Radosny nastrój
sprawi³, ¿e w szkole Wielkanoc rozpoczê³a
siê wcze�niej. Przygotowane dekoracje (jaj-
ko, Baranek na kuli ziemskiej z chor¹giew-
k¹, wiosenne kwiaty) nadawa³y uroczy-
sto�ci niepowtarzalny, podnios³y charak-
ter �wi¹teczny.

Dzieci zaprezentowa³y teatrzyk wiel-
kanocny �Id¹, id¹ �wiêta�, po nich w spo-
sób humorystyczny �Baba Szafranowa�
rozpoczê³a k³ótniê z �Mazurkiem Królew-
skim�. W ten sposób poznawano zwycza-
je zwi¹zane z nadej�ciem wiosny i obrzê-
dy wielkanocne. - �A pod kominem, w sa-
mym �wietle ognia, siedzia³y zgodnie Ja-
gna z Józk¹, zajête pilnie kraszeniem ja-
jek. (...) Jagusia najpierw my³a swoje w
ciep³ej wodzie i wytarte do sucha dopiero
znaczy³a w ró¿no�ci roztopionym wo-
skiem, a potem wpuszcza³a we wrz¹tek
be³koc¹cy we trzech garnuszkach, w któ-
rych je kolejno zanurza³a. ̄ mudna by³a
robota, bo wosk miejscami nie chcia³ trzy-
maæ(...)�

Inscenizacj¹ fragmentu przygotowa-
nego przez wychowawczyniê klasy I A
gimnazjum, nauczycielkê jêzyka niemiec-
kiego Monikê Meyer, m³odzie¿ zapozna³a
wszystkich uczestników z prastarym sym-
bolem �wi¹t wielkanocnych - jajkiem, któ-
re królowa³o na �wi¹tecznych sto³ach i
oznacza³o odradzanie siê ¿ycia.

W tradycyjnym duchu zosta³ przygo-
towany miêdzyklasowy konkurs �wi¹tecz-
ny pn. �Najpiêkniejsze kraszanki i pisanki
w koszyku wielkanocnym�. Uczniowie
wykazali siê niema³ym talentem. Prace
przygotowane z wychowawcami  klas ze
szko³y podstawowej i gimnazjum podoba-
³y siê wszystkim uczestnikom �Wielka-
nocnego �niadania�. Kraszanki i pisanki
malowane najstarsz¹ technik¹ batikow¹,

oklejane kolorow¹ we³n¹; barwnie wyra-
¿a³y emocje i prze¿ycia  ró¿nych  do�wiad-
czeñ  zwi¹zanych z kultur¹ regionaln¹.

- �wiêto ma swój urok, kiedy obcho-
dzimy je tradycyjnie. Mimo zmian zacho-
dz¹cych w dzisiejszym �wiecie - tradycja
wielkanocna jest mocno zakorzeniona w
naszej szkole i integruje tradycje rodzin-
ne z tradycjami regionu -  powiedzia³a dy-
rektor szko³y Danuta Kasprzak, sk³ada-
j¹c wszystkim ¿yczenia �wi¹teczne.

W konkursie wielanocnym na naj³ad-
niejsze pisanki i kraszanki, w kategorii klas
O-III pierwsze miejsce zajê³a grupa przed-
szkolna �O� prowadzona przez Gra¿ynê
Czerniej, a w kategorii klas IV-VI szko³y
podstawowej - klasa V prowadzona przez
Alinê Widejko. Sposrod klas gimnazjal-
nych pierwsze miejsce przypad³o klasie I
B  - jej wychowawca Katarzyna Prasz-
czak.

Niema³¹ rado�æ przynios³y wszystkim
maluchy, które zawziêcie �bi³y siê� jajkami
ze starszymi rówie�nikami, odgadywa³y te¿
zagadki wielkanocne i biega³y z jajkiem na
³y¿ce. Wszyscy uczestnicy konkursów
�Wielkanocnego �niadania� otrzymali
dyplomy i nagrody w postaci zaj¹czków,
jajek kolorowych, czekolad i maskotek.
Uufundowa³a je Rada Szko³y i zaprzyja¿-
nieni ze szko³¹ sponsorzy.

 El¿bieta £yczywek
Zespó³ Szkó³ w Sieminiacach

1 kwietnia w siedzibie starostwa odby³o
siê kolejne "Wtorkowe Spotkanie Lite-
rackie". Wiejscy poeci zaprezentowali
swoje utwory pod wspólnym tytu³em
"Wiersze ze �mietnika".

*
4 kwietnia przedstawiciel ambasady Sta-
nów Zjednoczonych przybli¿y³ zaintere-
sowanym mo¿liwo�ci dofinansowania
programów pomocowych na rzecz spo-
³eczeñstwa. Zaprezentowano równie¿
program �M³odzie¿�, który wspiera ini-
cjatywy m³odzie¿owe oraz umo¿liwia na-
wi¹zywanie kontaktów miêdzynarodo-
wych.

8 kwietnia z okazji Dnia Pracownika S³u¿-
by Zdrowia podsumowano konkurs na
najlepszego lekarza i najlepsz¹ pielêgniar-
kê powiatu. Tytu³ najlepszego lekarza
otrzyma³a Lidia Rynda a najlepszej pielê-
gniarki - Teresa Huben � obie z Niepu-
blicznego ZOZ w Kobylnicy.

*
11 kwietnia w Teatrze Impresaryjnym w
S³upsku odby³a siê konferencja pod ha-
s³em �Twoja firma w Europie�. Uczestni-
czy³a minister d/s europejskich, prof. Da-
nuta Hubner.

*
11 kwietnia w siedzibie starostwa odby-
³o siê szkolenie rolników na temat zak³a-
dania, pielêgnacji i ochrony upraw le-
�nych.

*
W dniach 12 -13 kwietnia w Strzelinie
odby³y siê XIX Targi Ogrodnicze "Wio-
sna 2003". Ofertê przedstawiono blisko
100 wystawców z regionu i kraju.

*
W dniach 13-15 kwietnia powiat go�ci³
14-osobow¹ grupê rolników i przedsta-
wicieli powiatu Herzogtum Lauenburg w
Niemczech ze starost¹ Gerdem Kräme-
rem.

*
15 kwietnia w Szkole Podstawowej w
Koñczewie podsumowano konkurs pla-
styczny "Wielkanoc na Pomorzu". W
Gimnazjum w Damnicy zorganizowano
Powiatowy Dzieñ Ziemi.

*
W starostwie rozpocz¹³ dzia³alno�æ S³up-
ski Punkt Kontaktowy, którego zadaniem
jest umo¿liwienie wspó³pracy ma³ym i
�rednim przedsiêbiorstwom z o�rodkami
naukowo-badawczymi.                                                   (A.G.)

KALENDARIUM

Uczniowie maj¹ pomys³y
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100 lat siedziby Starostwa Powiatowego w S³upsku

Porz¹dek architektoniczny
Porz¹dek architektoniczny oparto na

osiowo�ci i powtarzalno�ci elementów.
Najbardziej charakterystycznymi elemen-
tami jest piêæ frontonów przys³aniaj¹cych
dachy poddasza. W fasadzie zachodniej,
10-osiowej, widocznej z odleg³o�ci oko³o
100 metrów, z naro¿n¹ wie¿¹, umieszczono
dwa frontony, z których szerszy, oko³o
dziewiêciometrowy koñczy ryzalit wysu-
niêty na 5 metrów w stosunku do lica �cia-
ny oraz drugi wê¿szy, prawie szeroko�ci
sze�ciu metrów (5,7 m). Proporcje i elemen-
ty dekoracyjne na frontonach wynika³y z
k¹ta nachylenia dachu oraz ze stosunku
wysoko�ci frontonu do jego podstawy. W
s³upskim starostwie proporcje te s¹ jak 1:1.

Architektura
starostwa (2)
Przedstawiamy historiê powstania budynku Starostwa Powiatowego w S³upsku i jego opis opra-
cowany przez architekt El¿bietê Szalewsk¹ � pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu
Geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku.

