W numerze:
Drodzy Czytelnicy!
Od 1 maja Polska jest w Unii
Europejskiej. Oznacza to m.in., ¿e
od tej pory przestajemy ju¿ mówiæ o dostosowywaniu naszego
kraju do warunków unijnych, a
bêdziemy oceniaæ Polskê, po tym, jak radzi sobie w
unijnej rzeczywistoci - czy potrafi korzystaæ ze stworzonej szansy szybszego rozwoju gospodarczego i spo³ecznego?
Mylê, ¿e nikt nie ma w¹tpliwoci, ¿e Unia Europejska stwarza Polsce szansê szybszego rozwoju. Pod
warunkiem jednak, ¿e jako kraj nie bêdziemy staæ w
ogonie Europy i czekaæ na przys³owiow¹ mannê z nieba. Musimy do³¹czyæ do unijnego szeregu i poddaæ siê
ostrej konkurencji jakociowej i technologicznej. Pod
tym wzglêdem nie jestemy przecie¿ kopciuszkiem, ale
bardzo czêsto brakuje nam pieniêdzy na pe³ne wykorzystanie naszej wiedzy i naszych umiejêtnoci.
Czy Unia Europejska da nam te brakuj¹ce pieni¹dze? Mylê, ¿e da, je¿eli potrafimy po nie m¹drze siêgn¹æ poprzez przygotowanie dobrych programów i
projektów. Jeli oceniaæ okres akcesji - to bywa³o z tym
ró¿nie.
Ostatnio, w zawi¹zku z organizowanym wyjazdem
grupy przedsiêbiorców do Niemiec, przygotowywalimy
materia³ filmowy o naszej powiatowej rzeczywistoci. I
muszê przyznaæ, ¿e nasi niemieccy partnerzy mog¹ byæ
nim bardzo zaskoczeni. Momentami sam zastanawia³em siê, czy czasem nie przewy¿szamy ich w niektórych
dziedzinach gospodarki. Kto tu tak naprawdê, od kogo
i czego powinien siê uczyæ? Jedno nie podlega dyskusji: jako kraj stoimy na pewno du¿o gorzej ekonomicznie. Dlatego to my musimy szukaæ i zapraszaæ do nas
zagranicznych partnerów gospodarczych.
Czy dziêki Unii Europejskiej staniemy siê bogatsi?
Tak¹ mamy wszyscy nadziejê. Ale musimy mieæ te¿
wiadomoæ, ¿e nie stanie siê to szybciej jak za dwadziecia - trzydzieci lat! Do bogactwa nie wystarczaj¹
wiedza, umiejêtnoci, zapobiegliwoæ. Na bogactwo
trzeba d³ugo i na ogó³ ciê¿ko pracowaæ.
Zdzis³aw Ko³odziejski
Starosta S³upski
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Nale¿y siê
uznanie

Z obrad Rady Powiatu

Fot.: J. Maziejuk

Na marcowej sesji Rada Powiatu S³upskiego zajmowa³a siê ocen¹ stanu bezpieczeñstwa w gminach powiatu w 2003 roku, a najwa¿niejszym tematem
sesji kwietniowej by³o przyjêcie sprawozdania z wykonnia bud¿etu w 2003
roku i udzielenie Zarz¹dowi Powiatu absolutorium.

Za udzieleniem Zarz¹dowi absolutorium g³osowa³o trzynastu radnych

Wiêksza wykrywalnoæ
przestêpstw

W 2003 roku w powiecie s³upskim
zarejestrowano 3690 przestêpstw - o 8
proc. wiêcej ni¿ w 2002 roku. Wskanik
wykrywalnoci wzrós³ z 61,8 proc. do
67,6 proc. Przestêpstwa o charakterze kryminalnym stanowi³y 67,9 proc. (w 2002
r. - 98,2 proc.). Wykryto 1341 przestêpstw.
Liczna wypadków drogowych spad³a z
119 do 97 (o 18,5 proc.). Wzros³a aktywnoæ policji. Wydano walkê wszelkim
przejawom chuligañstwa, agresji i wulgarnoci. Do S¹du Grodzkiego skierowano 3070 wniosków. Kontynuowano realizacjê programów prewencyjnych: "Prewencja, ale inaczej", "Bezpieczny rower",
"Stop kieszonkowcom", "Bezpieczne wakacje", "Stop 24". Pomimo wystêpowania wielu czynników niesprzyjaj¹cych
walce z przestêpczoci¹ (ubo¿enie spo³eczeñstwa, rozleg³oæ terenu, trudnoci
kadrowe, nap³yw turystów) - systematyczna realizacja strategii KMP pozwoli³a na dalsze, skuteczne ograniczanie przestêpczoci. Du¿y wp³yw na osi¹gniête wyniki mia³a praca prewencji, funkcjonariuszy pionu kryminalnego. Nie bez znaczenia by³y dalsze zmiany w organizacji
4

s³u¿b oraz w³aciwy nadzór. Bardzo pomocne - szczególnie w okresie braków kadrowych - okaza³y siê wspólne s³u¿by ze
Szko³¹ Policji, Stra¿¹ Miejsk¹, ¯andarmeri¹ Wojskow¹, Stra¿¹ Graniczn¹, Pañstwow¹ Stra¿¹ Ryback¹ i Stra¿¹ Len¹.
Du¿y wp³yw na poprawê wizerunku
Policji mia³a dobrze uk³adaj¹ca siê
wspó³praca z samorz¹dami gminnymi.
Wsparcie finansowe samorz¹dów
umo¿liwi³o zakup nowych radiowozów,
oddanie do u¿ytku nowego budynku
Komisariatu Policji w Kêpicach oraz
wykonanie gruntownych remontów
wiêkszoci posterunków policji.

Wiêcej po¿arów

W 2003 roku by³o 939 po¿arów (w
2002 roku - 359). Odnotowano 32 alarmy fa³szywe. Dwadziecia dziewiêæ po¿arów by³o du¿ych, w przypadku jednego - w Redêcinie w gminie S³upsk, straty
wynios³y 200 tys. z³. W dzia³aniach ratowniczych bra³o udzia³ 1749 pojazdów i
8539 osób, w tym z jednostek PSP - 641
pojazdów i 2397 stra¿aków, z OSP - 1108
pojazdów i 6142 stra¿aków. Wród przyczyn po¿arów a¿ 66,3 proc. to umylne
podpalenia.

Ponad 370 innych zagro¿eñ spowodowa³y silne wiatry, gwa³towne przybory wody, intensywne opady deszczu. Na
skontrolowanych 95 obiektów u¿ytecznoci publicznej w 71 stwierdzono nieprawid³owoci. Powa¿nym problemem by³a
du¿a fluktuacja kadry. Na emeryturê odesz³o 8 stra¿aków. Niezale¿nie od rodków
na odprawy emerytalne, nale¿a³o zapewniæ fundusze na przygotowanie zmienników, a koszt przeszkolenia jednego funkcjonariusza, ³¹cznie z przeszkoleniem i
umundurowaniem, wynosi oko³o 7,5 tys.
z³.

Pomoc osobom
niepe³nosprawnym

Limit rodków na zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej wynosi³ 112.967 z³. W ramach tych rodków
udzielono dwie po¿yczki w ³¹cznej wysokoci 75.000 z³ z przeznaczeniem na
rozpoczêcie dzia³alnoci us³ugowej przez
osoby niepe³nosprawne. Za ponad 76 tysiêcy z³ przeszkolono 68 osób niepe³nosprawnych. Pracodawcom zrefundowano
wynagrodzenia pracownicze i koszty ponoszone na ubezpieczenie spo³eczne w
kwocie 170.335 z³. Pañstwowe Centrum

Pomocy Rodzinie wyda³o równie¿ decyzjê na dofinansowanie udzia³u 345 osób
w turnusach rehabilitacyjnych. Podpisa³o dziewiêæ umów na likwidacjê barier architektonicznych i rozpatrzy³o 27 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier
w komunikowaniu siê.
Rada okreli³a zadania, na które przeznaczy siê rodki PFRON, przyjê³a do
realizacji "Programu ochrony rodowiska
wraz z planem gospodarki odpadami dla
powiatu s³upskiego na lata 2003-2011",
podjê³a równie¿ uchwa³ê w sprawie programu wspó³pracy miêdzy powiatem
s³upskim a organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoæ po¿ytku publicznego w 2004
roku. Tê ostatni¹ uchwa³ê podjêto w
zwi¹zku z wejciem w ¿ycie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Kolejne przyjête przez Radê Powiatu uchwa³y dotyczy³y reorganizacji owiaty w powiecie. Z inicjatywy wójta gminy
G³ówczyce Rada podjê³a uchwa³ê w sprawie powierzenia tej gminie zadania prowadzenia szko³y ponadgimnazjalnej.
Rada podjê³a te¿ uchwa³ê w sprawie powierzenia gminie miejskiej S³upsk i miastu na prawach powiatu zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Przyjê³a do realizacji "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu S³upskiego na lata 20042011".

Bud¿et i absolutorium

Wiod¹cym tematem kwietniowej sesji (27.04.) by³o przyjêcie sprawozdania
z wykonania bud¿etu powiatu za 2003 rok
i podjêcie uchwa³y w sprawie absolutorium dla Zarz¹du. Radni bardzo dok³adnie przyjrzeli siê poszczególnym pozycjom dochodów i wydatków w 2003 roku.
Ju¿ na komisjach zg³aszano g³ówne uwagi i formu³owano opinie. Dyskusja na sesji pozbawiona by³a wiêkszych emocji.
Zaplanowane na 2003 rok dochody w wysokoci 40.649.908 z³ zosta³y wykonane
w 97,87 proc., a wydatki zrealizowano w
98,11 procentach. Uzyskano nadwy¿kê w
wysokoci 1.502.298 z³. Nie uda³o siê w
pe³ni zrealizowaæ zaplanowanych dochodów, poniewa¿ osi¹gniêto ni¿sze od
planowanych wp³ywy z op³aty komunikacyjnej i ni¿szy podatek dochodowy od osób fizycznych. Zarz¹d Powiatu
w celu poprawienia sytuacji finansowej
do³o¿y³ wielu starañ, aby pozyskaæ dodatkowe rodki z innych róde³. W wyniku podpisania porozumieñ z gminami do
bud¿etu wp³ynê³o 467 tys. z³ na wspó³fi-

nansowanie inwestycji drogowych. Z Ministerstwa Infrastruktury otrzymano
150.00 z³ na przebudowê ulicy Wróblewskiego w Ustce. Ponad 1 milion z³otych powiat otrzyma³ na czêciow¹ rekompensatê likwidacji tzw. "progów"
z subwencji owiatowej oraz na remont
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Ustce.
Z Funduszu SAPARD uda³o siê pozyskaæ 356.561 z³ na modernizacjê drogi
Swo³owo - Gaæ.
Sp³ata wczeniej zaci¹gniêtego kredytu w wysokoci 3.163.954 z³ na remont
dróg powiatowych oraz odsetek w kwocie 680.00 z³ okaza³a siê ogromnym obci¹¿eniem. Ponadto dochody powiatu w
2002 roku by³y wiêksze o 3,2 miliony z³
ni¿ w roku 2003. Dlatego Zarz¹d podj¹³
dzia³ania oszczêdnociowe ograniczaj¹c
zatrudnienie i wydatki rzeczowe.

G³osy poparcia i sprzeciwu

Klub Radnych SLD nie popar³ wniosku o udzielenie Zarz¹dowi absolutorium.
Swoj¹ decyzjê argumentowa³ tym, ¿e bud¿et 2003 roku zamkniêto 1-milionowym
kredytem i dodatkowymi 1,8 mln z³ zobowi¹zañ niewymagalnych - do sp³acenia w bie¿¹cym roku. Zdaniem radnych z
tego klubu kwoty te mocno zawa¿¹ na tegorocznym bud¿ecie.
Radny Pawe³ Gonera stwierdzi³, i¿
trudno jest kreowaæ rzeczywistoæ, jeli
na bud¿et powiatu sk³adaj¹ siê same subwencje i dotacje, a brakuje dochodów
w³asnych. Krytycznie odniós³ siê do zbyt
póno podjêtych dzia³añ oszczêdnociowych. Radny Stanis³aw Jank broni³ Zarz¹du. - Przecie¿ wiemy, ¿e kiedy wprowadzano reformê administracyjn¹, bud¿et powiatu s³upskiego mia³ wynosiæ
92 mln z³. Takie s¹ potrzeby wyliczone
przez specjalistów. A po szeciu latach
od wprowadzenia reformy mamy bud¿et w granicach 40 mln z³ - mówi³. Nale¿y siê uznanie Zarz¹dowi, ¿e poradzi³ sobie, bo subwencje owiatowa i
drogowa by³y ni¿sze o 3,2 mln z³ ni¿ w
2002 roku.
Radny Andrzej Kordylas nawi¹za³
do zaci¹gnietego 15-milionowego kredytu na remonty dróg. - Kredyt trzeba sp³aciæ, ale s¹ wymierne korzyci z jego zaci¹gniêcia - powiedzia³. Z kolei radny
Stanis³aw Gos³awski przypomnia³, ¿e z
wprowadzaniem zmian w systemie szkolnym obiecywano powiatom wiele, a rzeczywistoæ okaza³a siê zupe³nie inna. - To,
¿e szko³y w powiecie funkcjonuj¹ dzisiaj tak jak funkcjonuj¹ jest zas³ug¹
g³ównie dyrektorów - powiedzia³. - Sys-

tem finansowania powiatów jest niew³aciwy i rodków w ka¿dym samorz¹dzie jest ma³o.
Rada Powiatu trzynastoma g³osami
"za", przy dwóch wstrzymuj¹cych siê i
czterech "przeciw" podjê³a uchwa³ê o
udzieleniu Zarz¹dowi Powiatu absolutorium. W kolejnym punkcie obrad wys³uchano informacji Pañstwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeñstwa
sanitarnego na terenie powiatu w 2003
roku. Powiatowy Lekarz Weterynarii z³o¿y³ informacjê o stanie sanitarno-weterynaryjnym w 2003 roku. Sprawozdanie z
dzia³alnoci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2003 rok z³o¿y³a jego
dyrektor, Halina Mrozik.
Jolanta Sienkiewicz
Naczelnik Biura Rady Powiatu

Laureatki
z Rolniczaka
Uczennice Zespo³u Szkó³
Agrotechnicznych
w S³upsku - Marta Piechowicz i Magdalena
Duda zajê³y dobre miejsca w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim
Geniusz.

Marta Piechowicz z Liceum
Agrobiznesu zdoby³a pierwsze
miejsce, a Magdalena Duda z
Technikum Ochrony rodowiska ósme. Opiekunem dziewcz¹t jest
nauczycielka, Genowefa Jank.
Do drugiego etapu konkursu
wybrano 160 prac, z czego 47 nagrodzono i wyró¿niono. W jury
zasiadali profesorowie Uniwersytetu Gdañskiego, Politechniki
Gdañskiej, minister Krystyna £ybacka, Olga Lipiñska oraz Krzysztof Teodor Toeplitz.
Za przygotowanie uczennic do
konkursu Genowefa Jank otrzyma³a list gratulacyjny od sekretarza
stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu - Franciszka
Potulskiego. Nagrody laureaci
odebrali 22 maja br. w CENTRUM
GEMINI w Gdyni. Obie uczennice pojad¹ m.in. na wycieczkê do
Warszawy. (L.K.)
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Pracuj¹
z oddaniem

Rozstrzygniêto Plebiscyt z Z sercem do serca

Emilia Klimowicz-¯uralska z Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej w Stowiêcinie zosta³a wybrana najlepszym lekarzem powiatu s³upskiego, a Joanna Bury³o
z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy - najlepsz¹ pielêgniark¹ powiatu s³upskiego. Plebiscyt pod has³em Z sercem do serca zorganizowa³o starostwo s³upskie wspólnie z G³osem Pomorza.

Stoj¹ od lewej: wicestarosta S³awomir Ziemianowicz, Anna Czerny - Marecka - redaktor naczelna G³osu Pomorza, lekarz
Emilia Klimowicz - ¯uralska ze Stowiêcina, Bogdan Siemaszko - prezes Zarz¹du PPH Mirex Sp. z o. o., pielêgniarka Joanna
Bury³o z Kobylnicy, pilêgniarka Beata Klasa - Grabiec z Kêpic, Irena Stawska - Profarm w Lêborku, pielêgniarka Ewa Pa³aszSieprawska z Kêpic, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Janusz Grzybowski, przedstawiciel Grodziskich Zak³adów Farmaceutycznych POLFA, lekarz Andrzej Proniewski z Pob³ocia, Roman Parzychowski - dyrektor Oddzia³u S³upskiego Centrali Zaopatrzenia Medycznego CEZAL.
Do udzia³u w plebiscycie czytelnicy
zg³osili 19 lekarzy i 14 pielêgniarek z
powiatu, w tym tak¿e personel medyczny pracuj¹cy w Powiatowym Obwodzie
Lecznictwa Ogólnego w S³upsku. Drugie
i trzecie miejsca w plebiscycie zajêli odpowiednio: lekarze - Andrzej Proniewski z Niepublicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w Pob³ociu, Maciej Kaczmarzyk z Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy oraz pielê6

gniarki - Beata Grabiec-Klasa z Przychodni "NOWA" w Kêpicach i Ewa Pa³asz-Sieprawska - tak¿e z Przychodni
"NOWA" w Kêpicach.
- W ostatnim czasie wiele miejsca
w mediach, a tak¿e w dzia³alnoci samorz¹dowej powiêca siê sytuacji w
s³u¿bie zdrowia. Powodem tego jest ci¹g³a reforma systemu ochrony zdrowia.
Zmieniaj¹ siê programy, systemy organizacyjne, systemy finansowe, zmienia-

j¹ siê ministrowie, a najwa¿niejszym
zawsze pozostaje bezporedni kontakt
pielêgniarki z pacjentem i lekarza z
pacjentem. Nieraz zastanawiamy siê,
czy jest wiêksza nagroda dla lekarza i
pielêgniarki ni¿ uznanie w oczach pacjenta? Uwa¿am, ¿e nie ma wiêkszej nagrody - powiedzia³ na podsumowaniu
plebiscytu wicestrosta s³upski S³awomir Ziemianowicz. - Zawód lekarza i
pielêgniarki wymaga szczególnego po-

wiêcenia. Wykonujecie Pañstwo odpowiedzialn¹ pracê, gdzie dowiadczenie
³¹czycie z wielkim sercem i potrzeb¹
niesienia pomocy oraz dawania nadziei
innym ludziom. My, pacjenci bardzo

najlepsze ¿yczenia
z okazji wiatowego Dnia Zdrowia.
Wiele ciep³ych
s³ów pod adresem
pielêgniarek i
Joanna Bury³o
lekarzy powieW 1988 roku ukoñdzia³a tak¿e
czy³a Liceum MeAnna Czernydyczne w S³upsku i
Marecka - repodjê³a pracê pielêdaktor naczelna
gniarki na Oddziale
"G³osu PomoWewnêtrznym II
rza". PodkreliWo j e w ó d z k i e g o
³a, ¿e pracowSzpitala Zespolonenikom s³u¿by
go w S³upsku. Perzdrowia przysonel i pracê na tym
sz³o pracowaæ
oddziale wspomina
mile do dzisiaj. Naby³a tam sporo umiew bardzo trudNa podsumowanie plebiscytu przybili do starostwa radni i wójjêtnoci praktycznych. W 1991 roku przenym okresie.
towie gmin powiatu
sz³a do pracy w Gminnym Orodku ZdroLekarze nie
wia w Kobylnicy, gdzie zatrudni³a siê na
doæ, ¿e musz¹ stan¹æ do konkursu rzy i dobrych pielêgniarek starostwo
stanowisku pielêgniarki rodowiskowej.
Narodowego Funduszu Zdrowia i s³upskie zachêca rodowisko medyczW 1995 roku ukoñczy³a kwalifikacyjny
powalczyæ o kontrakty, to jeszkurs z zakresu pielêgniarstwa rodowicze, na co dzieñ musz¹ byæ nieEmilia Klimowicz skowo-rodzinnego. Trzynasty rok pracuz³ymi mened¿erami zak³adów,
¯ u r a l s k a :
je ju¿ w Niepublicznym Zak³adzie Opiektórymi
kieruj¹,
staraæ
siê
o
- Po ukoñczeniu
ki Zdrowotnej w Kobylnicy. Wiêkszoæ
sprzêt,
organizowaæ
podstawoAkademii Medyczpacjentów zna j¹ od dziecka. Bardzo lubi
nej w Szczecinie zow¹ s³u¿bê zdrowia i baczyæ by
swoj¹ pracê. Stara siê byæ zawsze mi³a i
sta³am skierowana
na nic nie zabrak³o im pieniêwyrozumia³a dla chorych. Nie wyobra¿a
na sta¿ do szpitala w
dzy, a pacjenci byli zadowoleni
siebie w innej roli.
S³upsku przy ulicy
z ich us³ug medycznych.
Kopernika. Tutaj
cenimy sobie to oddanie i serce. W staZa³o¿eniem plebiscytu jest wy³ozaanga¿owano mnie
rostwie zawsze z przyjemnoci¹ odbie- nienie i pokazanie najlepszych lekana sta³e do pracy. Po uzyskaniu specjaliramy wszelkie sygna³y o wdziêcznoci rzy i najlepszych pielêgniarek, najbarzacji z chorób wewnêtrznych odda³am siê
pacjentów dla lekarzy i dla ca³ego per- dziej oddanych pacjentom, którzy
pracy w wiejskiej s³u¿bie zdrowia. Przesonelu medycznego. Wielce cenimy so- poza wype³nianiem codziennych obopracowa³am ju¿ w niej czterdzieci piêæ
bie wasz¹ dzia³alnoæ na rzecz miesz- wi¹zków daj¹ im jeszcze swoje wsparlat. U szczytu moich zmagañ zawodokañców powiatu s³upskiego. Pragniemy cie. Takie osoby wybierali w³anie
wych, moi szanowni pacjenci wynagrodzi za to oddanie i za tê pracê bardzo czytelnicy "G³osu Pomorza". Przeddzili moje oddanie w jawnym g³osowaserdecznie podziêkowaæ oraz z³o¿yæ stawiaj¹c przyk³ady dobrych lekaniu na najlepszego lekarza powiatu s³upskiego. Jestem za to im ogromnie
wdziêczna.

Emilia Klimowicz - ¯uralska odbiera nagrodê od przedstawicielki firmy GlaxoSmithKline z Warszawy

ne do bardziej przyjaznej pacjentom
pracy.
Honorowy patronat nad plebiscytem
objêli: Barbara Sarankiewicz-Konopka
- prezes Okrêgowej Izby Lekarskiej w
Gdañsku oraz Irena Pawlak - przewodnicz¹ca Okrêgowej Izby Pielêgniarek i
Po³o¿nych w S³upsku. Po raz pierwszy w
tym roku najlepszemu lekarzowi plebiscytu wrêczono statuetkê, któr¹ wykona³a firma "MIREX" ze S³upska. Drug¹ statuetkê dla najlepszej pielêgniarki powiatu ufundowa³ starosta s³upski.
Nagrody rzeczowe dla wszystkich
laureatów plebiscytu przekaza³y: Lêborski PROFARM produkuj¹cy leki i kosmetyki, Grodziskie Zak³ady Farmaceutyczne "POLFA" w Grodzisku Maci¹g dalszy na str. 8
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wiecie s³upskim nie brakuje lekarzy i
pielêgniarek dbaj¹cych o pacjenta i lecz¹cych skutecznie, a chorzy traktowani s¹ z wra¿liwoci¹ i ciep³em. Osoby
te pracuj¹ nie tylko z ogromnym zaanga¿owaniem, ale z oddaniem traktuj¹
swój trudny i piêkny zawód.
W plebiscycie kolejne miejsca zajêli: lekarze: Ewa Wasilewska (¯oruchowo), Zdzis³aw Paw³owski (Kêpice), Tytus Zawadzki (Bobrowniki), Andrzej
Dêbowski (Ustka) Lidia Rynda (Kobylnica), Krzysztof Wolnikowski (Kobylnica) Zbigniew Wojciechowicz (G³obino) Monika Pompein - Batkiewicz
(POLO S³upsk), Krystyna Brusanowska
(Ustka), Kazimierz Czy¿ (POLO S³upsk)
Sebastian Maliñski (Dêbnica Kaszubska), Eugeniusz Janczylik (POLO
S³upsk), Iwona Matusi (POLO S³upsk),
Janusz Szewczuk (POLO S³upsk), Wies³aw Leoñczuk (Kêpice). Pielêgniarki:
Kwiaty Ewie Pa³asz - Sieprawskiej wrêcza
wicestarosta S³awomir Ziemianowicz a
nagrody - przewodnicz¹cy Rady Powiatu
S³upskiego - Janusz Grzybowski
zowieckim, GlaxoSmithKline - Warszawskie Biuro wiatowego Koncernu
Firm Farmaceutycznych, AVON Cosmetics Polska z Warszawy, Centrala
Zaopatrzenia Medycznego "CEZAL"
S.A, Oddzia³ w S³upsku, Firma Obuwnicza Sp. z o. o. z G³obina, Przedsiêbiorstwo "INTERSTYL" ze S³upska specjalizuj¹ce siê w produkcji konfekcji
damskiej i m³odzie¿owej.
Na uroczystoæ do starostwa przybyli równie¿ kierownicy innych zak³adów
opieki zdrowotnej z powiatu s³upskiego,
którym z okazji wiatowego Dnia ZdroKwiaty i pó³roczna prenumerata G³osu Pomorza od redaktor naczelnej gazety - Anny Czerny - Mareckiej
wia wrêczono listy gratulacyjne
Starosty S³upskiego. Zaproszeni zostali tak¿e lekarze
i pielêgniarki pracuj¹ce w powiecie
oraz przedstawiciele samorz¹dów
gminnych, Rady
Powiatu, firm
sponsoruj¹cych,
dziennikarze s³upskich redakcji.
Plebiscyt poGratulacje dla Kazimierza Czy¿a - dyrektora Powiatowego Ob- kaza³, ¿e w powodu Lecznictwa Ogólnego
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Stanis³awa Kopcia³ (Kobylnica), Ewa
Diegner (Bobrowniki), Teresa Huben
(Kobylnica), Maria Bartoszewicz (¯oruchowo), Barbara Motyka (Budowo),
Bo¿ena Krawczewska (Bobrowniki),
Danuta Bolenajc (Stara D¹browa), El¿bieta Trubicka (Dêbnica Kaszubska),
Ewa Zimny (POLO S³upsk), Maria
Krzemieñ (POLO S³upsk), Lucyna Namrocka (POLO S³upsk).
Danuta Rolbiecka
Wydzia³ Rozwoju, Promocji
Powiatu i Zdrowia
Zdjêcia: Jan Maziejuk

Dwadziecia
programów

Z dzia³alnoci Powiatowego Urzêdu Pracy

Fot.: J. Maziejuk

Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku przes³a³ do Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku
dwadziecia programów, których realizacja pozwoli na aktywizacjê 1200 bezrobotnych.

