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Czy stajemy siê powiatem za-
mieszkiwanym przez wykszta³co-
ne, prê¿ne gospodarczo spo³eczeñ-
stwo? Czy powiat jest obszarem
zrównowa¿onego rozwoju, otwar-
tym na nowe technologie, przyja-
znym rozwojowi przedsiêbiorczo-
�ci?

Choæ mamy kaniku³ê i mo¿e siê wydawaæ, ¿e zwol-
nieni jeste�my z my�lenia na powa¿ne tematy, to jed-
nak s¹ to pytania zasadne, zaczerpniête zosta³y z obo-
wi¹zuj¹cej strategii rozwoju powiatu s³upskiego. Do siê-
gniêcia po ten temat sk³ania te¿ oceniana niedawno, sy-
tuacja na lokalnym rynku pracy  i prowadzona rekru-
tacja na wy¿sze uczelnie.

Okazuje siê, ¿e zainteresowanie m³odych ludzi
kszta³ceniem na studiach wy¿szych jest du¿e. Tylko do
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w ramach prowa-
dzonego na pocz¹tku lipca naboru na kierunki peda-
gogiczne i humanistyczne zg³osi³o siê trzy razy wiêcej
chêtnych ni¿ przygotowano miejsc. A w regionie mamy
jeszcze przecie¿ Wy¿sz¹ Szko³ê Zarz¹dzania, Wy¿sz¹
Szko³ê Biznesu Wiejskiego. Nabór studentów prowa-
dzi filia Uniwersytetu Szczeciñskiego. Sporo naszej
m³odzie¿y decyduje siê te¿ na studia w uczelniach Trój-
miasta i w Politechnice Koszaliñskiej.

Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e przez spore zaintereso-
wanie studiowaniem stajemy siê prê¿niejszym gospo-
darczo regionem? Na czerwcowej sesji Rady Powiatu,
na której przyjmowali�my m.in. sprawozdanie z dzia-
³alno�ci Powiatowego Urzêdu Pracy kwestiê bezrobo-
cia w�ród m³odzie¿y podnoszono najbardziej. Radni
podkre�lali, ¿e zatrudnienie absolwentów wy¿szych
uczelni, zw³aszcza Pomorskiej Akademii Pedagogicz-
nej, staje siê coraz wiêkszym problemem.

Coraz czê�ciej mówimy o klimacie dla rozwoju
przedsiêbiorczo�ci. Przy ka¿dej okazji staramy siê pod-
kre�laæ nasz¹ przychylno�æ dla rozwoju biznesu. Ale
czy przek³ada siê to na konkretne efekty? Czy dostrze-
gamy o¿ywienie gospodarcze w regionie? Czy rozwój
firm przek³ada siê na przyrost miejsc pracy, poprawê
kondycji ekonomicznej przedsiêbiorstw?

Z przykro�ci¹ trzeba stwierdziæ, ¿e czê�ciej jeste-
�my zaskakiwani z³ymi wiadomo�ciami ni¿ dobrymi,
¿e gdzie� ro�nie zatrudnienie, powstaje nowa hala pro-
dukcyjna, czy tworzy siê od podstaw nowe du¿e przed-
siêbiorstwo. Raczej s³yszymy o k³opotach firm. Pobu-
dzanie do inwestowania kapita³u rodzimego i zagranicz-
nego okazuje siê niezwykle trudne.

   Drodzy Czytelnicy!
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gdzie s¹ najwiêksze problemy spo³eczne, to perspekty-
wy du¿ej grupy mieszkañców powiatu s³upskiego nie
bêd¹ najja�niejsze.

                                                         Zdzis³aw Ko³odziejski
                                                                   Starosta S³upski
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Z obrad XVIII sesji Rady Powiatu

Aktywizacja
bezrobotnych

Jak mówi³ Janusz Cha³ubiñski, dy-
rektor Powiatowego Urzêdu Pracy w
S³upsku, w 2003 roku w dzia³aniach
PUP szczególnie skupiono siê na pro-
mowaniu aktywno�ci zawodowej, po-
mocy bezrobotnym w przystosowaniu
siê do nowej sytuacji spo³ecznej, iden-
tyfikacji predyspozycji zawodowych
bezrobotnych oraz okre�laniu mo¿liwo-
�ci przekwalifikowania siê bezrobot-
nych.

 Z us³ug doradców zawodowych sko-
rzysta³o w sumie 5017 osób. Na szkole-
nia skierowano 1574 osoby. Szkolenia
organizowano ze �rodków Funduszu Pra-
cy, w ramach �rodków przyznanych na
realizacjê programów: �Pierwsza Praca�,
�Gryf�, �Ster� oraz ze �rodków Pañstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych.

W 2003 roku upowszechniano dzia-
³alno�æ klubów pracy w gminach po-
wiatu. Po�rednicy pracy sukcesywnie
analizowali sytuacjê na lokalnym, kra-
jowym i europejskim rynku, dziêki cze-
mu urz¹d pracy szybko reagowa³ na
zmiany dokonuj¹ce siê w sferze struk-
tury i nowych form zatrudnienia. Re-
zultaty tej dzia³alno�ci mo¿na by³o za-
obserwowaæ w postaci nap³ywaj¹cych
ofert zatrudnienia.

W 2003 roku do Powiatowego Urzê-
du Pracy wp³ynê³o w sumie 7339 ofert
pracy, w tym 4702 z powiatu. W ramach
robót publicznych zatrudniono 901 osób,
a przy pracach interwencyjnych 674 oso-
by. Podpisano 12 umów z po¿yczkobior-
cami na dzia³alno�æ us³ugow¹ i 11 umów
na dzia³alno�æ handlow¹. Udzielono po-
¿yczek na dodatkowe miejsca pracy na
kwotê 2.211.500 z³. Dziêki po¿yczkom

tym pracê otrzyma³o 65 bezrobotnych.
PUP realizowa³ piêtna�cie programów, w
tym siedem w ramach programów woje-
wódzkich, to jest: STER - wojewódzkie-
go programu wspierania ponownego za-
trudnienia osób zwalnianych z restruktu-
ryzowanych przedsiêbiorstw przemys³u
okrêtowego, GRYF - wojewódzkiego pro-
gramu wspieraj¹cego rozwój gospodarczy
i tworzenie miejsc pracy w oparciu o wy-
korzystanie tradycji i zasobów przyrod-
niczych regionu.

Dziêki dodatkowo pozyskanym
�rodkom w ramach robót publicznych
pracê podjê³o 444 bezrobotnych, do
prac interwencyjnych skierowano 282
osoby, w szkoleniach uczestniczy³y 572
osoby. W ramach programu �Pierwsza
praca� sta¿e odby³o 502 bezrobotnych
absolwentów.

W grudniu 2003 roku liczba bezro-
botnych zarejestrowanych w Powiato-
wym Urzêdzie Pracy wynosi³a 23.850
osób, w tym w powiecie - 12.929 osób.
W analogicznym okresie 2002 roku licz-
by te wynosi³y odpowiednio: 24.386 i
13.380 osób. W 2003 roku zak³ady pra-
cy zwolni³y w ramach zwolnieñ grupo-
wych 216 pracowników.

Jako pierwszy g³os w dyskusji zabra³
radny Pawe³ Gonera z G³ówczyc. Wyra-
zi³ swój niepokój z powodu du¿ej ilo�ci
bezrobotnych m³odych ludzi. Jego zda-
niem przyczyn¹ tego stanu jest brak �rod-
ków finansowych na kszta³cenie siê m³o-
dzie¿y. Radny zaapelowa³ o pomoc dla
m³odych mieszkañców powiatu, którzy
przyuczaj¹ siê do zawodu w cechu rze-
mios³ ró¿nych i musz¹ p³aciæ za egza-
min czeladniczy 700 z³. Dla wielu jest
to bariera nie do pokonania.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Ja-
nusz Grzybowski z Ustki poruszy³ pro-
blem pielêgniarek, którym po 1 stycznia
przysz³ego roku grozi utrata pracy w
zwi¹zku z brakiem uprawnieñ. Zaapelo-
wa³ do dyrektora Powiatowego Urzê-
du Pracy o zainteresowanie siê tym pro-
blemem i przygotowanie programu
szkoleñ dla tego �rodowiska.

Rada Powiatu podjê³a cztery uchwa-
³y o dokonanych zmianach w bud¿ecie
powiatu s³upskiego na 2004 rok, zmieni-
³a uchwa³ê okre�laj¹c¹ procedurê uchwa-
lania bud¿etu powiatu. Rada wypowie-
dzia³a siê w sprawie zawarcia porozumie-
nia pomiêdzy powiatem s³upskim a mia-
stem S³upskiem o powierzeniu przez po-
wiat zadañ kontrolnych Spo³ecznej Stra-
¿y Rybackiej, a tak¿e w sprawie zasad
czê�ciowego lub ca³kowitego zwalnia-
nia rodziców z op³at za pobyt ich dzieci
w rodzinach zastêpczych oraz z op³at
ponoszonych za pobyt dzieci w placów-
kach opiekuñczo-wychowawczych.
Rada podjê³a te¿ uchwa³ê o zmianie pla-
nu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.

Radni popieraj¹c interpelacjê radne-
go S³awomira Ziemianowicza zgodzili
siê, aby Rada wys³a³a swoje negatywne
stanowisko do Ministra Sprawiedliwo�ci
w sprawie rejonizacji dzia³ania s¹du re-
jonowego i prokuratury, w wyniku której
miasto i gmina Kêpice przyporz¹dkowa-
na zosta³a w³a�ciwo�ci S¹du Rejonowe-
go i Prokuratury Rejonowej w Miastku.

                         Jolanta Sienkiewicz
                    Naczelnik Biura Rady
                         Powiatu S³upskiego

                            Fot.: Jan Maziejuk

Na XVIII sesji Rady Powiatu S³upskiego (29 czerwca br.) radni debatowali
g³ównie nad sprawozdaniem z realizacji w 2003 roku �Programu przeciw-
dzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie s³up-
skim na lata 2003-2006�.