Najbardziej wyeksponowano fronton za-
chodni s¹siaduj¹cy z wie¿¹, który ozdo-
biono god³em Prus (w tarczy obecnie znaj-
duje siê herb miasta S³upska) oraz umiesz-

czon¹ na wysoko�ci 21,5 m od ziemi figur¹
alegoryczn¹ (usuniêta).

Wie¿yczka z arkadami
Wej�cie g³ówne, umieszczone w po-

³owie szeroko�ci budynku chroni podcieñ
podparty naro¿n¹, walcow¹ kolumn¹ z
baz¹ w kszta³cie sze�cianu i g³owic¹ z ka-
pitelem, w którym po³¹czono motyw wo-
luty, charakterystyczny dla joñskiego po-
rz¹dku z motywami ro�linnymi. Nad pod-
cieniem wej�cie podkre�la przytulona do
pó³nocnej �ciany g³ównego ryzalitu wie-
loboczna wie¿yczka zakoñczona arkada-
mi, w których umieszczono ozdobione ga-
³¹zkami lauru dwie tarcze: na �cianie za-
chodniej z symbolami prawa i sprawiedli-
wo�ci (waga, miecz i ga³¹zka), a na pó³-
nocnej z trzema pszczo³ami, które naj-
pewniej by³y symbolem krainy s³yn¹cej z
urodzajnych pól i miodu. �ciany wie¿ycz-
ki, maj¹cej wysoko�æ 20,5 m koñczy gzyms
z z¹bkami, nad którymi umieszczono cy-
bulasty he³m.

Pilastry z kapitelami
W parterze nad kamiennym coko³em

okna z odcinkowymi ³ukami rozdzielaj¹

pó³okr¹g³e pilastry z kapitelami o kszta³cie
li�ci i owoców bananowca, co jest moty-
wem do�æ egzotycznym. Architektura piê-
tra jest najbardziej prosta, wrêcz skromna.
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Powy¿ej wprowadzono podzia³ pionowy
(lizeny) i poziomy (dwa gzymsy oraz gzyms
koronuj¹cy). W projekcie przewidziano
ró¿ny kszta³t otworów okiennych, które
ujednolicono do wertykalnych z ³ukiem od-
cinkowym. Dekoracja �cian frontowych,
a szczególnie ryzalitów nawi¹zuje do za-
sad komponowania mieszczañskich do-
mów, gdzie �ciana szczytowa by³a g³ówn¹

fasad¹. W stosunkowo d³ugim budynku
starostwa stworzono sztuczne szczyty,
które na fasadzie po³udniowej s¹ bardzo
wysokie, a na zachodniej ni¿sze. Najmoc-
niej przed lico, na oko³o 5 metrów wysu-
niêto ryzalit g³ówny z sal¹ obrad, której
umiejscowienie podkre�lono wiêkszymi
oknami z opaskami mocniej wy³adowany-
mi i dodatkowo ozdobionymi w górnej czê-
�ci gzymsem z z¹bkami. Na naro¿ach ryza-
litów pionowe dekoracje przed³u¿ono
przez ca³¹ kondygnacjê.

Ornament wachlarzowy
 Podzia³ architektoniczny szczytów

ryzalitów oparto na modularnej wolucie z
ornamentem wachlarzowym opracowanym
na powierzchni 1 ko³a, co da³o ³agodne
przej�cia miêdzy pionowymi i poziomymi
elementami i doskona³e proporcje. Elemen-
ty pionowe, zakoñczone postumentem z
kul¹, posiadaj¹ ornament okuciowy (¿³o-
bienia, pola wklês³e, woluty, romby, szar-
fy, tarcze, motywy ro�linne).

Woluty umieszczone centralnie na
czterech �cianach wie¿y wzmacniaj¹ jed-
no�æ kompozycji ca³ej budowli. Omawia-
j¹c elementy dekoracyjne trzeba podkre-
�liæ znaczenie dekoracji w p³ytach pod-
okiennych. W wykuszu zachodnim
umieszczono wazê z piwoniami, na �cia-
nie zachodniej wie¿y, pomiêdzy podwój-
nymi w¹skimi oknami tarcze z rycerskim

ko³pakiem (symbol rodów rycerskich) i
pó³gryfem oraz  stoj¹c¹ na ksiêdze sowê
(symbol m¹dro�ci).Na �cianie po³udnio-
wej umieszczono p³ytê z ³ukiem i rogiem
(symbol my�listwa) oraz drug¹ z rakiem
i ryb¹ (symbole rybo³ówstwa).

Tarcza herbu Ustki
Te cztery tarcze oplot³y pêdy ro�lin.

Pomiêdzy wolutami zwieñczenia szczytów

na ryzalicie po³udniowym, bli¿ej
wie¿y umieszczono tarczê her-
bu Ustki - ¿aglowiec na wzburzo-
nych falach, a na drugim - ra-
zem spiête powrozem: snop zbo-
¿a, li�cie i ki�æ winogrona, gra-
bie, kilof, ³opatê, kosê � plony i
narzêdzie symbolizuj¹ce rolni-
cze funkcje ziemi s³upskiej.

Przestrzeñ budynku udostêpniano lu-
dziom przez trzy wej�cia. Skrajnie umiesz-
czone w �cianie po³udniowej, szerokie
drzwi o formie pó³kolistej ujêto w bogato
zdobion¹ ramê o formie wzorowanej na
portalach renesansowych. Po bokach
umieszczono profilowane lizenki dzielone
ornamentem okuciowym, które podtrzy-
muj¹ poziomy architraw podparte po bo-
kach konsolkami. Dwa portale wê¿sze z
³ukiem odcinkowym obramowano opaska-
mi z lizenami, które podtrzymuj¹ naczó-
³ek - trójk¹tny tympanon wype³niony p³y-
t¹ z motywem kwiatu, p¹ka  i li�ci ostu.

Taras i logia
Na �cianie zachodniej i pó³nocnej

umieszczono elementy architektoniczne,
jak wykusz, balkon, taras i loggia, które
spe³niaj¹ funkcje praktyczne i estetyczne,
poniewa¿ umo¿liwiaj¹ bezpo�redni kontakt
u¿ytkownika z otoczeniem i zwiêkszaj¹ pola
widzenia dziêki wysuniêciu poza lico �cia-
ny. Wysuniêcie daje silne skupienie cie-

nia padaj¹cego na �cianê, co w zale¿no�ci
od k¹ta padania �wiat³a i ukszta³towania
�ciany wp³ywa na plastyczne wzbogace-
nie fasady.

Balkon pó³kolisty i taras nad �ciêtym
w parterze naro¿em spina ryzalit ze �cian¹
po³udniow¹ i wzmacnia plastykê. Obszer-
na logia na drugim piêtrze na pó³nocno-
zachodnim naro¿u budynku nale¿a³a do

mieszkania starosty. Nie
spe³nia³a ona swojej roli,
wiêc pomiêdzy kolumny
bardzo szybko wbudo-

wano okna. Loggie i taras zabezpieczono
balustradami tralkowymi dwulalkowymi i
na fragmentach murkami pe³nymi.

Tak¿e balkon dostêpny z sali obrad
na drugim piêtrze, na g³ównej osi w za-
chodnim ryzalicie pierwotnie mia³ balustra-
dê z takich samych tralek, któr¹ zast¹pio-
no balustrad¹ a¿urow¹, metalow¹. W �cia-
nach zewnêtrznych umieszczono dwoje
drzwi balkonowych, w laskowaniu których
powtórzono lizeny i tympanon jednoskrzy-
d³owych drzwi wej�ciowych.

Dr El¿bieta Szalewska

Tekst opracowano na podstawie re-
feratu pt. �Rozwój urbanistyczny prawo-
brze¿nego S³upska i znaczenie budynku
starostwa w krajobrazie miasta�, który
zosta³ wyg³oszony na VII Konferencji Ka-
szubsko-Pomorskiej �Obrazy Ziemi S³up-
skiej � Spo³eczeñstwo � administracja
kultura� w Starostwie Powiatowym w
S³upsku w grudniu 2002 roku. (z)

            Zdjêcia: Archiwum Starostwa
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�wiêto poezji
25 kwietnia br. odby³a siê w Dêbnicy Kaszubskiej III edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Poetów Pomorza. W tym roku zaprezentowa³o siê 40 recytatorów. Poziom by³ znacznie wy¿szy ni¿ w latach
ubieg³ych. Wiêcej uczestników recytowa³o tak¿e utwory kaszubskie. Najwiêksz¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê
wiersze Zdzis³awa Drzewieckiego, Zygmunta Flisa, Emilii Zimnickiej i Jerzego Fryckowskiego.