Bezrobotni zatrudnieni w ramach programu "Moja, Twoja, Nasza Staroæ" zajmowaæ
siê bêd¹ opiek¹ nad ludmi starszymi i niepe³nosprawnymi

Program "¯agiel" zak³ada aktywizacjê osób bezrobotnych z miasta Ustki i
gminy Ustka w ramach robót publicznych,
prac interwencyjnych i sta¿y absolwenckich. Bezrobotni mieliby byæ zatrudnieni
w jednostkach bud¿etowych. Program
"Srebrna ³uska" pozwoli³by na aktywizacjê bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i umów sta¿owych zawartych
z zak³adami przetwórstwa rybnego oraz
Aukcj¹ Rybn¹ w Ustce. Projekt "Samozatrudnienie szans¹ na lepsze jutro"
skierowano do piêtnastu bezrobotnych.
Projekt "Punkty informacji spo³ecznej
w gminach" zak³ada aktywizacjê zawodow¹ bezrobotnych absolwentów w ramach sta¿y absolwenckich w gminach
wiejskich. Partnerami w tym projekcie s¹:
Urz¹d Miejski w S³upsku, Urz¹d Miasta
Kêpice, urzêdy gmin w: Damnicy, Dêbnica Kaszubskiej, G³ówczycach, Kobylnicy, Potêgowie, S³upsku, Smo³dzinie i
Ustce.
Program "Starosielski - wyzwaniem
rynku pracy" zak³ada przeszkolenie osób
bezrobotnych z zakresu obs³ugi programów komputerowych, projektowania
wspomaganego komputerem, obs³ugi
oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Partnerami w tym programie s¹: "Starosielski" - Fabryka Przek³adni K¹towych w Bierkowie, Gminny
Orodek Pomocy Spo³ecznej w S³upsku,
Wójt Gminy S³upsk oraz lokalni pracodawcy. Program "S³upski Zielony Wêgiel" stanowi uzupe³nienie do z³o¿onego
wniosku Starostwa Powiatowego w S³upsku przygotowanego we wspó³pracy z
Ba³tyck¹ Agencj¹ Poszanowania Energii
S.A. w Gdañsku - o dotacjê do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdañsku.
Projekt "Moja, Twoja, Nasza Staroæ" zak³ada objêcie programami aktyci¹g dalszy na str. 10
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Fot.: J. Maziejuk

wizacji zawodowej 120 bezrobotnych, w wentów szkó³. Podejmuj¹c pierwsz¹ praw orodkach pomocy spo³ecznej oraz in- cê s¹ oni czêsto zagubieni na rynku i nie
stytucjach zajmuj¹cych siê opiek¹ ludzi maj¹ okrelonej drogi swojej kariery zastarszych. Projekt ten jest kontynuacj¹ wodowej. Kawiarnia Miko³ajek, z którealizowanych wczeniej ju¿ takich dzia- r¹ program ten bêdzie realizowany, za³añ. Partnerami s¹: Miejsko-Gminny trudni 40 proc. beneficjentów szkolenia.
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Ustce,
Coraz intensywniejszy rozwój buOrodki Pomocy Spo³ecznej - w Dêbni- downictwa mieszkalnego, g³ownie jednocy Kaszubskiej, G³ówczycach, S³upsku rodzinnego, wp³ywa na rozwój i tworze(gminny), Smo³dzinie, Potêgowie, Dam- nie miejsc pracy w³anie w dziedzinach
nicy, Urz¹d Miejski w Kêpicach, Domy zajmuj¹cych siê konkretnym wykonawPomocy Spo³ecznej w Machowinie, Ma- stwem budowlanym. Dlatego przygotochowinku i Lubuczewie, Miejski Orodek wany zosta³ równie¿ program "FachoPomocy Rodzinie w S³upsku, Powiatowe wiec w budownictwie". Z kolei w ramach
Centrum Pomocy Rodzinie w S³upsku, projektu "Wiklina w domu" zostanie
Dom Dziecka w Ustce, PCK w S³upsku, przeprowadzone szkolenie dla bezrobotTowarzystwo Pomocy im. Brata Alberta nych zainteresowanych wikliniarstwem.
w S³upsku, Fundacja dla Dzieci Niepe³W ramach programu "Lena sekcja"
nosprawnych "Nadzieja", Towarzystwo zostan¹ przeprowadzone dwa szkolenia
Przyjació³ Dzieci, Hospicjum Mi³osier- na zdobycie kwalifikacji w zawodzie pidzia Bo¿ego, POLO - wszystkie w S³up- larza i przycinki drzew w lasach systesku, Poliklinika MSWiA w Ustce oraz mem alpinistycznym. Program DrogoPrzychodnia Stomatologiczna NFOZ w wskaz zak³ada tak¿e przeszkolenie gruS³upsku.
py bezrobotnych w zawodach drwal i pi"Praca za czynsz" to program skie- larz oraz w zawodzie stolarz meblowy. W
rowany do bezrobotnych, którzy zalega- ramach programu Przebinieg na staj¹ z op³atami za czynsz. Program "Bocia- ¿ach absolwenckich nowe umiejêtnoci
nie gniazdo" zak³ada przeszkolenie trzy- zawodowe nabêdzie 14 m³odych ludzi.
dziestu bezrobotnych w zakresie animaProgram Z³ota Rybka pozwoli na
cji czasu wolnego, przygotowania wycho- zaktywizowanie bezrobotnych g³ównie z
wawców kolonijnych oraz udzielania ma³ych wsi powiatu. Przy doborze jego
pierwszej pomocy. Partnerzy to: "ATUT" uczestników jednym z kryteriów bêdzie
- Przedsiêbiorstwo Upowszechniania Po- sytuacja materialna, czas pozostawania
stêpu Technicznego i Organizacyjnego w bez pracy oraz kumulacja bezrobocia w
Poznaniu, TAX s. Koszalin, Orodek Ko- rodzinie.
Marcin Horbowy
lonijny "Pa³ac pod bocianim gniazdem"
Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsk
w Runowie.
Program pilota¿owy KOMPAS 1 ma za zadanie wskazaæ,
jak¹ formê pomocy zastosowaæ,
jaki obraæ kierunek pracy z osob¹,
aby podjê³a ona zatrudnienie i tym
samym podnios³a swój presti¿ w
rodowisku spo³ecznym. Zak³ada
on utworzenie jedenacie grup po
22 osoby ka¿da, przeszkolenie w
sumie 220 osób, utworzenie prac
interwencyjnych i robót publicznych dla 130 osób.
Kolejny program - KOMPAS 2 ma pomóc m³odym ludziom podejmuj¹cym pierwsz¹
pracê. Wenie w nim udzia³ 110
osób. Zorganizowane zostan¹ sta¿e dla 30 osób. W ramach umów
absolwenckich skierowanych zostanie do pracy 50 osób. Kolejnych
30 znajdzie zatrudnienie w ramach
robót publicznych.
"Gospodnik kaszubski" to Radoci i umiechu wszystkim dzieciom z okazji
program szkoleniowy dla absol- ich wiêta - ¿yczy Powiat S³upski
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KALENDARIUM
W dniach od 29 marca do 2 kwietnia w
Zespole Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych w Warcinie odby³y siê "Dni
Warcina". W uroczystociach wziêli
udzia³ uczniowie zaprzyjanionej szko³y lenej ze Szwecji
*
31 marca w Komendzie Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej rozegrano
powiatowy fina³ Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pn. "M³odzie¿ zapobiega po¿arom". Zwyciêscy
reprezentowaæ bêd¹ w czerwcu powiat
na eliminacjach wojewódzkich w Malborku.
*
3 kwietnia odby³y siê III S³upskie Targi Edukacyjne. Swoj¹ ofertê edukacyjn¹ zaprezentowa³y tak¿e szko³y ponadgimnazjalne powiatu.
*
6 kwietnia Powiatowa Rada Zatrudnienia analizowa³a aktualn¹ sytuacjê na
lokalnym rynku pracy, zaopiniowa³a
plan wydatków Funduszu Pracy na
2004 rok.
*
7 kwietnia w starostwie odby³a siê debata na temat Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Uczestniczyli przedstawiciele
samorz¹dów, organizacji pozarz¹dowych i biznesowych z powiatów: bytowskiego, lêborskiego i s³upskiego.
*
7 kwietnia w siedzibie starostwa odby³o siê uroczyste spotkanie z okazji
wiatowego Dnia Zdrowia. Podsumowano II edycjê plebiscytu "Na najlepszego lekarza i najlepsz¹ pielêgniarkê
powiatu s³upskiego 2004".
*
W dniach 16-18 kwietnia delegacja
powiatu uczestniczy³a w Miêdzynarodowych Targach Turystycznych w Bielsku-Bia³ej. G³ówczyce podpisa³y umowê o wspó³pracy z gmin¹ Brenna.
*
17 kwietnia w Szkole Podstawowej w
Damnie przeprowadzono trzeci¹ edycjê powiatowego konkursu profilaktycznego "Nie truj siê. Nie b¹d toksyczny".
*
20 kwietnia zakoñczy³a pracê Powiatowa Komisja Lekarska i Poborowa.
*
21 kwietnia w Smo³dzinie odby³y siê
Powiatowe Dni Olimpijczyka. W VI
Powiatowych Biegach Prze³ajowych o
Puchar Starosty S³upskiego wziê³a
udzia³ m³odzie¿ z 28 szkó³ podstawowych i 14 gimnazjów. Przybyli olimpijczycy: Miros³awa Sagun, Jan Dydak, Kazimierz Adach i Jan Huruk.
(A.G.)

Szósta edycja konkursu rozstrzygniêta

Mocni jak
niedwiedzie

Znamy ju¿ laureatów "Srebrnych Niedwiedzi 2003". W tym roku do grona najlepszych
firm, mened¿erów gospodarki, redakcji i rolników do³¹czy³y najlepsze samorz¹dy. Laureatów og³oszono 26 marca br. na Gali Promocji w Sali Pañstwowej Orkiestry Kameralnej i Teatru Impresaryjnego w S³upsku.

G³ówni laureaci VI edycji konkursu Srebrny Niedwied 2003
W kategorii firmy ma³e Srebrne- skiej gospodarki 2003 zosta³ Henryk £ego Niedwiedzia 2003 - Lidera Promo- pek - prezes Zarz¹du Fabryki Maszyn
cji S³upskiej Gospodarki otrzyma³ Zak³ad Rolniczych Famarol SA w S³upsku,
Garbarski - Jerzego Targowskiego w zdobywca w tym roku tak¿e tytu³u MiWidzinie. W kategorii firmy rednie ster Poland i Mister Poland Euromenager.
wygra³y Elektrownie Wodne S³upsk, Sp. W kategorii Rolnik Roku 2003 Srebrz o. o. w S³upsku. W kategorii firmy nego Niedwiedzia otrzymali Bogus³amakro (zatrudniaj¹ce ponad 200 osób) wa i Antoni £awrenowiczowie - w³acig³ównym laureatem zosta³ DRUTEX SA ciele Gospodarstwa Nasiennego w Podz Bytowa - wczeniej ju¿ dwukrotnie na- górach w gminie Kêpice. W kategorii
gradzany w tym konkursie. Kategorii fir- Najlepszy samorz¹d nie przyznano
my oko³obiznesowe nie rozstrzygniêto, Srebrnego Niedwiedzia, by³o trzech
bo zg³osi³a siê tylko jedna firma - Mu- równorzêdnych laureatów: gmina
zeum Pomorza rodkowego w S³upsku. S³upsk, gmina Kobylnica i gmina PrzeDecyzj¹ Kapitu³y Wielkiej konkursu chlewo.
W grupie mediów Srebrny Nieotrzyma³o ono Nagrodê Specjaln¹ Srebrnego Niedwiedzia 2003 za efektywny dwied tym razem przypad³ redakcji
rozwój i promocjê. Mened¿erem s³up- Dziennika Ba³tyckiego. Srebrnego

Niedwiedzia 2003 przyznano tak¿e
Waldemarowi Pawlakowi - prezesowi
Zarz¹du Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA w S³upsku za najwiêksze osi¹gniêcia w promocji ziemi
s³upskiej poprzez wprowadzenie firmy
na Gie³dê Papierów Wartociowych.
By³y tak¿e inne nagrody i wyró¿nienia. Nagrodê Specjaln¹ Srebrnego Niedwiedzia 2003 przyznano firmie POLDANOR SA w Przechlewie - ubieg³orocznemu laureatowi Srebrnego Niedwiedzia w grupie firm - za utrzymanie pozycji lidera promocji s³upskiej gospodarki oraz za wysoki poziom rozwoju. Nagrodê Specjaln¹ otrzyma³ tak¿e
powiat koszaliñski za aktywnoæ promocyjn¹, w tym wydawanie w³asnego
ci¹g dalszy na str. 12
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Starosta s³upski - Zdzis³aw Ko³odziejski wrêcza plakietê Srebrnego Niedwiedzia
2003 Ryszardowi Osiowemu - starocie koszaliñskiemu
miesiêcznika Gazeta Ziemska oraz za
wspó³pracê z gminami w zakresie rozwi¹zywania problemów gospodarczych, spo³ecznych i wspólnej organizacji imprez. Tak¹ sam¹ Nagrodê Specjaln¹ otrzyma³o równie¿ miasto Lêbork
za gospodarnoæ oraz pozyskiwanie
rodków zewnêtrznych na realizacjê
miejskich inwestycji, a tak¿e Miros³aw
Maszczak - wójt gminy Przechlewo za
wieloletnie skuteczne kierowanie gmin¹ oddalon¹ od du¿ych centrów miejskich.
Nagrodê Specjaln¹ Srebrnego Niedwiedzia 2003 otrzyma³ te¿ Jan Czechowicz, w³aciciel i dyrektor Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Handlowego Plasmet w Widzinie za konsekwentne dzia³anie prowadz¹ce do rozwoju firmy,
osi¹gane dobre wyniki ekonomiczne i
skuteczne promowanie s³upskiej gospodarki na arenie miêdzynarodowej.
Niezale¿ne od Kapitu³y Konkursu
swoje nagrody firmom i przedsiêbiorcom
przyzna³y s³upskie redakcje: G³osu Pomorza, G³osu S³upskiego, Dziennika
Ba³tyckiego, dwutygodnika Anonse,
Moje Gochy, Radia S³upsk / Radia Koszalin, a tak¿e redakcja ogólnopolskiego
dwutygodnika budowlanego Profile z
Bydgoszczy. Wicewojewoda pomorski
Krystyna Gozdawa-Nocoñ wyró¿ni³a
medalem Za zas³ugi dla województwa
pomorskiego - Mariana Boratyñskiego - wydawcê katalogu reklamowego Liderzy, prezentuj¹cego uczestników i laureatów konkursów Srebrny Niedwied
oraz S³upski Produkt Roku.
Tegoroczna edycja konkursu mia³a
tych samych, co w latach wczeniejszych
g³ównych sponsorów: Towarzystwo
Ubezpieczeñ i Reasekuracji Warta
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zadanie mia³a Komisja Konkursowa, która sporód wszystkich uczestników konkursu mog³a w ka¿dej z kategorii nominowaæ tylko po trzech uczestników do nagrody g³ównej. W wiêkszoci kategorii
wybór ten naprawdê by³ trudny, co wiadczy tylko o dobrym poziomie rozwoju
firm.
W paru zdaniach trzeba siê te¿ odnieæ do imprezy g³ównej - Gali Promocji S³upskiej Gospodarki w tatrze. Pojawia³y siê g³osy, ¿e by³a ona zbyt d³uga,
niektórzy jej uczestnicy czuli siê zmêczeni
zbyt d³ugim siedzeniem w fotelach. Uwaga ta z pewnoci¹ zostanie uwzglêdniona
przy organizacji kolejnych imprez podsumowuj¹cych konkurs. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e Gala jest adresowana
g³ównie do uczestników konkursu, ma
byæ ich dorocznym wiêtem i promowaæ s³upsk¹ gospodarkê, przybli¿aæ
dzia³alnoæ firm, mened¿erów gospodarki, rolników i samorz¹dów bior¹cych udzia³ w konkursie. Dlatego przygotowywana jest m.in. prezentacja filmowa. W takim przypadku nie powinno byæ popiechu, wa¿ne, aby prezentacje i wystêpy by³y ciekawe, budzi³y
ogólne zainteresowanie. Aby wszyscy
uczestnicy konkursu czuli siê zaszczyceni.
Z. Babiarz-Zych
Zdjêcia: Jan Maziejuk
PS. Na Gali rozstrzygniêto równie¿
konkurs na S³upski Produkt Roku 2003.
Tym razem tytu³y takich produktów otrzyma³y: ledziki ch³opskie firmy Mors
z Bydlina, P³atki ziemniaczane s³upskiego Stolonu, W¹trobka dorszowa w sosie w³asnym usteckiego Korabia,
Symfonia morska panierowana firmy
Morfish z Ustki, album fotograficzny
Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach wydrukowany przez Zak³ad Poligraficzny Grawipol w S³upsku i konstrukcje
s³upowe stacji transformatorowych Elektrowni Wodnych S³upsk, Sp. z o.o. w
S³upsku.(z)

SA, Oddzia³ w Gdyni oraz Centrum
Korporacyjne Gdañsk Banku Przemys³owo-Handlowego PBK. G³os Pomorza - patron prasowy przygotowa³ specjalny dodatek, w którym zostali zaprezentowani uczestnicy VI edycji konkursu. Tak¿e nasz marcowy miesiêcznik,
Powiat S³upski powiecony by³ w wiêkszoci uczestnikom konkursu.
W sumie w konkursie Srebrny
Niedwied 2003 wziê³o udzia³ 39
uczestników - najwiêcej z wszystkich
dotychczasowych edycji. Szczególnie
mocno obsadzono by³y kategorie: firmy
makro, mened¿erowie s³upskiej gospodarki, najlepszy samorz¹d. W nich najtrudniej by³o wy³oniæ g³ównych laureatów. W tej ostatniej kategorii nie wszyscy byli porównywalni, bowiem ocenie
podda³y siê samorz¹dy gminne (wiejskie),
miejskie oraz jeden samorz¹d powiatowy.
Dlatego Kapitu³a nie odwa¿y³a siê wy³oniæ jednego laureata, tylko podjê³a decyzjê o przyznaniu wielu równorzêdnych nagród. Do protoko³u z³o¿y³a te¿
wniosek, by w przysz³orocznej edycji konkursu oddzielnie oceniaæ samorz¹dy
gminne, oddzielnie miejskie i oddzielnie powiatowe.
Nale¿y podkreliæ, ¿e
Kapitu³a podejmuj¹c w
tym roku decyzjê, w wiêkszoci przypadków by³a
zgodna. Choæ g³osowania
by³y tajne, rozstrzygniêcia
zapada³y przewa¿nie jednog³onie. Du¿a zgodnoæ
by³a tak¿e przy przyznawaniu nagród specjalnych. O wiele trudniejsze Widownia s³upskiego teatru podczas uroczystej gali

Z motyk¹
na Podole

Irena i Andrzej Paszotowie s¹ magistrami po Akademii Rolniczej w Olsztynie. Poznali
siê na studiach, pobrali i jedenacie lat temu, przyjechali na swój pierwszy sta¿ zawodowy do gospodarstwa rolnego w Podolu Wielkim na Pomorzu. Co ich takiego urzek³o
w tym gospodarstwie, ¿e w 1994 roku postanowili wzi¹æ je w dzier¿awê?

Nie mieli nic

Fot.: J. Maziejuk

Nie potrafi¹ powiedzieæ, co ich takiego w
Podolu urzek³o, ¿e w
1994 roku postanowili,
sk³adaj¹ce siê z oko³o
700 hektarów i upadaj¹ce gospodarstwo rolne
wzi¹æ w dzier¿awê.
Chyba te dooko³a wal¹ce siê budynki i ta - jak
dzi mówi¹ - jedna
ogólna ruina kaza³a im
wówczas, bardzo jeszcze m³odym ludziom
pozostaæ tu, ¿eby pokazaæ, ¿e wiat, w którym
¿yj¹ mo¿e byæ inny.
Dzi z dum¹ podkrelaj¹, ¿e im siê uda³o.
Osi¹gaj¹ niema³y przychód z pracy w swoim
gospodarstwie i s¹ jedynymi Polakami, którzy
gospodarz¹ na popegeerowskiej ziemi w tej
okolicy. Maj¹ blisko 700
hektarów. Dooko³a ich
gleby granicz¹, albo z
gruntami u¿ytkowanymi
przez Niemców, albo
przez Holendrów.
Swoje rolnicze eldorado w Podolu Wielkim
zaczêli budowaæ od 120
tysiêcy z³otych po¿yczki udzielonej im
przez...rodziców Andrzeja. Przez jedenacie lat, jak wspólnie prowadz¹ gospodarstwo, sami wypracowuj¹ i sp³acaj¹
po oko³o 100 tysiêcy z³otych kredytu
rocznie. Do banku, który ich kredytuje
przygotowali ju¿ czternasty wniosek o
po¿yczkê. Sadz¹, ¿e nie bêd¹ mieli pro-

Irena i Andrzej Paszotowie
Wczeniej nie mieli nic wspólnego z
rolnictwem. Pani Irena pochodzi co prawda z pobliskiej popegeerowskiej wioski
Grapice, ale ojciec jej by³ kierowc¹, a
mama sprzedawa³a w wiejskim klubie.
Pan Andrzej jest typowym mieszczuchem, rodem z Gdañska, wywodzi siê z
rodziny profesorskiej.

blemów z jej uzyskaniem, bo wszystkie
wczeniejsze kredyty sp³acili b¹d sp³acaj¹ terminowo.
Na blisko 700 hektarach, jakie u¿ytkuj¹ (600 wykupionych na w³asnoæ),
zatrudniaj¹ 24 pracowników. S¹ jedynym
z piêciu gospodarstw wchodz¹cych w
sk³ad dawnej Stacji Hodowli Rolin w
Górzynie, które stwarza tyle miejsc pracy. Nie maj¹ nawet ich tyle pozosta³e cztery razem wziête gospodarstwa! O swoich
pracownikach wyra¿aj¹ siê z najwy¿szym
uznaniem - To fachowcy, znaj¹cy siê na
swojej robocie. rednio p³acimy im po
1500 z³otych miesiêcznie - mówi pan
Andrzej. - Ka¿dy jest ubezpieczony.
Ka¿dy dostaje 2,5 tony ziemniaków na
zimê. Jeszcze siê nie zdarzy³o, ¿eby moi
pracownicy nie otrzymali wyp³aty na
czas.

Ziemniaki

Uprawiaj¹ ziemniaki na potrzeby
przemys³u. Ale siej¹ te¿ zbo¿a i rzepak.
Od dwóch lat prowadz¹ hodowlê 30 sztuk
byd³a, któr¹ w ci¹gu najbli¿szych kilku
lat maj¹ zamiar powiêkszyæ do 300 sztuk.
Utrzymuj¹ siê równie¿ z pracuj¹cej na trzy
zmiany gorzelni. Byli pierwszymi na Pomorzu rodkowym Polakami, którzy w
1997 roku zaczêli uprawiaæ ziemniaki
na potrzeby lêborskiej fabryki frytek
"Farm Frites". Przechowalnie ju¿ mieli
gotowe, bo za czasów pegeerów w Podolu Wielkim prowadzono zachowawcz¹ hodowlê ziemniaków. Nowoczesnej
uprawy ziemniaków nauczyli siê bior¹c
udzia³ w specjalnym programie holenderskim realizowanym wspólnie z polskim ministerstwem rolnictwa.
- Holendrzy sami szukali chêtnych do
takiej nauki wród polskich rolników.
Mieli z tym spore k³opoty i sami nas tutaj
znaleli. Dzisiaj tego nie ¿a³ujemy, bo
ci¹g dalszy na str. 14
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poza nauk¹, uzyskalimy od nich spor¹
pomoc w sprzêcie i materiale nasiennym.
Dostalimy prawie ca³¹ elektronikê do
jednej z przechowali. Wszystkiego by³a
na oko³o 100 tys. z³otych. Dla nas by³a to
naprawdê du¿a pomoc - mówi Andrzej
Paszota.
Uprawê ziemniaków, wed³ug holenderskiej technologii, rozpoczêli od 37
hektarów. W 1998 roku powiêkszyli ja do
70 hektarów, a od kilku lat uprawiaj¹ ju¿
100 hektarów. Wiêcej nie mog¹ sadziæ,
bo nie pozwala na to area³ gospodarstwa.
Dysponuj¹ tylko 500 hektarami gruntów
ornych i nie zmieciliby siê w czteroletnim cyklu uprawowym.
- Holenderska technologia nie pozwala na uprawê ziemniaków na tym
samym polu wczeniej ni¿ po czterech
latach przerwy - mówi A. Paszota. - W
warunkach polskich nie ma dzisiaj bardziej op³acalnej uprawy od uprawy
ziemniaków pod potrzeby przemys³u.
Dlatego nadal inwestujemy w tê uprawê. W ubieg³ym roku przy pomocy funduszu SAPRD zmodernizowalimy
wszystkie przechowalnie. Op³aci³o siê,
bo otrzymalimy maksymalny, 50-procentowy zwrot poniesionych nak³adów.
Dysponujemy ju¿ w³asnym niezbêdnym sprzêtem do tej uprawy. Stosujemy nawadnianie pól.
Aby wprowadziæ nawadnianie musieli zakupiæ dwie deszczownie, zbudowaæ
1,5-kilometra ruroci¹gu na g³êbokoci 1,5
metra, biegn¹cego m.in. przez trudne tereny lene oraz zbudowaæ zbiornik retencyjny na 9 tysiêcy metrów szeciennych
wody. Zbiornik ten wystarcza tylko na
potrzeby jednej deszczowni, musia³ byæ
zbudowany z uwzglêdnieniem wszelkich
wymogów ekologicznych. Kosztowa³ blisko 100 tysiêcy z³otych.

Gorzelnia

W 1995 roku wymylili, ¿e ich gorzelnia powinna byæ ogrzewana s³om¹. I
dzi pracuje w oparciu tylko o takie paliwo. Do jej ogrzewania wykorzystuj¹ s³omê zbieran¹ z w³asnych pól, a tak¿e dokupuj¹ oko³o 100 ton od innych producentów zbó¿, w tym od okolicznych rolników. Gorzelnia produkuje rocznie 1,5
mln litrów surówki spirytusowej. Cztery
lata temu wymienili w niej wszystkie stare urz¹dzenia na nowe. - Efekt jest taki,
¿e kiedy, aby uzyskaæ 1 litr surówki
trzeba by³o zu¿yæ 2 kilogramy wêgla.
Dzisiaj nasza zmodernizowana gorzelnia zu¿ywa mniej ni¿ 1 kilogram s³omy
na wyprodukowanie 1 litra surówki mówi A. Paszota. - Spirytus produkujemy z ziemniaków, a gdybymy robili
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go ze zbo¿a, oszczêdnoci by³yby jeszcze wiêksze!
W gorzelni przerabiaj¹ gorszej jakoci ziemniaki i odpady poprodukcyjne,
które odbieraj¹ z lêborskiej fabryki frytek. W zakresie odbioru surówki wspó³pracuj¹ z zak³adami w Lesznie i Krakowie. Okazuje siê, ¿e dzisiaj w Polsce s¹
tylko dwie wytwórnie wódek z surówki
ziemniaczanej - w Krakowie i Zielonej
Górze. Do tej ostatniej surowiec dostarczaj¹ w³anie zak³ady w Lesznie.
- Pozosta³e nasze krajowe Polmosy
produkuj¹ wódki na bazie surówki zbo¿owej - dodaje pan Andrzej. - Wywar
ziemniaczany, który jest odpadem poprodukcyjnym odkupuj¹ od nas okoliczni hodowcy. W³aciwie otrzymuj¹ go prawie
za darmo. Reszta wykorzystywana jest
jako nawóz na pola.