Na XVIII sesji Rady Powiatu S³upskiego (29 czerwca br.) radni debatowali
g³ównie nad sprawozdaniem z realizacji w 2003 roku �Programu przeciw-
dzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie s³up-
skim na lata 2003-2006�.
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Przygotowanie do sezonu

Pomorze dla
turystów?
W powiecie s³upskim i mie�cie S³upsku przygotowano dla turystów
w 127 ró¿nych obiektach ponad 14,5 tysi¹ca miejsc noclegowych. �rednio
us³ugodawcy podnie�li o po³owê ceny za wypoczynek i biletów za wstêpy do
obiektów turystycznych. Podniós³ siê za to standard obiektów ogólnodostêp-
nych, kwater prywatnych i campingów, dla turystów przygotowano równie¿
bogatsz¹ ofertê rekreacyjno - kulturaln¹.

W samym S³upsku jest 11 obiektów
z 680 miejscami noclegowymi. W po-
wiecie swoje us³ugi �wiadczyæ bêdzie te¿
oko³o 40 gospodarstw wiejskich, które
dysponuj¹ oko³o 450 ³ó¿kami. Najwiê-
cej gospodarstw jest w gminach: Smo³-

Pomorze dla
turystów?

Czy tury�ci bêd¹ zadowoleni z tegorocznego lata?

dzino, Ustka,
G³ówczyce i Dêbni-
ca Kaszubska.
W Rowach, Dêbi-
nie, Podd¹biu,
Krzyni do dyspo-
zycji go�ci przygo-
towano oko³o 350
domków letnisko-
wych.

Baza i ceny
Z informacji

p r z e d ³ o ¿ o n y c h
przez gminy i ge-
storów bazy tury-
stycznej wynika, ¿e
w tym roku sezon
turystyczny potrwa
do 20 sierpnia. Na
czerwiec i drug¹
po³owê sierpnia
sprzedano zaled-
wie oko³o 15 proc.
skierowañ wczaso-
wych. Ponadto w
maju i czerwcu
obiekty wczasowe
wykorzystywane
by³y przez tzw.
�zielone szko³y�.
�rednio za osobo-
dzieñ gestorzy bazy
licz¹ sobie od 80 do
130 z³ w o�rodkach
wczasowych i pen-
sjonatach, a w kwa-

terach - od 25 do 45 z³. Osobodzieñ na
koloniach i obozach kosztuje od 60 do 65
z³. Do 10 czerwca sprzedano tylko 55
proc. miejsc w obiektach wczasowo - ko-
lonijnych. W sezonie czynnych bêdzie
piêæ schronisk: cztery schroniska szkol-

ne - w Gardnie Wielkiej, Kêpicach, Ob-
je�dzie, Smo³dzinie i jedno m³odzie¿o-
we - w Duninowie. W sumie w schroni-
skach tych przygotowano 155 miejsc noc-
legowych. Ca³oroczne schronisko m³o-
dzie¿owe w Szkole Podstawowej nr 5 w
S³upsku dysponuje 40 miejscami.

Dla obozów wêdrownych przygoto-
wano tylko jedn¹ trasê przebiegaj¹c¹
przez: Kêpice, S³upsk, Objazdê, Gardnê
Wielk¹, Smo³dzino, Smo³dziñski Las,
£ebê i Nowêcin. Po prostu opiekunowie
m³odzie¿owych obozów wêdrownych
nie wykazuj¹ zainteresowania innymi
trasami w powiecie s³upskim. Oddzia³
S³upski Polskiego Towarzystwa Schro-
nisk M³odzie¿owych zarezerwowa³ noc-
legi jedynie dla dwóch obozów wêdrow-
nych z Polski. Z powiatu s³upskiego wy-
jedzie piêæ grup na obozy wêdrowne po
Polsce.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e ceny skierowañ
na wczasy, wypoczynek dzieci i m³odzie-
¿y nie uwzglêdniaj¹ op³at miejscowych,
wstêpów do S³owiñskiego Parku Narodo-
wego, Muzeum Przyrodniczego SPN w
Smo³dzinie, Skansenu w Klukach itp.
Op³aty miejscowe pobierane bêd¹ w Ust-
ce, gminach: Ustka, Smo³dzino, G³ówczy-
ce i Dêbnica Kaszubska. Wynosz¹ od 0,70
do 1,60 z³ za dzieñ. Dzieci do lat o�miu
s¹ zwolnione z op³aty miejscowej. Wstê-
py na pla¿e we wszystkich miejscowo-
�ciach s¹ nieodp³atne. S³owiñski Park
Narodowy oraz obiekty towarzysz¹ce
udostêpnione s¹ dla turystów przez ca³y
rok z uwzglêdnieniem sezonowo�ci. Za
wstêp do Parku trzeba zap³aciæ 4 z³ (bilet
normalny), 2 z³ (ulgowy); do Muzeum
Przyrodniczego w Smo³dzinie - 3 z³ (nor-
malny); 1,50 z³ (ulgowy); na wie¿ê wi-
dokow¹ na Rowokole - 3 z³ (normalny),

ci¹g dalszy na str. 6
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1,50 z³ (ulgowy); na wie¿ê i pomost wi-
dokowy w Klukach - 2 z³ (normalny),
1 z³ (ulgowy); do Muzeum Przyrodnicze-
go w R¹bce i Rowach - 1 z³ (normalny),
0,50 z³ (ulgowy). Parkingi zaopatrzono w
pojemniki, sanitariaty z aneksami dla nie-
pe³nosprawnych oraz ma³¹ infrastrukturê
rekreacyjn¹. Parkingi w R¹bce, Czo³pi-
nie i Klukach s¹ p³atne.

Za wstêp do Muzeum Wsi S³owiñ-
skiej w Klukach (wyd³u¿y³o godziny
zwiedzania i jest otwarte od wtorku do
niedzieli w godzinach 9.00 - 18.00, w
poniedzia³ek w godzinach 9.00-15.00)
trzeba zap³aciæ 7,50 z³ ( bilet normalny) i
4,50 z³ (ulgowy), 3.50 z³ (zbiorowy). Wy-
najêcie przewodnika po muzeum kosz-
tuje 40 z³otych.

W zagranicznej turystyce przyjazdo-
wej dominowaæ bêdzie turystyka indywi-
dualna. Du¿e zainteresowanie jest poby-
tem na campingach. Zainteresowanie tu-
rystyk¹ zagraniczn¹ jest wiêksze o 18
proc. w porównaniu z rokiem ubieg³ym,
a przyczyn¹ s¹ g³ównie relatywnie ni¿-
sze ceny skierowañ - �rednio o 30 - 40
procent.

Podobnie jak w roku ubieg³ym uru-
chomione bêdzie po³¹czenie promowe z
portu w Ustce do portu Nexo na wyspie
Bornholm. Wodolot rozpocznie rejsy 3
lipca i bêdzie kursowa³ w soboty, niedziele
i poniedzia³ki do koñca sierpnia. Z us³ug

wodolotu nie bêd¹ mogli korzystaæ ro-
werzy�ci, poniewa¿ jest zakaz transpor-
tu rowerów. Cena biletów w jedn¹ stro-
nê: 110 z³, w dwie strony: 170 z³ (nor-
malny), 90 z³ i 125 z³ (ulgowy).

Atrakcje
Dla rowerzystów przygotowano tra-

sy �Zwiniêtych Torów� w gminie Ustka,
szlaki piesze i rowerowe �Krainy w Kra-
tê� (oko³o 500 km), szlaki piesze i kaja-
kowe tras¹ �Najstarszych elektrowni
wodnych w Europie� w Parku Krajobra-
zowym �Dolina S³upi�, szlaki piesze po
S³owiñskim Parku Narodowym (145 km)
i szlaki rowerowe wokó³ jeziora Ob³ê¿e
(gm. Kêpice). W wielu miejscowo�ciach
mo¿na wypo¿yczyæ rowery, kajaki lub
korzystaæ z jazdy konnej. Muzeum Po-
morza �rodkowego i Muzeum Wsi S³o-
wiñskiej w Klukach przygotowa³y dla tu-
rystów cykl imprez. W S³upsku bêdzie od-
bywa³ siê �Jarmark Gryfitów� (rozpocz-
nie siê 27 czerwca imprez¹ �Zabytki wo-
kó³ nas�, a zakoñczy 29 sierpnia �Porwa-
niem Sulis³awy�). W Klukach tradycyj-
nie odbywaæ siê bêd¹ w ka¿d¹ niedzielê
lipca i sierpnia �Dni z muzyk¹ i chlebem�,
�Dni rzemios³ i technik�. W trzeci¹ nie-
dzielê wrze�nia zaplanowano imprezê
�Jesieñ siê spyta, co lato zrobi³o�.

W Ustce w czerwcu, lipcu i sierpniu
tury�ci bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w Festy-
nie ̄ eglarsko - Morskim �Ca³a naprzód�,

Festiwalu Sztucznych Ogni, Dniach Biel-
ska - Bia³ej, IV Otwartych Zawodach w
Wyp³ukiwaniu Bursztynu i ��wiêcie Ust-
ki�. Dla turystów wypoczywaj¹cych w
Rowach, Dêbinie i Podd¹biu przygoto-
wano cykl imprez rowerowych �Szla-
kiem zwiniêtych torów� oraz m.in. bieg
�10 mil szlakiem zwiniêtych torów� z
udzia³em Ireny Szewiñskiej. W S³upsku
poza �Jarmarkiem Gryfitów�, melomani
bêd¹ mogli uczestniczyæ w lipcu i sierp-
niu w koncertach muzyki organowej w
ko�ciele �w. Jacka, w VIII �wiêcie Ryby,
wy�cigu kolarskim �Pomorski Klasyk�,
Festiwalu Bryd¿owym, w pierwszym ty-
godniu wrze�nia - w kolejnym Festiwalu
Pianistyki Polskiej.