Konkurs zyska³ honorowy patronat
wojewody pomorskiego Jana Ryszarda
Kurylczyka. Jego organizacja by³a mo¿li-
wa dziêki finansowej pomocy wójta gmi-

ny Grzegorza Grabowskiego. Gmina ta,
mimo olbrzymich k³opotów finansowych,
dostrzega potrzebê obcowania m³odzie¿y
z kultur¹ i docenia pracuj¹cych z m³o-

dzie¿¹ nauczycieli. Swoje dwie nagrody
ufundowa³a te¿ dyrektorka Szko³y Podsta-
wowej w Dêbnicy Kaszubskiej El¿bieta
Fryckowska.

Tym razem w jury zasiedli: Zdzis³aw
Drzewiecki � przewodnicz¹cy, Sylwia Ka-
tarzyna Mackus, Jerzy D¹browa-Janu-
szewski (specjalista od jêzyka kaszubskie-
go), Jan Towarnicki - jako cz³onkowie oraz
Jerzy Fryckowski, jako sekretarz. Specy-
fik¹ konkursu jest to, ¿e zasiadaj¹ w nim
w³a�nie poeci, a nie aktorzy czy re¿yserzy.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e mimo starañ orga-
nizatorów, promocja konkursu przez pra-
sê i na ró¿nego rodzaju kursach dla na-
uczycieli, przynios³a nik³y udzia³ w nim
szkó³ s³upskich, brak Ustki, która jakby
zapomnia³a o jednym z najbardziej zas³u-
¿onych poetów, Leszku Bakule, komplet-
ny brak szkó³ z gminy Dêbnica Kaszub-
ska i szkó³, o których prasa siê rozpisy-
wa³a, ¿e �s¹ sercem swoich miejscowo-
�ci�, ¿e kwitnie w nich ¿ycie kulturalne.
Zastanawia to bardzo. Pozostaje mieæ tyl-
ko nadziejê, ¿e poloni�ci z tych szkó³ nie

Recytowali wiersze regionalnych poetów
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z³o¿¹ podañ o przyjêcie do pracy w Dêb-
nicy w wypadku zamkniêcia ich placówek,
bo tutaj na pewno nie bêd¹ mieli czego
szukaæ.

Jurorzy oceniaj¹c recytatorów nie
wiedzieli, z jakich s¹ szkó³. Dobr¹ pracê
nauczycieli potwierdzi³o zdobycie kilku na-
gród przez jedn¹ szko³ê, czy te¿ powtarza-
nie siê w�ród laureatów nazwisk z po-
przednich konkursów. Dopiero po podli-
czeniu punktów okaza³o siê, kim s¹ laure-
aci. Tradycj¹ jest przyznawanie nagrody

dla najm³odszego uczestnika jeszcze przed
rozpoczêciem recytacji. W tym roku z piêk-
nie wydanym zbiorem ba�ni wyjecha³a z
Dêbnicy Kamila Mularczyk z Ko³czy-
g³ów. Niewiele brakowa³o, by zdoby³a ko-
lejn¹ nagrodê, gdy¿ mówi³a piêknie ka-
szubskie wiersze.

Laureatki trzech pierwszych nagród
zosta³y zauwa¿one przez wszystkich juro-
rów. O kolejno�ci miejsc decydowa³o g³o-
sowanie. I nagrodê przyznano Agacie
Kowalczyk, a II Aleksandrze Calak - obie

z I Spo³ecznej Szko³y
Podstawowej w S³up-
sku. III nagrodê otrzy-
ma³a Wioleta Bia³o-
brzeska z Potêgowa,
która dobrze opanowa-
³a repertuar liryczny.
Jej klasê potwierdza to,
¿e w zesz³ym roku rów-
nie¿ zosta³a zauwa¿ona,
i to przez jury, jak i pu-
bliczno�æ.

Nagrody Specjalne
dyrektora szko³y
Podstawowej w Dêbni-
cy zdoby³y Kinga For-
mela z Bierkowa i Klau-
dia Stawska z Ko³czy-
g³ów. Ta druga zdoby³a
równie¿ Nagrodê Pu-
bliczno�ci, pokonuj¹c
rywalkê jednym g³osem.
Trzeba tu wspomnieæ o
go�cinno�ci organizato-
rów. Zgodnie z regula-
minem Nagrody Pu-
bliczno�ci nie mo¿e

ci¹g dalszy na str. 20
Poeta i dziennikarz Jerzy D¹browa - Januszewski wrêcza nagrodê jednej z lauleratek konkursu

Stolik jurorów, pierwszy z lewej to Zdzis³aw Drziewiecki
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zdobyæ reprezentant gospodarzy. Wyró¿-
nienia regulaminowe otrzyma³y: Natalia
Wolska z Gardny Wielkiej, Sabina Trze-
biatowska z Dêbnicy Kaszubskiej i Syl-
wia Winiarska, przygotowana przez Dêb-
nicki O�rodek Kultury. Ta ostatnia brawu-
rowo przedstawi³a utwór �Kto ty jeste��
Jana Wanagi z Wrze�nicy. Tak bowiem
odmieniamy to nazwisko, podobnie jak
Lato, Ko�ciuszko itp.

Za recytacjê w jêzyku kaszubskim wy-
ró¿nienia otrzymali Marlena Skrzypczak
z Gardny Wielkiej i Dariusz Labuda z Po-
b³ocia.

Jako ¿e w tym miesi¹cu przypada 25.
rocznica radiowego debiutu ni¿ej podpi-
sanego, z tej okazji piêkne ksi¹¿eczki wy-
konane w Chinach otrzyma³y: Monika
Wolska z Gardny Wielkiej za twórcz¹ in-
terpretacjê erotyku (autor J. Fryckowski)
oraz Justyna Hruzik z Dêbnicy Kaszub-
skiej za recytacjê wiersza Alicji Maras. Bli-
sko wyró¿nieñ by³y jeszcze Ewelina Go-
lañska z Damnicy i Weronika Kopka z
Objazdy.

Nale¿y dodaæ, ¿e jurorzy pracowali
bez honorarium. S³uchanie swoich wier-
szy w interpretacji dzieci by³o jednak
wspania³¹ zap³at¹. Podziêkowania nale¿¹
siê równie¿ Gra¿ynie Chojnowskiej za
gor¹ce, dos³ownie i w przeno�ni przyjê-
cie w Dêbnickim O�rodku Kultury, Ur-
szuli Ciechanowicz za pomoc przy wypi-
sywaniu dyplomów i Janowi Labuniowi za
przygotowanie i sponsorowanie posi³ku
dla dzieci.

Laureaci konkursu otrzymali w nagro-
dê wspania³e ksi¹¿ki, przede wszystkim o
charakterze encyklopedycznym. Nie znam
konkursu, który pod tym wzglêdem rów-
na³by siê z dêbnickim. Mówiê o konkur-
sach dla szkó³ podstawowych. Mam na-
dziejê, ¿e rozwój zawodowy nauczycieli
przyczyni siê do ci¹g³ego podwy¿szania
poziomu konkursu, ¿e laureaci otrzyma-
j¹ szóstki na koniec roku z jêzyka pol-
skiego. Mam nadziejê, ¿e spotkamy siê za
rok w równie mi³ej atmosferze. Osobno
chcia³bym podziêkowaæ mojej ¿onie El¿-
biecie Fryckowskiej. Czuwa³a nad �pa-
pierkowymi� sprawami, a potem wspania-
le ugo�ci³a jurorów - moich przyjació³ po
piórze. Postanowili�my siê spotkaæ w tym
samym gronie na 50. rocznicy mojego de-
biutu literackiego. Jaki wiêc bêdzie XXVIII
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Po-
etów Pomorza? Przypadnie w 2028 roku!
Có¿, tacy s¹ poeci. Wyznaczaj¹ sobie trud-
ne zadania, ¿yj¹ marzeniami i robi¹
wszystko, by je spe³niaæ.