Pa³ac

Kiedy brali Podole w dzier¿awê w
gospodarstwie nie by³o ani jednego dachu, który by nie ciek³. Dzi wszystkie
dachy s¹ ju¿ nowe lub naprawione. Wymieniony zosta³ tak¿e dach na zabytkowym pa³acu, który równie¿ jest ich
w³asnoci¹ i w którym mieszkaj¹. Dawny ja³ownik, usytuowany prawie w
rodku gospodarstwa, od 1989 roku by³
w ruinie. Porz¹dkuj¹c go zostawili tylko fragmenty wysokiego muru u³o¿onego z du¿ych kamieni. Postanowili go
zachowaæ, bo takiego nikt ju¿ nie zbuduje - a przyda siê jeszcze do nowej
budowli, któr¹ w tym miejscu zaplanowali. Ponadto bêdzie zdobi³ gospodarstwo.
Ca³y pa³ac to 800 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej - bez wysokich piwnic i strychów. Na dole urz¹dzili sobie trzy pokoje, skromne biuro i
mówi¹, ¿e na razie to musi im wystarczyæ.
- Mamy ciekawe plany, jak wykorzystaæ pa³ac, ale najpierw wa¿niejsze jest
uporz¹dkowanie dróg, wykorzystanie innego wolnego budynku, ogrodzenie ca³ego terenu wraz z przyleg³ym parkiem mówi Andrzej Paszota. - To gospodarstwo
nigdy nie mia³o ogrodzenia, bo tak naprawdê nigdy nie by³o tu konkretnego
w³aciciela. Ogrodzenie to dzisiaj jedna
z podstawowych naszych potrzeb. Ale
¿eby je zrobiæ musimy zbudowaæ dwa kilometry p³otu. A to powa¿na inwestycja.
Z. Babiarz-Zych
PS. Irena i Andrzej Paszotowie byli
nominowani do nagrody g³ównej Srebrnego Niedwiedzia 2003 w kategorii
Rolnik Roku 2003.

KALENDARIUM
W dniach 22-24 kwietnia w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Miko³aja Kopernika w Ustce odby³y siê spotkania
miêdzyszkolne pn. "My z Kopernika
poznajmy siê bli¿ej".
*
W dniach 23-25 kwietnia ze S³upskim
Oddzia³em Polskiego Towarzystwa
Zapobiegania Narkomanii zorganizowano seminarium o niesieniu pomocy
rodowiskom zagro¿onym uzale¿nieniami i przemoc¹.
*
24 kwietnia w £odzierzy ko³o Miastka
odby³y siê IX Wybory Miss Wsi Pomorza. Tytu³ Miss Wsi Pomorza 2004
zdoby³a Roksana Szewczak z G³ówczyc, a pierwsz¹ wicemiss zosta³a Justyna Bagiñska z Wierzbiêcina (gm.
S³upsk).
(A.G.)

OBOWI¥ZUJ¥
* Uchwa³a Nr XVI/84/2004 okrelaj¹ca zadania, na które nale¿y przeznaczyæ rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
* Uchwa³a Nr XVI/85/2004 zatwierdzaj¹ca do realizacji "Program
ochrony rodowiska wraz z planem
gospodarki odpadami dla powiatu
s³upskiego na lata 2003-2011"; wdra¿ane s¹ programy - zastosowania biomasy jako surowca energetycznego
oraz program maj¹cy na celu tworzenie tzw. "zielonych miejsc pracy".
Pierwsze bêd¹ realizowane w szko³ach
w gminach: S³upsk, Kobylnica, Kêpice i G³ówczyce; przy powstaj¹cej w
Sycewicach biorafinerii powstanie
elektrociep³ownia na biomasê. Drugi
zak³ada powstanie miejsc pracy w zawodach zwi¹zanych z gospodark¹ len¹.
* Uchwa³a Nr XVI/86/2004 ustalaj¹ca program wspó³pracy miêdzy
powiatem a organizacjami pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego w roku 2004.
* Uchwa³a Nr XVI/99/2004 powierzaj¹ca gminie miejskiej S³upsk
zadania powiatu zwi¹zane z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.
* Uchwa³a Nr XVI/100/2004 zatwierdzaj¹ca "Plan rozwoju lokalnego
powiatu na lata 2004-2011".
* Uchwa³a Nr XVI/102/2004 o
wyra¿eniu zgody na powierzenie gminie G³ówczyce zadañ powiatu z zakresu edukacji publicznej.
(A.G.)

Fot.: J. Maziejuk

Z PRAC ZARZ¥DU

Budynki Domu Dziecka w Ustce oczekuj¹ na nowego w³aciciela

Stypendia dla uczniów
i studentów
Z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Stypendialnego) bêd¹ mogli skorzystaæ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych koñcz¹cych naukê
matur¹ i nie maj¹cy przerwy w pobieraniu nauki pomiêdzy gimnazjum
a liceum. G³ównie jest on skierowany do m³odzie¿y z obszarów wiejskich, ale bêd¹ mogli skorzystaæ z
niego równie¿ uczniowie pochodz¹cy z miast licz¹cych do 20 tysiêcy
mieszkañców. W przypadku m³odzie¿y ucz¹cej siê w szko³ach publicznych wnioskodawc¹ bêdzie organ
prowadz¹cy, natomiast w przypadku
m³odzie¿y ucz¹cej siê w szko³ach
niepublicznych - organ dotuj¹cy. W
przypadku studentów - powiat. Stypendium wynosiæ bêdzie 250 z³ miesiêcznie dla uczniów i 350 z³ dla studentów, bêdzie wyp³acane przez 10
miesiêcy. Przy przydzielaniu obowi¹-

zywaæ bêdzie kryterium dochodowoci. Stypendia przyznawaæ bêdzie
powo³any specjalnie przez starostê
zespó³, który opracuje regulamin
przyznawania stypendiów oraz powiatowy program stypendialny.

Programy i Dom Dziecka
Zarz¹d Powiatu pozytywnie zaopiniowa³ trzy programy ochrony
rodowiska i gospodarki odpadami
obejmuj¹ce gminy: G³ówczyce,
Smo³dzino i Dêbnica Kaszubska. Takich programów nie nades³a³y jeszcze Kêpice oraz dwa samorz¹dy
usteckie. Zarz¹d kontynuuje te¿
dzia³ania zmierzaj¹ce do przekszta³cenia Domu Dziecka w Ustce w placówkê niepubliczn¹. Trwa procedura sprzeda¿y obecnego obiektu. Dwa
og³oszone na sprzeda¿ budynku przetargi okaza³y siê bezskuteczne i rozwa¿ana jest koncepcja skorzystania z
us³ug profesjonalnej firmy zajmuj¹cej siê obrotem nieruchomociami.

Pewne zainteresowanie nabyciem budynku wykazuj¹ w³adze samorz¹dowe Ustki, widz¹c w nim sposób na
rozwi¹zanie problemu mieszkañ socjalnych.

Dzia³ania oszczêdnociowe
Zgodnie z wprowadzanymi
oszczêdnociami zatrudnienie w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych do wrzenia br. zmniejszy siê do 20 etatów.
Do sprzeda¿y przygotowywane s¹
dwie dzia³ki i budynek mieszkalny w
G³ówczycach. Obni¿one zostan¹
koszty funkcjonowania Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. Z drogich, dzier¿awionych od wojewody
pomieszczeñ zostanie ono przeniesione do pomieszczeñ w budynku
przy alei H. Sienkiewicza w S³upsku.
Od 1 lipca br. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie bêdzie ju¿ funkcjonowaæ w nowym miejscu.
Aleksandra Gr¹dzka
Wydzia³ Organizacyjno-Prawny
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Tym, którzy spoczywaj¹ - pamiêæ i modlitwa

Dwie d³onie
w gecie pojednania

Fot.: J. Maziejuk

Na stary cmentarz w G³obinie warto popatrzeæ z daleka. Gdy w centrum wioski, tu¿ przed
nowym kocio³em skrêcimy w lewo, po prawej stronie ujrzymy plantacjê truskawek, krzewów owocowych i szerokie pola ci¹gn¹ce siê w stronê Staniêcina i dalej w kierunku Dêbnicy Kaszubskiej. Uwagê nasz¹ zwróci kwarta³ zaroniêty drzewami i otoczony jasnym
p³otem. Pod¹¿aj¹c poln¹ drog¹, zauwa¿ymy, ¿e jest to miejsce zadbane, a wród wysokich drzew widnieje monumentalny krzy¿ i widoczne s¹ lady pochówków.

Nekropolia w G³obinie
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Ale nie jest to normalny cmentarz, bo
nie ma nigdzie wie¿ych grobów i nikt
nie przychodzi tu op³akiwaæ swoich bliskich zmar³ych. Ostatnie trumny z³o¿ono
tutaj 60 lat temu. Nied³ugo potem rodziny zamieszka³ych w najbli¿szej okolicy
Arndtów, Pyritzów, Krugerów i Nowacków, Albrechtów i Krotchów oraz innych,
powyje¿d¿a³y. Jedni z fal¹ uchodców,
inni zostali wysiedleni przymusowo.
Ostatni przedwojenni mieszkañcy swoje
rodzinne domy opucili w latach 50-tych.
Obce groby nie by³y ju¿ nikomu potrzebne. Jeszcze na pocz¹tku lat 60- tych zdarza³o siê, ¿e kto zapali³ wieczkê przy
zarastaj¹cych zielskiem kamieniach. Ale
wtedy te¿ cmentarz zacz¹³ gwa³townie
zamieniaæ siê w zagajnik. Pomiêdzy nagrobki wdar³y siê chaszcze i chwasty, k³uj¹ce je¿yny poprzecina³y cie¿ki. Pojawili
siê te¿ wandale: ³amano ¿eliwne krzy¿e,
wydzierano kamienne p³yty, demolowano ozdobne obramowania. Kto próbowa³ kopaæ w poszukiwaniu trumien i
ukrytych w nich "skarbów". Cmentarz
zacz¹³ przypominaæ pobojowisko. Zieleñ wdziera³a siê dalej zacieraj¹c szczegó³y. Na koniec w zarolach zagniedzi³y siê ptaki i jaszczurki.
A¿ pewnego roku, na wiosnê w ostatnich dniach maja lub czerwca wydarzy³o
siê co niezwyk³ego. Na horyzoncie w
oddali na drodze wiod¹cej od Wieszyna,
na tle zieleniej¹cych zbó¿, chabrów i
maków polnych pojawi³a siê procesja.
Niesiono krzy¿, chor¹gwie i figurki, fruwa³y wst¹¿ki, brzêcza³y dzwonki. Bia³o
ubrane dziewczynki - ksiê¿niczki biega³y tam i z powrotem, sypa³y na poln¹ drogê kwiaty. Pod z³ocistym baldachimem w
otoczeniu asysty i stra¿aków, mocno trzymaj¹c monstrancjê, st¹pa³ szczup³y
ksi¹dz, energicznie zachêcaj¹c do popiechu, aby zd¹¿yæ na czas. Po polach nios³y siê litanie maryjne i hymny eucharystyczne. Procesja dociera³a do wsi Staniê-

Fot.: J. Maziejuk

a pamiêæ ³¹czy to, co minione z
teraniejszym.
Ostatecznym uzupe³nieniem
za³o¿enia, sta³y siê ¿eliwne krzy¿e:
umieszczone na szczycie muru
utworzy³y monumentaln¹ koronê, o
niespokojnym, ekspresyjnym biegu. Podchodzimy bli¿ej i mylimy,
¿e w³aciwie ten mur przypomina
nam jerozolimsk¹ cianê p³aczu.
Zaczynaj¹ przemawiaæ daty i nazwiska: Pyritz, Peltzer, Kremke,
Dunske, Buske, Kamin, Nowack,
Zitzke, Wogatzke, Kutzke, Gelke,
Kaftube, Randtke, Knitt, Kabben,
Stantin, Bottin, Putzig, Krom,
Damjan, Manske, Fiss, tak¿e: Arnoldt, Schmidt, Hildebrandt, Reimann, Kruger, Hofmann, Defens,
Albrecht, Kocher. Kaszubsko-s³owiñskie brzmienie wiêkszoci nazwisk wiadczy o starych historycznych genealogiach. Odnajdziemy najwczeniejsz¹ datê pochówku: 1849 i najpóniejszy pogrzeb:
1941. Nazwiska to rodowody, a tak¿e historia miejsca. Niewiele wiemy o dawnych mieszkañcach G³obina i okolic, a
wiêc kamienie musia³y przemówiæ.
Powiêcenie lapidarium i odnowionego cmentarza odby³o siê 2 listopada.
Przed kocio³em formuje siê procesja. Na
czele - proboszcz, zaprzyjaniony pra³at
ze S³upska, przedstawiciele w³adz, liczni
mieszkañcy. Wszyscy wczeniej uczestniczyli we mszy w. odprawionej za umar³ych bliskich, a tak¿e pogrzebanych na
cmentarzu. Spokojna jesienna pogoda koi
myli id¹cych, s³ychaæ ciche rozmowy.
Prawie wszyscy zdaj¹ sprawê, ¿e to, co
siê dzieje, ma sens ekspiacyjny. Ale jest
starsza kobieta, której starania wokó³ starego cmentarza bardzo siê nie podobaj¹.
- Przecie¿ tam pochowani s¹ sami
Niemcy - dziwi siê i jest z³a z tego powodu.
- Jakie¿ to ma znaczenie, to s¹ przecie¿ tylko umarli i du¿o z nich nosi kaszubskie nazwiska - kto jej odpowiada.
- Ale¿ to s¹ sami Niemcy - mówi ze
z³oci¹ i dodaje - tam pochowana jest
tylko jedna polska rêka, bo to by³ Polak, co zaraz po wojnie tu pracowa³,
uleg³ wypadkowi i zosta³ inwalid¹, a
jego rêkê pogrzebano tam - wskazuje
wyczyszczony naro¿nik przy ogrodzeniu.
Ta historia wydarzy³a siê dawno,
mo¿e w 1945 roku. I musia³o min¹æ wiele lat, a¿ inna rêka podnios³a zdeptane
krzy¿e, kamienie i zastuka³a do sumieñ
ludzkich. Ale w centrum g³obiñskiego
cmentarza z daleka widnieje nowy krzy¿:
potê¿ny, dêbowy. W jego centrum, figura

Powiêcenie lapidarium odby³o siê 2 listopada 2003 roku
cino, gdzie po odprawieniu modlitw zarz¹dzono odpoczynek. Dzieci czêstowa³y siê kanapkami, smakowa³y ciasta upieczone przez miejscowe gospodynie. Potem procesja dalej zmierza³a w stronê
G³obina, a¿ zatrzyma³a siê przy wiejskiej
posesji. T³um wype³nia³ obejcie gospodarcze, bo tam mieci³a siê prowizoryczna kaplica. Mija³o po³udnie, eucharystyczne misterium trwa³o ju¿ piêæ godzin,
a to dopiero by³ pó³metek. Tak rozpoczê³a siê coroczna tradycja, najd³u¿szych i
najbardziej niezwyk³ych procesji Bo¿ego Cia³a w Polsce.
Pod koniec lat 90-tych równie¿ wiosn¹, na skrzy¿owaniu dróg w centrum
wioski, pojawi³ siê koció³ prawdziwy, z
wynios³¹ wie¿¹ na podmurówce z kamienia. Zbudowano go w nieca³e 3-4 miesi¹ce. Jest to jeden z najszybciej wzniesionych kocio³ów w Polsce. Drugie niezwyk³e osi¹gniêcie proboszcza i mieszkañców
G³obina! Ale zdewastowany cmentarz
by³ ju¿ niemal ca³kowicie zaroniêty i
ciê¿ko by³oby rozpoznaæ, ¿e to miejsce
kryje groby, gdyby nie wystaj¹ce wród
traw coko³y, wyczuwalne pod stopami
pokruszone p³yty.
Robotnicy pojawili siê na nim u
schy³ku lata ubieg³ego roku. Wród zaroli i spl¹tanych korzeni, zaczêli ods³aniaæ
fragmenty poniszczonych nagrobków.
U³amane tablice kry³y jednak napisy.
Wydobyto ciekawe architektonicznie detale, a zw³aszcza ¿eliwne krzy¿e. U³amane przez wandali zaryte w ziemi, z czasem zaros³y traw¹ i sta³y siê niewidoczne
dla zbieraczy z³omu. A kiedy je oczyszczono z rdzy i b³ota okaza³o siê, ¿e s¹
niezwykle piêkne, o gotyckich i koronkowych kszta³tach. Na odwiercie ka¿-

dego widnieje cytat z Pisma wiêtego,
ksiêgi Hioba, Psalmów - myl dana na
wiecznoæ pobo¿nym protestantom.
By³y próby, aby w miarê oczyszczania terenu odnaleæ lady dawnego porz¹dku, ale sta³o siê to niemo¿liwe, wiêc
sk³adano obok 250-letniego dêbu wszystko, co ocala³o. Zebrano liczne u³amki i
dwadziecia kilka ¿eliwnych krzy¿y. Jasne by³o, ¿e z tego, co przetrwa³o mo¿na
stworzyæ lapidarium, czyli ca³kiem now¹
aran¿acjê przestrzenn¹ (lapis po ³acinie
znaczy kamieñ, albo detal architektury).
Nale¿a³o tylko wybraæ odpowiedni¹ formê. Wiadomo by³o, ¿e w centrum odtwarzanego placu pojawi siê nowy,
du¿y krzy¿, jako symbol uwiêcenia
miejsca i znak zwyciêstwa ¿ycia nad
mierci¹, a tak¿e prosty o³tarz, który
dope³ni sakralnoci miejsca. I wtedy
okaza³o siê, ¿e najodpowiedniejsz¹ form¹ przestrzenn¹, wokó³ której mo¿na
zaaran¿owaæ poszczególne elementy
bêdzie ko³o - kr¹g. Ko³o jest pradawnym,
a tak¿e chrzecijañskim symbolem uniwersum - kosmosu, a tak¿e Boga, bo podobnie jak Bóg, nie ma pocz¹tku ani koñca. Najodpowiedniejszym miejscem dla
krzy¿a i o³tarza jest centrum ko³a, a do
zaznaczenia jego obrze¿y mog¹ pos³u¿yæ
kamienie polne towarzysz¹ce grobom.
Ale w obrêb ko³a mo¿na wpisaæ tak¿e
p³yty nagrobne i kamienne u³amki. I tak
powstawa³a wielka kamienna kompozycji. Z wielk¹ pieczo³owitoci¹ po³¹czono kamienie, odlewy nagrobkowe, fragmenty wietnych gzymsów, potrzaskane tablice z inskrypcjami. Ko³o w czêci sta³o siê murem, ale nie jest to mur,
który dzieli, a raczej, który ³¹czy. Bo
mur - lapidarium jest cian¹ pamiêci,

ci¹g dalszy na str. 18
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Kazimierz Ja³owczyk
Artysta plastyk
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W nagrodê
wyjazd do
Kopenhagi
W kwietniu br. M³odzie¿owe Centrum Edukacji Ekologicznej, dzia³aj¹ce od wielu lat w Zespole Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku, zorganizowa³o wspólnie ze spó³k¹ "Wodoci¹gi S³upsk" warsztaty naukowe dla szkó³ ponadgimnazjalnych - "Teraz Woda".

Fot.: J. Maziejuk

ukrzy¿owanego nosi lady mêki, ale jest
to w³aciwie Chrystus zmartwychwstaj¹cy. I ta forma wyra¿a sens szczególny. Bo
choæ cmentarz jest nieuchronn¹ czêci¹
ludzkiego losu, to nieod³¹czn¹ jego rachub¹ pozostaje nadzieja, ¿e ¿ycie, choæ
przemija, siê nie koñczy. W centrum
lapidarium pojawi³ siê nowy, piêkny,
dwujêzyczny napis "Tym, którzy tu
spoczywaj¹ - pamiêæ i modlitwa". Ocalenie pamiêci o umar³ych, to jeden z
najszczytniejszych ludzkich obowi¹zków.
Potem w miejscowej wietlicy spotkali siê wszyscy zwi¹zani ze "spraw¹
g³obiñskiego cmentarza". Niektórzy
udzielili pomocy, inni poparcia. Ciê¿ar
prac przy realizacji wziê³a na siebie firma "Kalla" i zaanga¿owanie tej instytucji, nale¿y uznaæ za przyk³ad kulturotwórczego wsparcia inicjatyw lokalnych. W
sposób szczególny zaznaczy³a siê w
przedsiêwziêciu jedna z nauczycielek
szko³y podstawowej. Wiele lat wczeniej
prowadza³a tam dzieci, zw³aszcza przed
wiêtem zmar³ych, zapalano wieczki,
próbowano co uporz¹dkowaæ, choæ trochê posprz¹taæ. Byli tacy, co siê dziwili,
a niektórzy nawet oburzali, ¿e nie wypada chodziæ na poniemieckie groby. Z
czasem jednak sta³o siê jasne dla upartej pani pedagog, ¿e takie symboliczne
gesty ju¿ nie wystarcz¹. Przekonywa³a
do swojego pomys³u znajomych i
urzêdników, w tym nawet tych najbardziej nie przekonanych. Najprociej
by³o przekonaæ m³odzie¿.
A teraz nekropolia w G³obinie g³osi
swoj¹ lekcjê historii. Wszyscy powinni
tam pójæ: m³odzie¿, tak¿e starsi, aby kontemplowaæ miejsce, formy, daty, nazwiska i ich brzmienie. Metalowe krzy¿e
umieszczone na koronie lapidarium maj¹
ró¿norodne formy i wzory. Na szczycie
jednego z nich pojawia siê rzebiony
symbol, który zaskakuje i dziwi: dwie
d³onie w gecie powitania. Co oznacza
ten znak? Pogodzenie duszy z cia³em,
¿ycia ze mierci¹, ¿ywych z umar³ymi,
przesz³oci z przysz³oci¹, czy teraniejszoci¹? A mo¿e ten eschatologiczny
symbol jest wyrazem bliskoci, przyjani, pojednania?
Polacy s¹ dumni ze swoich cmentarzy. Okaza³o siê, ¿e mog¹ byæ dumni z
takich cmentarzy jak w G³obinie... Bo
przyje¿d¿aj¹ potomkowie dawnych
mieszkañców i dziwi¹ siê, i s¹ zaskoczeni tym, co widz¹. Pewnego dnia na przestronnym placu obok lapidarium pojawi
siê zapewne ca³kiem nowa mogi³a. I bêdzie to pocz¹tek ca³kiem nowej historii.

Uczestnicy przygotowali, zgodnie z
formu³¹ warsztatów, prezentacjê w dowolnej formie (multimedialn¹, scenki rodzajowe, prace plastyczne, prace badawcze
zwi¹zane z gospodark¹ wodno-ciekow¹,
projekt strony www). Brali te¿ udzia³ w
quizie o ochronie rodowiska.
Udzia³ do konkursu przebiegaj¹cego pod has³em "Hydrowêdrówki dalekie i bliskie" zg³osi³o 36 uczniów z dziewiêciu szkó³ (Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Technicznych, II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Adama Mickiewicza, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 3, Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr 7,
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Boles³awa Krzywoustego, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4, IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. K. K. Baczyñskiego wszystkie w S³upsku, Zespo³u Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych im. Prof. Stanis³awa Soko³owskiego w Warcinie, Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja

Kopernika w Ustce). Jego celem by³o wy³onienie najciekawszych inicjatyw i pomys³ów s³u¿¹cych zmniejszeniu zanieczyszczenia rodowiska naturalnego, a
tak¿e projektów prac badawczych dotycz¹cych czystoci wód, powietrza i gleby, oszczêdnoci energii, zagospodarowania oraz recyklingu odpadów.
Prace ocenia³o jury sk³adaj¹ce siê
z ekspertów z dziedziny ekologii oraz
przedstawiciele instytucji owiatowych.
Za najciekawsze przyznano nagrody
ufundowane przez spó³kê "Wodoci¹gi
S³upsk". Pierwsz¹ otrzyma³o I LO w S³upsku (nagroda wartoci 1000 z³, opiekun
T. Kulczyk- Kurelska), drug¹ II LO w
S³upsku (nagroda wartoci 800 z³, opiekun M. Wiechowska), trzeci¹- Zespó³
Szkó³ Lenych i Ogólnokszta³c¹cych w
Warcinie (nagroda wartoci 600 z³, opiekun J. Prêdkiewicz - Gburzyñska).
Ponadto uczniowie z I LO (Alicja
Przygodzka, Agnieszka Barañska, £ukasz Bieniasz, £ukasz Krawczyk) pojad¹ wraz ze swoim opiekunem na wycieczkê dydaktyczn¹ do Kopenhagi, któr¹ sponsoruje Gminny Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej. Na wycieczkê tê pojad¹ równie¿ uczennice z
Technikum Ochrony rodowiska - Anna
Sech i Karolina Winiewska z Zespo³u
Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku. Poza
konkursem przygotowa³y one modelow¹
rozmowê z przedstawicielem firmy oferuj¹cej "cudowne dzia³anie" filtrów do
wody.
Marzena Woszczyk
Opiekun M³odzie¿owego Centrum
Edukacji Ekologicznej

Malowa³ obrazy i kocha³ ludzi

Teraz Gieresz

Gardna Wielka. Niewielki dom otoczony drucianym p³otem, wymiecione do czysta podwórko. Dom - jakich wiele, ale w tym mieszka³ cz³owiek niezwyk³y dla mieszkañców Gardny i ca³ej gminy Smo³dzino artysta malarz, Franciszek Gieresz.
ciu nad Bugiem
przy ulicy D³ugiej". Dalej opisuje ca³e swoje tu³acze ¿ycie. Wysiedlony z rodzicami
podczas I wojny
wiatowej do Rosji, przerzucany z
miejscowoci do
miejscowoci, trafia do Moskwy.
Dalej tu³aj¹c siê
znalaz³ siê w Rumunii, w Czarnowicach. W czasie
odwrotu wojsk
carskich z powrotem jest ewakuowany do Moskwy, potem wywieziony do Archangielska.
Tam mieszka z
rodzicami do
1918 roku. Z Archangielska jednak wraca do ojczyzny, do Brzecia, na ulicê
11 listopada, do
domu numer 7.
Franciszek Gieresz - ca³e swoje m³ode lata powiêci³ wojsku
Po zakoñczeDrobna, niezbyt wysoka postaæ, lek- niu wojny polsko-bolszewickiej ojciec
ko przygarbione plecy (takim go pamiê- wynajmuje nauczycielkê do udzielania
tam). Jecha³ swoim rowerem codziennie korepetycji i tak zaczyna siê edukacja
w stronê lasu - dzisiaj s¹ to tereny S³o- m³odego Franciszka. Z t¹ nauk¹ by³o u
wiñskiego Parku Narodowego. Czasami niego ró¿nie, ale Gieresz na ogó³ otrzyzmêczony przysiada³ na zwalonym pniu mywa³ oceny dobre, zdawa³ wszystkie egdrzewa i zamyla³ siê. Wspomina³ swoje zaminy. Jako m³ody ch³opak interesowa³
¿ycie?
siê sportem, kopa³ pi³kê z kolegami, upraSwoje bogate prze¿ycia i wszystkie wia³ inne dziedziny - lekkoatletykê, ko¿yciowe przejcia opisa³ w pamiêtniku. larstwo. Startowa³ w wielu zawodach.
Szkoda, ¿e nikt nie pomóg³ mu wydaæ Obok zainteresowañ sportem odkry³ w
tej ksi¹¿ki. Do dzi le¿y jej zakurzony, sobie talent malarski. Pierwszy obraz
jedynie przepisany na maszynie, rêko- namalowa³ bêd¹c uczniem. W szkole
pis w kuferku razem z innymi pami¹t- organizowana by³a wystawa. Namalokami. Tak zaczyna w niej swoj¹ opo- wa³ zamek z fos¹ oraz cztery nagie
wieæ: - "Opis swego ¿ycia rozpoczynam anio³ki. Tym malunkiem narobi³ nieod najm³odszych lat, by³em jedynakiem, ma³ego rozg³osu, ale obraz wisia³ na
urodzi³em siê 21 maja 1910 roku w Brze- czo³owym miejscu.