O�rodki informacji turystycznej w
S³upsku, Rowach, Dêbnicy Kaszubskiej,
G³ówczycach i Smo³dzinie �wiadczyæ
bêd¹ us³ugi informacyjne dla turystów.
Obs³ug¹ turystów w Ustce zajmowaæ siê
bêdzie Lokalna Organizacja Turystyczna.
W S³upsku tak¹ sam¹ rolê pe³niæ bêdzie
LOT �Ziemia S³upska�. Punkty informa-
cji prowadziæ bêdzie równie¿ Stowarzy-
szenie �Kaszubi i Pomorzanie� w Smo³-
dzinie oraz Stowarzyszenie �S³owiniec�
w Gardnie Wielkiej. Us³ugi przewodnic-
kie �wiadczyæ bêd¹: Regionalny Oddzia³
PTTK w S³upsku, S³owiñski Park Naro-
dowy oraz pracownicy Muzeum Pomo-
rza �rodkowego w S³upski i Muzeum Wsi

K¹piele w s³oñcu nale¿¹ do jednych z najbardziej ulubionych form letniego wypoczynku
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S³owiñskiej w Klukach.
Bezpieczeñstwo sanitarne
Stan sanitarno - porz¹dkowy w mie-

�cie i powiecie ocenia siê jako dobry.
G³ówne szlaki komunikacyjne, na-
wierzchnie dróg i pobocza s¹ porz¹dko-
wane na bie¿¹co. Nadal istnieje jednak
problem usprawnienia ruchu samocho-
dowego wzd³u¿ wybrze¿a w zwi¹zku z
konieczno�ci¹ tranzytu przez �ródmie-
�cie S³upska. Tury�ci i stali mieszkañcy
powiatu korzystaæ bêd¹ z regularnych li-
nii autobusowych na trasie S³upsk- Ust-
ka - Rowy. Na dworcu PKS w nowo
otwartym biurze tury�ci mog¹ kupiæ bi-
lety na dalekobie¿ne trasy autobusowe
oraz otrzymaæ niezbêdne materia³y in-
formacyjne. Parkingi i stacje benzyno-
we nie budz¹ wiêkszych zastrze¿eñ. Nie
uda³o siê jednak podnie�æ standardu
�ródle�nych miejsc parkingowych.
Miejsca nale¿¹ce do nadle�nictw trakto-
wane bêd¹ jako postojowe i wyposa¿one
jedynie w kosze na odpadki. Przy stacji
paliw w Boles³awicach zorganizowano
zlewniê nieczysto�ci p³ynnych z autoka-
rów. Z takich punktów mo¿na równie¿
korzystaæ przy komunalnych oczyszczal-
niach �cieków.

Wszystkie obiekty turystyczne pod-
pisa³y umowy na wywóz nieczysto�ci sta-
³ych. S³upsk, Ustka i Kêpice posiadaj¹
mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie
�cieków w dobrym stanie technicznym.
Miejscowo�ci nadmorskie: Rowy, Podd¹-
bie, Objazda, i Wytowno pod³¹czone s¹
do oczyszczalni �cieków w Rowach.
O�rodki wczasowe zlokalizowane nad
jeziorami gromadz¹ �cieki w zbiorni-
kach bezodp³ywowych i dostarczaj¹ do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym.

Stan sanitarno-techniczny bazy noc-
legowej przedstawia siê ró¿nie. Obok
obiektów o wysokim standardzie funkcjo-
nuj¹ obiekty o standardzie niskim i prze-
ciêtnym. Nadal brakuje szaletów.
S³upsk i Ustka maj¹ zaledwie po jed-
nym szalecie czynnym przez ca³y rok.
W Ustce w sezonie zainstalowane zosta-
n¹ cztery ustêpy publiczne, a przy zej-
�ciach na pla¿ê szalety typu TOY-TOY.
W Rowach czynne bêd¹ dwa sta³e szale-
ty, w Podd¹biu - jeden. Nie ma szaletów
przy k¹pieliskach w Orzechowie i Dêbi-
nie. W miejscowo�ciach tych, a tak¿e in-
nych nadmorskich ustawione maj¹ byæ
sp³ukiwane toalety tymczasowe. Podob-
nie bêdzie te¿ na k¹pieliskach �ródl¹do-
wych. Woda morska we wszystkich k¹-
pieliskach spe³nia wymogi sanitarne i
bêdzie nadawa³a siê do k¹pieli. Nad je-
ziorami wydzielono 10 k¹pielisk. Nie
objêto nadzorem k¹pieliska zlokalizowa-
nego nad jeziorem Rybiec w miejscowo-
�ci Podwilczyn.

Nadzorem  sanitarnym  objêtych  zo-

stanie w sumie oko³o 1800 obiektów pro-
wadz¹cych dzia³alno�æ w zakresie ¿ywie-
nia, obrotu ¿ywno�ci¹ i produkuj¹cych
¿ywno�æ, znajduj¹cych siê w miejscowo-
�ciach wypoczynkowych i na szlakach tu-
rystycznych. Do koñca maja skontrolo-
wano tylko oko³o po³owê obiektów. Po-
zytywnie oceniono stan sanitarny tyl-
ko oko³o 20 proc. sto³ówek w o�rodkach
wczasowych i prywatnych oraz oko³o
10 proc. sezonowych punków ma³ej ga-
stronomii.

Bezpieczeñstwo
Jednym z wielu zadañ, jakie powie-

rzono samorz¹dom jest tworzenie warun-
ków do rozwoju turystyki, w tym zapew-
nienie bezpieczeñstwa. Niestety trudna
sytuacja finansowa samorz¹dów nie po-
zwala sprostaæ wszystkim oczekiwaniom.
W powiecie s³upskim za najwa¿niejsze
uznano zapewnienie bezpieczeñstwa na
drogach, wodach, parkingach, na tere-
nie campingów i w obiektach noclego-
wych. Komenda Miejska Policji w S³up-
sku powo³a w okresie od 15 czerwca do
30 sierpnia ca³odobowy Posterunek Poli-
cji w Rowach, w którym bêdzie praco-
waæ 16 oddelegowanych policjantów. W
Ustce, Dêbnicy
Kaszubskiej,
Kêpicach i
G³ówczycach
organizowane
bêd¹ dodatko-
we patrole w
soboty i nie-
dziele. Wzmo-
¿one zostan¹
dzia³ania ope-
racyjne w
m i e j s c o w o -
�ciach tury-
stycznych i
wypoczynko-
wych, zw³asz-
cza pod k¹tem
kradzie¿y po-
jazdów. Do
s³u¿by patrolo-
wej kierowane
bêd¹ równie¿
psy s³u¿bowe.
W celu ograni-
czenia ilo�ci
kradzie¿y sa-
mochodów w
hotelach, na
stacjach pali-
wowych, cam-
pingach rozda-
wane bêd¹ tu-
rystom mapki
ze wskazanymi
na terenie Ust-
ki i S³upska ca-
³odobowymi

parkingami strze¿onymi. Od organizato-
rów imprez masowych egzekwowany
bêdzie obowi¹zek zabezpieczenia ich
przebiegu. Bezpieczeñstwo osób k¹pi¹-
cych siê w Ustce strzec bêdzie 28 ratow-
ników. W Rowach i Podd¹biu pla¿e nad-
zorowaæ bêdzie 20 ratowników etato-
wych. Nie bêdzie pla¿ strze¿onych w
Orzechowie i Dêbinie. K¹pieliska strze-
¿one na wodach �ródl¹dowych bêd¹ tyl-
ko na jeziorze Korzybie i Ob³êskie w
gminie Kêpice.

Opiekê medyczn¹ w Ustce zapewni
Przychodnia, która prowadziæ bêdzie rów-
nie¿ dy¿ury ca³odobowe. W Rowach
otwarty bêdzie Punkt Medyczny w domu
wypoczynkowym �Orlik�. W pozosta-
³ych miejscowo�ciach gminnych tury-
�ci bêd¹ korzystaæ z us³ug o�rodków
zdrowia w godzinach ich normalnej
pracy.

                            Joanna Or³owska
       Naczelnik Wydzia³u Rozwoju,
          Promocji Powiatu i Zdrowia

                       Zdjêcia: Jan Maziejuk

Dla odwa¿nych atrakcj¹ s¹ sporty wodne
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W zaprzyja�nionym powiecie niemieckim

Rolnictwo
to ciê¿ka praca
Niemieccy rolnicy to ludzie bardzo zapracowani i spracowani. Wykonuj¹ swój
zawód g³ównie dlatego, ¿e go lubi¹. Obcowanie na co dzieñ ze zwierzêtami, ro�li-
nami, otaczaj¹c¹ przyrod¹ czyni ich otwartymi, serdecznymi i przyjaznymi.

W dniach 13 - 15 maja br. starosta
s³upski Zdzis³aw Ko³odziejski wraz z de-
legacj¹ z powiatu s³upskiego przebywa³
z rewizyt¹ w powiecie Herzogtum Lau-
enburg w Niemczech. Do zaprzyja�nio-
nego powiatu niemieckiego pojechali
rolnicy, przedsiêbiorcy, przedstawicie-
le S³upskiej Izby Przemys³owo-Handlo-
wej oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego. Odby³a siê konferencja

gospodarcza z udzia³em biznesmenów z
powiatu Lauenburg oraz polskim konsu-
lem Joachimem Thannhäserem, który
poinformowa³ o mo¿liwo�ciach inwesto-
wania w Polsce. Na spotkaniu tym zapre-
zentowano m.in. film o mo¿liwo�ciach
gospodarczych powiatu s³upskiego.

Cz³onkowie delegacji rolniczej od-
wiedzili gospodarstwa niemieckie, któ-
re  porównywali  ze swoimi  gospodar-

stwami. Hans Jansen w Steinhorst pro-
wadzi gospodarstwo o powierzchni 1600
ha, 650 ha to las. Dzier¿awi je od powia-
tu. By³o to sporym zaskoczeniem, bo w
Polsce nie ma takiej formy dzier¿awy. By-
najmniej powiat s³upski nie dysponuje
w³asnymi gruntami, które móg³by wy-
dzier¿awiaæ.