                               Jerzy Fryckowski
                                 Zdjêcia: Jan Maziejuk

Koronkarka
z Koniakowa
S³ynna koniakowska koronkarka Helena Kamieniarz by³a go-
�ciem Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach i wziê³a udzia³
w �Czarnym Weselu�, promuj¹cym kulturê dawnych S³owiñ-
ców.

Helena Kamieniarz pracuje ca³e ¿ycie
w Trójwsi Beskidzkiej. Jej koronki zdobi¹
wnêtrza w wielu miejscach Polski, Europy,
a nawet �wiata. Znajduj¹ siê tak¿e w rezy-
dencjach wielu osobisto�ci, w tym tak¿e
monarszych. Wykona³a koronki m.in. na
zamówienie dworu królowej Wielkiej
Brytanii � El¿biety II, dla Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II i rodziny prezydenta Fran-
cji.

Koronki koniakowskie czy te¿ isteb-
niañskie (kwestia ich �ród³a jest wci¹¿
otwarta) zachwycaj¹ swoim nieodpartym
urokiem. W ich tworzenie wnios³a swój
istotny wk³ad tak¿e pani Helena, której zie-
mia cieszyñska w du¿ym stopniu zawdziê-
cza utrzymanie dawnego wzornictwa. Jej
praca przyczyni³a siê te¿ w du¿ym stop-
niu do upowszechnienia tego rodzaju

sztuki i wypromowania maleñkich dzie³
artystycznych jakimi s¹ wykonywane
przez ni¹ koronki.

Pani¹ Helenê Kamieniarz nazywa siê
mistrzyni¹ szyde³ka ziemi cieszyñskiej.
Swoj¹ pasj¹ tworzenia i umiejêtno�ciami
artystycznymi rozs³awia polskie rêko-
dzie³o artystyczne. Bior¹c udzia³ w licz-
nych imprezach promocyjnych i kultural-
nych po�wiêca wiele czasu na promocjê
�l¹ska. Uczestniczy w wielu konkursach
dla twórców ludowych. Sztukê kronikar-
sk¹ propaguje w�ród dzieci, m³odzie¿y i
mieszkañców Trójwsi Beskidzkiej.

Pani Helena jest laureatk¹ wielu na-
gród i wyró¿nieñ Ministra Kultury, nagród
wojewódzkich oraz setek dyplomów. W
1993 roku otrzyma³a Nagrodê Oskara
Kolberga za wybitne osi¹gniêcia w ludo-
wym rêkodziele artystycznym. Jest to naj-
wy¿sze wyró¿nienie przyznawane twórcom
ludowym w Polsce.

W Klukach misternie wykonane przez
ni¹ koronki spotka³y siê z du¿ym zaintere-
sowaniem uczestników �Czarnego Wese-
la�, a jej stoisko by³o dos³ownie oblega-
ne. (z)

Koronki Heleny Kamieniarz zdobi¹ pa-
³ace królowej Wielkiej Brytanii - El¿bie-
ty II
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Dni Warcina
Inspiracj¹ do organizowania Dni Kultury Warciñskiej by³a chêæ zaprezentowania twórczo�ci
artystycznej uczniów tutejszego Zespo³u Szkó³ Le�nych i Ogólnokszta³c¹cych. Od lat bowiem
Warcino by³o �wiadkiem rozwijania siê ró¿norodnych talentów uczniów, równie¿  w dziedzinach
szeroko rozumianej kultury.

W tym roku popularne �Dni Warci-
na� odby³y siê w dniach 7� 15 kwietnia.
Przygotowano je zgodnie ze staro¿ytn¹
formu³¹ �co� dla ducha, co� dla cia³a�. Im-
prezy odby³y siê z udzia³em Szko³y Pod-
stawowej w Warcinie, mieszkañców wsi i
sportowców. Pierwszy blok �co� dla du-
szy� zorganizowa³ ksi¹dz proboszcz kêpic-
kiej parafii. Przez trzy wieczory rozwa¿ano
o moralnych wyborach z udzia³em ksiêdza
Romana Kawszyna.  By³ to czas na poszu-
kiwanie prawdy w w³asnym ¿yciu,  na re-
fleksjê i  wielkopostne wyciszenie.

Bogato przedstawia³ siê blok �co� dla
ducha�. Przede wszystkim prezentowa³y
siê zespo³y wokalne, prowadzone przez
Romana Krê¿o³ka, oraz grupa taneczna
pracuj¹ca pod kierunkiem Danuty Ko³o-
dziejczyk. Przeprowadzono równie¿ kon-
kurs sygnalistów my�liwskich z udzia³em
dzielnej czwórki pocz¹tkuj¹cych sygnali-
stów ze szko³y podstawowej � A. Kup-
czyka, J. Mielniczka, K. £awrenowicza i
K. Szulkowskiego. Niezapomnianych
wra¿eñ dostarczy³ konkurs poezji i dekla-
macji. Wystêpy Anny ̄ urawik - uczenni-
cy Technikum Le�nego i Krzysia £awre-

Co� dla ducha i dla cia³a

nowicza ze szko³y podstawowej
nagrodzone aplauzem publiczno-
�ci. W sali my�liwskiej uwagê
zwiedzaj¹cych przyci¹ga³a wysta-
wa plastyczna i rze�biarska prac
uczniów obu szkó³, tj. podstawo-
wej i le�nej. Ale swoje prace wy-
stawi³ równie¿ S. Moczulski,
mieszkaniec Kêpic i emerytowany
pracownik Lasów Pañstwowych.

Sala jêzykowa oddana zosta-
³a we w³adanie fotografikom. Swo-
je najlepsze prace prezentowali
Karol Murat, wielokrotnie nagra-
dzany w konkursach fotografii ³o-
wieckiej, i Piotr Pilak. Dziêki
wspó³pracy z redakcj¹ �£owca
Polskiego� mo¿na by³o podziwiaæ
fotogramy krajowej wystawy z
okazji 85-lecia istnienia Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego. Interesuj¹-
c¹ dla zwiedzaj¹cych tê salê by³a
praca dyplomowa jednego z
uczniów szko³y le�nej  prezentu-
j¹ca ptaki i mo¿liwo�æ wys³uchi-
wania ich �piewu. Odby³ siê te¿
konkurs ³owiecki, od lat ciesz¹cy

siê du¿¹ popularno�ci¹ w�ród m³odzie¿y.
Pierwsze miejsce zaj¹³ w nim uczeñ klasy
III Adam Depka � Pr¹dziñski.W sali bia-
³ej wystawy zorganizowa³y dwie najnowo-
cze�niejsze firmy zaopatruj¹ce w sprzêt
polskie le�nictwo:  szwedzka Husquarna i

Starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski ogl¹da wy-
stawê narzêdzi wykorzystywanych w produkcji
szkó³karskiej

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników Dni Kultury Warciñskiej        Zdjêcia: Jan Maziejuk

niemiecka Grube. Wystawy te cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem le�ników.

10 kwietnia �wiêtowano 50-lecie Ligi
Ochrony Przyrody na Ziemi S³upskiej.
Wspomniano dokonania z przesz³o�ci,
zw³aszcza zas³ugi pioniera ruchu ochrony
przyrody w S³upskim, nie¿yj¹cego ju¿ na-
uczyciela Technikum Le�nego w Warci-
nie - Henryka Ko³owskiego. Przygotowa-
no te¿ debatê na temat wej�cia Polski do
Unii Europejskiej. Prowadzi³ j¹ pe³nomoc-
nik Generalnego Dyrektora Lasów Pañ-
stwowych ds. europejskich Ferdynand
Bejger. Przybyli na debatê go�cie zwie-
dzili fragment �cie¿ki ekologicznej i posa-
dzili pami¹tkowe drzewka.

By³o równie¿ �co� dla cia³a� � turniej
pi³ki siatkowej o puchar dyrektora szko³y
oraz i koncert rockowy, na którym zagra³y
trzy kapele szkolne. 11 i 12 kwietnia gosz-
czono najlepszych uczniów � matematy-
ków ze szkó³ le�nych. Dru¿yna z Warcina
przygotowana przez H. Wi�newsk¹ po raz
drugi zdoby³a puchar i tytu³ Mistrza Pol-
ski w�ród wszystkich szkó³ le�nych.