Ca³e swoje m³ode lata powieci³ wojsku. By³ zawodowym ¿o³nierzem, przeszed³ ca³y szlak wojenny podczas II wojny wiatowej. Bra³ udzia³ w niejednej
bitwie, prze¿y³ "piek³o na ziemi" - jak
pisze w swoich wspomnieniach. Nieraz
kule gwizda³y nad jego g³ow¹. Prze¿y³
wiele, wiele wycierpia³, ¿ycie nie pieci³o go przyjemnociami, raczej bi³o k³opotami, czasem trafia³o w samo serce.
Mocno prze¿y³ mieræ ojca, którego zabi³a rêka sowieckiego ¿o³nierza uzbrojona w bagnet w dniu wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w roku 1942. Zdarza³y siê i mi³e chwile, do takich niew¹tpliwie nale¿a³a ta, kiedy o¿eni³ siê ze wspania³¹ dziewczyn¹ o imieniu Halina. Pani
Halina to równie¿ dusza artystyczna.
Swoje artystyczne zami³owanie przejawia³a haftuj¹c przepiêkne dzie³a. Miêdzy innymi haftowa³a feretrony do kocio³ów. Mieli wspólnie siedmioro dzieci, cztery córki i trzech synów. Po wielu latach tu³aczki osiedlili siê w Gardnie Wielkiej. Tutaj F. Gieresz pracowa³
w Urzêdzie Morskim pe³ni¹c funkcjê kierownika Ochrony Wybrze¿a i... malowa³.
Oddawa³ siê tej pasji bez reszty, zrobi³
sobie pracowniê w pokoiku na stryszku.
Urzek³y go krajobrazy nadmorskiej,
s³upskiej ziemi. Spod jego pêdzla ukazywa³y siê pejza¿e z morzem w tle, piêkne wydmy, cudne zak¹tki lene, jeziora. Malowa³ te¿ obrazy beletrystyczne,
na których utrwala³ swoje prze¿ycia z
czasów wojny. Kocha³ naturê ca³ym
swym sercem. Serce mia³ wra¿liwe tak¿e wobec ludzi. Podczas wojny, bêd¹c w
ró¿nych okolicznociach, uratowa³ niejedno ¿ycie od mierci. Umia³ "dogadaæ
siê" z panem i plebanem. Z tym ostatnim,
pomimo dobrych uk³adów, spotka³a go
doæ humorystyczna przygoda, któr¹ czêsto opowiada³. Kiedy urodzi³ mu siê najm³odszy syn Jacek, postanowi³ namalowaæ obraz Chrystusa Zmartwychwsta³ego i darowaæ go miejscowemu kocio³owi, oczywicie za zgod¹ i aprobat¹ ówczesnego proboszcza ks. Jana Nowaka.
Gdy obraz by³ ju¿ wykoñczony z miejscowym stolarzem postanowili oprawiæ
ci¹g dalszy na str. 20
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Henryka Jura³owicz
Cz³uchy
Dzia³acze kultury z powiatu s³upskiego postanowili bogate ¿ycie i twórczoæ
artystyczn¹ Franciszka Gieresza upamiêtniæ tablic¹. Za zgod¹ jego rodziny, zostanie ona umieszczona na budynku domu w
Gardnie Wielkiej, w którym kiedy mieszka³ i pracowa³, a dzi mieszkaj¹ jego synowie. Ods³oniêcie tablicy odbêdzie siê
podczas Powiatowych Obchodów Dnia
Dzia³acza Kultury. (z)
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Dewastacja kocio³a w G³ówczycach.

Oblicze z³a

Wszystkich mieszkañców G³ówczyc i okolicy, ogarnê³a rozpacz, wciek³oæ, oburzenie, na bezmylnoæ wandali.
w ludzkiej skórze. Nim przyjedzie stra¿ po¿arna, policja, ksiêdzu przybiega jedna myl, komu
przeszkadza³a ta wi¹tynia, orodek ¿ycia religijnego w okolicy.
Wygl¹da to na dzie³o satanistów,
którzy w swej bezmylnoci
chcieli siê zabawiæ i pokazaæ
miejscowej spo³ecznoci, ohydne oblicze z³a. Ktokolwiek to
zrobi³, to pokaza³, ¿e za nic ma
wszystkie normy moralne.
Wszystkich mieszkañców
G³ówczyc i okolicy, ogarnê³a
rozpacz, wciek³oæ, oburzenie,
na bezmylnoæ wandali. Jednak przychodzi refleksja, ¿e
ród³em tego z³a s¹ b³êdy wychowawcze. Wiadomo, czasy
trudne. Rodzice dbaj¹ o sprawy
bytowe. Dzieci s¹ najlepszymi
obserwatorami, one widz¹ i s³ysz¹ jak niektóre matki po wyjciu
z kocio³a le mówi¹ o blinich.
Mo¿e rodzice w pogoni za
pieniêdzmi nie zareagowali na
pierwsze przekleñstwo, pierwszy
papieros, kieliszek, dzia³kê narkotyków. Mo¿e nie pomogli potrzebuj¹cemu? ¯ycie nie uznaje pró¿ni, gdzie nie
ma dobra, wchodzi z³o. Dziecko nie koniecznie musi mieæ drogie zabawki,
ubrania, komputer, ale musi czuæ, ¿e
jest kochane, a rodzice w relacjach miêdzyludzkich kieruj¹ siê uczuciami.
Gdzie tkwi b³¹d, skoro ubrana w komunijn¹ biel dziewczynka, czy w piêkny garniturek ch³opiec, po paru latach
zamienia siê w bezwzglêdn¹ bestiê?
Byæ mo¿e fa³sz doros³ych, wyzwala
tak¹ agresjê. Jeli rodzice kpi¹ z kalek,
cudzej biedy, czy bezradnoci sami rzucaj¹ ziarno z³a. Nie tylko w naszej okolicy, ale nagminnie krytykuje siê pracê nauczycieli, le mówi o ksiê¿ach przy dzieciach. Dlatego jest jak jest? Nie s³owa siê
licz¹ jako przyk³ad dla m³odzie¿y, ale
czyny. wiat mimo tylu zawirowañ jest
piêkny. Tyle jest do zrobienia, sprawmy by dzieci dobrze czu³y siê w domu,
by szanowa³y ludzi.
Emilia Zimnicka
Izbica
Fot.: J. Maziejuk

go w ramy. Pech chcia³, ¿e stolarz nie mia³
czarnej farby, malarz te¿ zu¿y³ ca³y swój
zapas. Ruszyli na poszukiwanie farby u
s¹siadów, ale okaza³ siê to trud daremny.
Nikt takiej nie mia³. Wtedy postanowili
pomalowaæ ramy obrazu kolorem czerwonym. Oczywicie, Chrystus Zmartwychwsta³y te¿ odziany by³ w szaty koloru
czerwonego. Ksi¹dz, gdy zobaczy³ przyniesiony do kocio³a obraz, zaniemówi³.
Potem wybuchn¹³ krzykiem: - "Co ty
mi tu komunistyczne kolory do kocio³a chcesz wprowadzaæ?" Oczywicie,
obrazu nie przyj¹³. Zdenerwowany pan
Franciszek uj¹³ dzie³o po pachê i w
domu od razu ca³y obraz pokry³ bia³¹
farb¹. Na tym obrazie namalowa³ drugi, który zatytu³owa³ "Rowy z lotu ptaka". Obraz w nied³ugim czasie znalaz³
nabywcê.
Gieresz namalowa³ tych obrazów setki. Wiele z nich trafi³o do muzeów, wiele
kupili kolekcjonerzy, wiele podarowa³
rodzinie, znajomym. Prawie w ka¿dym
domu w Gardnie wisz¹ jego obrazy. Jego
pejza¿e, bukiety kwiatów, piêkne widoki, na których czêsto zatrzymuje podmuchy wiatru lot ptaków, wêdrówka fal morskich - s¹ praktycznie do nie podrobienia
i powtórzenia. Pasja ojca udzieli³a siê
córkom pana Farnciszka. Halina Budaj swoimi obrazami ozdabia³a ciany
Wojewódzkiego Domu Kultury w S³upsku. Bra³a te¿ udzia³ w wielu wystawach malarskich. Córka Barbara równie¿ posz³a w lady swojego taty. Syn
Leszek powa¿nie traktowa³ fotografikê. Utrwala³ na zdjêciach ciekawe zak¹tki, dostrzega³ obiektywem ciekawe
osobliwoci w naturze. By³ we wsi wziêtym fotografem. Dzisiaj niejedno jego
zdjêcie by³oby cennym dokumentem.
Pan Franciszek, z³o¿ony ciê¿k¹ chorob¹, czuj¹c, ¿e nied³ugo pewnie po¿egna
swój wiat - wiat piêkny, bogaty w kolory, szumi¹cy sosnami, b³êkitny od koloru
morza i jezior, odda³ swoim dzieciom
swoje obrazy. Do dzi wisz¹ w ich mieszkaniach i przypominaj¹ im kochanego,
niezapomnianego ojca.

Widok wiey kocio³a z ulicy Kociuszki
G³ówczyce - jedna ze starszych miejscowoci na Pomorzu rodkowym. Siedziba w³adz gminnych, posterunku policji. Piêkny stary koció³ góruje nad okolic¹. Zadbany na zewn¹trz i w rodku.
Obok plebania i ksiê¿a naprawdê z powiêceniem wykonuj¹ sw¹ pastersk¹ s³u¿bê...
A jednak trudno mi pisaæ o tym spokojnie, bez emocji. Od wielu, wielu lat
jestem mieszkank¹ tej ziemi i wierz¹c¹
katoliczk¹. To, co siê sta³o w nocy z 13
na 14 marca oburza, ale i przera¿a. Ciep³a wró¿¹ca wiosnê noc. W górze zawodz¹ powracaj¹ce ¿urawie. Jak w
ka¿d¹ niedzielê ksi¹dz otwiera drzwi
wi¹tyni, by przygotowaæ siê do porannej mszy. Ju¿ przy wejciu uderza go
zapach spalenizny, podejrzewa zwarcie
instalacji elektrycznej.
Id¹c dalej widzi obraz dewastacji
wi¹tyni. Zrolowany dywan kryje w rodku poopalane ksiêgi mszalne, spalony o³tarz. Okopcone ciany i sufit, zniszczone
obrazy. Wszystko to przechodzi wszelkie
wyobra¿enie, do czego zdolna jest bestia

Dziadek

Wspomnienie o Stefanie Morawskim

Fot.: J. Maziejuk

Stefan Morawski mocno zaznaczy³ siê w krajobrazie S³upska. Pamiêta³ jego powojenne
dzieje. Nie zabiega³ o zaszczyty ani karierê. By³ przyk³adem nie tylko wszechstronnego
artysty i serdecznego cz³owieka, w czasach upadaj¹cych obyczajów dawa³ przyk³ad
eleganckich manier, pogodnego patrzenia na wiat. Niedocig³e s¹ jego umiejêtnoci animatorskie i dar zjednywania sobie ludzi poprzez wyrazisty przyk³ad ¿ycia, jakie sam
prowadzi³.

Pierwsz¹ pasj¹ S. Morawskiego by³o malarstwo, drug¹ - muzyka

Urodzi³ siê w 1926 roku w Warszawie w rodzinie robotniczej. Odebra³
staranne wychowywanie i wykszta³cenie. Wybuch II wojny wiatowej i okupacjê prze¿y³ zaznaj¹c wielu udrêk.
By³ to czas, kiedy kszta³towa³ siê
szczególny hart ducha i wra¿liwoæ
m³odego Stefana. Prze³omowe by³y
dla niego miesi¹ce Powstania Warszawskiego, roz³¹czony wówczas z
rodzicami nigdy, póniej ich ¿ywych
ju¿ nie odnalaz³, ani nawet ich grobów. Nigdy te¿ ju¿ nie wróci³ do swojego domu rodzinnego, zabranego
przez wojnê.
Zdany odt¹d ca³kowicie na siebie,
opuci³ le¿¹ce w gruzach rodzinne miasto i wraz z grup¹, podobnie jak on bezdomnych warszawiaków, po kilkutygodniowej tu³aczce, przyjecha³ do wyzwolonego S³upska. Spo³ecznoæ tworz¹cego siê miasta by³a ró¿norodna.
Zwart¹ grupê stanowili na przyk³ad
warszawiacy, którzy po tu³aczce ze
zniszczonego miasta osiedli tutaj z postanowieniem zbudowania nowego ¿ycia. Stefan Morawski stopniowo sta³
siê postaci¹ oryginaln¹, zauwa¿aln¹.
Najpierw jako jeszcze m³ody ch³opiec musia³ nadrobiæ zaleg³oci w nauce. Skoñczy³ szko³ê redni¹ i spróbowa³ kilku zawodów. Na pocz¹tku
lat 50-ch jest pracownikiem akcyzy
pañstwowej. Jednak jego przeznaczeniem staj¹ siê ró¿norodne pasje
artystyczne i spo³eczne. Próbuje malowaæ, bierze udzia³ w licznych wystawach zbiorowych ruchu amatorskiego.
Na jednej z nich jury artystyczne zwraca uwagê na dojrza³y talent m³odego
malarza i proponuje mu studia na Akademii Sztuk Piêknych.
Drug¹ pasj¹ Stefana Morawskiego staje siê muzyka, zw³aszcza
muzyka skrzypcowa. Wkrótce zaci¹g dalszy na str. 22
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Fot.: J. Maziejuk
Uczestnicy jednego z plenerów malarskich organizowanych przez Stefana Morawskiego. Pierwszy z prawej - Stefan Morawski
trudnia siê jako instruktor w Powiatowym Domu Kultury w S³upsku. Potem
pracuje w Wojewódzkim Domu Kultury. Uczy m³odych i starszych wiekiem
ludzi rzemios³a plastycznego. Prowadzona przez niego pracownia staje siê
jednak miejscem spotkania sztuk wszelakich. Wród nich muzyka stanowi enklawê najbardziej duchowego piêkna,
zw³aszcza muzyka skrzypcowa. Po latach, jako starszy, dowiadczony ¿yciem cz³owiek, zaczyna pisaæ wiersze.
W pamiêci szczególnie pozosta³y te,
przesycone bólem, po mierci m³odszej
córki Anny, obiecuj¹cej m³odej pianistki, która nie doczeka³a swego debiutu
na Festiwalu Pianistyki Polskiej w
S³upsku.
Znacz¹ce s¹ te¿ zwi¹zki Stefana Morawskiego z teatrem "Rondo". By³ scenografem, pomys³odawc¹ form do widowisk
plenarnych, a nawet autorem w realizacjach teatru "Rondo". Malarstwo, grafika
i rysunek by³y jednak najkonsekwentniej
uprawiane. Dorobek nie¿yj¹cego od
przesz³o trzech lat artysty jest wielki.
Pozosta³y obrazy w stylistyce realistycznej, kompozycje reliefowe, grafika - antyczne liczne linoryty, niezwykle bogata kolekcja ex-librisów, wreszcie rysunki. Stefan Morawski wystawia³ wiele w
kraju i za granic¹, najczêciej w S³upsku.
Bra³ udzia³ w licznych plenerach i spotkaniach artystycznych. Najwiêkszym
jego spe³nieniem sta³a siê jednak praca instruktora plastycznego, dzia³alnoæ animatorska i spo³eczna na rzecz
rodowisk nieprofesjonalnych, nieformalnych. Zawód instruktora uprawia³
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w sposób niezwykle oryginalny i wiarygodny. Swoim przyk³adem ¿yciowym
zawiadcza³, jak¹ wartoæ stanowi sztuka i jak g³êboki jest jej sens spo³eczny i
humanistyczny. Uwa¿a³, ¿e sztuka jest
"wa¿nym narzêdziem do otwierania
ludzi biednych, po³amanych". Stefan
uwiadamia³ nieustannie, ¿e sztuka
zbli¿a.
Drzwi jego pracowni by³y otwarte
szeroko i dla ka¿dego czêsto, znacznie
d³u¿ej ni¿ przewidywa³y godziny urzêdowania. Przychodzili tam ludzie m³odzi, w
wieku rednim i podesz³ym. Ka¿dy otrzymywa³ zachêtê, zastrzyk optymizmu i
wsparcie - czêsto materialne. "Dziadek"
(takie miano do niego przylgnê³o) w sposób niezrównany pos³ugiwa³ siê pêdzlem,
smyczkiem i dobrym s³owem. Przede
wszystkim jednak dawa³ ciep³o i czu³oæ.
Klub plastyków amatorów, stworzony
przez niego dzia³a³ niezwykle owocnie.
Wielu jego wychowanków koñczy³o potem studia artystyczne, niejeden amator sam siê przekona³, ¿e sztuka nie
uznaje granic, ani metryk, niejeden zagubiony ¿yciowo uwierzy³ w siebie.
Stefan Morawski skupia³ wokó³ siebie amatorów ze S³upska, ale oddzia³ywa³ tak¿e na prowincjê. Stopniowo zakres
jego dzia³alnoci siê poszerza³, nigdy to
nie umniejszy³o jego obecnoci w pejza¿u miasta, raczej jeszcze wzbogaca³o.
Prze³omowy dla niego sta³ siê okres, kiedy Powiatowy Dom Kultury zosta³ przekszta³cony w Wojewódzki Dom Kultury,
i kiedy obowi¹zki instruktora lokalnego
znacznie siê rozros³y. Da³o to pocz¹tek
bardzo wa¿nemu okresowi w ¿yciu Mo-

rawskiego. Odt¹d wspiera³ i animowa³
dzia³alnoæ w licznych miastach i miejscowociach regionu. W galerii przy ulicy Findera (obecnie A. Krajowej) w S³upsku, któr¹ prowadzi³ spotykali siê amatorzy i profesjonalici z bli¿szych i dalszych
okolic. Wiele z przygotowanych przez
niego wystaw zaliczyæ nale¿y do wa¿nych i znacz¹cych. T³umy m³odych i
starych osób przychodzi³y na spotkania, które mia³y klimat rodzinny. Stefan Morawski realizowa³ bowiem niezwykle humanistyczn¹ wizjê sztuki
otwartej dla ka¿dego bez wzglêdu na
wiek, wykszta³cenie, rodowisko. Wystawy zbiorowe organizowane w latach
90-tych w teatrze "Rondo" stawa³y siê
wydarzeniami artystycznymi miasta.
W rodowisku plastyków amatorów
skupionych wokó³ klubu wzrasta³y talenty
i indywidualnoci, które zosta³y potem
dostrze¿one i docenione w kraju (np. Piotr
Sakson, Kazimierz Kostka i inni). Wojewódzki Klub Plastyka dziêki Stefanowi
Morawskiemu sta³ siê jednym z najprê¿niej dzia³aj¹cych w kraju. Morawski dla
wszystkich mia³ czas. Mia³ swoist¹ wizjê rodziny, jako wspólnoty trwaj¹cej
w przyjani, szerokiej, uniwersalnej.
Cieszy³ siê obecnoci¹ ludzi szczerych,
otwartych, wra¿liwych, bo o takich
wiêcie marzy³ i taki wiat swoim przyk³adem tworzy³ - wiat ludzi równych,
poszukuj¹cych wartoci.
Mocno zaznaczy³ siê w krajobrazie
miasta. Pamiêta³ jego powojenne dzieje.
Nie zabiega³ o zaszczyty ani karierê. By³
przyk³adem nie tylko wszechstronnego
artysty i serdecznego cz³owieka. W czasach upadaj¹cych obyczajów dawa³ przyk³ad eleganckich manier, pogodnego patrzenia na wiat. Niedocig³e s¹ jego
umiejêtnoci animatorskie i dar zjednywania sobie ludzi poprzez wyrazisty
przyk³ad ¿ycia. Po Jego mierci w 2000
roku Klub Plastyków przy Miejskim
Orodku Kultury w S³upsku dzia³a nadal
prê¿nie. Patronem Klubu zosta³ obwo³any, jego nie¿yj¹cy za³o¿yciel. Równie¿
galeria klubu mieszcz¹ca siê w Kaplicy
w. Jerzego nosi imiê Stefana Morawskiego. Nikt nie ma w¹tpliwoci, ¿e jego wzór
winien byæ naladowany.
Stefan Morawski, warszawiak z urodzenia, s³upszczanin z wyboru by³ jednym
z najznamienitszych obywateli naszego
miasta II po³owy XX wieku.
Kazimierz Ja³owczyk
Artysta plastyk
S³upsk

By³em redaktorem "Robotnika S³upskiego"
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nym przeze mnie pisemku
"Robotnik S³upski". W³anie
zakoñczy³em pracê w redakcji
"G³osu Koszaliñskiego".
Zwolniono mnie z formalnego
powodu, braku wykszta³cenia,
nie mia³em matury. Ale partyjne w³adze powiatowe
uzna³y, ¿e skoro pisaæ umiem
a ju¿ by³em dziennikarzem,
to redaktorem mogê byæ. Bo
po uchwaleniu Konstytucji
zbli¿a³y siê wybory do nowego Sejmu i w powiatach uruchamiano agitki, czyli masowe ulotki jedno lub kilkustronicowe zaspokajaj¹ce
dorane potrzeby polityczne.
S³upska ulotka otrzyma³a
nazwê "Robotnik S³upski".
Pierwszy numer wyda³em 29
sierpnia 1952 roku, ostatni w
marcu 1954 roku. Sta³em siê
wiêc redaktorem, korektorem
i goñcem w jednej osobie. A
w stopce redakcyjnej napisaObchody tygodnia Owiaty Ksi¹¿ki i Prasy w Obje- no "redaguje Zespó³".
dzie w 1951 roku
Równolegle wspólnie z
Nie wiem, kim by³a kole¿anka Do³ê- £ackwikówn¹ - córk¹ starosty - prowagowska w roku 1952 i co siê z ni¹ dalej dzilimy audycje w radiowêle przy ulidzia³o. Ja opisa³em j¹ na polecenie Ko- cy Sienkiewicza 3, nadawane przez tzw.
mitetu Powiatowego PZPR w redagowa- ko³choniki w S³upsku, Ryczewie i Ko-

bylnicy. Te ko³choniki zastêpowa³y radia. Ma³o kogo by³o staæ na niedostêpne,
bo jeszcze przedwojenne odbiorniki; niewiele ich siê zachowa³o, produkcja s³ynnych "pionierów" dopiero rusza³a i by³y
tylko dla przodowników pracy, wiêc nadawano program pierwszy Polskiego Radia
za pomoc¹ linii napowietrznej. Dziesiêæ
po szóstej wieczorem radio nadawa³o
20 - minutowy program muzyczny, aby
w tym czasie umo¿liwiæ w³¹czanie audycji lokalnych. Aby wejæ do tego
urz¹dzenia musielimy mieæ specjalne
zezwolenie z Urzêdu Bezpieczeñstwa a
teksty wczeniej napisane odczytaæ w
Komitecie.
W roku 1953 nale¿a³o tak¿e do mnie
redagowanie tzw. b³yskawic. By³y to agitki wydawane podczas ¿niw i jesiennej
dostawy p³odów. Ich zadaniem by³o zachêcanie, wtedy mówi³o siê "mobilizowanie", rolników do intensywnych ¿niw i
sumiennego wywi¹zywania siê z obowi¹zku dostaw zbo¿a. Po latach zdoby³em tylko jeden numer tej gazetki i to
w postaci odbitki kserograficznej.
Mogê wiêc tylko z pamiêci odtworzyæ
ogóln¹ charakterystykê jej treci. Poniewa¿ powsta³a ona na skutek polecenia
partyjnej propagandy, pe³ni³a lokalne propagandowe zadania dorane. Uzupe³nia³a propagandow¹ akcjê wyborcz¹ oficjalci¹g dalszy na str. 24
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lepszego ni¿ dotychczas wykonania
planów produkcyjnych."
Dzi, po latach,
mylê, ¿e niektóre
zobowi¹zania mia³y
wartoæ dla s³upskiego rolnictwa.
Uboga i nisko kwalifikowana administracja skorzysta³a
na zobowi¹zaniach
pracowników Narodowego Banku Polskiego. Henryk
Iwiñski i Maksymilian Rybakowski podjêli siê przeszkoliæ pracowników finansowych
gminnych orod-

"badylarzy" i "prywaciarzy" (ogrodników i rzemielników), czyli przeszkody na drodze ku socjalizmowi. Rzecz jasna, wszystkie materia³y pochodzi³y z wydzia³u propagandy Komitetu Powiatowego PZPR, którym to wydzia³em by³ towarzysz Kalinowski. By³y te¿ sprawozdania z rozmaitych uroczystoci propagandowych. Oto wydrukowane fragmenty przemówienia przewodnicz¹cego Zarz¹du Miejskiego ZMP, Stanis³awa £yczewskiego na po¿egnaniu s³upskiej sztafety m³odzie¿owej szlakiem Wa³u Pomorskiego z 26 wrzenia 1952 roku: "We
Froncie Narodowym nie braknie tak¿e
m³odzie¿y s³upskiej. Od pierwszej chwili og³oszenia wyborczego programu Frontu Narodowego m³odzie¿ wys³a³a swój
najlepszy aktyw do pracy w komitetach
Frontu Narodowego. M³odzie¿ naszego
miasta, pomna bohaterskich walk ¿o³nierzy radzieckich i polskich bierze udzia³