Powiat Herzogtum Lauenburg jest
w³a�cicielem 16 tysiêcy hektarów grun-

Sortowanie szparagów w gospodarstwie Heinricha i Randolfa Boskhopa w Schmulau
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tów rolnych i 8 tysiêcy hektarów lasów,
które dzier¿awi osobom fizycznym na
18 lat b¹d� na kilka okresów 18-letnich.
W praktyce wygl¹da to tak, ¿e gospo-
darstwo dzier¿awione od powiatu jest
w rêkach jednej rodziny od 300 lat,
przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Dzier¿awca p³aci czynsz dzier¿awny i
podatek rolny oraz na w³asny koszt pro-
wadzi inwestycje. Hans Jansen w latach
siedemdziesi¹tych zlikwidowa³ hodowlê
byd³a a w 1982 roku hodowlê owiec, bo -
jak twierdzi - by³a zbyt pracoch³onna i
nieop³acalna. Hodowlê przejê³y niewiel-
kie gospodarstwa, a te du¿e zajmuj¹ siê
upraw¹, g³ównie pszenicy, rzepaku,
jêczmienia i buraków cukrowych.

Inne poznane gospodarstwo, Heinri-
cha i Randolfa Boskhopa w Schmulau
prowadzi uprawê truskawek, malin, szpa-
ragów oraz jab³oni. Rolnicy maj¹ w³asne
magazyny i przechowalnie, prowadz¹
bezpo�redni¹ sprzeda¿ swoich produktów
lub do hurtowni. Przy ciêciu drzew w sa-
dzie oraz zbiorze owoców i szparagów
pracuj¹ Polacy. Gospodarz twierdzi, ¿e
nikt tak dobrze nie zbierze szparagów
jak polscy pracownicy.

W kolejnym gospodarstwie, Raine-
ra Burmeistera w Kittlitz rolnicy mogli
zobaczyæ jak w Niemczech prowadzi siê
hodowlê byd³a mlecznego. W tej miejsco-
wo�ci w 1965 roku, kiedy Rainer obj¹³
gospodarstwo, by³o dziewiêciu rolników,
dzi� jest tylko jeden - on sam. Rolnik ten
posiada 65 sztuk krów dojnych, od któ-
rych rocznie uzyskuje po 9 tys. litrów
mleka. Krowy s¹ ¿ywione g³ównie sia-
nokiszonk¹ z dodatkami pasz tre�ciwych
i mineralnych. Na pastwisko wychodz¹
dopiero po pierwszym pokosie traw, bo

pierwszy zbiór przeznacza siê na siano-
kiszonkê. Doi siê je w hali udojowej typu
"rybia o�æ", przez pierwsze dwa miesi¹-
ce po wycieleniu trzy razy dzienne, pó�-
niej dwa razy. Rolnik stwierdzi³, ¿e ta-
kie stado i o tak du¿ej wydajno�ci mle-
ka nie w pe³ni zaspokaja potrzeby jego
kilkuosobowej rodziny. ¯ona Rainera
otworzy³a kawiarniê i w ten sposób do-
rabia. Sama zawsze lubi³a piec ciasta,
teraz swoje wypieki sprzedaje innym.

W poznanym gospodarstwie agrotu-
rystycznym, po³o¿onym nad du¿ym jezio-
rem w³a�ciciele urz¹dzili muzeum ma-
szyn i sprzêtu rolniczego oraz noclegi na
sianie, które s¹ frajd¹ dla dzieciaków i do-
ros³ych. Dla alergików s¹ miejsca w po-
kojach. W³a�ciciele prowadz¹ restauracjê
i kawiarniê. S¹ zadowoleni z uzyskiwa-
nych efektów. Inne du¿e gospodarstwo
o powierzchni 500 ha (600 ha pod wod¹,
600 ha - lasy, 300 ha uprawy) dawniej
zajmowa³o siê hodowl¹ trzody chlew-

nej, byd³a i koni. Dzi� hoduje siê w nim
tylko �winie, w stajni nad jeziorem
urz¹dzono kawiarniê pod potrzeby
agroturystyki.

Gospodarstwo ekologiczne o po-
wierzchni 125 ha we Fredeburgu jest tak-
¿e dzier¿awione od powiatu i prowadzo-
ne wspólnie przez piêæ rodzin. Ca³a pro-
dukcja odbywa siê metodami ekologicz-
nymi, zarówno hodowla krów mlecznych,
wyrób serów twardych, uprawa roli i ro-
�lin. Taka produkcja w Niemczech podob-
nie jak w Polsce jest dotowana.

W powiecie Lauenburg gospodar-
ka le�na znacznie ró¿ni siê od naszej.
Na o�miu tysi¹cach hektarów lasów,
które s¹ w³asno�ci¹ powiatu nie prowa-
dzi siê wyrêbu drzew a potem nasadzeñ.
W ogóle nie sadzi siê lasu, bo wycina
siê tylko pojedyncze drzewa o odpo-
wiednich parametrach a pozostawia sa-
mosiewy. Po usuniêciu du¿ego drzewa
ma³e samosiewki same szybko pn¹ siê
w górê prosto do �wiat³a. Tak rosn¹ lasy
bukowe i dêbowe.

Jeden z rolników uprawia tylko 20 ha
szparagów. Prowadzi sprzeda¿ bezpo�red-
ni¹, ma 20 punktów sprzeda¿y detalicz-
nej oraz rozwozi swoje szparagi do 140
punktów gastronomicznych. Do hurtow-
ni ich nie odstawia, bo po�rednicy
przejmuj¹ ca³y zysk. Z jednego hektara
zbiera cztery tony szparagów, za kilogram
otrzymuje od 3,5 do 7 euro. Szparagi w
gospodarstwie tym zbieraj¹ i sortuj¹ Po-
lacy. Rolnik jednak pracuje w nim te¿ sam
i dwaj jego synowie.

                                   Tekst i zdjêcia:
                   Marianna Ko³odziejska
        Wydzia³ Rolnictwa i Ochrony
                                      �rodowiska

Hans Jansen pokazuje rozmieszczenie upraw w swoim gospodarstwie w Steinhorst

Grupa polskich rolników wizytuj¹ca niemieckie gospodarstwa
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Nowe kontakty
gospodarcze
Na Konferencji Inwestycyjnej w Mölln strona polska przedstawi³a ponad siedemdziesiê-
ciu lokalnym przedsiêbiorcom niemieckim mo¿liwo�ci inwestowania w powiecie s³upskim,
zapozna³a  uczestników spotkania z walorami turystycznymi i przyrodniczymi powiatu
s³upskiego, jego kultur¹, infrastruktur¹ i ekonomi¹.

W³asn¹ ofertê inwestycyjn¹ wraz
ze szczegó³owym przedstawieniem za-
sad funkcjonowania S³upskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej przedstawi³a
Pomorska Agencja Rozwoju Regional-
nego.

Przedsiêbiorcy z powiatu s³upskiego
mieli mo¿liwo�æ zapoznania siê ze spo-
sobem funkcjonowania Centrum Przemy-
s³owego w Lauenburgu pe³ni¹cym dodat-
kowo funkcjê "inkubatora przedsiêbior-
czo�ci" dla firm nowo rozwijaj¹cych siê.
Poprzez wynajêcie pomieszczeñ po ni¿-
szej cenie firmie pragn¹cej wej�æ na ry-
nek, centrum to umo¿liwia nowym in-
westorom rozwiniêcie dzia³alno�ci.
Dziêki takiej "strategii pomocowej" na
niemieckim rynku utrzymuje siê oko³o
60 procent firm zaczynaj¹cych swoj¹
dzia³alno�æ.

Przedstawiciele s³upskiego powiatu
odwiedzili te¿ dwie firmy: NWT Wasche-
reitechnik GmbH i Raesch Quarzglas
GmbH. Pierwsza zajmuje siê produkcj¹
magli elektrycznych. Blisko 80 procent
jej klientów stanowi¹ odbiorcy z terenu
Niemiec, pozosta³e 20 procent to odbior-
cy z krajów Europy.  Raesch Quarzglas
GmbH z surowego materia³u szklane-
go wytwarza elementy niezbêdne dla
przemys³u elektrycznego i dla bran¿y
chemicznej. W sk³ad produkcji podsta-
wowej wchodz¹ elementy kineskopów,
kuchenek, solariów, ¿arówek, sprzêtu
laboratoryjnego. Spó³ka ta  ma swoje od-
dzia³y w Turyngii i  na Malcie.

Podczas pobytu w Launburgu s³up-
scy przesiêbiorcy zapoznali siê tak¿e z
dzia³alno�ci¹ Elektrowni Atomowej
Krummel w Geesthacht. W sumie wizy-
ta ta umo¿liwi³a im zapoznanie siê z od-
miennymi sposobami produkcji i pro-
mocji przedsiêbiorczo�ci w Niemczech,
zaowocowa³a  nawi¹zaniem nowych
kontaktów, które w przysz³o�ci mog¹
staæ siê podstaw¹ udanej wspó³pracy.

                         Patrycja Lickiewicz
   Wydzia³ Rozwoju, Promocji Powiatu
                                                 i Zdrowia

Grupa przedsiêbiorców z powiatu s³upskiego mia³a mo¿liwo�æ zapoznania siê ze spo-
sobem funkcjonowania Centrum Przemys³owego w Lauenburgu
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Tym razem g³ównym tematem wizy-
ty (2-4 lipca br.) by³a pomoc spo³eczna.
Janina ¯agañ - cz³onek Zarz¹du Powia-
tu Cieszyñskiego oraz Kazimiera Kawu-
lok - dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie spotka³y siê ze starost¹
Zdzis³awem Ko³odziejskim, cz³onkami
Zarz¹du powiatu s³upskiego oraz Halin¹
Mrozik - dyrektorem Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w S³upsku.

Rozmawiano o zasadach prze-
kszta³cenia Domu Dziecka w Ustce na
mniejsze placówki opiekuñczo-wycho-
wawcze. Zarz¹d Powiatu Cieszyñskie-
go zamierza podj¹æ podobne dzia³ania
w celu likwidacji swojego du¿ego Domu
Dziecka i korzystaj¹c ze s³upskich do-
�wiadczeñ - utworzyæ kilka mniejszych
rodzinnych placówek.