Na zakoñczenie Dni Warcina gosz-
czono 14-osobow¹ delegacjê z zaprzyja�-
nionego  powiatu  niemieckiego  Herzog-
tum Lauenburg.

Aleksandra Kêdzierska � Mañka
Zespó³ Szkó³ Le�nych

 i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie
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W zgodzie
z przyrod¹
Obecnie uczê w drugiej klasie szko³y podstawowej. Nadal prowadzimy k¹cik ekologiczny, ga-
zetkê, na której umie�cili�my elementarz ekologa. Tradycyjnie ju¿ zajêli�my siê, po raz kolej-
ny, organizacj¹ w naszej szkole akcji �Sprz¹tanie �wiata�.

W roku szkolnym 2000/2001 pro-
wadzi³am oddzia³ przedszkolny. Na pierw-
szym spotkaniu zapozna³am dzieci i ich ro-
dziców z Regulaminem Ekoludków, który
zawiera³ ilustracje przedstawiaj¹ce dwie
przeciwstawne sytuacje, np. na jednej �lu-
dzik� s³ucha³ w lesie �piewu ptaków, a na
drugiej s³ucha³ w lesie g³o�nej muzyki.
Dzieci chêtnie wypowiada³y siê na temat
ilustracji i zdecydowanie przekre�la³y ob-
razek z niew³a�ciwym zachowaniem.

Po omówieniu regulaminu, wszyscy z
powag¹ i przejêciem kciukiem przypieczê-
towali przynale¿no�æ do grupy Ekolud-
ków. Nazwa okre�la³a charakter grupy, a
idea �¯yj z przyrod¹ w zgodzie� sta³a siê
wyzwaniem do dzia³añ na rzecz ochrony
�rodowiska naturalnego.

Wiele zajêæ po�wiêcali�my tematyce
ekologicznej. Aktywnie w³¹czyli�my siê do
akcji �Sprz¹tanie �wiata� � porz¹dkowali-
�my boisko szkolne. Wykorzystali�my su-
rowce wtórne do pobudzania twórczej ak-

tywno�ci i wyobra�ni, bo ro-
bili�my m.in. zabawki, s³u-
chawki, koszyczki, stwory z
zatrutej rzeki. Najciekawszym
zadaniem w tym zakresie by³a
praca zespo³owa polegaj¹ca
na tworzeniu na stela¿ach
wymy�lonych postaci i ich
nazwaniu. Dzieci z satysfak-
cj¹ i dum¹ eksponowa³y po-
tem prace na holu, tworz¹c
�Galeriê prac dzieciêcych�.

Z wielk¹ dociekliwo�ci¹
wykonywali�my do�wiad-
czenia wyja�niaj¹ce zjawiska
ekologiczne, np. kwa�ne
deszcze. Dy¿urni zim¹ syste-
matycznie dbali o to, aby w
karmnikach by³o ziarno dla
ptaków. Z zainteresowaniem
s³uchali�my przygód �Przy-
jació³ z Zielonego Lasu�.
Gromadzili�my materia³y na
gazetkê �¯yj z przyrod¹ w
zgodzie�, dziêki której po-

znawali�my zwyczaje zwierz¹t i sposób, w
jaki mo¿na je narysowaæ. Czêsto organi-
zowali�my zabawy, gry i zajêcia w plene-
rze, w celu uwra¿liwienia dzieci na piêkno
otaczaj¹cej nas przyrody, spostrzeganie
zmian, jakie zachodz¹ w poszczególnych
porach roku. Z okazji ��wiêta Ziemi� po-
rz¹dkowali�my teren wokó³ szko³y, umo-
cowali�my na trawnikach tabliczki z napi-
sem  �Szanuj zieleñ�.

Wielkim wyzwaniem dla nas by³o prze-
prowadzenie w maju �Kolorowego dnia�.
Ide¹ tej imprezy jest integrowanie dzieci z
wszystkich klas m³odszych. W zale¿no�ci
od inwencji i pomys³ów dzieci prezentuj¹
swój zespó³ klasowy, w³¹czaj¹c innych do
wspólnych dzia³añ.

Przygotowuj¹c siê do prezentacji roz-
pêtali�my �burzê mózgów� i ostatecznie
zdecydowali�my, ¿e poka¿emy przedsta-
wienie o tematyce odpowiadaj¹cej charak-
terowi naszej grupy, a nastêpnie przepro-
wadzimy konkurs ekologiczny. Na zajê-

ciach redagowali�my scenariusz, wymy-
�lali�my postaci i sceny odpowiadaj¹ce
trzem obrazom � namalowanym, pod moim
kierunkiem, przez uczennice z klasy dru-
giej, a przedstawiaj¹cym �Najkrótsz¹ hi-
storiê Ziemi�.

Dzieci z zaanga¿owaniem przygotowy-
wa³y stroje (scenografiê ju¿ mieli�my), z
pomoc¹ narratora, pantomimy i muzyki
o¿ywia³y trzy obrazy pt. �By³ las, nie by³o
nas�, �¯ycie z natur¹ � rolnika kultur¹�,
�Cywilizacja, przemys³, dewastacja�.

- Przechodniu, przyjacielu. W cywili-
zacyjnym marszu zadeptali�my ju¿ wiele.
Cz³owiek zniszczy³ skalne krajobrazy, wil-
ka szarego, bizona: gin¹ bezpowrotnie lasy
tropikalne. D³ugo by tak. Czy mamy byæ
biernymi �wiadkami odchodz¹cego ¿ycia
� pyta³ but?

- Ju¿ za chwilê poznacie najkrótsz¹
historiê ziemi. Popatrzcie na pierwszy ob-
raz, czy¿ nie jest tu piêknie? W tych cza-
sach ludzi jeszcze nie by³o. Istny raj! -
opowiada³ Ekoludek(...) Promienie s³oñ-
ca obudzi³y kwiaty po nocnym �nie. Wiatr
lekko porusza³ p³atki i listki kwiatów. Na
polanê przyfrunê³y motyle. Popatrzcie,
one chyba bawi¹ siê w berka. Biedronka
przygl¹da siê ich zabawom. O, rajskie
ptaki przylecia³y! Strosz¹ kolorowe piór-
ka. Tañcz¹ i raduj¹ siê sob¹. Maj¹ teraz
czas godów, zalotów.

Z nory wychodzi borsuk. Rozgl¹da
siê dooko³a, czy�ci swoje futerko. Pod-
chodzi do strumienia, zamoczy³ ³apkê,
mo¿e dla och³ody? Borsuk szybko
czmychn¹³ do norki. Ach, ju¿ wiem dla-
czego! Zobaczy³ burego nied�wiedzia.
Mi� chodzi po lesie i nas³uchuje, gdzie
brzêcz¹ pracowite pszczo³y. Pewnie ma
ochotê na s³odkie co nieco. Oblizuje
resztki miodu z pyska i klepie siê po brzu-
chu Mi� te¿ ju¿ us³ysza³ i pod¹¿a zadowo-
lony za bzyczeniem...

Na ³aweczce usiad³ dziadek Mateusz.
Jest zadowolony, dlatego, ¿e skoñczy³y siê
ju¿ ¿niwa, a plony jego pracy le¿¹ w sto-
dole. Przyszed³ do niego wnuczek. Dzia-

Cywilizacja - przemys³ - dewastacja...

Zachêcamy innych nauczycieli
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dek opowiada zabawne historyjki. Ch³o-
piec bardzo lubi s³uchaæ jego opowie�ci.
Pies Burek bawi siê swoim ogonem, ale
teraz pobieg³ do Ja�ka i przycupn¹³ pod
jego nogami. Babcia przynios³a z ogro-
du jab³ka i marchewkê. Usiad³a na ³awce.
Kotek Mruczek tylko na to czeka³. Bar-
dzo lubi swoj¹ pani¹, która nigdy nie za-
pomina o mleku dla niego.

Przykica³ do gospodyni królik Zê-
bu�. Dosta³ od niej ulubiony przysmak �
marchewkê. Chrupa³ ³apczywie. Gospo-
darze s³uchaj¹ koncertu ptaków, po czym
zadowoleni id¹ do domu. (...)