Do¿ynki1945 roku
nej prasy w wyborach do
Sejmu PRL pod rz¹dem nowej Konstytucji uchwalonej
22 lipca 1952 roku. Od numeru pierwszego, datowanego 29 sierpnia 1952 roku
do dnia wyborów zamieszcza³em teksty pod has³em
"Czynem produkcyjnym
odpowiadamy na og³oszenie Programu Frontu Narodowego". By³y to sprawozdania z rozmaitych zobowi¹zañ, wtedy podejmowanych z ca³¹ powag¹, Uczniowie z I LO w S³upsku na niwach 1951 roku
dzi nieraz zabawnych.
Pracownicy Wojewódzkiej Kolumny ków maszynowych i gminnych spó³dzielTransportu Sanitarnego zobowi¹zali siê ni powiatu s³upskiego. Pracownicy oddo oszczêdzania paliwa, elektrycznoci i dzia³u PCK otoczyli sta³¹ opiek¹ lekarczyciwa. (szmat). Kierowca Czes³aw sk¹ spó³dzielniê produkcyjn¹ w CharnoJorgen ze Spó³dzielni "Mechanik" zobo- wie, a spó³dzielnia krawiecka "S³upianwi¹za³ siê, ¿e przejedzie 5 tysiêcy kilo- ka" uruchomi³a punkt us³ugowy w G³ówmetrów na oponach, na których przeje- czycach, który ju¿ po 18 dniach wykona³
cha³ ju¿ 8 tysiêcy kilometrów ponad nor- plan miesiêczny.
mê. Zdarzy³a mi siê gafa z gatunku "stoMin¹³ czas ¿niw, minê³y obowi¹zkoimy nad przepaci¹, ale teraz zrobimy we dostawy, do których mój "Robotnik
krok do przodu". Oto relacjonuj¹c jedno S³upski" mobilizowa³, Sejm zosta³ wybraz zobowi¹zañ napisa³em: "...zobowi¹za³ ny - pewnie z niewielkim udzia³em "Rosiê miêdzy innymi podnieæ dyscyplinê botnika S³upskiego". Gazeta piêtnowapracy w swojej grupie. Dyscyplina w tej ³a teraz biurokratów, pi¹ce królewny,
grupie by³a na niskim poziomie, tote¿ zo- "filuj¹ce" latarnie gazowe i nieporz¹dbowi¹zanie to przyczyni siê do jeszcze ki na ulicach, t³ok w tramwajach oraz

w sztafecie, biegn¹cej szlakiem walk o
Wa³ Pomorski, przyrzekaj¹c przygotowywaæ siê do pracy i obrony kraju przez podnoszenie tê¿yzny fizycznej."
Pisa³em i o wydarzeniach miejskich.
Kierowniczka Muzeum, p. Maria Zaborowska dostarcza³a mi materia³y o gromadzonych zbiorach. Ja pierwszy opisa³em koñskie chodaki - klumpy - pokazane w Muzeum, zamieszcza³em recenzje (raczej sprawozdania) z przedstawieñ Towarzystwa Mi³oników Teatru
("Niemcy" Kruczkowskiego, "Zemsta"
Fredry) pióra Jana Kiedrzyñskiego, wtedy prezesa spó³dzielni szklarskiej, odnotowywa³em imprezy w Domu Kolejarza
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Czy warto w dzisiejszych
czasach byæ cz³owiekiem
wszechstronnie wykszta³conym? Czy liczy siê tylko w¹ska specjalizacja?
Mylê, ¿e warto zachêcaæ dzieci i m³odzie¿, by zdobywa³a
wszechstronne wykszta³cenie. Taki

Omnibus 2004

Byæ
wszechstronnym
Pierwsze zbo¿e dla pañstwa od rolników z D¹brówki
(sta³ mniej wiêcej w miejscu niedawno wyda³em 12 numerów. Zachowa³ siê jeusuniêtej latarni, "Szasz³yka") pracuj¹ce- den. W³anie wtedy, w tej samej drukarni
go pod kierownictwem Stanis³awa Bar- przy ul. Mickiewicza wydrukowane zotoszkiewicza. Oczywicie, odnotowane sta³y ulotki z nastêpuj¹cym dwuwierby³y wystêpy zespo³ów wietlicowych na szem: "Nam nie Rosjan tutaj trzeba / Ale
przegl¹dach gminnych i powiatowych (a trzeba wiêcej chleba". Ich wydanie po³¹przegl¹dów tych i festiwali nie brakowa- czono z moim nazwiskiem, zosta³em
³o), sukcesy produkcyjne s³upskich zak³a- aresztowany. Dwa tygodnie przed matudów pracy i sylwetki ludzi, przodowni- r¹ dziêki interwencji niezapomnianego
ków pracy ze s³upskich fabryk, PGR - ów pedagoga, Iwona Malczewskiego, zwolniono mnie, do radiowêz³a ani do drukari spó³dzielni produkcyjnych.
Zdarza³y siê te¿ sytuacje humory- ni ju¿ nie mia³em prawa wstêpu. Wyjazd
styczne. Towarzysz Kalinowski, czyli na studia ostatecznie zakoñczy³ istnienie
Wydzia³ Propagandy, zapragn¹³ "spopu- "Robotnika S³upskiego". Na po¿egnanie
laryzowaæ" aktywistów partyjnych w po- us³ysza³em w koszaliñskim Wojewódzwiecie. Mia³ powstaæ reporta¿ pod has³em kim Urzêdzie Bezpieczeñstwa w poko"Jeden dzieñ". Zadaniem aktywisty by³o ju nr 10: "pamiêtaj, niezapomniane s¹
powiadomienie przoduj¹cego rolnika o wyroki uboskie". Zapamiêta³em.
A Do³êgowska? Jeli pamiêta, niech
odznaczeniu medalem na uroczystej
akademii z okazji 22 lipca. Ja mia³em mi wybaczy.
to opisaæ w "Robotniku S³upskim". A
Zdzis³aw Stankiewicz
wygl¹da³o to tak: Rolnika w domu nie
S³upsk
zastalimy, wiêc "aktywista" - czyli
Zdjêcia: J. Maziejuk
pracownik Komitetu - wyg³osi³ do
starszej kobiety,
jak siê okaza³o jego
matki, nastêpuj¹ce
przemówienie:
"niech obywatelka
powie synowi, ¿e z
polecenia towarzysza sekretarza wasz
syn ... i us³ysza³: za
co, panie? Co ja
mia³em napisaæ?
Dopiero po latach
w innych sytuacjach mówiono, ¿e
prasa k³amie.
Gazetka przesta³a wychodziæ
wczesn¹ wiosn¹
1954 roku. W ci¹gu
kilkunastu miesiêcy Do¿ynki w Obje¿dzie w1951 roku

w³anie cel postawilimy sobie piêæ
lat temu, kiedy po raz pierwszy zorganizowalimy w Gimnazjum w
Damnicy konkurs wiedzy pod nazw¹ "OMNIBUS".
Od drugiej edycji jego organizacj¹ zajmuj¹ siê nauczyciele matematyki i informatyki: Anita
Freund, Maria Czerska i Marcin
Wirkus.
Konkurs ten cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem m³odzie¿y szkolnej. Przez kilka lat zdo³alimy zachêciæ do udzia³u w nim pobliskie
gimnazja.
W tym roku, jak przysta³o na
jubileusz, obchodzony by³ on w
du¿ym gronie. W konkursie wziê³y
udzia³ trzyosobowe reprezentacje
gimnazjów z Damna, G³ówczyc,
£upawy, Potêgowa i Siemianic.
Przyjecha³o razem 18 osób. Eliminacje prowadzono metod¹ "jeden z
dziesiêciu" a¿ do momentu pozostania trzech zawodników. Uczeñ odpada³ z gry, jeli nie odpowiedzia³
na trzy pytania.
W finale ka¿dy odpowiada³ na
czterdzieci pytañ. Suma zdobytych
punktów decydowa³a o zajêtej kolejnoci. Zwyciê¿y³a Alicja K³os z
Gimnazjum w Damnicy, drugie
miejsce zaj¹³ Albert Wrzesiñski z
Gimnazjum w G³ówczycach, a trzecie - Magdalena Miecznikowska
z Gimnzajum w Damnicy.
Zwyciêzców nagrodzono atrakcyjnymi wydawnictwami albumowymi i leksykonami.
Na pewno na to zas³u¿yli.
Maria Czerska
Zespó³ Szkó³ w Damnicy
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Konkurs Miss Wsi Pomorza 2004 rozstrzygniêty

Warto by³o pojechaæ

Chyba nikt nie mo¿e mieæ w¹tpliwoci, ¿e naj³adniejsze dziewczyny s¹ w powiecie
s³upskim! W ubieg³ym roku Katarzyna Kamiñska z G³ówczyc zdoby³a najpierw tytu³ Miss
Wsi Powiatu S³upskiego w Damnicy, a potem przypieczêtowa³a go tytu³em Miss Wsi
Pomorza 2003 - zdobytym na konkursie w £odzierzy ko³o Miastka. W tym roku jej o rok
m³odsza kole¿anka, Roksana Szewczak - z tej samem miejscowoci okaza³a siê tak¿e
naj³adniejsz¹ dziewczyn¹ Pomorza!

Rzut beretem
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Roksana Szewczak z G³ówczyc - Miss Wsi Pmorza 2003, obok I Wicemiss i Miss
Mikrofonu - Justyna Bagiñska z Wierzbiêcina oraz Miss Internautów - Justyna Szmyt
z Potêgowa
Na IX Wybory Miss Wsi Pomorza w stêpy specjalnie "zakupionego" przez orZespole Szkó³ Rolniczych i Rybo³ówstwa ganizatorów - Norbiego wraz z jego muródl¹dowego w £odzierzy stawi³y siê w zykami oraz wspaniale prezentuj¹ce siê i
tym roku 23 dziewczyny z trzech woje- reprezentuj¹ce coraz wy¿szy poziom arwództw: pomorskiego, zachodniopomor- tystyczny zespo³y taneczne "Fleks" (proskiego i wielkopolskiego. A¿ jedenacie wadzony przez Danutê £angowsk¹ oraz
przyjecha³o z powiatu s³upskiego! Do "Piramida" z Miastka. Zespo³y te ka¿tzw. "z³otej dziesi¹tki" dosta³o siê szeæ dego roku zaskakuj¹ nowymi uk³adami tadziewcz¹t z powiatu i to one "zgarnê- necznymi, a tym razem by³y one wyj¹t³y" prawie wszystkie tytu³y oraz nagro- kowo atrakcyjne i porywa³y publicznoæ.
dy. Oprócz Roksany Szewczak, która Rewelacyjny okaza³ siê tak¿e wystêp roczdoby³a jeszcze tytu³ Miss Wsi Czytelni- kowej kapeli Jamaya Bigi. Jej bardzo
ków "G³osu Pomorza", z powiatu s³up- udany udzia³ sprawi³, ¿e nie zauwa¿ano
skiego pochodz¹ tak¿e: I Wicemiss i Miss nawet braku zapowiadanego kabaretu
Mikrofonu Justyna Bagiñska z Wierz- "Drzazga" z Bia³ego Boru, który postabiêcina oraz Miss Internautów Justyna wi³ tak du¿e wymagania, ¿e organizatoSzmyt z Potêgowa.
rzy odst¹pili od ich spe³nienia.
Konkurs w £odzierzy mia³ bardzo
Najwa¿niejszy by³ jednak wystêp
atrakcyjny przebieg. Uwietni³y go wy- dziewcz¹t. A te poza urod¹ i osobistym

Dziesiêæ najdorodniejszych dziewcz¹t

Uk³adanie bukietów z kwiatów
wdziêkiem musia³y uj¹æ jurorów i publicznoæ jeszcze wieloma umiejêtnociami. Przesz³y ostry sprawdzian ze znajomoci wsi, umiejêtnoci tanecznych,
musia³y opowiedzieæ zabawn¹ humoreskê, a tak¿e udowodniæ, ¿e potrafi¹
uk³adaæ bukiety z kwiatów. Zaskakuj¹c¹ konkurencj¹ by³ rzut beretem.
I tu okaza³o siê, ¿e najlepsza jest Milena
Rynik z Przew³oki w powiecie s³upskim!
Dziewczêta potraktowa³y swój udzia³ w
konkursie z du¿¹ doz¹ humoru. Wspaniale
prezentowa³y siê zarówno w strojach ludowych, wieczorowych, jak i k¹pielowych. Zabawa by³a naprawdê przednia.
Choæ dla niektórych panien konkurs
skoñczy³ siê prêdzej, to nie by³o w nim
przegranych. Najwa¿niejsza jest odwaga, to, ¿e dziewczêta nie wstydz¹ siê pu-

blicznie przyznaæ, ¿e pochodz¹ ze wsi,
na niej mieszkaj¹, potrafi¹ pracowaæ
w gospodarstwie przy obrz¹dku, doiæ
kozê czy pieliæ grz¹dki. A do tego
wszystkie s¹ jeszcze piêkne, chc¹ siê
uczyæ, powa¿nie traktuj¹ ¿ycie.
Wszystkie - jak zdradzi³y - maj¹ marzenia i konkretnie sprecyzowane plany ¿yciowe. Mi³o by³o s³yszeæ, ¿e chc¹
studiowaæ medycynê, prawo, dziennikarstwo, politologiê. Widz¹ siebie
w przysz³oci na powa¿nych i odpowiedzialnych stanowiskach.
Same dziewczyny podkrela³y, ¿e
taki konkurs to wspania³y dla nich
sprawdzian z dba³oci o urodê i prezencjê, to tak¿e okazja do wzajemnego po- Zespo³y z Miastka zaskakoczy³y nowymi
znania siê, integracji, wspólnej zabawy, uk³adami tanecznymi
zdobycia nowych dowiadczeñ ¿yciowych i... nagród. A warto by³o walczyæ, lat temu i wspaniale kontynuowan¹
bo niektóre panny wyjecha³y z £odzie- przez "G³osu Pomorza" ze S³upska.
rzy na przyk³ad a¿ dwoma rowerami.
Z. Babiarz-Zych
Rozdano m.in. dwie wycieczki - do ParyZdjêcia:
Jan Maziejuk
¿a i na S³owacjê. Niektórym uczestniczkom trafi³y siê ¿ywe prosiaki. Miss Publicznoci, któr¹ zosta³a
Marlena Talewska z Wo³czy Wielkiej nie mog³a
uwierzyæ, ¿e w nagrodê
otrzyma³a du¿y telewizor.
Za wspaniale wystêpy
i dziewczêc¹ odwagê nale¿¹ siê wspania³e nagrody i
organizatorzy od pierwszej
edycji konkursu zawsze
dbaj¹, by takie by³y. S¹ one
mo¿liwe dziêki licznym
sponsorom, którzy wspieraj¹ tê cenn¹ imprezê zapocz¹tkowan¹ dziewiêæ Szczêliwa Miss w towarzystwie swoich rodziców
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S³owa pouczaj¹, przyk³ady poci¹gaj¹

Misterium Mêki
Pañskiej

Obrazowe i symboliczne przedstawienia Misterium Mêki Pañskiej w Smo³dzinie mogê
okreliæ jako ludowo-obrzêdow¹ formê twórczoci. Pomijaj¹c wszelkie zawi³oci twórczoci na przestrzeni wieków - rozumianej jako sztuka - nale¿y oczyma wspó³czesnego
cz³owieka odczytaæ przes³anie "Verba docent, exepla trahunt" ("s³owa pouczaj¹, przyk³ady poci¹gaj¹").

Droga krzy¿owa na górê Rowokó³
postaciami.
Jaka podwiadoma si³a
wywo³ania u
odbiorcy
prze¿yæ i emocji identycznych z prze¿yciami i emocjami odtwórców, powodowa³a enigmatyczne "duchowe zjedno-

cej ni¿ sum¹ uczuæ, które uzewnêtrzni³y
siê nie tylko w emocjach i objawach, lecz
by³y zamieniane na myli. By³y to uczucia powszechne i szczere. Powsta³a osobliwa harmonia - zgodnoæ miêdzy wyrazem i prze¿yciem osoby wyra¿aj¹cej i
odbieraj¹cej.
Dla wielu uczestników Pasja nie tyle
przedstawia³a rzeczywistoæ, co ni¹ by³a.
Stanowi³a te¿ jednolitoæ prywatnego i
spo³ecznego oblicza cz³owieka.
Dotykanie sfery znajduj¹cej siê miêdzy cz³owiekiem a cz³owiekiem, to zamiar poredni inicjatorów Misterium

W rolê Jezusa wcieli³ siê Marcin Kruk z Domu Pomocy
Spo³ecznej w Lubuczewie
Cz³owiek jest jedyn¹ istot¹ na wiecie, która wie, ¿e musi umrzeæ. Wie, ale czenie". Zewnêtrzny
czy wierzy? Ruch ko³owy w przyrodzie temat - "co wiem" i wepomaga przezwyciê¿aæ biologiczne uwi- wnêtrzn¹ treæ, "co czuk³ania i siêgaæ ku ponadludzkiemu wia- jê" - ukazano nam w spotu wartoci. Wartoci¹ bezsporn¹ od- sób przejmuj¹cy. Fakt
twórców Misterium Mêki Pañskiej by³a "bycia razem" wyzwala
wola uto¿samienia siê z kreowanymi si³y, które s¹ czym wiê- Cz³owiek wspó³czesny to cz³owiek problematyczny
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Ukrzy¿owanie Jezusa
Mêki Pañskiej w Smo³dzinie. Cz³owiek
wspó³czesny to "cz³owiek problematyczny" - osamotniony, skazany na walkê z losem i w³asn¹ s³aboci¹. Nasze potencjalne zdolnoci uto¿samienia siê "w
ka¿dej roli" wiadcz¹, ¿e jestemy po
trosze wszystkim. Nasze sumienie i tajemne myli, których nie wyjawilibymy nawet samemu sobie, zaczyna boleæ niemi³osiernie. I mo¿e kiedy - transcendentalnie - mi³osiernie bêdziemy
wspó³odczuwaæ, byæ wspó³odpowiedzialni; wspó³tworzyæ i byæ wspó³szczêliwi. I mo¿e kiedy bêdziemy nie tym,
kim jestemy, ale tym, kim byæ mo¿emy.
Wspó³czesny cz³owiek - przy pe³nej
sprawnoci intelektualnej - nabywa cech
o znamionach psychopatycznych (np.
brak sumienia, poczucia wstydu, bezdusznoæ). Jaka bylejakoæ we wszystkim, co
robi, ¿adna mentalnoæ i brak wartoci
nieinstrumentalnych - wyja³awia jego duchow¹ to¿samoæ.
Misterium Mêki Pañskiej w Smo³dzinie mia³o zasiêg lokalny. To jednak, co
traci ono na braku szerokiego zasiêgu, zyskuje na ostroci. Ukierunkowanie uwagi naszego spo³eczeñstwa na ludzi "spoza nas", to jest mieszkañców naszego
Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubuczewie

i innych domów pomocy spo³ecznej powiatu s³upskiego, jest
gestem etycznie wyj¹tkowym, bo rzecz zwyk³a - przez ten fakt sta³a siê niezwyk³¹.
¯yczliwy i szlachetny zamys³ organizatorów wyboru
naszego mieszkañca
do odtworzenia najpiêkniejszej postaci Jezusa - uczyni³a go
szczêliwym. Nam pracownikom - pomoc w spe³nieniu
jego pragnienia duchowego sprawi³a
ogromn¹ satysfakcjê.
Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb
mieszkañców nale¿y
bowiem do naszych
podstawowych zadañ
w sferze rehabilitacji
spo³ecznej i psychicznej.
W
imieniu
wszystkich mieszkañców, dyrektora i pracowników Domu Pomocy Spo³ecznej w
Lubuczewie - w najg³êbszym tego s³owa znaczeniu - dziêkujê ksiêdzu proboszczowi Robertowi Jakubowskiemu oraz dyrektorowi Gminnego Orodka Kultury w Smo³dzinie pani Danucie Grabowskiej za zaproszenie nas do udzia³u w tym wa¿nym wydarzeniu, jakim by³o Misterium Mêki Pañskiej.
Klemens Rudowski
Instruktor k-o w Domu Pomocy
Spo³ecznej w Lubuczewie
Zdjêcia: Jan Maziejuk
W misterium uczestniczyli - wójt gm.
Smo³dzino - Andrzej Kopiniak i starosta
s³upski - Zdzis³aw Ko³odziejski. Jezusa
zagra³ Marcin Kruk, Maryjê Matkê Jezusa - Daniela Jasiñska, Szymona Cyrenejczyka - £ukasz Laska, w. Weronikê
- Ma³gorzata Grabowska, Kotara I Mariusz Kasiñski, Kotara II - Wojciech
Kazimierug, Poncjusza Pi³ata - Piotr
Zdanowicz. Oskar¿ycielem by³ Bart³omiej Kopiniak, w. Józefem z Arymatei Andrzej Nowak, Barabaszem - Krystian
wierczewski. Niewiastami p³acz¹cymi
by³y dziewczêta z zespo³ów dzia³aj¹cych
przy GOK w Smo³dzinie. Legionistów
zagrali stra¿acy OSP w Smo³dzinie. W
roli chóru wyst¹pi³ zespó³ Jantar. Drogê krzy¿ow¹ prowadzi³ ks. Robert Jakubowski, a scenariusz napisa³a Danuta
Grabowska.

W Zespole Szkó³ w Damnicy powsta³a inicjatywa
zorganizowania spotkania integracyjnego.
Spotkanie takie odby³o siê 16
marca br. pod has³em "Razem weselej i bezpieczniej". G³ównym celem, jaki postawili przed sob¹ or-

Spotkania integracyjne

Razem weselej
ganizatorzy, by³o zintegrowanie
uczniów ró¿nych szkó³ oraz doskonalenie umiejêtnoci interpersonalnych.
Za przygotowanie spotkania
odpowiedzialni byli nauczyciele:
Anna Toczek (nauczanie zintegrowane), Ma³gorzata Cymek - Dudzik (pedagog szkolny) oraz Anna
Czerwonka (nauczyciel muzyki).
Przyjechali przedstawiciele szkó³
podstawowych z Damna, Domaradza, Wrzecia i Damnicy, razem 30
osób i 20 osób z klasy III Szko³y
Podstawowej w Damnicy. Uczniów
podzielono losowo na trzy grupy.
Pierwsza pracowa³a metodami treningu interpersonalnego, druga metodami psychoaktywnymi dotycz¹cymi zagro¿eñ. Trzecia grupa wykonywa³a prace plastyczne na temat
"Jak wyobra¿asz sobie zdrowego
cz³owieka".
Po zakoñczeniu pierwszego
etapu uczniowie pochwalili siê swoimi pracami, by³ czas na wspólne
swobodne rozmowy i nawi¹zanie
znajomoci, na podsumowanie zagro¿eñ wystêpuj¹cych w rodowisku szkolnym. Okaza³o siê, ¿e najwiêcej zagro¿eñ dzieci zauwa¿aj¹ i
potrafi¹ nazwaæ w swoim najbli¿szym otoczeniu.
Uczniowie podzieleni na nowe
grupy poznawali teraz elementy treningu asertywnoci oraz uczestniczyli w warsztatach artystycznych.
Spotkanie umila³y wystêpy chóru
szkolnego oraz inscenizacja pt. "Co
jest najwa¿niejsze na wiecie",
przygotowana przez klasê III ze
Szko³y Podstawowej w Damnicy.
Mora³ tego przedstawienia "...bo
najwa¿niejsza w ¿yciu jest przyjañ" sta³ siê has³em przewodnim
ca³ego spotkania.
Na zakoñczenie uczestnicy
swoje odczucia przedstawili na pimie w formie krótkiej, anonimowej ankiety sprawdzaj¹cej.
Ma³gorzata Cymek - Dudzik
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Na targach w Bielsku-Bia³ej

Modna agroturystyka

W dniach 16 - 18 kwietnia br. powiat s³upski mia³ mo¿liwoæ zaprezentowania swojej
oferty turystycznej, walorów przyrodniczych i historycznych podczas XV Miêdzynarodowych Targów Turystycznych w Bielsku - Bia³ej.
biologicznej oraz o atrakcje przyrodnicze powiatu s³upskiego, trasy rowerowe, szlaki turystyczne i parki krajobrazowe.
Z zainteresowaniem spotka³a siê
oferta Center Travel Centrum Podró¿y
PKS w S³upsku. Pytaj¹cych interesowa³o planowane do uruchomienia w
czerwcu br. nowe po³¹czenie komunikacyjne na trasie Ustka-S³upsk-Cieszyn. Umo¿liwi³oby ono tanie i wygodne przemieszczanie siê turystów pomiêdzy pó³nocnymi i po³udniowymi czêciami naszego kraju.
Podczas trwania Targów, 16 kwietnia br., na odbywaj¹cej siê sesji Rady
Gminy Brenna, w obecnoci wicestarosty s³upskiego S³awomira Ziemianowicza i przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Cieszyñskiego - Ludwika Kuboszka,
wójtowie G³ówczyc - Czes³aw Kosiak i
Brenny - Tadeusz Mendrek podpisali
umowê o wspó³pracy. Na targach swoj¹
ofertê zaprezentowa³a równie¿ Ustka,
która zorganizowa³a Dni Ustki w Bielsku - Bia³ej.
Gminê G³ówczyce promowa³ doskonale prezentuj¹cy siê zespó³ wokalny
"Moon Light" z Gminnego Orodka Kultury.
Patrycja Lickiewicz
Zdjêcia: Joanna Or³owska
Gad¿ety i materia³y promocyjne cieszy³y siê du¿ym wziêciem
Targi te zgromadzi³y przedstawicieli
bran¿y turystycznej nie tylko z terenu naszego kraju, lecz tak¿e z wielu innych krajów europejskich: Niemiec, Austrii,
Czech, S³owacji, Rumunii, Turcji,
Ukrainy, Wêgier, Serbii, Chorwacji.
By³y one doskona³¹ okazj¹ do zapoznania siê z dorobkiem miast, ich kultur¹, zabytkami, ofert¹ turystyczn¹, przemys³em,
a tak¿e ofert¹ powsta³ego w 2000 roku
Euroregionu Beskidy, skupiaj¹cego organizacje samorz¹dowe i powiaty po polskiej, czeskiej i s³owackiej stronie.
Prezentacja powiatu s³upskiego
by³a mo¿liwa dziêki gocinnoci powiatu cieszyñskiego, który udostêpni³ nieodp³atnie powierzchniê wystawiennicz¹. Prezentowana oferta spotka³a siê z
ogromnym zainteresowaniem. Szczególne zainteresowanie wzbudzi³a bogata
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oferta gospodarstw
agroturystycznych.
Tak¹ form¹ wypoczynku - na ³onie
natury i z dala od
miejskiego zgie³ku zainteresowane
by³y ma³¿eñstwa z
dzieæmi, m³odzie¿
ucz¹ca siê oraz osoby starsze.
O ofertê schronisk m³odzie¿owych
dopytywali
siê
przede wszystkim
studenci. Sporo osób
pyta³o równie¿ o
mo¿liwoæ wypoczynku w hotelach z Czes³aw Kosiak - wójt G³ówczyc i Tadeusz Mendrek - wójt
centrami odnowy Brenny podpisuj¹ umowê o miêdzygminnej wspó³pracy

Wspólna promocja
lepiej siê op³aca

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczê³a dzia³alnoæ 18 grudnia 2003
roku. Zajmuje siê m.in. promocj¹ województwa na targach krajowych i zagranicznych,
przygotowywaniem wydawnictw o regionie, promocj¹ lokalnych produktów markowych,
tworzeniem jednolitego systemu informacji turystycznej oraz pozyskiwaniem rodków
z funduszy strukturalnych na realizacjê projektów o charakterze turystycznym.