Ponadto go�cie z Cieszyna wizytowa-
li Domy Pomocy Spo³ecznej w Macho-
winie i Lubuczewie. Ten ostatni, jako je-
dyny wybudowany od podstaw wed³ug
standardów europejskich w wojewódz-
twie pomorskim, mo¿e byæ przyk³adem
do na�ladowania. Wspólnie uzgodnio-
no, ¿e we wrze�niu br. do Cieszyna po-
jedzie delegacja pensjonariuszy z tego
Domu i we�mie udzia³ w Olimpiadzie
Osób Niepe³nosprawnych. Rozmawia-
no równie¿  na temat wymiany pensjona-
riuszy z domów pomocy spo³ecznej i
dzieci z domów dziecka.

W�ród cz³onków delegacji z Cieszy-
na by³a redaktor Halina Klus z �G³osu

Ziemi Cieszyñskiej�. Zapozna³a siê ona
z walorami przyrodniczymi i architekto-
nicznymi powiatu s³upskiego oraz z prze-
biegiem sezonu turystycznego.

Szczególn¹ uwagê zwróci³a na dzia-
³alno�æ ma³ych rodzinnych przedsiê-
biorstw turystycznych, wiejskich go-
spodarstw go�cinnych oraz ma³ych ro-
dzinnych zak³adów us³ugowych.
Spodoba³ siê jej �Go�ciniec u Bernac-
kich� w Smo³dzinie oraz �wiadcz¹cy
kompleksowe us³ugi  O�rodek Wczaso-
wy �Kormoran� w Rowach.

Przedsiêbiorstwo Us³ug Turystycz-
nych �Przymorze� ze S³upska chwali³o siê
udan¹ restrukturyzacj¹ i prywatyzacj¹.

Wizyta w redakcji �G³osu Pomo-
rza� pozwoli³a Halinie Klus zapoznaæ
siê z prac¹ s³upskiego dziennika i nie
wykluczone, ¿e zaowocuje bli¿sz¹
wspó³prac¹ obu redakcji. Na pocz¹tek
mia³oby byæ to obustronne przekazy-
wanie sobie informacji na temat mo¿-
liwo�ci wypoczynku nad morzem w po-
wiecie s³upskim i w górach na Ziemi
Cieszyñskiej wraz z wykazem bazy noc-
legowo - gastronomicznej oraz cieka-
wych imprez kulturalnych.

                            Joanna Or³owska
  Wydzia³ Rozwoju, Promocji Powiatu
                                                i Zdrowia

                                     Fot.: L. Kreft

Go�cie
z Cieszyna
Go�cie
z Cieszyna

Po raz kolejny w S³upsku go�cili przedstawiciele powiatu
cieszyñskiego, z którym od trzech lat wspó³pracuje powiat
s³upski.

28 kwietnia obradowa³ Konwent Samo-
rz¹dowców Powiatu S³upskiego. Poru-
szano sprawy melioracji, aktualnej sy-
tuacji w opiece spo³ecznej i programów
lokalnych w ograniczaniu skutków bez-
robocia.

*
5 maja w Komendzie Miejskiej Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej w S³upsku
odby³y siê miejsko-powiatowe obcho-
dy �wiêta Stra¿aka.

*
5 maja dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³
Technicznych w Ustce, Klub Filmowy
�Amator� zainaugurowa³ realizacjê
programu �M³odzie¿�, w którym bie-
rze udzia³ m³odzie¿ z Niemiec, Szwe-
cji i Estonii.

*
12 maja w starostwie odby³a siê nara-
da po�wiêcona gospodarce ziemi¹ w
zasobach Agencjê Nieruchomo�ci Rol-
nych Skarbu Pañstwa.

*
W dniach 13-15 maja br. przedstawi-
ciele powiatu s³upskiego go�cili w nie-
mieckim powiecie Herzogtum Lauen-
burg. Celem wizyty by³o nawi¹zanie
nowych kontaktów gospodarczych.

*
W dniach 14-16 maja odby³o siê VII
S³upskie Forum Motoryzacji.

*
18 maja otwarto Publiczne Szkolne
Schronisko M³odzie¿owe w Dunino-
wie.

*
19 maja O�rodek Doradztwa Rolnicze-
go w Strzelinie zorganizowa³ szkole-
nie dla rolników na temat upraw no-
wych odmian ro�lin energetycznych.

*
19 maja odby³o siê uroczyste spotka-
nie z okazji obchodzonego Miêdzyna-
rodowego Dnia Pielêgniarki i Po³o¿nej.

 *
19 maja w Dêbnicy Kaszubskiej prze-
prowadzono V Powiatowe Zawody
Sportowo-Po¿arnicze.

*
22 maja uczennicom Zespo³u Szkó³
Agrotechnicznych w S³upsku wrêczo-
no nagrody za udzia³ w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim �Geniusz�.

*
26 maja odby³ siê Konwent Samorz¹-
dowy. Rozwa¿ano mo¿liwo�ci realiza-
cji wspólnego programu inwestycji dro-
gowych w oparciu o istniej¹ce projek-
ty gminne i powiatowe.

KALENDARIUM

(A.G.)
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Zmieniona
ustawa
Z dniem 1 czerwca br. wesz³a w ¿ycie nowa ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Wprowadza ona wiele zmian dotycz¹cych akty-
wizacji bezrobotnych.

W ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy nie ma ju¿ ter-
minu absolwent, który zosta³ zast¹piony
terminem: bezrobotny do 25 roku ¿ycia.
Dziêki tej zmianie z ró¿nych form akty-
wizacji zawodowej bêdzie mog³o teraz
skorzystaæ zdecydowanie wiêcej m³odych
ludzi. Przyk³adem s¹ sta¿e. Do tej pory
regulacje prawne pozwala³y na odbywa-
nie sta¿y finansowanych przez urzêdy
pracy jedynie absolwentom, czyli osobom
bezrobotnym w okresie do roku od zakoñ-
czenia nauki. Od 1 czerwca br. z tej for-
my aktywizacji bêd¹ mog³y skorzystaæ
wszystkie osoby bezrobotne do 25 roku
¿ycia. Ustawa przewiduje równie¿ mo¿-
liwo�æ skorzystania ze sta¿y osobom w
wieku do 27 lat. Mog¹ one zostaæ skie-
rowane na sta¿ w okresie 12 miesiêcy

od ukoñczenia wy¿szej uczelni. Ozna-
cza to, i¿ na przyk³ad koñcz¹c studia w
wieku 26 lat, przez okres nastêpnych
12 miesiêcy od dnia okre�lonego w dy-
plomie, �wiadectwie lub innym doku-
mencie po�wiadczaj¹cym ukoñczenie
szko³y wy¿szej, mo¿na tak¿e staraæ siê
o skierowanie na sta¿.

Rozszerzenie liczby osób mog¹cych
skorzystaæ ze sta¿y to nie jedyna nowo�æ,
jaka obowi¹zywaæ bêdzie w przypadku
odbywania sta¿y. Zmianie uleg³ tak¿e
przepis, który wyznacza³ granice cza-
sowe jego odbywania. W poprzedniej
ustawie sta¿ móg³ trwaæ od 3 do 12 mie-
siêcy. Nowe regulacje znosz¹ doln¹ gra-
nicê i wyznaczaj¹ jedynie maksymalny
czas trwania sta¿u, który zostaje na tym
samym poziomie, to jest 12 miesiêcy.

Nowo�ci¹ dla sta¿ystów jest tak¿e
mo¿liwo�æ otrzymania p³atnych dni wol-
nych. W ustawie o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia³aniu bezrobociu przepisu pozwa-
laj¹cego na takie rozwi¹zanie nie by³o.
Nowa ustawa problem ten rozwi¹zuje.
Wprowadzony zosta³ jasny przepis mó-
wi¹cy o tym, i¿ na wniosek bezrobot-
nego odbywaj¹cego sta¿, pracodawca
jest obowi¹zany do udzielenia sta¿y�cie
2 dni wolnych za ka¿de 30 dni sta¿u.
Artyku³ ten okre�la tak¿e, ¿e osobie od-
bywaj¹cej sta¿ przys³uguje za dni wol-
ne stypendium.

Wysoko�æ stypendium sta¿owego jest
nadal równa kwocie zasi³ku dla bezrobot-
nych, który obecnie wynosi 504,20 z³.

Kolejna ustawowa zmiana dotyczy
przygotowania zawodowego w miejscu

Truskawkowe ¿niwa pozwalaj¹ wielu rodzinom podreperowaæ domowe bud¿ety
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pracy. Bêd¹ mog³y z niego skorzystaæ
bezrobotne osoby do 25 roku ¿ycia. Od-
bywaæ siê ono bêdzie prawie na identycz-
nych zasadach jak sta¿. Ró¿nice dotycz¹
jedynie d³ugo�ci i dostêpno�ci. Ze sta¿u
mog¹ korzystaæ tylko osoby m³ode
(maksymalnie do 27 roku ¿ycia), nato-
miast w przypadku przygotowania za-
wodowego do takiej pracy mog¹ zostaæ
skierowani tak¿e bezrobotni powy¿ej 50
roku ¿ycia, czyli d³ugotrwale bezrobot-
ni. Przygotowanie zawodowe mo¿e trwaæ
do 6 miesiêcy, sta¿ natomiast do 12 mie-
siêcy. Osoby korzystaj¹ce zarówno ze sta-
¿u, jak i przygotowania zawodowego
otrzymywaæ bêd¹ stypendium w wysoko-
�ci zasi³ku dla bezrobotnych. Takie same
zasady w obu przypadkach obowi¹zuj¹
przy ubieganiu siê o dni wolne od pracy.