Jak ten zegar szybko chodzi. Ludzie
gdzie� siê spiesz¹. Nie maj¹ czasu spo-
kojnie porozmawiaæ. Dziewczynka trzy-
ma siê za g³owê, pewnie j¹ boli od nadmia-
ru spalin i ha³asu. Ale¿ ci ludzie maj¹
smutne miny! Nie spieszcie siê tak! Za-
trzymajcie!

Przedstawienie mia³o na celu rozwija-
nie u dzieci odpowiedzialno�ci i troski o
najbli¿sze otoczenie, a tak¿e podejmowa-
nie dzia³añ na rzecz jego ochrony. Udzia³
w inscenizacji, której dzieci by³y wspó³-
twórcami uczyni³a je odpowiedzialnymi za
jej realizacjê. Po prezentacji mia³y poczu-
cie sukcesu i satysfakcji. Malowa³y czwar-
ty obraz � ich wizja by³a optymistyczna.
Ciep³e i pogodne barwy odzwierciedla³y
ich nastroje rado�ci i zadowolenia.

Wraz z grup¹ Ekoludków �prze-
sz³am� do nauczania pocz¹tkowego. W
kontrakcie, który wspólnie redagowali�my,
zawarli�my punkt �Jeste�my wierni idei:
¯yj z przyrod¹ w zgodzie�. Aktywnie w³¹-
czyli�my siê do ogólno�wiatowej akcji
�Sprz¹tanie �wiata�. Porz¹dkowali�my
�dolinkê� (niewielki, zalesiony teren nie-
daleko szko³y). W miejscu zlikwidowane-
go �dzikiego� wysypiska umocowali�my
znak STOP! �MIECI! � protestuj¹c
przeciwko bezmy�lno�ci ludzi,
którzy  dewastuj¹  �rodowisko  naturalne.
Z okazji �wiêta Ziemi przygotowali�my
�Show ekologiczny� dla dzieci z naucza-
nia pocz¹tkowego. Moi uczniowie zapre-
zentowali �Historiê dymi¹cego komina�.
Nastêpnie zaprezentowali�my casting, na
który zaproszeni zostali re¿yser i produ-
cent filmowy � w te role wcieli³y siê dyrek-
torka szko³y i pani wo�na. Reprezentanci z
poszczególnych klas odgrywali role dy-
mi¹cego komina. Dzieci, które najciekawiej
zaprezentowa³y postaæ bohatera przedsta-
wienia zakwalifikowa³y siê do zdjêæ prób-
nych. Podczas sesji zdjêciowej wyra¿a³y,
za pomoc¹ gestów i mimiki, okre�lone sta-
ny emocjonalne � rado�æ, smutek i przera-
¿enie. O wybór najciekawszej kreacji ak-
torskiej poprosili�my dyrektorkê teatru
�Têcza� ze S³upska, pani¹ Ma³gorzatê Sob-
czyk-Kamiñsk¹, która z przyjemno�ci¹
w³¹czy³a siê do naszej zabawy. Wnikliwie
obejrza³a zdjêcia i wybra³a zwyciêzców po-

szczególnych kategorii. Laureaci otrzymali
w nagrodê dyplomy i zdjêcia na pami¹tkê.

Postanowili�my te¿ ofiarowaæ Ziemi
prezent z okazji jej �wiêta. Przeprowadzili-
�my zbiórkê pieniêdzy - po symbolicznej
z³otówce od ka¿dego ucznia z klas m³od-
szych. Za zebrane pieni¹dze kupili�my krze-
wy ozdobne dla poszczególnych klas. Po
wspólnej zabawie uczniowie posadzili je
przed szko³¹, gdzie rosn¹ do tej pory.

Obecnie uczê w klasie drugiej. Nadal
prowadzimy k¹cik ekologiczny, gazetkê, na
której umie�cili�my elementarz ekologa;
prezentujemy w nim podstawowe zagad-
nienia z zakresu ekologii. Tradycyjnie ju¿
zajêli�my siê, po raz kolejny, organizacj¹
w naszej szkole akcji �Sprz¹tanie �wiata�.
Przygotowali�my plakat �Dobre rady na
z³e odpady� reklamuj¹cy pokaz �mody od-
padowej�. Nasi uczniowie przygotowali na
imprezê scenografiê z surowców wtórnych
w my�l maksymy �Szukaj zysku w odzy-
sku�. Z plastikowych butelek dzieci wy-
kona³y psa, wózek, grzechotki, dzwonki,
kuk³y, które umocowane zosta³y obok pla-
katu.

Przed rozpoczêciem sprz¹tania, dzieci
z m³odszych klas i oddzia³u przedszkolne-
go wziê³y udzia³ w pokazie �mody odpa-
dowej�. Zaprezentowa³y pomys³owe stro-
je wykonane z su-
rowców wtór-
nych. Po dekoracji
�Super modela
2002�, kreacji fan-
tazyjnej, �miesz-
nej, dowcipnej,
eleganckiej i za-
�piewaniu piosen-
ki �Ziemia - wyspa
zielona�, poszcze-
gólne zespo³y kla-
sowe, zaopatrzone
w worki i rêkawice,
sprz¹ta³y wyzna-
czone wcze�niej
rejony.

Do akcji w³¹-
czyli siê stra¿acy z
OSP w Kusowie,
którzy zwie�li ze-
brane �mieci z wy-
z n a c z o n y c h
miejsc. Nastêpne-
go dnia, wcze�niej
napisany apel,
roznie�li�my do
mieszkañców G³o-
bina. Oto jego
tre�æ: �Mieszkañ-
cy G³obina! Nie
pozwólcie WAN-
DALOM wyrzu-
caæ �mieci na bo-
isko, do dolinki i
tworzyæ �dzikie�

wysypiska. Dzwoñcie pod numer 997. In-
formujcie odpowiednie s³u¿by, które rozli-
cz¹ BRUDASÓW.� W podpisie: Ucznio-
wie z klasy II a. Numer telefonu Policji
uzgodnili�my z Wydzia³em Ochrony �ro-
dowiska przy Urzêdzie Gminy w S³upsku.

W swojej pracy konsekwentnie pro-
pagujê ideê zdrowego stylu ¿ycia. Wa¿-
nym elementem tych dzia³añ s¹ æwiczenia
i zabawy ruchowe. Zapozna³am rodziców
z kierunkiem mojej pracy i uzyska³am pe³-
ne poparcie dla jego realizacji. U�wiado-
mi³am i przekona³am ich, jak wa¿nym dla
rozwoju umys³owego dzieci jest ruch i ak-
tywno�æ fizyczna. Zorganizowali�my w
klasie k¹cik wody przegotowanej � �ród³a
energii. Ka¿dy dzieñ w szkole rozpoczy-
namy zestawem æwiczeñ energetyzuj¹cych
� w my�l maksymy prof. Paula Dennisona
�Ruch jest drzwiami do uczenia siê�. Zre-
dagowali�my nowy scenariusz na �wiêto
Ziemi. Tym razem bohaterem bêdzie cz³o-
wiek, który jest przecie¿ cz¹stk¹ natury.
Mam nadziejê, ¿e propozycje moich dzia-
³añ ekologicznych stan¹ siê inspiracj¹
dla innych nauczycieli.

Ma³gorzata Ju�wikowska
nauczyciel nauczania zintegrowanego

w Szkole Podstawowej w G³obinie

Czy mamy byæ biernymi �wiadkami odchodz¹cego ¿ycia?
                                                                                 Foto: Jan Maziejuk
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W przeddzieñ wej�cia Polski do Unii Europejskiej wprowadza
siê wiele regulacji prawnych  w ró¿nych dziedzinach ¿ycia go-
spodarczego naszego kraju. Okazuje siê, ¿e jedn¹ z nich, wy-
magaj¹c¹ szczególnie wielu zmian, jest ochrona �rodowiska.

Pomagaj¹
wyja�niæ

W ostatnich latach wysz³o w ¿ycie
szereg ustaw, rozporz¹dzeñ i przepisów
wykonawczych. Poniewa¿ powsta³o wie-
le niejasno�ci i w¹tpliwo�ci zwi¹zanych z
g¹szczem przepisów, które siê ukaza³y, zro-
dzi³a siê potrzeba zorganizowania semina-
rium w tym zakresie.