Fot.: J. Or³owska

styczna Bory Tucholskie, a dziennikarze nagrodzili
je za najciekawszy
sposób prezentacji
w³asnej kultury.
Gdañskie Targi Turystyczne
by³y okazj¹ do zaprezentowania siê
jak najwiêkszej
liczby lokalnych
organizacji turystycznych. Szkoda, ¿e swojej
obecnoci nie zaakcentowa³a na
nich Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia
S³upska". Targi
by³y okazj¹ do integracji rodowiska turystycznego,
wymiany
uwag i pogl¹dów,
przep³ywu informacji. Odby³y siê
warsztaty z udzia³em dyrektorów polskich orodków informacji turystycznych, na których poruszono wa¿ny problem wspó³pracy.
Udzia³ w Targach Turystycznych w
Bielsku Bia³ej zakoñczy³ siê tak¿e sukcesem. W 2003 roku województwo pomorskie otrzyma³o wyró¿nienie za najciekawsze stoisko, a nagrod¹ by³a darmowa
powierzchnia wystawiennicza w 2004
roku. Przekazano j¹ do zagospodarowania Lokalnej Organizacji Turystycznej w
Ustce. Ustka - w ramach wspó³pracy z
Bielskiem - mia³a tak¿e inn¹ mo¿liwoæ
prezentacji swoich walorów turystycznych.
Sporód targów zagranicznych na
najwiêksze uznanie zas³uguj¹ Miêdzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie. S¹
to najwiêksze targi promocyjne w Europie, a dla nas najwa¿niejsze z uwagi na

Promocja - poprzez taniec
Wspólne dzia³ania cz³onków PROT
pomniejszaj¹ ich koszty w³asne. Od stycznia 2004 roku do koñca kwietnia PROT
uczestniczy³a w szeciu wa¿nych targach
krajowych z udzia³em partnerów zagranicznych i piêciu targach zagranicznych.
PROT wykupuje powierzchniê wystawiennicz¹, do której dop³aca Polska
Organizacja Turystyczna jako koordynator ds. promocji, a cz³onkowie PROT
zg³aszaj¹ swój udzia³ poprzez delegowanie odpowiednio przygotowanych
osób do obs³ugi stoiska lub przekazuj¹
na to stoisko materia³y promocyjne.
Na targach w Bia³ymstoku (marzec)
stoisko PROT otrzyma³o I miejsce w
Konkursie Organizatorów i Publicznoci
- by³o najokazalsze i najlepiej przygotowane. Podobnie by³o w £odzi - stoisko
przygotowa³a Lokalna Organizacja Tury-

odwiedzaj¹cych goci. Wspó³gospodarzem stoiska PROT by³ S³upsk. Prezentacja przygotowana przez Biuro Promocji i Orodek Informacji przyci¹gnê³a t³umy turystów. Promocjê uwietni³
pokaz mody. Na specjalnej konferencji prezentowano ofertê województwa
pomorskiego. Stoisko pomorskie znowu wyró¿niono zosta³o za ciekaw¹ prezentacjê.
Na targach w Pary¿u, Goeteborgu,
Barcelonie prezentowano przede wszystkim kompleksow¹ ofertê dla biznesmenów, ¿eglarzy oraz ofertê kulturaln¹.
Opraw¹ prezentacji by³y pokazy obróbki
bursztynu oraz udzia³ kapeli szantowej.
Na targi te PROT przygotowa³a w kilku
wersjach jêzykowych specjalne foldery o
atrakcjach Pomorza. Przedstawiono w
nich najciekawsze produkty lokalne i
mo¿liwoci uprawiania turystyki morskiej.
Udzia³ w targach zagranicznych
zaowocowa³ licznymi wizytami dziennikarzy. Na przyk³ad Hiszpanie, poza
Trójmiastem, bardzo zainteresowani
byli przyrod¹ S³owiñskiego Parku Narodowego i kultur¹ S³owiñców. Dziennikarze z Francji, Belgii interesuj¹ siê
Polsk¹ jako nowym cz³onkiem Unii Europejskiej.
To zaledwie kilka najwa¿niejszych
przedsiêwziêæ realizowanych przez
PROT. Nie by³oby one mo¿liwe bez du¿ego wsparcia finansowego Urzêdu Marsza³kowskiego. Tym bardziej, ¿e sk³adki
cz³onkowskie s¹ skromne i dostosowane
do mo¿liwoci finansowych samorz¹dów.
Dodaj¹c do nich pozyskane rodki na
realizacjê projektów mo¿liwa jest
wspólna promocja regionu i jego lokalnych produktów. Jeden jest jednak warunek: musi byæ ona dobrze przygotowana przez Lokalne Organizacje Turystyczne oraz samorz¹dy.
Joanna Or³owska
Naczelnik Wydzia³u Rozwoju
Promocji Powiatu i Zdrowia
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Ucisk Pu³kownika
Pisalimy ju¿ o pasji kolekcjonerskiej Jana Mindika ze S³upska - zbieracza cennych pami¹tek filatelistycznych, przekazywanych m.in. Muzeum Hymnu Narodowego w Bêdominie. To tak¿e ³owca autografów wielu s³awnych ludzi. Po niedawnej mierci pu³kownika Ryszarda J. Kukliñskiego, J. Mindik pochwali³ siê, ¿e ma równie¿ pami¹tki po tym
cz³owieku.
remnie czeka³em na pu³kownika
w wyznaczonych miejscach. Kiedy ju¿ zupe³nie przez przypadek
natrafi³em na kolumnê ochroniarzy nie odstêpuj¹cych na krok od
Kukliñskiego uda³o mi siê tylko
swoim nieod³¹cznym automatycznym kodakiem zrobiæ z bliska oficerowi klika zdjêæ.
Nie zapomni tego momentu, bo
w tym czasie "otar³" siê równie¿ o
Andrzeja Wajdê, którego kiedy
tak¿e prosi³ o autograf. Kukliñski
wybra³ siê do jednej z restauracyjek na lampkê wina, a w niej niadanie jad³ A. Wajda. Jak siê okaza³o by³ równie zaskoczony pojawieniem siê pu³kownika jak wielu innych obecnych w tym czasie w restauracyjce tej goci. Re¿yser mia³
wtedy rozpoznaæ Mindika...
Podró¿ za pu³kownikiem do Zakopanego tak¿e nie przynios³a Mindikowi szczêcia. Umiechnê³o siê
ono do niego dopiero w Gdañsku.
Podpis uzyska³ 4 maja w momencie jak pu³kownik wychodzi³ z Bazyliki Mariackiej. Dopad³ go przy
wyjciu. Nic wtedy nie powiedzia³
tylko podpisa³ podsuniêt¹ mu
kartkê z 1980 roku ilustruj¹c¹ ods³oniêcie pomnika Ofiar Grudnia
'70 w Gdyni.
Zachêcony tym spotkaniem
Mindik pojecha³ jeszcze za pu³kownikiem do Gdyni. - Op³aci³o siê, bo
przy pomniku, po z³o¿eniu wieñców
Ofiarom Grudnia 70 pu³kownik wita³ siê z ludmi - mówi. - Wtedy i ja
poda³em mu rêkê, któr¹ ucisn¹³.
Po trzech miesi¹cach nadesz³a oczekiwana korespondencja od pu³kownika Ryszarda KuPo tej wizycie Kukliñskiego w
kliñskiego
Polsce J. Mindik napisa³ zaraz do
Kongresu Polonii Amerykañskiej w
W maju 1998 roku J. Mindik wybra³ i Trójmiasto. W Krakowie nie uda³o mu Chciago. Ju¿ wczeniej mia³ ten adres.
siê specjalnie na po³udnie Polski, aby "za- siê zdobyæ podpisu polskiego oficera.
Poprosi³ Kongres aby przekaza³ jego
polowaæ" na autograf R. Kukliñskiego. W
- Ze wzglêdów bezpieczeñstwa pra- list Kukliñskiemu, w którym prosi³ go
tym roku - jak wiadomo - pu³kownik by³ sa podawa³a niecis³y program wizyty, o kolejne autografy. List ten wys³a³ jeszw Polsce. Trasa jego wizyty wiod³a przez wymieniano fa³szywe godziny spotkañ cze w maju, a odpowied nadesz³a 27
Kraków, Zakopane, Katowice, Warszawê Kukliñskiego - mówi J. Mindik. - Da- sierpnia 1998 roku. Przywióz³ j¹ pu³32

Zwi¹zek Literatów Polskich, Dom Kultury
i Urz¹d Miejski w Ustce
zapraszaj¹ do udzia³u w
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Leszka Baku³y "O LAUR
BURSZTYNOWEJ
RÓ¯Y 2004".
W konkursie mog¹ braæ
udzia³ wszyscy autorzy bez
wzglêdu na przynale¿noæ do
zwi¹zków twórczych. Warunkiem
uczestnictwa jest nades³anie ze-

Festiwal Poezji Ustka 2004
Kartka pami¹tkowa z autografem pu³kownika W. Ko³aczkowskiego
kownik pilot w stanie spoczynku Wojciech Ko³aczkowski, by³y dowódca dywizjonu 303 w okresie bitwy o Angliê.
Pu³kownik Ko³aczkowski mieszka³ w tym
czasie w Podkowie Lenej. Ju¿ nie ¿yje...
W przesy³ce dostarczonej Mindikowi by³ w³asnorêcznie napisany list przez
Kukliñskiego oraz za³¹czone, wys³ane
przez Mindika trzy kartki pocztowe nawi¹zuj¹ce swoj¹ tematyk¹ do Obrony
Poczty Polskiej w Gdañsku 1939 roku. Na
nich znajdowa³y siê autografy pu³kownika.
Ryszard Kukliñski napisa³, ¿e serdecznie dziêkuje za zdjêcia i tak du¿e zainteresowanie jego osob¹. Zgodnie z ¿yczeniem podpisa³ siê na kartach pami¹tkowych z Obrony Poczty Gdañskiej. Do
Polski zabierze j¹ p³k. pil. w st. sp. Wojciech Ko³aczkowski. - "Dawno temu by³
tylko jednym z moich bohaterów. Dzi
szczycê siê tym, ¿e jest On równie¿ jednym z najbli¿szych mi przyjació³. Poniewa¿ na odpowied czeka³ Pan b. d³ugo, mylê, ¿e pewn¹ rekompensat¹ za
to czekanie bêdzie jego autograf na podarowanej mi pocztówce o co Go poprosi³em, a on mej probie zadoæ uczyni³" - doda³ R. Kukliñski.
Jak to w korespondencji bywa J. Mindik potwierdzi³ odbiór dostarczonej mu
przesy³ki. List zaadresowany do R. Kukliñskiego przes³a³ do pu³kownika W.
Ko³aczkowskiego do Podkowy Lenej z
prob¹ o dostarczenie adresatowi. Do listu za³¹czy³ pami¹tkow¹ monetê nawi¹zuj¹c¹ do 200-lecia Orderu Virtuti Militari o nominale 50 tys. z³otych oraz trzy
koperty ze znaczkami i stemplami nawi¹zuj¹cymi do tej rocznicy.

Przesy³kê wys³a³ 28 sierpnia 1998
roku. Odpowied otrzyma³ 2 padziernika. Nadesz³a z... Niezale¿nego Wydawnictwa Polskiego - wydawcy "Gazety Polskiej" w Warszawie. W licie
by³y kolejne autografy pu³kownika R.
Kukliñskiego.
W padzierniku 1998 roku J. Mindik
jeszcze raz napisa³ do Kongresu Polonii
Amerykañskiej w Chicago. W licie wys³a³ pu³kownikowi Kukliñskiemu nowe
koperty i kolejne kartki do podopisu. Tym
razem odpowied ju¿ nie nadesz³a.
Zaniepokojony d³ug¹ zw³ok¹ z³o¿y³
23 wrzenia 1999 roku reklamacjê na poczcie. Poczta Polska odpowiedzia³a mu,
¿e przesy³ka musia³a gdzie zagin¹æ.
Poczta Amerykañska nie potwierdzi³a jej
odbioru! W drodze przeprosin i rekompensaty J. Mindik otrzyma³ nawet sto parê
z³otych od Poczty Polskiej. Ale on wola³
otrzymaæ kolejny list od pu³kownika R.
Kukliñskiego.
Napisa³ jeszcze cztery listy do W.
Ko³aczkowskiego z prob¹, ¿eby ten
przekaza³ je Kukliñskiemu, za³¹czy³
koperty do podpisu i wszystkie zwrotne op³aty, ale odpowiedzi te¿ siê ju¿ nie
doczeka³. Dzi wie, ¿e ju¿ nigdy nie nadejdzie.
Bardzo ceni sobie autografy, które
otrzyma³ od pu³kownika i ten jedyny list,
który przechowuje jak najwiêksz¹ narodow¹ pami¹tkê.
Na Cmentarzu Pow¹zkowskim w
Warszawie, gdzie maj¹ spocz¹æ prochy
Pu³kownika, bêdzie chcia³ spotkaæ siê z
¿on¹ zamar³ego, Hann¹ Kukliñsk¹.
Z. Babiarz-Zych

Bursztynowa
Ró¿a
stawu dwóch utworów poetyckich
o tematyce: MORZE - ZIEMIA OJCZYZNA w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rêkopisu. Prace nie mog¹ byæ
wczeniej nagradzane lub publikowane. Zestawy powinny byæ
opatrzone god³em. Ka¿dy z autorów mo¿e przes³aæ tylko jeden
zestaw. Do tekstów nale¿y do³¹czyæ zaklejon¹ kopertê, podpisan¹ tym samym god³em, zawieraj¹c¹: imiê i nazwisko oraz dok³adny adres autora prac.
Prace nale¿y nadsy³aæ do 30
czerwca br. na adres: Dom Kultury w Ustce, 76-270 Ustka, ul.
Kosynierów 19 z dopiskiem
"Bursztynowa Ró¿a". Prace, które organizatorzy konkursu otrzymaj¹ po terminie, nie bêd¹ rozpatrywane. Jury przyzna nastêpuj¹ce nagrody, które zosta³y ustalone wed³ug stawek brutto: nagroda I stopnia - 700 z³otych i
BURSZTYNOWA RÓ¯A 2004,
nagroda II stopnia - 400 z³otych,
nagroda III stopnia - 200 z³otych
oraz 2 wyró¿nienia po 100 z³otych ka¿de. Jury zastrzega sobie
prawo innego podzia³u nagród.
Og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród odbêdzie
siê 21 sierpnia br. na Festiwalu
Poezji Ustka-2004. O terminie
wszyscy laureaci zostan¹ powiadomieni specjalnym zaproszeniem.
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Rok Stefana Roweckiego

M³odzie¿
pamiêta

Wspólna akcja

Nie pod pr¹d

W roku ubieg³ym wiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii
Krajowej podkreli³ donios³oæ zas³ug genera³a Stefana
Roweckiego -"Grota". Niedawno Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej specjaln¹ Uchwa³¹ og³osi³ rok 2004 rokiem genera³a Stefana Roweckiego.

Gen. Stefan Rowecki - Grot
Dla spo³ecznoci Szko³y Podstawowej we Wrzeciu ten fakt ma ogromne
znaczenie. Od 1995 roku w³anie genera³ "Grot" patronuje tej szkole, a tradycje szko³y zwi¹zane z histori¹ Armii
Krajowej datuj¹ siê od pocz¹tku jej istnienia. Za³o¿ycielem i pierwszym kierownikiem szko³y by³ przyby³y na Ziemie Odzyskane, w okolice S³upska oficer AK, porucznik Stanis³aw Bednarski,
pseudonim "Drzazga".
W latach 90-tych, pracuj¹c nad tworzeniem to¿samoci szko³y, powrócono do
dawnych tradycji. Program wychowania
patriotycznego budowany wokó³ has³a
"Bóg, Honor, Ojczyzna" przynosi pozytywne efekty. Niew¹tpliwie ogromnie
cenna by³a - i jest nadal wspó³praca z
inspektoratem s³upskim i usteckim ko³em wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
AK. Nieocenion¹ pomoc przez wiele lat
nios³a nie¿yj¹ca ju¿ Irena MielczarskaRowecka, z któr¹ niemal do ostatnich
dni jej ¿ycia szko³a we Wrzeciu utrzymywa³a kontakt listowny i telefoniczny. Wiele wsparcia szko³a otrzymuje te¿
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ze strony wieloletniego przyjaciela, ojca
chrzestnego sztandaru, genera³a Boles³awa Nieczuji Ostrowskiego.
W corocznym kalendarzu imprez
szkolnych najwa¿niejsze s¹ te, zwi¹zane
z Patronem i Armi¹ Krajow¹. Nale¿¹ do
nich: wiêto Pañstwa Podziemnego,
wiêto Szko³y i Patrona przypadaj¹ce w
grudniu, rocznica powstania Armii Krajowej i inne. Odbywaj¹cym siê uroczystociom towarzysz¹ spotkania z kombatantami, okolicznociowe wystawy i wystêpy dzieci.
Ostatnim wa¿nym wydarzeniem
by³a sesja popularno-naukowa zorganizowana pod has³em "Genera³ Stefan
Rowecki -"Grot" i jego Armia Krajowa". Odby³a siê ona 4 marca br. w budynku Starostwa Powiatowego w S³upsku. Na sesjê przyby³o wielu kombatantów z ró¿nych organizacji, m³odzie¿
szkolna i harcerze. W sumie oko³o 200
osób. Swoj¹ obecnoci¹ uwietni³y j¹ w³adze powiatu s³upskiego, miasta i gminy
S³upsk, Delegatury Kuratorium Owiaty,
Hufca S³upskiego ZHP, ksiê¿a, dyrektorzy szkó³.
Referaty powiecono m.in. ¿yciu i
dzia³alnoci Stefana Roweckiego -"Grota", 62. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, refleksjom na temat niepowodzeñ
operacji "Burza" na wschodnich ziemiach
polskich, pomnikowi Powstañców Warszawskich w S³upsku. Sesji towarzyszy³a okolicznociowa wystawa powiêcona
Armii Krajowej i jej pierwszemu Komendantowi G³ównemu.
Tegoroczne uroczystoci zakoñczy
ods³oniêcie w dniu obchodów Pañstwa
Podziemnego przed Szko³¹ Podstawow¹ we Wrzeciu tablicy pami¹tkowej
powieconej genera³owi Stefanowi Roweckiemu.
Zbigniew Kamiñski
Dyrektor Szko³y Podstawowej
we Wrzeciu

Mi³y jest dotyk i czu³a
pieszczota / lecz lepiej od
pr¹du - pog³askaj kota.
Takie i inne has³a, rymowanki i wiersze wita³y
24 marca br. wchodz¹cych
do Orodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.
W pomieszczeniach pa³acowych mo¿na by³o obejrzeæ mnóstwo piêknych kolorowych plakatów obrazuj¹cych dobrodziejstwa i
niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z
korzystania z energii elektrycznej.
Ich autorami byli wychowankowie
Orodka Szkolno-Wychowawczego. A wszystko to wynik akcji "Nie
id pod pr¹d", któr¹ przeprowadzili pracownicy Zak³adu Energetycznego w S³upsku.
Podczas wyk³adów dzieci dowiedzia³y siê, jak wa¿ne jest przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa
podczas obchodzenia siê z urz¹dzeniami elektrycznymi. G³ównym
celem akcji by³o bowiem uwiadomienie zagro¿eñ wynikaj¹cych z
bezmylnego korzystania z energii
elektrycznej.
Orodek dziêkuje Dyrekcji Zak³adu Energetycznego w S³upsku,
pracownikom Ma³gorzacie Robiñskiej, Tomaszowi Dyjeciñskiemu,
Rudolfowi Trenczak, Maciejowi
Bednarz i Cezaremu G¹siorowskiemu za sprawnie przygotowane
zajêcia oraz prezenty, które otrzyma³y dzieci.
Bo¿ena Zagórowska
Orodek Szkolno-Wychowawczy
w Damnicy

Polska historia
medalierstwa

Zdjêcia.: J. Maziejuk

Medalierstwo dotar³o do Polski w pocz¹tkach XVI stulecia wraz z kultur¹ w³oskiego odrodzenia. Gdy w Polsce powstawa³y pierwsze medale, w niektórych krajach uprawia³y tê
now¹, a zarazem modn¹ sztukê ju¿ ca³e plejady artystów.

Najwczeniejszym medalem - we
w³aciwym tego s³owa znaczeniu - wykonanym na ziemiach polskich jest niedu¿y srebrny kr¹¿ek, wybity w 1508 roku
na polecenie biskupa wroc³awskiego
Jana Turzona dla upamiêtnienia pobytu
króla W³adys³awa II Jagieloñczyka w
stolicy Ksiêstwa Kocielnego w Nysie.
Ten medal przypisywany jest w³oskiemu
architektowi i rzebiarzowi osiad³emu w
Krakowie Giovaniemu Ciniemu ze Sieny.
Pierwszym najwybitniejszym znanym z nazwiska medalierem cudzoziemcem, który zamieszkiwa³ Polskê
by³ augsburczyk Hans Schwarz. To on
zaprojektowa³ i stworzy³ miêdzy innymi: medalion Ksiêcia Albrechta z okazji "ho³du pruskiego" z maja 1525
roku, medalion zalubin Ksiêcia Albrechta z duñsk¹ Ksiê¿niczk¹ Ann¹Dorot¹, piêæ medali portretowych monarchy Zygmunta I - króla Polski.

Awers i rewers medalu wydanego z okazji 100 - lecia
budynku Starostwa Powiatowego w S³upsku
J a k
twierdzi Marian Gumowski opisy medalionów Schwarza projektowa³ biskup przemyski - poeta Andrzej Krzycki. W cyklach swych prac
medalierskich szczególnie preferowa³
technikê grawersk¹ i odlewnicz¹.
Drugim wielkim (czy nie wiêkszym,
maj¹c na uwadze artystyczny wyraz dzie³a) by³ W³och Jan Maria Padowano. To
on w br¹zie i marmurze stworzy³ dzie³a
prezentuj¹ce parê Królewska, Zygmunta
I Starego i Bonê. Artysta nie ogranicza³
swojej twórczoci do medalierstwa, do
dzisiaj mo¿emy podziwiaæ jego rzeby
nagrobne, popiersia i alegorie znacz¹cych
ludzi jemu wspó³czesnych. Padowano
przebywa³ w Polsce ponad 40 lat. Osiad³y w Krakowie, o¿eniony z Polk¹, nale¿a³ do cechu murarzy, postawi³ medalierstwo w swojej drugiej ojczynie
na bardzo wysokim poziomie. Najwiêkszy wk³ad wniós³ w plastyczn¹ formê
reliefu.
Wród wielu innych twórców nale¿y

podkreliæ dorobek Macieja Schillinga domniemanego medaliera krakowskiego.
Ten, wywodz¹cy siê z Alzacji, twórca
projektowa³ i tworzy³ medaliony, kierowa³ mennicami, w tym toruñsk¹ w latach
1529-1535. By³ to pierwszy medalier pracuj¹cy na potrzeby swoich mecenasów:
Bonerów. To on by³ wspó³twórc¹ bitych
w Gdañskiej Mennicy szóstaków oraz
dukatów. Dowodem jego udzia³u w projektowaniu wymienionych monet s¹ pozostawione gmerki (licie bluszczu) znak Schillingów.
Orodkiem polskiego medalierstwa w
okresie jego narodzin by³ Kraków. Moda
i mecenat spowodowa³y, ¿e szybko rozpowszechnia³ siê zwyczaj zamawiania
w³asnego medalu czy konterfektu. Poniewa¿ w Polsce nie by³o tradycji ani mistrzów tej formy sztuki, niestety pierwszymi z nich byli cudzoziemcy.
W szeciowiekowej tradycji medalierstwa polskiego znajdziemy odzwierciedlenia nie tylko wszystkich przewijaj¹cych siê w sztuce europejskiej stylów i kierunków artystycznych, ale takci¹g dalszy na str. 36
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Fot. E. Wójtowicz

"¯o³nierzom polskim II Wojny
wiatowej" (opracowana na
certyfikacie notka - ¿yciorysowa: gen. Kazimierza Sosnkowskiego, gen. Stefana Roweckiego "Grota", gen. Antoniego
Chruciela "Montera".
Numizmatyka polska dysponuje jedynie eksponatami,
bez opracowañ (monety: próbne, kolekcjonerskie, obiegowe),
w tym: 100.000 z³ (50 rocznica
Powstania Warszawskiego - kolekcjonerska i próbna z 1994
roku), 100.000 z³ (¯o³nierz polski na frontach II Wojny wiatowej mjr. Hubal - kolekcjonerska i próbna z 1991 roku),
200.000 z³ (Stefan Rowecki
"Grot" - kolekcjonerska i próbna -1990 rok), 200.000 z³T a deusz Komorowski "Bór" (kolekcjonerska i próbna - 1990 rok, 200.000 z³ ( L e opold Okulicki "Niedwiadek" - kolekcjonerska i próbna - 1991 rok), 200.000
z³ (Micha³ Tokarzewski - Karaszkiewicz
- kolekcjonerska i próbna - 1991 rok),
200.000 z³ (II Wojna wiatowa. Ruch
Oporu 1939-1945 - kolekcjonerska i próbna - 1993 rok), 300.000 z³ (50 rocznica
Powstania w Getcie Warszawskim - kolekcjonerska i próbna - 1993 rok), 10.00
z³ (August Emil Fieldorf "Nil" - kolekcjonerska - 1998 rok).
Gdy uzupe³nimy te dwa rodzaje
sztuki, rozbudowanymi cyklami falerystyki (ordery, odznaczenia i odznaki pami¹tkowe) oraz filatelistyki osi¹gniemy
co najmniej dwa podstawowe cele w
procesie dydaktycznym: zainteresujemy bohaterami naszej historii oraz pobudzimy pasjê zbieractwa.
Dziadkowe medale, zbiory filatelistyczne warto poznaæ i kontynuowaæ. To
miêdzy innymi Stefan Rowecki swoim
¿yciem i mierci¹ udowodni³, ¿e w XX
wieku pamiêtamy o celu wielkiego narodu, który w prezentowanej historii medalierstwa polskiego by³ europejsk¹ potêg¹
polityczn¹ i militarn¹, straci³ na 150 lat
niepodleg³oæ, a trac¹c wolnoæ od pierwszego dnia walczy³ z okupantem. Odzyska³ niepodleg³oæ i zaczyna (lepiej czy
gorzej) z niej korzystaæ w realiach XXI
wieku.