W nowej ustawie wszelkie po¿yczki
zast¹pione zosta³y dotacjami. Jedn¹ z
wa¿niejszych zmian s¹ zmiany w zakre-
sie uzyskiwania �rodków na rozpoczêcie
dzia³alno�ci gospodarczej. Poprzednia
ustawa o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu
bezrobociu pozwala³a bezrobotnym na
uzyskanie niskooprocentowanych po¿y-
czek z urzêdu pracy na rozpoczêcie ta-
kiej dzia³alno�ci. Od 1 czerwca nowa
ustawa pozwala osobom bezrobotnym
staraæ siê o po¿yczki na w³asn¹ firmê i
nazywa je bezzwrotnymi dotacjami na
rozpoczêcie dzia³alno�ci gospodarczej.
O dotacje takie bêd¹ mog³y staraæ siê
wszystkie osoby bezrobotne. Ich wyso-
ko�æ nie mo¿e przekroczyæ 500 proc.
przeciêtnego wynagrodzenia. Dodatko-
wo bêdzie mo¿na ubiegaæ siê o mo¿liwo�æ
refundacji kosztów na pomoc prawn¹, do-
radztwo i konsultacje dotycz¹ce podjêcia
dzia³alno�ci gospodarczej. Wysoko�æ re-
fundacji mo¿e wynie�æ do 80 proc. udo-
kumentowanych kosztów, nie wiêcej jed-
nak ni¿ przeciêtne wynagrodzenie.

Bezrobotni do 25 roku ¿ycia bêd¹
mogli zostaæ skierowani do prac interwen-
cyjnych. W my�l nowej ustawy okre�la
siê nimi zatrudnienie, które nast¹pi w
wyniku umowy zawartej ze starost¹.
Ten ostatni mo¿e w ramach prac inter-
wencyjnych dokonywaæ refundacji
kosztów wyp³acanego wynagrodzenia,
nagród oraz op³aconych sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne. Okres refunda-
cji mo¿e trwaæ do 6, 12 lub w przypadku
wyp³aty �wiadczeñ co drugi miesi¹c - do
18 miesiêcy.

Robotami publicznymi w my�l nowej
ustawy okre�la siê zatrudnienie w okre-
sie nie d³u¿szym ni¿ 12 miesiêcy przy
wykonywaniu prac maj¹cych na celu re-

integracjê zawodow¹ i spo³eczn¹, okre-
�lon¹ na podstawie przepisów o zatrud-
nieniu socjalnym. Prace te organizowane
s¹ przez o�rodki pomocy spo³ecznej lub
organizacje pozarz¹dowe statutowo zaj-
muj¹ce siê problematyk¹ ochrony zdro-
wia, kultury, opieki zdrowotnej, bezrobo-
cia oraz pomocy spo³ecznej, a tak¿e spó³ki
wodne i ich zwi¹zki. Skierowanie do
wykonywania pracy na zasadach robót
publicznych nastêpuje na wniosek lub za
zgod¹ samego bezrobotnego. Roboty te
mog¹ trwaæ do 6 miesiêcy lub - w przy-
padku refundacji za co drugi miesi¹c - do
18 miesiêcy, a rodzaj pracy nie mo¿e byæ
zwi¹zany z wyuczonym zawodem.

Pracodawcy, którzy zatrudni¹ bezro-
botnych w ramach robót publicznych
mog¹ liczyæ na zwrot poniesionych kosz-
tów na wynagrodzenia, nagrody oraz
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne. W
ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia³a-
niu bezrobociu o skierowanie do pracy w
ramach robót publicznych staraæ siê móg³
absolwent. W my�l nowej ustawy mo¿e
to zrobiæ bezrobotny do 25 roku ¿ycia.
Podobnie jak w ustawie o zatrudnieniu
i przeciwdzia³aniu bezrobociu, tak i tu
znalaz³ siê zapis pozwalaj¹cy praco-
dawcy staraæ siê o zaliczki na poczet
wyp³at wynagrodzeñ oraz op³acania
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne. Na
wniosek organizatora robót publicz-
nych starosta mo¿e przyznaæ zaliczki na
ten cel ze �rodków Funduszu Pracy.

Zwrot kosztów przejazdu, a tak¿e
zwrot kosztów zakwaterowania bêdzie
móg³ byæ dokonywany przez okres 12
miesiêcy. O zwrot tych pierwszych mog¹
ubiegaæ siê osoby, które na podstawie
skierowania podjê³y pracê poza miejscem
zamieszkania i ich wynagrodzenie nie
przekracza 200 procent minimalnej pen-
sji. O zwrot kosztów zakwaterowania
mog¹ staraæ siê osoby, których czas do-
jazdu i powrotu do miejsca sta³ego za-
mieszkania wynosi ³¹cznie ponad 3 go-
dziny dziennie. I w tym przypadku wa-
runkiem jest uzyskiwanie pensji nie prze-
kraczaj¹cej 200 procent minimalnego wy-
nagrodzenia.

Wolontariusz mo¿e zostaæ zarejestro-
wany jako osoba bezrobotna. Zmodyfi-
kowany zosta³ zapis reguluj¹cy kwestiê
dofinansowania dalszej nauki osobom
bezrobotnym. Ze stypendium bêdzie
mog³o skorzystaæ teraz du¿o wiêcej
osób - bezrobotni do 25 roku ¿ycia oraz
bezrobotni bez kwalifikacji. Je�li w ci¹-
gu 6 miesiêcy od zarejestrowania siê w
urzêdzie pracy osoba bezrobotna podej-

mie dalsz¹ naukê w szkole ponadpodsta-
wowej lub ponadgimnazjalnej dla doro-
s³ych albo w szkole wy¿szej w systemie
studiów wieczorowych lub zaocznych,
mo¿e liczyæ na tak¹ pomoc finansow¹ z
urzêdu pracy. Stypendium przys³ugiwaæ
bêdzie pod warunkiem nie przekrocze-
nia wysoko�ci dochodu na osobê w ro-
dzinie w rozumieniu przepisów o pomo-
cy spo³ecznej uprawniaj¹cego do
�wiadczeñ z pomocy spo³ecznej, a pod-
staw¹ do jego wyp³aty bêdzie za�wiad-
czenie wystawione przez szko³ê, po-
twierdzaj¹ce kontynuowanie nauki. Nie
bêdzie ono przys³ugiwaæ w przypadku
przerwania nauki lub utraty statusu bez-
robotnego.

Nowo�ci¹ jest uruchomienie systemu
us³ug EURES, polegaj¹cego na udziela-
niu bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy
pomocy w uzyskaniu odpowiedniego za-
trudnienia zgodnie z prawem swobodne-
go przep³ywu pracowników w Unii Eu-
ropejskiej. Bezrobotnym samotnie wy-
chowuj¹cym dziecko w wieku do siedmiu
lat starosta mo¿e teraz, po udokumento-
waniu, refundowaæ koszty opieki nad ta-
kim dzieckiem, je¿eli bezrobotny podej-
mie zatrudnienie, inn¹ pracê zarobkow¹,
zostanie skierowany na sta¿, przygotowa-
nie zawodowe w miejscu pracy lub szko-
lenie. Warunek: nie mo¿e byæ przekroczo-
ne kryterium dochodowe na osobê w ro-
dzinie, w rozumieniu przepisów o pomo-
cy spo³ecznej. Refundacja kosztów opie-
ki nad dzieckiem do lat 7 trwaæ bêdzie
przez okres do 3 miesiêcy, je¿eli bezro-
botny podejmie zatrudnienie lub inn¹ pra-
cê zarobkow¹ na okres co najmniej 6 mie-
siêcy, do 6 miesiêcy, je¿eli podejmie za-
trudnienie lub inn¹ pracê zarobkow¹ na
okres co najmniej roku. W przypadku
skierowania na sta¿, przygotowanie za-
wodowe lub szkolenie koszty opieki nad
dzieckiem refundowane bêd¹ przez ca³y
okres trwania sta¿u, przygotowania zawo-
dowego w miejscu pracy lub szkolenia.

Naliczaniem i wyp³at¹ �wiadczeñ
przedemerytalnych od 1 sierpnia br. zaj-
mowa³ siê bêdzie Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Je¿eli osoba spe³niaj¹ca
wymagania wieku i sta¿u pracy, zareje-
strowana przez okres 6 miesiêcy w urzê-
dzie pracy nie otrzyma zatrudnienia, bê-
dzie mog³a przej�æ na �wiadczenie przed-
emerytalne. Wyp³at¹ zasi³ków rodzinnych
i pochodnych od nich zajmuj¹ siê ju¿ od
1 maja br. urzêdy miast i gmin.

                             Marcin Horbowy
    Powiatowy Urz¹d Pracy w  S³upsku
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Startuj¹
unijne programy
Od lipca realizowane s¹ dwa programy wspó³finansowane z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (EFS).  Pierwszy skierowany jest do m³odzie¿y, drugi
do osób d³ugotrwale bezrobotnych.

G³ównym celem projektu �M³odzie¿
przysz³o�ci¹ ka¿dej spo³eczno�ci� jest
przeciwdzia³anie bezrobociu w�ród m³o-
dzie¿y wchodz¹cej na lokalny rynek pra-
cy. Program ten ma umo¿liwiæ m³odym
ludziom zdobycie do�wiadczenia zawo-
dowego, kreowanie i kszta³towanie posta-
wy przedsiêbiorczo�ci, przygotowaæ do
podjêcia pracy oraz zwiêkszenia mobil-
no�ci zawodowej. Bezrobotna m³odzie¿
zarejestrowana w Powiatowym Urzê-
dzie Pracy w S³upsku otrzyma wszech-
stronn¹ pomoc w zakresie poradnictwa
zawodowego, umiejêtno�ci poszukiwa-
nia pracy oraz uczestniczenia w zajê-
ciach aktywizuj¹cych. 102 osoby zosta-
n¹ zatrudnione w ramach prac interwen-
cyjnych, kolejnych 100 zostanie skiero-

wanych na sta¿e zawodowe, a 238 objê-
tych szkoleniami. Po zakoñczeniu reali-
zacji programu utworzone zostan¹ 172
miejsca pracy.

Dzia³ania te s¹ bardzo wa¿ne, bo
m³odzi ludzie rozpoczynaj¹cy karierê
zawodow¹ s¹ niechêtnie zatrudniani
przez pracodawców. Szczególnie trud-
no jest znale¿æ pracê m³odzie¿y za-
mieszka³ej na obszarach wiejskich i w
ma³ych miasteczkach. Ta niekorzystna
tendencja potêgowana jest trudn¹ sy-
tuacj¹ ekonomiczn¹ wiêkszo�ci pod-
miotów gospodarczych oraz niedosto-
sowaniem systemu kszta³cenia do ak-
tualnych potrzeb rynku pracy.