Stowarzyszenie In¿ynierów i Techni-
ków Rolnictwa w S³upsku podjê³o siê re-
alizacji tego zadania. Seminarium odby³o
siê w ramach S³upskich Dni Techniki 22
maja br. w sali Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej. Skierowano je do pracowników ad-
ministracji pañstwowej, samorz¹dowej i
przedsiêbiorców. Wziêli w nim udzia³ tak-
¿e nauczyciele i uczniowie Zespo³u Szkó³
Agrotechnicznych w S³upsku. Dla nich

by³o to okazja do znacznego poszerzenia
wiadomo�ci poza programem nauczania.
Prace uczniów tej szko³y, przedstawione
do konkursu na najlepsz¹ pracê dyplomo-
w¹, rokrocznie zdobywaj¹ najwy¿sze miej-
sca nie tylko w skali województwa, ale
tak¿e  na szczeblu  krajowym. S¹ nowator-
skie, nieprzeciêtne i pomys³owe.

Seminarium wspó³finansowa³ samo-
rz¹d Województwa Pomorskiego w ramach
realizowanych zadañ w³asnych. G³ówny-
mi tematami, które omawiano by³y: usta-
wa Prawo Ochrony �rodowiska, ustawa o
odpadach i zagadnienia zwi¹zane z rolnic-
twem ekologicznym.

Krystyna Popiel
SIiTR S³upsk

Bêdzie droga
Naprawione bêdzie

2325 metrów drogi za
713.124 z³, w tym z progra-
mu SAPARD pochodziæ
bêdzie po³owa tej kwoty.
Pozosta³e �rodki pocho-
dziæ bêd¹ z bud¿etu powia-
tu i gminy S³upsk. Proce-
dura sk³adania wniosku
rozpoczê³a siê jeszcze w
roku ubieg³ym i po wstêp-
nej kwalifikacji powiat
uzyska³ promesê upraw-
niaj¹c¹ do postêpowania
przetargowego, zmierzaj¹-
cego do wy³onienia wyko-
nawcy tego zadania. Re-
alizacjê  przedsiêwziêcia
powierzono spó³ce �Dro-
gi i Mosty� ze S³upska,
która przedstawi³a najko-
rzystniejsz¹ ofertê. Zakoñ-
czenie robót 10 lipiec br.
(W.R.)

Z Biurem Regionalnego Programu SAPARD podpisana zosta-
³a umowa w sprawie dofinansowania modernizacji drogi po-
wiatowej na odcinku Gaæ � Swo³owo.

Umowê podpisuj¹ starosta s³upski Zdzis³aw ko³odziejski i Marcin Sywula � kierownik Biura Regio-
nalnego Programu SAPARD                                                                                                 Foto: Leszek Kreft

Dom Pomocy Spo³ecznej w  Lu-
buczewie staje siê swoistym cen-
trum �rodowiskowego ¿ycia spo-
³eczno-kulturalnego. Ostatnio zor-
ganizowano tu Festyn Majowy dla
oko³o 150 osób.

Rado�æ
z festynu

Wziêli w nim udzia³ mieszkañcy domu,
mieszkañcy wsi Lubuczewo i podopieczni
tutejszego Oddzia³u Leczniczego ZOZ
Psychiatrycznego. Do ¿yczliwej atmosfe-

ry przyczyni³a siê te¿ zaprzyja�niona z pla-
cówk¹ grupa dzieci ze Szko³y Podstawo-
wej we Wrze�ciu.

Impreza mia³a bogaty i ró¿norodny
program. Ka¿dy z uczestników móg³ wzi¹æ
udzia³ w zabawie, a tak¿e zdobyæ nowe
wiadomo�ci i umiejêtno�ci, uczyæ siê
wspó³dzia³ania z innymi, wykazaæ ró¿no-
rodnymi uzdolnieniami. Zorganizowano
m.in. happening nt. �Nikotyna to na twoje
zdrowie kosa�. W ten sposób starano siê
propagowaæ zdrowy styl ¿ycia i zniechê-
ciæ podopiecznych do siêgania po papie-
rosa.

Starannie dobrane gry i konkurencje
ruchowe wyzwala³y rywalizacjê i dobr¹ za-
bawê. Prze¿ycie sukcesu i satysfakcji z
w³asnej pracy - to dla wielu podopiecz-
nych niewyobra¿alna rado�æ, dla pracy
placówki - wa¿ny cel wychowawczy.

Klemens Rudowski
DPS Lubuczewo
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Zabawa
w teatr
W wychowaniu i rewalidacji dzieci upo�ledzonych umys³owo pomaga teatr szkolny. W Specjal-
nym  O�rodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy istnieje teatrzyk lalki i maski �Kacperek�,
który rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alno�æ w 1998 roku jako teatr kukie³kowy. Lalki teatralne pozwala-
j¹ na wcielanie siê w ka¿d¹ wymy�lon¹ postaæ lub przedmiot. Wszystko to sprzyja rozwojowi
wyobra�ni dzieci oraz rozumieniu umowno�ci w sztuce.

¯ycie to teatr, w którym gra siê g³ówn¹ rolê

Poruszanie trzyman¹ w rêku lalk¹ po-
zwala w bezpieczny sposób odreagowaæ
nagromadzone napiêcie psychorucho-
we i emocjonalne. Parawan, który ukry-
wa aktora przed widowni¹ jest zachêt¹
dla dzieci nie�mia³ych do pozbywania
siê swoich kompleksów. Obecnie te-
atrzyk kukie³kowy zmieni³ swoj¹ formu-
³ê, przybra³ formê po³¹czenia teatru ku-
kie³kowego z planem ¿ywym. Damniccy
mali arty�ci to dzieci i m³odzie¿ z niepe³-
nosprawno�ci¹ intelektualn¹, w stopniu
umiarkowanym i znacznym, z lekkimi oraz
z ciê¿kimi zaburzeniami mowy. Teatrzyk
�Kacperek� wystêpowa³ ze swoimi in-
scenizacjami w szko³ach i przedszkolach
Damnicy i S³upska, w Domu Pomocy
Spo³ecznej, �rodowiskowym Domu Spo-
³ecznym, M³odzie¿owym Centrum Kul-
tury w S³upsku. Bra³ te¿ udzia³ w corocz-
nych przegl¹dach jase³ek organizowa-
nych w Gminnym O�rodku Kultury w
Damnicy oraz �Damnickich Betlejkach�.
Uczniowie wystêpowali w przedstawie-
niach: �Ja� i Ma³gosia�, �Wakacje�, �Nie
by³o miejsca dla Ciebie�, �Przepraszam
smoku�, �Mamy ³adn¹ szopkê�, �Fryco-
we lata, czyli Fryderyk Chopin w wier-
szach Wandy Chotomskiej�, �Id¹ z
gwiazd¹ kolêdnicy�, �Bajka samograjka
- Ja� i Ma³gosia�, �Bajki betlejemskie�,
�Jak jajko pisank¹ zosta³o�, �Niechaj
�wiat roz�piewa kolêda�. Wszystkie te
przedstawienia spotka³y siê ¿ywym
przyjêciem publiczno�ci, m³odzi aktorzy
byli zachwyceni, ¿e mogli znale�æ siê w
centrum zainteresowania.