Wystawa medali w Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku
¿e historiê narodu (jego sukcesy i pora¿ki), lata niewoli i walki o wyzwolenie, niepodleg³oæ. Jak nigdy dot¹d
wznios³o siê rzemios³o medalierskie na
wy¿yny zdobywaj¹c w wiecie zas³u¿on¹ renomê. To, ¿e istnieje i rozwijaj¹ siê
w nim niezale¿ne od siebie nurty artystyczne, mniej lub bardziej udane eksperymenty, próby odmiennego spojrzenia na
otaczaj¹cy wiat (symbolika abstrakcyjnych znaków), dowodzi jedynie ¿ywotnoci tej ga³êzi polskiej sztuki.
Polskie medalierstwo od XVIII wieku zwi¹zane jest z Mennic¹ Warszawsk¹.
Za³o¿ona zosta³a w 1766 roku przez ostatniego króla Polski Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego. Siedziba mieci³a siê w
Warszawie przy ulicy Bielañskiej. Po
upadku Rzeczpospolitej zamkniêta,
wznowi³a swoj¹ dzia³alnoci w dobie
Ksiêstwa Warszawskiego (1810 rok).
W okresie powstania Listopadowego
(1830-1831) produkowano nie tylko
monety, ale tak¿e armaty. Zlikwidowano zak³ad po upadku powstania a w
1907 roku rozebrano budynki. Zak³ad
zrekonstruowano w nowej siedzibie
przy ulicy Markowskiej. Uroczyste
otwarcie mennicy odby³o siê w 1924
roku.
Po upadku Powstania Warszawskiego (we wrzeniu 1944 roku) zak³ad ten
zosta³ przez Niemców niszczony. Po wyzwoleniu Warszawy nadal jeden z najnowoczeniejszych zak³adów tego typu w
Europie dzia³a w Warszawie przy ulicy
Pereca. Tam w gabinecie numizmatycznym mo¿emy poznaæ jego historiê zachowan¹ w maszynach i eksponatach.
Odrêbn¹ seriê medali i numizmatów w historii polskiego medalierstwa
stanowi¹ eksponaty powiêcone Armii
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Krajowej, jej dowódcom oraz Pañstwu
Podziemnemu. Temat ten mennica wielokrotnie podejmowa³a w produkcji
monet czy medalierskiej. Bardzo trudno skrótowo przedstawiæ wszystkie tego
typu dzie³a. Aby przybli¿yæ tê tematykê
na przyk³adzie zbiorów kolekcjonerskich
cz³onków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w S³upsku pozwalam sobie
wymieniæ cykle tematyczne: "¯o³nierzom
Polskim Drugiej Wojny wiatowej" (19
medali 70 mm, srebro - patynowane i
br¹z) - z certyfikatami, "Powstanie Warszawskie 1944 r. medalami pisane" (19
medali 70 mm, srebro - patynowane i
br¹z) - z opracowaniem ksi¹¿kowym tematu.
Zainteresowanym nauczycielom,
uczniom chc¹cym uatrakcyjniæ lekcje historii czy inne zajêcia, wykorzystaæ eksponaty, medale oraz monety Towarzystwo
nasze jest w stanie (po wczeniejszym
uzgodnieniu) je udostêpniæ.
Wa¿nym elementem, czy nie najwa¿niejszym, poza medalem, który
mo¿na dotkn¹æ, obejrzeæ jest opracowanie bukinistyczne czy certyfikat. Zawarta w takim opracowaniu skondensowana wiedza utrwala na d³ugo zdobyte informacje.
Z wszystkich dostêpnych materia³ów
dotycz¹cych Armii Krajowej i jej pierwszego Komendanta G³ównego genera³a
Stefana Roweckiego - "Grota" szczególnie godnym polecenia, poza eksponatami monet i medali, s¹ opracowania: "Przywódcy Podziemnego Pañstwa Polskiego"
(w ramach tego opracowania notki o: gen.
Michale Karaszkiewiczu - Tokarzewskim,
gen. Stefanie Roweckim "Grocie", gen.
Tadeuszu Komorowskim "Borze", gen.
Leopoldzie Okulickim "Niedwiadku");

Zdzis³aw Micha³ Dróbka
Prezes o/ S³upskiego
Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego
Nauczyciel V Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
im. Zbigniewa Herberta w S³upsku

Opowiadanie

Frea - Bogini
Wikingów
Fot.: J. Maziejuk

bieg³am z domu. Kiedy sz³am alej¹ i s³ucha³am swojej ulubionej
muzyki, nikogo jeszcze nie by³o
w pobli¿u, ale przecie¿ to by³o
oczywiste, m¹drzy ludzie jeszcze
pi¹ i nie zrywaj¹ siê z ³ó¿ek tylko po to, ¿eby pójæ na spacer.
Usiad³am na jednej z pobliskich
³awek. Gdy tak siedzia³am i rozmyla³am nad moim ¿yciem, nagle co przede mn¹ rozb³ys³o.
wiate³ko dobiega³o z przeciwnej
uliczki i by³o bardzo mocne. Nie
zastanawiaj¹c siê d³u¿ej podesz³am do dziwnego miejsca i nachyli³am siê po tajemniczy przedmiot, który wci¹¿ po³yskiwa³. Gdy
go podnios³am okaza³o siê, ¿e jest
to srebrny piercionek z przepiêkn¹ cyrkoni¹, która b³yszcza³a w
s³oñcu. Przyjrzawszy siê bli¿ej
zauwa¿y³am, ¿e na obr¹czce wyryte s¹ niewielkie literki, które z
trudem odczyta³am. Napis
brzmia³: "Przesz³oæ skrywa wiele tajemnic. Ju¿ czas na poznanie
prawdy". Nie zastanawiaj¹c siê
d³u¿ej nad tajemniczym zdaniem,
w³o¿y³am piercieñ na palec. Pasowa³ jak ula³. Obr¹czka by³a trochê przybrudzona. Przetar³am j¹
delikatnie fragmentem mojego
szalika i w tym momencie sta³o siê
co dziwnego. wiat zawirowa³ mi
przed oczami. Kiedy otworzy³am
oczy znajdowa³am siê ju¿ na
ogromnym statku, na którym zapewne toczy³a siê jaka bitwa,
gdy¿ ujrza³am mnóstwo dziwnych
³udzi spl¹tanych ze sob¹ i ok³adaObudzono mnie o ósmej rano. Kto by pomyla³, ¿e w
j¹cych siê jakimi pa³kami. Kieczasie ferii wi¹tecznych bêdê zmuszona wstawaæ tak
dy przyjrza³am siê bli¿ej dziwnym
wczenie. W z³ym humorze i niewyspana zesz³am na
postaciom, dostrzeg³am, i¿ nosz¹
dó³, gdzie ju¿ oczywicie wszyscy byli, a s³odziutki
charakterystyczne nakrycia g³oumiech domowników doprowadzi³ mnie do sza³u.
wy: wielkie czapki zrobione prawdopodobnie ze zwierzêcej skóry i
Mruknê³am tylko od niechcenia jedzenie by³o w porz¹dku. Po tak wspa- ozdobione równie obfitymi rogami. To
"dzieñ dobry" i usiad³am na miejscu. W nia³ym pocz¹tku dnia uda³am siê do par- oznacza³o tylko jedno: znalaz³am siê w
czasie niadania stwierdzi³am, ¿e chocia¿ ku na spacer. Z³apa³am, discmena i wy- po³udniowej Skandynawii, w otoczeniu

ci¹g dalszy na str. 38
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rozjuszonych Wikingów! Teraz ju¿ wiem,
co oznacza³ dziwny napis na wewnêtrznej stronie piercionka. Ta obr¹czka dzia³a³a tak samo jak wehiku³ czasu. Po prostu wietnie! Sta³am tam i gapi³am siê na
nich - wszystkich, gdy nagle, tu¿ nad g³ow¹ przelecia³a mi osiemdziesiêciocentymetrowa klinga potê¿nego miecza. Odwróci³am siê i z ³oskotem upad³am na stoj¹ce niedaleko pojemniki. W tym samym
momencie us³ysza³am muzykê, która dochodzi³a z mojego discmena. W trakcie
upadku musia³ siê niechc¹cy w³¹czyæ. I
wtedy sta³o siê co jeszcze dziwniejszego. Wszystkie twarze wojowników zwróci³y siê na mnie. Muzyka by³a naprawdê
g³ono nastawiona i w moich s³uchawkach szala³ rockowy zespó³ Linkin Park.
Kilka osób podesz³o do mnie i z wielkim
zainteresowaniem zaczê³o mnie ogl¹daæ.
Nagle, stoj¹cy najbli¿ej mnie wiking, rykn¹³ do swoich towarzyszy: FREYA! I
wszyscy uklêkli przede mn¹ oddaj¹c mi
ho³d. Tego siê nie spodziewa³am. FREYA
wed³ug wierzeñ wikingów jest bogini¹ i
córk¹ boga Niórda najwa¿niejszego z
Wanów? O Bo¿e! Oni uznali mnie za boginiê, która zst¹pi³a do nich na ziemiê z
krainy Wanaheimie! Po modlitwie, jak¹
odmówili przede mn¹ pasa¿erowie okrêtu, uda³am siê w inn¹ czêæ statku (pok³ad naprawdê by³ bardzo d³ugi) i stamt¹d ju¿ mog³am dostrzec wysok¹ dzwonnicê z nasad¹ w kszta³cie g³owy smoka,
która prezentowa³a siê znakomicie. Mia³a ona odstraszaæ duchy opiekuj¹ce siê
miastami i osadami, na które napadali
Wikingowie.
Kiedy potê¿ny Langskip - okrêt, którym p³ynêlimy, uderzy³ o piaszczysty
brzeg, zauwa¿y³am masywn¹ warowniê,
znajduj¹c¹ siê na niewielkim pagórku.
By³a bardzo okaza³a i potê¿na. Nagle jeden z Wikingów podszed³ do mnie i gestem wskaza³, abym posz³a za nim i zesz³a na l¹d. Bez ¿adnych oporów uda³am
siê we wskazane mi miejsce i ju¿ za chwilê sz³am b³otnist¹ drog¹ eskortowana
przez grupê silnych mê¿czyzn. Po kilku
minutach znalaz³am siê przed ogromn¹
bram¹, która otworzy³a siê przede mn¹ i
wówczas ujrza³am t³um osób. Wszystkie
oczy zwrócone by³y na mnie. Nikt jeszcze nie przygl¹da³ mi siê z tak¹ uwag¹.
Poprowadzono mnie wzd³u¿ w¹skiego
korytarzyka i nagle znalaz³am siê w niewielkiej komnacie, w której centralne
miejsce zajmowa³ d³ugi stó³. Znajdowa³y
siê na nim znakomite potrawy: z³ocicie
upieczony dzik ob³o¿ony warzywami,
wyszukane owoce, oraz bardzo du¿a iloæ
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win. Usiad³am na jednym z bogato zdobionych krzese³ i zabra³am siê do jedzenia.
Wszyscy, którzy znajdowali siê w sali
us³ugiwali mi i co rusz, przynosili nowe,
smaczne zak¹ski. Po skoñczonym posi³ku uwa¿nie rozejrza³am siê po pomieszczeniu i dostrzeg³am na cianach dziwne
malowid³a. Sztuka wikiñska podzielona
by³a na szeæ okresów: Oseberg, Borre,
Jellinge, Mammen, Ringerike i Umes. Te
obrazy zapewne nale¿a³y do gatunku Oseberg - motyw " bestii chwytaj¹cej". Przedstawia³y stwory z g³ow¹ w kszta³cie maski ze skrêconym cia³em i drapie¿nymi
³apami. Nie by³y zbyt piêkne. Kiedy tak
przygl¹da³am siê tym "wspania³ym" obrazom, podszed³ do mnie jaki ma³y, krêpy cz³owieczek i zacz¹³ co bardzo szybko mówiæ.
Oczywicie nie zrozumia³am ani jednego s³owa z tego, co powiedzia³, jednak
z mimiki jego twarzy doskonale mo¿na
by³o odczytaæ zdenerwowanie i gniew. Po
d³u¿szej chwili zorientowa³am siê, ¿e
z³oæ skierowana jest w moj¹ stronê.
Wszystkie twarze wpatrywa³y siê we
mnie. Zaczê³am rozgl¹daæ siê i szukaæ
przyczyny tej sytuacji. Po chwili wiedzia³am ju¿, o co im chodzi. Mój discmen
przyczepiony do d¿insów przesta³ graæ.
Skoñczy³o siê ostatnie nagranie i p³yta
wy³¹czy³a siê. Nie zastanawiaj¹c siê d³u¿ej uruchomi³am go ponownie, gdy¿ nie
chcia³am oberwaæ pierwszym z brzegu
toporem. Ludzie wrócili do jedzenia, a
ma³y cz³owieczek uda³ siê na swoje miejsce.
Po skoñczonym posi³ku trzech mê¿czyzn zaprowadzi³o mnie do du¿ej komnaty, w której znajdowa³o siê piêkne ³ó¿ko z baldachimem. By³a to moja sypialnia. Pada³am z nóg i od razu usnê³am. Nie
wiem jak d³ugo spa³am. Obudzi³am siê i
zauwa¿y³am, ¿e p³yta ju¿ nie gra. Kiedy
chcia³am w³¹czyæ j¹, po raz kolejny, discmen zupe³nie nie reagowa³. Baterie
wysiad³y! I co ja mia³am zrobiæ? Przecie¿ nie mog³am tam zostaæ do rana, kiedy s³u¿ba przyjdzie i zobaczy, ¿e moje
cudo milczy! Oni mogliby mnie zabiæ.
By³am ca³a roztrzêsiona. Postanowi³am
opuciæ tê warowniê zanim nadejdzie
dzieñ. Cichutko otworzy³am drzwi i zesz³am po krêtych schodach. By³o bardzo
ciemno i musia³am uwa¿aæ, ¿eby nie
wejæ na jaki dziwny przedmiot i nie
narobiæ ha³asu. Po paru minutach znalaz³am siê w tym samym pomieszczeniu, w
którym wczoraj jad³am pieczonego dzika. Teraz ju¿ wiedzia³am jak stamt¹d

wyjæ, gdy¿ do pomieszczenia prowadzi³a tylko jedna droga. Kiedy wysz³am na
dziedziniec, otuli³a mnie bezgraniczna
ciemnoæ, a zimno przeniknê³o a¿ do koci. W³aciwie nic nie widzia³am i nie
wiem, jakim cudem uda³o mi siê znaleæ
bramê oraz wysoki mur otaczaj¹cy ca³y
plac. Mo¿na powiedzieæ, ¿e moc by³a ze
mn¹. Zaczê³am wdrapywaæ siê na przeklêty mur, który by³ tak brudny i liski, i¿
praktycznie nie pozwala³ mi na szybkie
posuwanie siê w górê. Po omacku dosz³am do samej góry. Gdy by³am ju¿ bliska szczytu, moja noga zelizgnê³a siê z
kamienia i zawis³am, trzymaj¹c siê jedynie rêkoma. Niestety, nie wytrzyma³y i ju¿
po chwili le¿a³am na ziemi z g³ow¹ wetkniêt¹ miêdzy beczki. Jako pozbiera³am
siê i ponowi³am próbê. Po raz drugi le¿a³am w s³omie, ale tym razem g³owa by³a
ju¿ we w³aciwym miejscu. No có¿, nie
popuci³am. Wesz³am jeszcze raz i znalaz³am siê po drugiej stronie muru. Pokona³am wysoki mur, ale co ja mia³am zrobiæ w lesie, w którym buszuj¹ wyg³odnia³e bestie pragn¹ce mojej krwi? Jak ja
siê ba³am. Próbowa³am zdj¹æ piercionek,
ale on ani drgn¹³. Zaczê³am myleæ o
moim domu: mamie, która zapewne siedzi w kuchni, moim kochanym kocie, który pi s³odko na moim krzele i wci¹¿
skrzecz¹cej papudze, która nie daje chwili
wytchnienia swoim strunom g³osowym.
Pomyla³am nawet o mojej nadopiekuñczej ciotce i jej rozpieszczonym dziecku.
Ja naprawdê chcia³am wróciæ do domu!
Tylko jak, jak ja mia³am to zrobiæ? Usiad³am pod drzewem i nagle poczu³am, ¿e
po policzkach sp³ywaj¹ mi ³zy. Rozbecza³am siê jak ma³e dziecko i w mylach
przeklina³am ten okropny piercionek.
P³aka³am i p³aka³am. Kiedy wreszcie
uspokoi³am siê i otworzy³am oczy zobaczy³am, ¿e le¿ê pod ³awk¹ w parku, a ludzie przygl¹daj¹ mi siê z lekkim zdziwieniem. By³am w swoim domu. No, mo¿e
nie zupe³nie, gdy¿ ja raczej nie mieszkam
w parku, ale by³am w swoim wiecie!
Spojrza³am na swój palec, gdzie powinien
znajdowaæ siê piercionek, ale go tam nie
by³o. Znikn¹³. W lekkim szoku, chwiejnym krokiem uda³am siê do domu mojej
ciotki. Szczêliwa i ca³a w skowronkach
wyca³owa³am mamê, kota, a nawet ciotkê i stwierdzi³am, ¿e wolê jej towarzystwo ni¿ bandy dzikich ludzi z pó³nocy.
Paula Kosela
Publiczne Gimnazjum w Objedzie
Praca nagrodzona w konkursie dziennikarskim o "Z³ot¹ Kotwicê". Pierwotny tytu³:
"Przesz³oæ skrywa wiele tajemnic". (z)

Jak to robi¹ w Budowie

Lgn¹ do kultury

Fot.: J. Maziejuk

Od kilku lat obserwujê zubo¿enie polskiej wsi. Ronie bezrobocie, powiêkszaj¹ siê obszary biedy, likwiduje siê szko³y i orodki zdrowia. Ludzie musz¹ doje¿d¿aæ kilkadziesi¹t
kilometrów do pracy - jeli w ogóle j¹ maj¹, aby z³o¿yæ podpis w gminie musz¹
jechaæ kilkanacie kilometrów rowerem, bo nie maj¹ pieniêdzy na autobus.

Zespó³ Wita Wio z Potegowa wszêdzie spotyka siê z entuzjastycznym przyjêciem
Mieszkañcy wsi maj¹ te¿ utrudniony
dostêp do specjalistycznej opieki zdrowotnej (stomatolog, pediatra itp.). Niemniej jednak bujnie rozwija siê ¿ycie kulturalne na naszych wsiach. Jak grzyby
po deszczu powstaj¹ liczne stowarzyszenia (w mojej okolicy jest ich kilka,
np. "Ogniwo" w Jaworach, "Speranda" w Niepoglêdziu).
U nas, w Budowie jest Biblioteka
Publiczna i prê¿nie dzia³aj¹ca wietlica
wiejska. Z inicjatywy mojej mamy, Zofii
Skwierz, pe³ni¹cej funkcjê so³tysa oraz
kilkunastu kobiet powsta³o stowarzyszenie "Pomorzanki", do którego i ja mam
przyjemnoæ nale¿eæ. Mama moja, wraz
z jedn¹ z pracownic Urzêdu Gminy, pani¹ Mart¹ £om¿¹, napisa³y program, który zatytu³owa³y: "Las sprzyja przedsiêbiorczym". Program ten wys³a³y do
Warszawy, gdzie zosta³ zaakceptowa-

ny i przyznano nam 5 tysiêcy z³otych
na dzia³alnoæ naszego stowarzyszenia.
Za pieni¹dze te zakupi³ymy naczynia
(garnki, talerze, sztuæce, szklanki), kuchenkê gazow¹ oraz meble. Wymalowa³ymy wietlicê, po³o¿y³ymy wyk³adziny pod³ogowe. Zakupione zosta³y te¿
ksi¹¿ki i pomoce naukowe do Biblioteki
(atlas geograficzny, ksi¹¿ki historyczne,
Pismo wiête itp.).
Latem, w czasie wakacji, kiedy kobiety chodz¹ "za chlebem" zbieraæ runo
lene, mama, która jest instruktorem wietlicy, opiekuje siê ich dzieæmi, prowadz¹c
z nimi zajêcia i sporz¹dzaj¹c im posi³ki.
Nasze stowarzyszenie organizuje te¿
ró¿ne imprezy kulturalne, na przyk³ad
wieczorki z okazji Dnia Seniora, Dnia
Matki, Dnia Dziecka, spotkania op³atkowe dla osób starszych i samotnych.
Spotykamy siê raz w miesi¹cu przy

kawie i ciecie, które same wczeniej pieczemy w wietlicy. Na cotygodniowych
zebraniach omawiamy bie¿¹ce sprawy,
planujemy dzia³alnoæ stowarzyszenia.
Organizujemy wspólnie z Ochotnicz¹
Stra¿¹ Po¿arn¹ festyny okolicznociowe, z których czeæ dochodu przeznaczana jest na remont dachu naszego zabytkowego kocio³a.
Stowarzyszenie "Pomorzanki" wspomaga biedne i ubogie rodziny w Budowie, zaopatruje je w ¿ywnoæ, szuka sponsorów. Staramy siê wspieraæ ludzi poprzez zapewnianie im rozrywek, zajêæ
kulturalnych i owiatowych organizowanych w Bibliotece i wietlicy - filii
Gminnego Orodka Kultury w Dêbnicy Kaszubskiej.
Katarzyna Skwierz
Budowo
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Ludzie
potrafi¹

Fot.: J. Maziejuk

W grudniu 2003 roku Zespól Szkó³ Agrotechnicznych
w S³upsku otrzyma³ z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dotacjê na realizacjê projektu szkoleniowego "Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Wie pomorska piêknieje
Powodem wybrania takiego tematu
szkolenia by³o rosn¹ce zainteresowanie
mieszkañców wsi uczestnictwem w Pomorskim Programie Odnowy Wsi. W programie tym mieszkañcy maj¹ szanse uzyskania znacz¹cych rodków finansowych
na realizacjê zadañ inwestycyjnych ujêtych w opracowanych przez nich strategiach rozwoju so³ectw.
Dotychczas inicjatywy mieszkañców wsi wspomagane by³y finansowo z
bud¿etu gminy i bud¿etu wojewódzkiego. Od bie¿¹cego roku istnieje te¿ szansa uzyskania rodków finansowych na
wdro¿enie lokalnych strategii rozwoju
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokoæ dotacji na realizacjê projektów zg³aszanych przez mieszkañców wsi w latach
2004 - 2006 mo¿e wynieæ nawet 450 ty40

siêcy z³otych. Gmina winna dofinansowaæ projekt w wysokoci minimum 20
proc. jego wartoci.
G³ównym celem szkoleñ jest przygotowanie liderów obszarów wiejskich
do pozyskania dodatkowych rodków finansowych na wdra¿anie opracowanej
przez mieszkañców i zaakceptowanej
przez gminê strategii rozwoju wsi.
Uczestnicy ka¿dego otrzymaj¹ niezbêdn¹ wiedzê u³atwiaj¹c¹ im opracowanie
strategii oraz napisanie projektu. Za³o¿ono, ¿e ka¿de szkolenie odbywaæ siê bêdzie na trzech sesjach przez trzy tygodnie
- w pi¹tki i soboty. W sumie przygotowano 30 godzin zajêæ.
Uczestnicy doje¿d¿aj¹ na zajêcia w
ramach delegacji lub na koszt w³asny.
Szkolenie jest nieodp³atne. Po jego zakoñczeniu wszyscy otrzymuj¹ imienne
zawiadczenia. Projekt zak³ada przeszkolenie 40 liderów z powiatu s³upskiego - z wsi nie uczestnicz¹cych dotychczas w Pomorskim Programie Odnowy
Wsi.
Pierwsza grupa licz¹ca oko³o 25 osób
ukoñczy³a ju¿ szkolenie i aktualnie pracuje w so³ectwach nad opracowaniem
strategii rozwoju. Zajêcia dla niej odbywa³y siê w Gminnym Orodku Kultury w
G³obinie. Druga grupa licz¹ca oko³o 40
osób odbêdzie szkolenie w dniach 14-15,
21-22, 28 i 29 maja w Zespole Szkó³
Agrotechnicznych w S³upsku. Zajêcia
poprowadz¹ nauczyciele - Maria i Jan
Perz, pomagaæ im bêdzie Barbara Burzyñska ze s³upskiej Delegatury Pomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego w
Gdañsku.
Maria i Jan Perz
Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych
w S³upsku

Bank Gospodarki ¯ywnociowej SA w S³upsku
- jako polski bank specjalizuj¹cy siê w obs³udze
rolnictwa i umo¿liwiaj¹cy rolnikom korzystanie
ze rodków unijnych - postanowi³ zaznajomiæ m³odzie¿ szkoln¹ ze swoj¹
dzia³alnoci¹ i oferowanymi produktami.
W tym celu w Zespole Szkó³
Agrotechnicznych im. W³adys³awa Reymonta w S³upsku

Bank
dla wszystkich
przeprowadzono konkurs pod
nazw¹ Bank przyjazny wszystkim. Poprzedzony zosta³ on
prelekcjami przeprowadzonymi
w dwudziestu jeden klasach
przez pracownika banku - pani¹
Jolantê Ka³wak. W czasie tych
spotkañ uczniowie zdobyli teoretyczn¹ wiedzê niezbêdn¹ im w
konkursie oraz dowiedzieli siê
jak za³o¿yæ rachunek osobisty w
BG¯.
Fina³ konkursu odby³ siê 22
kwietnia br. Na podsumowaniu
obecny by³ zarówno dyrektor
BG¯ SA w S³upsku Rafa³ Micha³kiewicz , j a k i d y r e k t o r
s z k o ³ y - Marianna Matias.
Pierwsze miejsce w konkursie
zaj¹³ Piotr Kamiñski z klasy I
TAa, drugie - Marta Mielewczyk z klasy IV LAa, trzecie £ukasz Wonitowy z klasy I LP.
Ponadto wyró¿nienia otrzymali: Anna Antoñ z klasy I TAa,
Izabela Sawczak z klasy II
TAb, Marta Kuzio z klasy II
TAb i Mateusz Wilusz z klasy
II TAa. Laurecai otrzymali nagrody ufundowane przez BG¯.
El¿bieta Ragen - Chmiel
Zespó³ Szkó³ Agrotechnicznych
w S³upsku