Pozostawanie bez pracy szczególnie
niekorzystnie jest dla absolwentów. Nie

tylko nie nabieraj¹ oni
do�wiadczenia zawo-
dowego, ale przez brak
tego do�wiadczenia
szybciej trac¹ zdolno�æ
do bycia zatrudnianym.
W efekcie spo³eczeñ-
stwo traci powa¿ne za-
soby kapita³u ludzkie-
go.

Dziêki wsparciu
Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego re-
alizowany projekt po-
zwoli beneficjentom
na szybsze znalezienie
pracy. Dyplomy i cer-
tyfikaty zdobyte na
kursach zwiêksz¹ mo-
bilno�æ absolwentów.
Przeprowadzone zo-
stan¹ nastêpuj¹ce
szkolenia: spawanie
migomatem, kompu-

terowe programy obs³ugi firm, obs³u-
ga wózków jezdniowych, ksiêgowo�æ
komputerowa, agent ochrony fizycznej
osób i mienia I stopnia, obs³uga maszyn
i urz¹dzeñ sterowanych numerycznie,
zarz¹dzanie programami oraz pozyski-
wanie �rodków finansowych na ró¿ne
przedsiêwziêcia, kosmetyka paznokci,
metody ich wyd³u¿ania i nak³adania,
planowanie kariery zawodowej i wej-
�cia na rynek pracy.

Drugi z programów �Nale¿y byæ
aktywnym� skierowany jest do osób d³u-
gotrwale bezrobotnych. Obejmuje on ró¿-
norodne form wsparcia i pomocy w po-
szukiwaniu pracy, u³atwienie  dostêpu do
niezbêdnych informacji, udzielanie porad
zwi¹zanych z okre�leniem przysz³ej dro-

Spo³eczeñstwo traci powa¿ne zasoby kapita³u ludzkiego...
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gi zawodowej. W ramach tego programu
182 osoby zostan¹ zatrudnione w ramach
prac interwencyjnych, 249 bezrobotnych
podniesie swoje kwalifikacje lub nabêdzie
nowe uprawnienia zawodowe. Po zakoñ-
czeniu tego programu te¿ utworzone zo-
stan¹ 172 miejsca pracy.

W regionie s³upskim nie ma rozwi-
niêtego przemys³u, sektor us³ug jest
równie¿ s³abo rozwiniêty. Obszar ten
obejmuje gminy dotkniête wysokim
bezrobociem strukturalnym powsta³ym
po upadku Pañstwowych Gospodarstw
Rolnych. Pod wzglêdem stopy bezrobo-
cia s³upski rynek pracy zdecydowanie
przoduje nad rynkiem pracy woje-
wództwa pomorskiego. Znaczn¹ czê�æ
bezrobotnych stanowi¹ osoby d³ugo-
trwale pozostaj¹ce bez pracy, których
szanse na zatrudnienie s¹ coraz mniej-
sze z up³ywem czasu.

Program �Nale¿y byæ aktywnym� ad-
resowany jest do grupy osób powy¿ej 25
roku ¿ycia, pozostaj¹cych bez pracy przez
okres do 12 miesiêcy, z wy³¹czeniem bez-
robotnych absolwentów oraz osób powy-
¿ej 25 roku ¿ycia, d³ugotrwale bezrobot-
nych, tzn. pozostaj¹cych bez pracy przez
okres od 12 do 24 miesiêcy. W celu wy-
selekcjonowania potencjalnych benefi-
cjentów zostanie przeprowadzony odpo-
wiedni dobór osób. Kryteriami bêd¹: trud-
ne warunki materialne, kumulacja bezro-
bocia w rodzinie, czas figurowania w re-
jestrach PUP, motywacja do podjêcia za-
trudnienia, pozbawienie mo¿liwo�ci pod-
jêcia pracy ze wzglêdu na brak zawodu
lub specyfikê lokalnego rynku pracy. Pod-
stawowym warunkiem zakwalifikowania
bezrobotnego bêdzie jego deklaracja
udzia³u w programie, chêæ przekwalifi-
kowania siê i podjêcia pracy.

W ramach projektu realizowane
bêd¹ kursy: spawanie migomatem, no-
woczesne metody ocieplania budynków,
prawo jazdy kat. E do C, komputero-
we programy obs³ugi firm, obs³uga kas
fiskalnych i podstawy obs³ugi kompu-
tera, obs³uga wózków jezdniowych,
ksiêgowo�æ komputerowa, monter
drewnianych elementów wystroju
wnêtrz, agent ochrony fizycznej osób i
mienia.

                             Marcin Horbowy
     Powiatowy Urz¹d Pracy w S³upsku

Z prac Zarz¹du Powiatu

K³opoty finansowe
o�wiaty
Niedobór �rodków finansowych w powiatowej o�wia-
cie nadal jest najwiêkszy. Brakuje oko³o 2 miliony
z³otych, o jakie pomniejszono od 2003 roku subwen-
cjê o�wiatow¹.

Likwidacja tzw. dolnych progów przy
ustalaniu subwencji o�wiatowej nale¿y do
z³ych decyzji Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu. W ten sposób ograniczono
w³a�nie dochody powiatu. Zarz¹d Po-
wiatu wyst¹pi³ ju¿ do Prezesa Rady Mi-
nistrów z pro�b¹ o spowodowanie re-
wizji zasad obliczania subwencji o�wia-
towej, tak by uwzglêdnia³a ona specy-
fikê kszta³cenia, warunki lokalowe
szkó³ oraz demografiê. Inaczej rozk³a-
daj¹ siê bowiem koszty w placówkach
zbli¿onych ilo�ci¹ uczniów do wielko-
�ci maksymalnej, a inaczej, gdy tzw.
ob³o¿enie szko³y jest zaledwie 60, 70-
procentowe.

Zarz¹d Zwróci³ siê równie¿ do mini-
stra �rodowiska oraz ministra rolnictwa i
rozwoju wsi, aby - korzystaj¹c z upraw-
nieñ wynikaj¹cych z ustawy o systemie
o�wiaty - wspomogli oni finansowo Ze-
spó³ Szkó³ Le�nych i Ogólnokszta³c¹cych
w Warcinie oraz Zespó³ Szkó³ Agrotech-
nicznych w S³upsku. Szko³y te kszta³c¹
bowiem m³odzie¿ z oczekiwaniami tych
ministerstw. Jedno z posiedzeñ po�wiê-

cono omówieniu, wspólnie z dyrektora-
mi i g³ównymi ksiêgowymi szkó³, fak-
tycznych oszczêdno�ci. Dyskusji przy-
�wieca³ jeden cel: wyj�æ jak najszybciej z
kryzysu finansowego, który trwa ju¿ w
szko³ach drugi rok.

Ostatecznie Zarz¹d uzna³, i¿ wy-
datki jednostek o�wiatowych musz¹
zostaæ ograniczone do wielko�ci sub-
wencji i dochodów w³asnych, wypraco-
wywanych przez poszczególne szko³y.
St¹d te¿ zobowi¹zano dyrektorów do
opracowania i przedstawienia do 15 lip-
ca br. programów oszczêdno�ciowo-na-
prawczych, które bêd¹ wskazywaæ na
mo¿liwo�ci zbilansowania dochodów z
wydatkami do koñca bie¿¹cego roku
bud¿etowego.

Oszczêdno�ciowe dzia³ania dotycz¹
nie tylko szkó³. Z dniem 31 maja zlikwi-
dowano jeden etat, a z dniem 31 lipca bêd¹
zlikwidowane dalsze dwa etaty w staro-
stwie. Tym samym liczba zatrudnionych
pracowników administracyjnych zmniej-
szy siê z 86 do 79. Na zmniejszenie kosz-
tów bêdzie mia³a równie¿ wp³yw zmiana

Konstrukcja nowej hali sportowej budowanej przy Szkole Podstawowej w Pob³ociu

ci¹g dalszy na str. 16
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siedziby Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Przeniesiono j¹ bowiem z uli-
cy Jana Paw³a II do budynku przy alei H.
Sienkiewicza 10. Zmniejsz¹ siê koszty
funkcjonowania tej placówki i mniej-
szy bêdzie koszt utrzymania nierucho-
mo�ci przy alei H. Sienkiewicza nale-
¿¹cej do powiatu.

Wa¿n¹ spraw¹ jest utworzenie M³o-
dzie¿owego O�rodka Socjoterapii w Ust-
ce. Ma on zapobiegaæ niedostosowaniu
spo³ecznemu m³odych ludzi i umo¿liwiæ
im ukoñczenie gimnazjum. Stosowanie
takiej terapii zalecone zosta³o przez Po-
radniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹.
O�rodek powinien powstaæ na bazie Bur-
sy M³odzie¿owej, która posiada niewy-
korzystane pomieszczenia. Jego urucho-
mienie nie jest wcale prost¹ spraw¹. Nie
ma bowiem zrozumienia w�ród sporej
grupy mieszkañców Ustki, a tak¿e
w�ród w³adz samorz¹dowych, które w

*
27 maja w starostwie odby³o siê spo-
tkanie z przedstawicielami samorz¹-
dów gminnych i jednostek o�wiato-
wych w sprawie programu dop³at do
mleka i przetworów mlecznych.

*
28 maja w Gardnie Wielkiej odby³y siê
Powiatowe Obchody Dnia Dzia³acza
Kultury.

*
28 maja w sali starostwa przeprowadzo-
no fina³ III Powiatowego Konkursu
Wiedzy z Profilaktyki Uzale¿nieñ pod
has³em �Jestem wolny od na³ogów�.

*
28 maja, 7 czerwca i 8 czerwca we
wszystkich szko³ach powiatu uroczy-
�cie po¿egnano maturzystów.

*
30 maja w Kobylnicy odby³o siê Po-
wiatowe �wiêto Ludowe po³¹czone z
XX Jubileuszowym Przegl¹dem Zespo-
³ów Artystycznych Kó³ek Rolniczych
i Kó³ Gospodyñ Wiejskich.

*
W dniach 2-4 czerwca w gminach po-
wiatu przeprowadzono �Akcjê Kurier-
sk¹� polegaj¹c¹ na powo³aniu ¿o³nie-
rzy rezerwy do jednostek wojskowych.