Role w przedstawieniach dobiera-
ne s¹ tak, by ka¿de dziecko znalaz³o w
teatrzyku swoje miejsce i czu³o siê nie-
zast¹pione. Równolegle z przygotowa-
niem tekstu przygotowywana jest sce-
nografia. Na zajêciach plastyki i techni-
ki uczniowie sami wykonuj¹ kukie³ki, ma-
ski, rekwizyty, elementy strojów oraz, de-

M³odzie¿ nie tylko z o�rodków szkolno - wychowawczych lubi zabawy w teatr.
Przedstawienia teatralne chêtnie przygotowuje równie¿ m³odzie¿ ze szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych
                                                                                                                       Foto: Jan Maziejuk

ci¹g dalszy na str. 26



26

koracje sceniczne. Podczas zajêæ muzyki i
rytmiki ucz¹ siê �piewaæ, poruszaæ w rytm
muzyki, operowaæ kukie³k¹. W trakcie
prób pracuje siê z ka¿dym dzieckiem indy-
widualnie. Wspólnie wykonywany jest
plakat do przedstawienia z wykorzysta-
niem sztuki komputerowej. Ten cykl ró¿-
norodnej pracy z dzieæmi  przyczynia siê
do twórczego rozwoju osobowo�ci i umie-
jêtno�ci wychowanka niepe³nosprawne-
go umys³owo. Uczniowie sami dostrzega-
j¹ celowo�æ i zasadno�æ wykonywanych
prac. Moment premiery to dla ka¿dego
wielkie �wiêto. �wiadomo�æ dziecka, ¿e
dzieje siê �co�� niepowtarzalnego, wyj¹t-
kowego i ono mo¿e byæ wspó³twórc¹ tego
misterium, przynosi nam, nauczycielom i
wychowawcom sporo  satysfakcji. Praca
nad przedstawieniem daje sporo po¿ytku.
Dzieci �oswajaj¹� siê z mikrofonem. Do na-
grywania tekstów w³¹czaj¹ siê dzieci nie-
chêtnie sk³aniaj¹ce siê do nagrañ lub dzieci
maj¹ce zaburzon¹ komunikacjê werbaln¹.
W przypadku tych drugich - nagrywanie
dotyczy pojedynczych wyrazów lub
okrzyku. Zaanga¿owanie wszystkich
uczniów wp³ywa na ich samoocenê. Ka¿-
de dziecko czuje siê prawdziwym �lekto-

Ka¿dy teatr wyzwala emocje...
                                     Foto: Jan Maziejuk

Szko³a inaczej
Szko³a Podstawowa im. Tadeusza Ko�ciuszki w Dêbnicy Kaszubskiej obchodzi³a swoje �wiê-
to. W tym roku nauczyciele postanowili odej�æ od schematu tego typu imprez i grupa inicja-
tywna zaproponowa³a kolegom oraz w³adzom samorz¹dowym turniej. Pomys³ podchwyci³a Rada
Rodziców. W ten sposób w szranki stanê³y trzy dru¿yny. Nauczyciele (niebiescy), samorz¹-
dowcy (czerwoni) i rodzice (¿ó³ci).

Kolory s¹ tu istotne, gdy¿ zosta³y za-
czerpniête z herbu Dêbnicy. Ka¿da dru¿y-
na zosta³a wsparta trzema uczniami. Pozo-
stali te¿ brali czynny udzia³, bo klasy loso-
wa³y, jakim barwom bêd¹ kibicowaæ i w
takich barwach przysz³y na imprezê. Spo-
sób kibicowania, okrzyki i transparenty te¿
by³y oceniane.

Imprezê wyre¿yserowa³ i poprowadzi³
jej pomys³odawca, tj. ni¿ej podpisany. W
sk³ad jury zosta³y powo³ane: wizytator
Renata Kulik, wielki przyjaciel Szko³y Lu-
cyna Wojczuk z firmy �Jantar� i przewod-
nicz¹ca komisji o�wiaty, by³a dyrektor
szko³y Jadwiga Kara�. Odby³ siê m.in. kon-
kurs �Jaka to melodia?�. Dru¿yny odga-
dywa³y instrumentalne wersje wielkich fil-
mowych hitów, by³y sprawdzane, czy do-
brze znaj¹ swoich szefów, a trzeba dodaæ,
¿e nauczycielom szefowa³a dyrektor El¿-
bieta Fryckowska, samorz¹dowcom wójt
gminy Grzegorz Grabowski, rodzicom Da-
nuta Kamiñska.

Nastêpnie szefowie z zawi¹zanymi
oczyma po dotyku poznawali swoich pra-
cowników. Tu na przyk³ad ¿ona z 20-let-

rem�, od którego wypowiedzianej, a po-
tem nagranej kwestii s³ownej, zale¿y ca³e

przygotowywane przedstawienie. To
kszta³tuje poczucie odpowiedzialno�ci. Za-
jêcia te wyzwalaj¹ równie¿ w wychowan-
kach sporo emocji. Dzieci ciesz¹ siê z od-
niesionego sukcesu. Realizowanie zajêæ te-
atralnych kszta³tuje poprawno�æ jêzyko-
w¹ i fonetyczn¹, wzbogaca zasób s³ow-
nictwa oraz usprawnia aparat mowy.

O atrakcyjno�ci zajêæ i akceptacji przez
uczniów �wiadczy fakt nie znudzenia siê...
nieudanymi, wielokrotnie powtarzanymi
próbami nagrañ, a¿ do uzyskania popraw-
nego nagrania. Uczeñ, który nie zosta³by
zaproszony do sesji nagraniowej, odczy-
ta³by to jako karê. Dzia³ania teatralne w
sporym stopniu kszta³tuj¹ �wra¿liwo�æ es-
tetyczn¹� uczestników, a praca ta stanowi
jeden z uniwersalnych sposobów rehabi-
litacji wychowanków. Dzieci ucz¹ siê po-
przez teatr kreowania nowej rzeczywisto-
�ci. Mo¿liwo�æ funkcjonowania w �innej
rzeczywisto�ci� pozwala im nabraæ dy-
stansu wobec w³asnej sytuacji i w okre-
�lony sposób kontrolowaæ �wiat.

Anna Paczkowska
Nauczyciel SOSW w Damnicy

nim sta¿em ma³¿eñskim nie pozna³a swo-
jego mê¿a podstawionego do dru¿yny.
Ka¿dy zespó³ wykonywa³ te¿ wybrany
przez siebie przebój i nie mog³a to byæ pio-
senka biesiadna. Szefowie dru¿yn �piewali
na woln¹ melodiê� wydane przez siebie
zarz¹dzenia, odpowiadali na szczegó³owe
pytania dotycz¹ce kierowanych placówek
(jak siê okaza³o, nie licz¹, ile maj¹ scho-
dów do pracy). Rysowano te¿ portrety
w³adzy, charakteryzowano uczniów na
patrona Tadeusza Ko�ciuszkê. Tu pomoc-
nym by³ nie tylko portret Patrona, ale tak-
¿e jego duch, który pojawi³ siê na pocz¹t-
ku imprezy, wywo³any zawo³aniem dzieci:

      Chocia¿ leniuch w nas siê budzi,
      I czasami mamy ró¿ki,
      Wychowaj¹ nas na ludzi,
      Bo jeste�my od Ko�ciuszki.

Kilka konkurencji mia³o charakter
sportowy; rzuty pi³k¹ do kosza, podawa-
nie pi³ki lekarskiej, ubieranie siê i rozbiera-
nie z fartucha wo�nej. Ca³o�æ zakoñczy³o
odtañczenie przez zespo³y Zorby. Tu by³o
widaæ wcze�niejsze przygotowania samo-
rz¹dowców.

W przerwach miêdzy konkurencjami
prezentowali swoje zdolno�ci artystycz-
ne uczniowie. Ca³o�æ by³a nastawiona na
muzykê i �piew. M³odzie¿ reagowa³a bar-
dzo spontanicznie i pokaza³a, na czym
polega doping. Cz³onkowie poszczegól-
nych dru¿yn wykazali siê wspania³ym po-
czuciem humoru i wieloma zdolno�ciami
artystycznymi. Okaza³o siê, ¿e wójt potra-
fi �miaæ siê sam z siebie, a zmagania prze-
¿ywa³ tak bardzo, ¿e nie by³ w stanie po-
wiedzieæ, jaka jest godzina na gminnym
zegarze, chocia¿ ten zegar wskazuje czas
aktualny, bo jest sprawny.

Jednym s³owem ca³a w³adza pokaza³a
ludzk¹ weso³¹ twarz. A wyniki? Wygrali
rodzice, którzy przekazali nagrodê (ufun-
dowan¹ przez samorz¹d) szkole. Ka¿dy,
wiêc siê zas³u¿y³. Wszyscy teraz ¿a³uj¹, ¿e
z powody tremy nie zdecydowali�my siê
na nagranie imprezy, zosta³o kilkana�cie,
nie zawsze najlepszych, zdjêæ. Do zoba-
czenia za rok.

El¿bieta i Jerzy Fryckowscy
Dêbnica Kaszubska