Damnickie Spotkania Integracyjne

W krainie bajki
europejskiej

Integracja osób niepe³nosprawnych z osobami pe³nosprawnymi to budz¹cy wci¹¿ wiele
emocji problem spo³eczny. Wa¿ne jest wspó³istnienie ludzi w ramach jednej grupy. Dzieci, wspó³pracuj¹c w grupie, spontanicznie nawi¹zuj¹ kontakty, uczestnicz¹ w decyzjach
grupy, pe³ni¹ role spo³eczne, postrzegaj¹ samych siebie i s¹ postrzegani przez innych
jako cz³onkowie grupy.
tegracyjnych wziê³y
udzia³ dzieci z
Orodka oraz Zespo³u Szkó³ w Damnicy. Dla uczniów
grupy przedszkolnej
oraz dzieci m³odszych z lekk¹ niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ zorganizowano ,,Spotkanie w
Stumiolowym Lesie''.
W styczniu goæmi
Orodka
Szkolno-Wychowawczego
byli
uczniowie klasy Ib
z Zespo³u Szkó³ w
Damnicy. Uczestniczyli w imprezie
pod has³em ,,W
krainie bajki europejskiej''. G³ównym celem imprezy
by³o kszta³towanie
umiejêtnoci
wspó³dzia³ania w
grupie oraz rozwijanie postaw toleKszta³towanie umiejêtnoci wspó³dzia³ania w grupie, rozwija- rancji. Spotkanie
nie postaw tolerancji
odby³o siê w biblioIntegracja daje osobom niepe³no- tece, a wziê³o w nim udzia³ 170 uczniów
sprawnym mo¿liwoæ wzrastania, samo- z Zespo³u Szkó³ w Damnicy oraz 15 z
stanowienia i uczestniczenia w ¿yciu spo- OSW.
Uczniowie pracowali w dobranych
³ecznym i kulturowym, natomiast od zdrowych wymaga koniecznoci rozumienia celowo i zró¿nicowanych pod wzglêdem
problemów niepe³nosprawnych. Proces sprawnoci intelektualnej piêcioosobointegracji jest uzale¿niony od w³aciwej wych grupach integracyjnych. Dzieci lowspó³pracy nauczycieli szkó³ specjal- sowo wybiera³y znaczek z nazw¹ zesponych z placówkami ogólnodostêpnymi. ³u. W grupach spotka³y siê Kopciuszki,
Orodek Szkolno - Wychowawczy w Kubusie, Czerwone Kapturki, Z³ote RybDamnicy od kilku lat realizuje ten pro- ki, Krasnoludki. Doæ szybko minê³a treces w ramach zajêæ biblioterapeutycz- ma i niesmia³oæ maluchów, a praca w
bajkowych grupach przebiega³a zgodnie.
nych.
Dzieci wspólnie poznawa³y twórW zorganizowanych spotkaniach in-

czoæ europejskich pisarzy. Sprawnie poradzi³y sobie z uk³adaniem puzzli obrazkowych, rozwi¹zywaniem zagadek o postaciach z popularnych bajek. Wspó³pracuj¹c w grupie, malowa³y bajkowe ilustracje, które stworzy³y wspania³¹ galeriê eurpejskiej bajki. Wiele emocji
wzbudzi³o wskazywanie w labiryncie
drogi Kopciuszka, Czerwonego Kapturka i nie¿ki do celu. Dzieci mog³y
wykazaæ siê znajomoci¹ bajek w oparciu o fragmenty popularnych filmów
animowanych. Po obejrzeniu fragmentu bajki, musia³y podaæ jej tytu³.
Czas umila³y integracyjne zabawy
muzyczno-ruchowe. Ka¿dy uczestnik
otrzyma³ pami¹tkowy medal, który dumnie prezentowa³ swoim kolegom. By³y
tak¿e niespodzianki w postaci nagród oraz
s³odyczy, które przyjêto z wielk¹ radoci¹.
W ramach lokalnej integracji organizowane s¹ Damnickie Betlejki, Konfrontacje Kulturalne, przedstawienia
teatrzyku ,,Kacperek'', odwiedziny
m³odzie¿y ze s³upskich szkó³ rednich.
Zespó³ Szkó³ w Damnicy prowadzi
gminne spotkania integracyjne klas
pierwszych oraz "zerówek", konkursy
matematyczne, polonistyczne, recytatorskie, organizuje obchody Dni Ziemi,
Dzieñ Patrona.
Prowadzone formy integracji sprzyjaj¹ wszechstronnemu rozwojowi dzieci,
dostarczaj¹ wszystkim ró¿norodnych dowiadczeñ spo³ecznych, dziêki czemu stymuluj¹ ich rozwój spo³eczno-emocjonalny. S¹ korzystne zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Od pedagogów wymagaj¹ cis³ego wspó³dzia³ania, szczególnego zaanga¿owania, twórczych dzia³añ
oraz zastosowania innowacyjnych metod
nauczania. Sensowne i wartociowe wydaje siê kontynuowanie tego rodzaju
dzia³añ przez placówki owiatowe.
Iwona Mêdrkiewicz
Jolanta Kozyrska
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Radny powiatowy, Stanis³aw Jank z Dêbnicy Kaszubskiej
jest jedynym kandydatem z powiatu s³upskiego, który bêdzie ubiega³ siê o miejsce w Parlamencie Europejskim.
Kandyduje z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Urodzi³ siê w 1949 roku w £¹czyñskiej Hucie, w gminie Chmielno, w powiecie kartuskim. W Kartuzach ukoñczy³
Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Studia wy¿sze
ukoñczy³ w Szkole G³ównej Gspodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, a studia podyplomowe - w Akademii Rolniczej we
Wroc³awiu. Jest doktorem weterynarii,
oficerem rezerwy Marynarki Wojennej.
Pracowa³ jako lekarz weterynarii w
Potêgowie. Nastêpnie by³ kierownikiem
Lecznicy dla Zwierz¹t w Dêbnicy Kaszubskiej. Przez dziesiêæ lat prowadzi³
prywatn¹ praktykê weterynaryjn¹. Od
2000 roku by³ zastêpc¹ Powiatowego
Inspektora Sanitarnego dla Miasta i
Powiatu S³upskiego. Od 2004 roku jest
kierownikiem Granicznego Punktu
Kontroli Sanitarnej w Ustce.
Dziewiêæ lat pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Gminnej Rady Narodowej w
Dêbnicy Kaszubskiej. W kadencji 1998
-2002 by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego
Rady Powiatu S³upskiego. Przez dwadziecia lat pe³ni³ funkcjê prezesa Zarz¹du Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP, piêtnacie lat kierowa³ Oddzia³em rodkowopomorskim
Polskiego Towarzystwa Nauk Weteryna42

ryjnych. Jest inicjatorem powo³ania
oraz przewodnicz¹cym Stowarzyszenia
Pomocy Naukowej - gromadz¹cego
fundusze stypendialne dla m³odzie¿y
wiejskiej, uczêszczaj¹cej do szkó³ rednich oraz wiceprezesem Zarz¹du Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Gdañsku i cz³onkiem
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w
S³upsku.
Napisa³ ksi¹¿kê pt. "Weterynaria ludowa Kaszub" oraz kilkadziesi¹t artyku³ów zwi¹zanych z histori¹ Pomorza i weterynarii. By³ inicjatorem upamiêtnienia dzia³alnoci ks. dr wet. S. Gracza w
Lêborku, organizatorem zjazdu rodziny Jank i autorem opracowania historii jej siedmiu pokoleñ.
¯ona Genowefa jest nauczycielk¹ w
Zespole Szkó³ Rolniczych w S³upsku. Syn
Micha³ jest doktorem weterynarii, adiunktem w Szkole G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Karol - anglist¹ i prawnikiem, córka Joanna - studiuje
germanistykê na Uniwersytecie Gdañskim. - Zamierzam aktywnie uczestniczyæ w pracach Parlamentu Europejskiego, szczególnie w rozwi¹zywaniu
problemów rolnictwa i gospodarki
morskiej, gdy¿ rodowisko wsi pomorskiej ma w tym wzglêdzie wiele do zaoferowania naszym europejskim partnerom - mówi St. Jank. - Najwa¿niejsz¹
spraw¹ bêdzie odpowiednie zaanga¿owanie siê w tworzenie bud¿etu unijnego, aby Polska efektywnie mog³a siê
rozwijaæ. Drug¹ wa¿n¹ spraw¹ jest
przedstawienie problemów naszej gospodarki na forum Parlamentu Europejskiego. (z)
Kandydatami do Parlamentu Europejskiego innych s³upskich partii s¹: Robert Str¹k (LPR), Robert Górski (LPR),
Micha³ ¯abiñski (Samoobrona), Roman
Zag³oba (SLD), Klaudiusz Dyjas (SLD),
Eugeniusz Janowicz (Inicjatywa dla Polski), Zbigniew Szyca (Inicjatywa dla
Polski), Ewa Matuska (PO), Anna Bogucka - Skowroñska (UW), Adam Treder
(PiS), Krzysztof W³odarski (UPR), S³awomir Miluski (SdPl).

W spotkaniu wziêli udzia³
przedstawiciele Muzeum Pomorza
rodkowego w S³upsku. Targi w

Na targi
do Francji
Saint -Lo odbêd¹ siê w dniach 6-11
padziernika br., a ich honorowym
gociem bêdzie Polska. Maj¹ charakter handlowy, wielosektorowy i
przeznaczone s¹ dla szerokiej publicznoci.
W ocenie Francuzów Polska
jest krajem o bogatej historii i kulturze, której g³ównymi atutami s¹
ró¿norodnoæ rzemios³a i folkloru.
Gocie z Francji zainteresowani s¹
twórczoci¹ ludow¹, wytwórcami
wyrobów typowo polskich, zespo³ami folklorystycznymi, przemys³em i gastronomi¹.
Prezentacja naszego kraju w
Saint-Lo ma zachêciæ Francuzów
do podró¿y do Polski, tym, którzy
nie mog¹ podró¿owaæ - pozwoliæ
odkryæ nasz kraj.
(P. L.)

Fot.: J. Maziejuk

Do Parlamentu
Europejskiego

Starostwo s³upskie odwiedzili komisarze Targów Wystawienniczych w
Saint - Lo (Normandia)
we Francji - Beatrice i
Patrika Paul. Zaprosili
powiat s³upski do udzia³u w targach.

Czwartego maja w ca³ym kraju obchodzono tradycyjnie Dzieñ Stra¿aka

NAJBLI¯SZE
IMPREZY
Ogólnopolski Konkur s
Malarstwa Wspó³czesnego - Bielska Jesieñ 2003
36. Wystawa Zbiorowa
malarstwa - 4 czerwca 1 lipca, S³upsk, Ustka

Dzieñ
Dziecka
1 czerwca - Machowinko
(gm. Ustka)
Na imprezê sk³adaj¹ siê: II bieg prze³ajowy (sztafeta integracyjna), konkursy
i zabawy, s³odki poczêstunek. Uczestnicz¹ domy pomocy spo³ecznej.
Organizator: Dom Pomocy Spo³ecznej w Machowinku, 76-270 Ustka.

Jeden z wiêkszych konkursów w
Polsce. Organizuje go Galeria Bielska
BWA. Wybór prac, które znajd¹ siê na
wystawie, bêdzie przegl¹dem wspó³czesnego malarstwa i aktualnych poszukiwañ artystycznych m³odego pokolenia malarzy. Prezentowane bêd¹
prace z lat 2001 - 2003. Wystawê bêdzie mo¿na ogl¹daæ w Ba³tyckiej Galerii Sztuki w Ustce, ul. Zaruskiego 1a,
tel.(059) 814-60-89, w Galerii "Kameralna" w S³upsku, ul. Partyzantów 31a,
tel. (059) 842-57-64, oraz w Galerii
"Baszta Czarownic" w S³upsku, ul. F.
Nullo 8, tel.(059) 841-26-21.
Organizator: Ba³tycka Galeria Sztuki Wspó³czesnej, 76-200 S³upsk,ul. Partyzantów 31a, tel. (059) 842-56-74,
fax: (059) 841-19-49
email: info@baltic-gallery.art.pl

X
Miêdzynarodowe
Mistrzostwa Polski Policji
w Pó³maratonie o Puchar
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji - 5 czerwca, S³upsk Ustka

Bieg jest rozgrywany na dystansie 21
kilometrów 100 metrów. Start w Ustce,
meta w S³upsku. W mistrzostwach bior¹
udzia³ policjanci, reprezentanci Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Granicznej,
Biura Ochrony Rz¹du. Zawodnicy walcz¹ o zwyciêstwo w klasyfikacji dru¿ynowej (Puchar Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji) oraz w klasyfikacji
indywidualnej (Puchar Komendanta
G³ównego Policji). Pó³maratonowi towarzyszy festyn organizowany przez Urz¹d
Miejski w S³upsku ze s³upskim starostwem.
Organizator: Szko³a Policji, 76-200
S³upsk, ul. Kiliñskiego 42, tel.(059) 8417-201, fax. (059) 84-22-070, email:
spslupsk@pro.onet.pl, Polska Federacja
Sportu "Gwardia", S³upskie Policyjne
Towarzystwo Sportowe.

XXIX Ogólnopolski Zlot
Szlakami S³owiñskiego
Parku Narodowego - 4 - 6
czerwca (gm. Smo³dzino)
Rajdy piesze, rajd kolarski, regaty ¿eglarskie i konkurs wiedzy o S³owiñskim
Parku Narodowym.
Organizator: S³owiñski Park Narodowy, ul. Bohaterów Warszawy 1a, 76-214
Smo³dzino, tel. (059) 811-72-04,
fax: (059) 811-75-09
email: spn_park@sl.onet.pl,
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze, Oddzia³ Regionalny,
76-200 S³upsk, ul. Szarych Szeregów 1,
tel/fax: (059) 842-29-02, Urz¹d Gminy
Smo³dzino, ul. Kociuszki 3, tel.(059)
81-17-215, fax: (059) 81-17-460.

W ogólnopolskim biegu Tras¹ zwiniêtych torów bierze udzia³ kilkaset uczestników
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www.powiat.slupsk.pl; Zarz¹d Okrêgu
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, 76-200
S³upsk, al. 3 Maja 65a, tel. (059) 8436 3 - 4 1 , w w w. p z w - s l u p s k . p r v. p l ,
pzw_slupsk@poland.com

PSP. IX Filmy Rosyjskie
w Plakac ie Polsk im Czerwiec, S³upsk

Elektrownia wodna na rzece S³upi w Krzyni

Powiatowy
Konkurs
Plastyczny "Szlak Elektrowni Wodnych z Lotu
P t a k a - m alarstw o" 11 c z e r w c a , D êbn ica
Kaszubska
Dwuetapowy konkurs plastyczny dla
dzieci i m³odzie¿y umo¿liwiaj¹cy poznanie najpiêkniejszych miejsc na szlaku
elektrowni wodnych. Impreza po³¹czona
ze zwiedzaniem muzeum elektrowni wodnych oraz wystaw¹ fotografii elektrowni
widzianych z lotu ptaka. M³odzi uczestnicy mog¹ wyraziæ swoje emocje i wra¿enia w formie malarskiej.
Organizator: Gminny Orodek Kultury, 76-248 Dêbnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 65, tel. (059)81-31-270,
ENWOD w S³upsku.

M i st r z o st w a
P olski
Samorz¹dów w Pla¿owej
Pi³ce
S i a t kow ej
18 - 20 czerwca, Rowy
(gm. Ustka)
W rozgrywkach uczestnicz¹ reprezentanci samorz¹dów w wieku od 30 lat.
Nie mog¹ to byæ zawodnicy klubów siatkarskich I, II i III-ligowych. Na imprezê
sk³adaj¹ siê ponadto: prezentacje osi¹gniêæ regionów i degustacjê potraw kuchni regionalnej. Organizatorzy zapewniaj¹ darmowe korzystanie z kortów, basenu, sauny i si³owni, a tak¿e rejs po morzu
galeonem pirackim. Zwyciêska dru¿yna
otrzyma Puchar oraz siedmiodniowe
wczasy w Rowach.
Organizator: Urz¹d Gminy w Ustce,
ul. Dunina 24, tel. (059) 814-60-44,
fax: (059) 814-42-57
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email: urzad@ustka.ug.gov.p;.
Pomorska Firma Promocji i Reklamy
JATO , 76-200 S³upsk, ul. Jednoci Narodowej 3.

Mistrzostwa Polski w Pla¿owej
Pi³ce
No¿nej
BEACH SOCCER SHOW
2004 - 24 - 27 czerwca,
Ustka
Impreza odbywa siê na pla¿y wschodniej. Rozgrywki po³¹czone s¹ z meczami
reprezentacji polskich gwiazd pi³karskich.
Organizator: Polska Federacja Beach Soccer, Centrum Kultury, Rekreacji i
Promocji, 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax: (059) 81-44-769,
email:ustka.promocja@mars.slupskpl

VII wiêto Ryby 2004 31 lipca - 1 sierpnia,
S³upsk, Plac Zwyciêstwa
Wydarzenie bran¿owo-rozrywkowe
promuj¹ce polsk¹ gospodarkê, przemys³
morski oraz przetwórstwo rybne. Promocja ziemi s³upskiej, atutów turystycznych
i ofert inwestycyjnych. Pokazy kulinarne, koncert zespo³u "Leszcze", Festiwal
Piosenki Szantowej, wystêpy kabaretowe,
wystêpy zespo³ów regionalnych, pokaz
sztucznych ogni, zawody wêdkarskie dla
VIP-ów. W dniach 19-20 czerwca, 26-27
czerwca, 3-4 lipca impreza zostanie przeprowadzona równie¿ w trzech wybranych
du¿ych miastach Polski.
Organizator: Urz¹d Miejski w S³upsku, Biuro Promocji i Integracji Europejskiej, 76-200 S³upsk, pl. Zwyciêstwa 3, tel.
(059) 848-84-41, www.slupsk.pl; Starostwo Powiatowe, 76-200 S³upsk, ul. Szarych Szeregów 14, tel. 842-54-17,

Wystawa plakatu towarzyszy Festiwalowi Rosja organizowanemu przez
M³odzie¿owe Centrum Kultury w S³upsku. Bêdzie mo¿na j¹ ogl¹daæ w Herbaciarni w Spichlerzu.
Organizator: Muzeum Pomorza
rodkowego, 76-200 S³upsk, ul. Dominikañska 5-9, tel. (059) 842-40-81,
fax. (059)842-65-18
email: muzeum@mars.slupsk.pl,
http://www.mars.slupsk.pl/mps

Realizacja Miêdzynarodowego Projektu "TWIN
TOWN" - 1 - 4 lipc a ,
Kobylnica
Impreza wi¹¿e siê z wizyt¹ delegacji
samorz¹dowych z czterech zaprzyjanionych z gmin¹ Kobylnica pañstw zachodnich - Szwecji, Belgii, Estonii i Finlandii. Prezentacja dorobku artystycznego
gmin, seminaria edukacyjne, forum gospodarcze, pokaz umiejêtnoci kulinarnych, zabawa integracyjna pokaz sztucznych ogni.
Organizator: Urz¹d Gminy, 76-251
Kobylnica, ul. G³ówna 20, tel./fax.(059)
84-29-070 do72
www.kobylnica.gminyrp.pl;
email: kobylnica@gminy.pl

wiêto Ryby promuje polskich rybaków

VI Jarmark Gryfitów 1 lipca - 31 sierpnia,
S³upsk

przez kulturê masow¹. Ich wspólna praca
jest ironicznym spojrzeniem na wiat nierealny i sztuczny, lecz powszechny w
wymiarze globalnym. Wystawê bêdzie
mo¿na ogl¹daæ w Ba³tyckiej Galerii Sztuki w Ustce.
Organizator: Ba³tycka Galeria Sztuki
Wspó³czesnej, 76-200 S³upsk, ul. Partyzantów 31a, tel. (059) 842-56-74,
fax. (059) 841-19-49
email: info@baltic-gallery.art.pl

Festiwal Sztucznych Ogni
- lipiec, Ustka

Jarmark Gryfitów nawi¹zuje do dawnych
targów na Placu Rybackim w S³upsku
Stare ksi¹¿ki, rzeby, obrazy, znaczki pocztowe, monety - wszystko na sprzeda¿. Wystêpy artystyczne.
Organizator: Muzeum Pomorza
rodkowego, 76-200 S³upsk, ul. Dominikañska 5-9, tel. (059) 842-40-81,
fax. (059) 842-65-18
email: muzeum@mars.slupsk.pl,
http://www.mars.slupsk.pl/mps

Miêdzynarodowy Rajd
Rowerowy Podd¹bie 2004
- 3 lipca, Ustka Podd¹bie

Jedna z najwiêkszych masowych imprez letnich w Ustce. Pokazy pirotechniczne oraz koncerty zespo³ów muzycznych na promenadzie i w porcie. Ekipy
bior¹ce udzia³ w festiwalu walcz¹ o nagrodê g³ówn¹ w wysokoci 10 tys. dolarów USA.
Organizator: Zwi¹zek Stowarzyszeñ
Usteckich, Centrum Kultury, Rekreacji i
Promocji, 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax. (059) 81-55-769, email:
ustka.promocja@mars.slupsk.pl

10 Mil Szlakiem Zwiniêtych Torów - 11 lipca,
Rowy - Podd¹bie (gm.
Ustka)
W biegu bior¹ udzia³ zawodnicy krajowi i zagraniczni w wieku powy¿ej 16
lat, posiadaj¹cy aktualne badania lekarskie. Dodatkowo odbêd¹ siê biegi dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej.
Organizator: Urz¹d Gminy, 76-270
Ustka, ul. Dunina 24, tel. (059) 814-6044, fax. (059) 814-42-57, Stowarzyszenie
Turystyczne Gminy Ustka "Klif", Jan Huruk, tel. 601671048, Stefan Gruszczyñski,
tel. 059 814-98-66.

Festiwal sztucznych ogni to prawdziwy
show dla turystów

Powiatowy Plener Malarski M³odzie¿y Szkó³ rednich Powiatu S³upskiego 16 - 24 lipca, Dêbnica Kaszubska
Plener zakoñczy siê wernisa¿em 24
lipca w czasie "Festynu Jagodowego"
przy "Stodole Sztuki" w Podolu Ma³ym.
Organizator: Starostwo Powiatowe,
76-200 S³upsk, ul. Szarych Szeregów 14,
tel. (059) 842-54-17, fax. (059) 842-7111, email: starostwo@powiat.slupsk.pl,
http://www.powiat.slupsk.pl;
Gminny Orodek Kultury w Dêbnicy
Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 65, tel.
(059) 81-31-270.

Rajd prowadzi ulicami Ustki i Szlakiem Zwiniêtych Torów do mety w Podd¹biu. Ka¿dy uczestnik otrzyma upominek, zwyciêzcy - nagrody rzeczowe.
Organizator: Urz¹d Gminy, 76-270
Ustka, ul. Dunina 24, tel. (059) 814-6044, fax. (059) 814-42-57, Stowarzyszenie
Turystyczne Gminy Ustka "Klif", Stefan
Gruszczyñski, tel. (059) 814-98-66, Jan
Huruk, tel. 601671048.

Katarzyna Górna & Jan
Pieni¹¿ek / Warszawa
"Instalacja/ Obiekty" 4 lipca - 1 sierpnia, S³upsk
Wspólny projekt artystów warszawskich, którzy pos³uguj¹ siê przedmiotami
zaczerpniêtymi z pop kultury tworz¹c
wiat wed³ug estetyki proponowanej

Tylko nad morzem mo¿na je¿dziæ rowerem po piaszczystej pla¿y
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X I O g ó l n o polsk i B ieg
im. El¿biety Gardu³y 17 lipca, Korzybie
Impreza o charakterze miêdzynarodowym. Uczestnicz¹ ekipy z kraju i zaproszone z partnerskiej gminy niemieckiej - Bomlitz. Rozegrany zostanie bieg
g³ówny, biegi m³odzie¿owe, Pla¿owy
Turniej Pi³ki Siatkowej.
Organizator: Urz¹d Miejski, 77-230
Kêpice, ul. Niepodleg³oci 7, tel. (059)
857-66-21/22/23, fax.(059) 857-66-24,
email: promocja_umg_kepice@wp.pl,
Zespó³ Szkó³, 77-231 Korzybie, ul. Dworcowa 6, tel. (059) 857-73-26
email: spkorzybie@poczta.onet.pl

Pierwsze mieszkanie
dla Domu Dziecka

6 maja br. uroczycie przekazano 13 wychowankom Domu
Dziecka w Ustce pierwsze samodzielne mieszkanie przy
ulicy Jagie³³y w S³upsku.

Dni Rzemios³ i Technik 24 lipca - 15 sierpnia,
Kluki (gm. Smo³dzino)
Przypomnienie starego rzemios³a i
dawnych technik pracy S³owiñców na ziemi s³upskiej. Prezentacja krycia trzcin¹
dachów, tkania na krosnach, wyplatania
koszy, naprawiania sieci rybackich, kopania torfu.
Organizator: Muzeum Pomorza
rodkowego, 76-200 S³upsk, ul. Dominikañska 5-9, tel. (059) 842-40-81, Muzeum
Wsi S³owiñskiej, Kluki 27, 76-214 Smo³dzino, tel. (059) 846-30-20.

IV Otwarte Mistrzostwa
Polski w Wyp³ukiwaniu
Bursztynu Z³oto Ba³tyku 25 lipca, Ustka
Po³awianie bursztynu sitem na pla¿y
wschodniej. W zawodach uczestnicz¹:
dziennikarze, politycy, ca³e rodziny, dzieci.
Organizator: Centrum Kultury,
Rekreacji i Promocji, 76-270 Ustka,
ul. Grunwaldzka 35, tel./fax. (059) 81-44769, tel.(059) 81-45-586, email:
ustka.promocja@mars.slupsk.pl

Rajd Rowerowy Zdobywamy Poligon NATO lipiec, Poligon w Wicku
Morskim
Mo¿liwoæ poznania wojskowego
poligonu. Przejazd do Jaros³awca i powrót
trasami poligonu.
Organizator: Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka", Klub Turystyki
Rowerowej "Bezkres" 76-270 Ustka,
ul. Grunwaldzka 35, tel. (059) 814-92-27,
Jerzy So³tysiak, tel. 0506508540.
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Dyrektor Domu Dziecka Iwona Niemasz, starosta s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski i wychowankowie udzielaj¹ wywiadu
Jest to efekt trwaj¹cych od blisko kali w warunkach zbli¿onych do domodwóch lat prac nad przekszta³ceniami tej wych. S¹ teraz du¿o bardziej samodzielplacówki, przy wydatnej pomocy Towarzystwa Nasz Dom w
Warszawie. Docelowo wychowankowie domu dziecka bêd¹
mieszkali w czterech jednorodzinnych domkach i mieszkaniu
w S³upsku.Jest to pierwsze tak
du¿e przedsiêwziêcie w skali kraju.
Na wniosek starosty s³upskiego Zdzis³awa Ko³odziejskiego, mieszkanie w S³upsku na potrzeby wychowanków przeznaczy³ prezydent S³upska Maciej
Kobyliñski, za co wszyscy s¹ mu Teresa Marciniak prezentuje rodzinn¹ kuchniê
niezmiernie wdziêczni. Gmina
miejska wyremontowa³a pomieszczenia, ni i odpowiedzialni za siebie i wspó³doa sponsorzy odpowiednio je wyposa¿yli. mowników.
Lokal o powierzchni ponad 145 m2
Tekst i zdjêcia:
zamieszkuje m³odzie¿ w wieku od 15 do
Leszek Kreft
20 lat. Wychowankowie maj¹ do dyspoRczecznik Prasowy
zycji dwie ³azienki, cztery sypialnie, poStarosty S³upskiego
kój telewizyjny, jadalniê, garderobê i
kuchniê. S¹ zadowoleni, ¿e bêd¹ miesz-

Dzieñ Otwartego Starostwa, 31 lipca, S³upsk
Zwiedzanie pomieszczeñ starostwa,
otwarcie wystawy wydawnictw powiatu,
spotkanie ze starost¹, wicestarost¹, przewodnicz¹cym Rady Powiatu, radnymi.

Organizator: Starostwo Powiatowe,
76-200 S³upsk, ul. Szarych szeregów 14,
tel. (059) 842-54-17
email: starostwo@powiat.slupsk.pl ;
http://www.powiat.slupsk.pl
Zdjêcia: Jan Maziejuk