*
W dniach 8-9 czerwca w £ebie odby³o
siê I Forum Lokalnych Organizacji
Turystycznych.

 *
9 czerwca starosta s³upski Z. Ko³odziej-
ski uczestniczy³ w Konwencie Staro-
stów Województwa Pomorskiego, ob-
radowa³ on na temat programu stypen-
dialnego dla uczniów i studentów.

*
15 czerwca podsumowano Powiatow¹
Olimpiadê M³odzie¿y.

*
16 czerwca Powiatowa Rada Zatrudnie-
nia zapozna³a siê z aktualn¹ sytuacj¹
na rynku pracy.

*
23 czerwca  gospodarstwo hodowli dro-
biu w Kwakowie odwiedzi³a 40-osobo-
wa grupa studentów i naukowców z
Uniwersytetu Nauk Stosowanych w
Bernburgu zajmuj¹cych siê problema-
tyk¹ genetyki oraz hodowli.

*
24 czerwca odby³ siê Rejonowy Tre-
ning Systemu Wykrywania i Alarmo-
wania. Powo³ano Powiatowy Oddzia³
Analizy Danych i Alarmowania.

KALENDARIUM

(A.G.)

Okazale prezentuje siê oddany niedawno do u¿ytku nowy obiekt sportowo - szkolny
w Kobylnicy

Uda³o siê sprzedaæ Dom Dziecka w Ustce

o�rodku tym widz¹ zagro¿enie dla �ro-
dowiska uczniowskiego.

S¹ i lepsze wiadomo�ci. Kurator
O�wiaty w Gdañsku przyzna³ w ramach
Programu �Pracownie komputerowe dla
szkó³ edycja 2004� dwie pracownie kom-
puterowe - jedn¹ dla Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych w Ustce - drug¹ dla Zespo³u
Szkó³ Agrotechnicznych w S³upsku. Zo-
stan¹ one zainstalowane w pa�dzierniku
lub w listopadzie br. Uda³o siê te¿ sfina-
lizowaæ sprzeda¿ Domu Dziecka w Ust-
ce. 17 czerwca podpisane zosta³o z bur-
mistrzem Ustki stosowne porozumienie
w tej sprawie, a ostatnim etapem trans-
akcji bêdzie ju¿ tylko umowa notarial-
na. Ze sprzeda¿y uzyskano 1,9 miliona
z³otych.

                      Aleksandra Gr¹dzka,
   Wydzia³ Organizacyjno-Prawny

                       Zdjêcia: Jan Maziejuk
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Nieprzerwane
Forum
Nie uda³o siê niezadowolonym wystawcom z powodu padaj¹cego deszczu
w sobotê, 15 maja br. przerwaæ VII S³upskiego Forum Motoryzacji i prze-
nie�æ na inny termin. Pogoda szybko siê poprawi³a i przygotowan¹ wystawê
motoryzacyjn¹ odwiedzi³o znowu kilka tysiêcy s³upszczan.

W S³upsku produkuje siê nowocze-
sne autobusy marki Scania, Cacciamali.
Produkuje siê przyczepy samochodowe
ró¿nego przeznaczenia, nowoczesne
zbiorniki na gaz u¿ywane w samochodach
osobowych. Jeszcze do niedawna pro-
dukowano równie¿ ciê¿arówki i zbior-
niki bimodalne do przewozu gazu oraz
paliw p³ynnych. Ponadto w samym
S³upsku i w okolicach miasta ulokowa-
³o siê kilkana�cie zak³adów produkuj¹-
cych czê�ci i detale do pojazdów me-
chanicznych, a zlokalizowany w Widzi-
nie pod Kobylnic¹ zak³ad Jana Czecho-
wicza - "Plasmet" od lat wspó³pracuje
w tym zakresie z koncernem Volkswa-
gen w Niemczech.

Kiedy istniej¹ takie zak³ady i rozwi-
jana jest produkcja motoryzacyjna na ry-
nek, niezmiernie wa¿na jest tak¿e wymia-
na my�li naukowej, doskonalenie wyko-
rzystywanych technologii i poszukiwanie

technologii nowych. W tym nieodzowna
jest wspó³praca zak³adów produkcyjnych
z o�rodkami i instytutami naukowymi.
Zachêcaniu do tej wspó³pracy nauki z
praktyk¹ s³u¿y organizowana w S³upsku
od siedmiu lat konferencja motoryzacyj-
na.

W tym roku zaprezentowano 38 re-
feratów. Konferencja odbywa siê dziê-
ki du¿emu zaanga¿owaniu Politechni-
ki Koszaliñskiej, która zaprasza do
S³upska naukowców z innych politech-
nik w kraju. Tym razem goszczono w
S³upsku  naukowców z Politechniki
Szczeciñskiej, Warszawskiej, Rzeszow-
skiej i Poznañskiej.

Po raz pierwszy patronat naukowy
nad konferencj¹ objê³y dwa instytuty
naukowe zwi¹zane z motoryzacj¹ i
transportem - poznañskiego oddzia³u
Polskiej Akademii Nauk - Zespó³ Mo-
toryzacji Sekcji Technicznych �rodków

Transportu Komitetu Transportu i Ko-
misja Budowy Maszyn. By³o to dla S³up-

ska du¿e wyró¿nienie.
Godne podkre�lenia jest równie¿ to,

¿e wszystkie prezentowane na konferen-
cji referaty s¹ publikowane w ca³o�ci w
formie ksi¹¿kowej. Na ksi¹¿kê tê nie trze-
ba czekaæ, jest ona dostêpna ju¿ na tym
naukowym spotkaniu. Trafia do bibliotek
i jest dostêpna dla wszystkich zaintereso-
wanych problematyk¹ motoryzacyjn¹.

Szkoda tylko, ¿e wraz z rozwojem
konferencji naukowo-technicznej, któ-
ra - co nale¿y podkre�liæ - nabiera co-
raz wiêkszego znaczenia i coraz wiêk-
szej rangi, nie rozwija siê tak szybko
towarzysz¹ca S³upskiemu Forum Mo-
toryzacyjnemu - Wystawa Samocho-
dów i Sprzêtu Motoryzacyjnego i nie
wszystkie s³upskie firmy produkcyjne
chc¹ siê na niej prezentowaæ.

Dzeszczowa pogoda nie przeszkodzi³a w uroczystym otwarciu Wystawy Motoryzacyjnej. Wstêgê przecina wicestarosta s³upski
S³awomir Ziemianowicz

ci¹g dalszy na str. 18
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W tym roku nowo�ci samochodowe
zaprezentowali prawie wszyscy dealerzy
dzia³aj¹cy w S³upsku i Salony Sprzeda-
¿y. W zwi¹zku z tym, i¿ niektóre miej-
scowe firmy utraci³y koncesjê na dzia-
³alno�æ dealersk¹, na s³upsk¹ wystawê
najnowsze auta zmuszone by³y przy-
wie�æ firmy z Gdyni czy Koszalina.

Z miejscowych producentów trady-
cyjnie zaprezentowa³y siê Scania i Kape-
na. Do grona wystawców nowych auto-
busów do³¹czyli po raz pierwszy - Miej-
ski Zak³ad Komunikacji Sp. z o.o. w
S³upsku i Pañstwowe Przedsiêbiorstwo
Komunikacji Samochodowej w S³up-
sku (przyjê³o ono równie¿ rolê wspó³go-
spodarza konferencji naukowo-technicz-
nej). Ciekaw¹ ofertê w zakresie sprzêtu
ciê¿kiego zaprezentowa³a firma "Bodex"
z Koszalina - tradycyjnie od kilku lat
obecna na s³upskiej wystawie.

S³upska Wystawa Samochodów
wpisa³a siê ju¿ na sta³e w pejza¿ mia-
sta. Mamy tu najlepszy dowód aktyw-
no�ci gospodarczej, umiejêtno�ci mar-
ketingowych i promocyjnych firm pro-
dukcyjnych oraz handlowych. Wysta-
wê samochodów w ci¹gu dwóch dni od-
wiedzi³o znowu kilka tysiêcy s³upsz-
czan. Frekwencja, zw³aszcza w niedzie-
lê by³a bardzo zadawalaj¹ca. Sprzyja-
³y jej wystêpy artystyczne zorganizowa-

ne zarówno pierwszego,
jak i drugiego dnia trwa-
nia wystawy. Tegoroczne
Forum po³¹czono bowiem
z obchodami Europej-
skiego Dnia Hanzy.

Tradycyjnie odby³ siê
pokaz ratownictwa drogo-
wego przygotowany przez
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹,
a Centrum Kszta³cenia
Praktycznego uruchomi³o
stoisko, na którym przez
dwa dni mo¿na by³o bez-
p³atnie zdiagnozowaæ sa-
mochód.

Redakcja "Dziennika
Ba³tyckiego" przeprowa-
dzi³a plebiscyt na najlep-
sz¹ stacjê paliw, który wy-
gra³a stacja przy ulicy
Wroc³awskiej w S³upsku.
Tym razem wyró¿nienia
od organizatorów za naj-
lepsze stoiska otrzyma³y
firmy: "Bodex" z Kosza-
lina (samochody ciê¿aro-
we i sprzêt marki Man)
oraz "Drywal z Gdyni
(samochody osobowe Vo-
lvo).         Z. Babiarz-Zych
     Zdjêcia: Jan Maziejuk

Ciekaw¹ ofertê ciê¿kiego sprzêtu przedstawi³a firma "Bodex" z Koszalina

Na s³upskiej wystawie zaprezentowano te¿ nowoczesne
motocykle
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Najlepsze
modernizacje
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zg³osi³ kilka obiektów do ogólno-
polskiego konkursu "Modernizacja Roku". Konkurs ten promuje rozwi¹zania
architektoniczne w formie budowlanej, technologicznej i materia³owej.

Inwestorzy, projektanci i wykonaw-
cy mog¹ zaprezentowaæ na ogólnopol-
skim forum swoje osi¹gniêcia �wiadcz¹-
ce o wysokim profesjonalizmie i zawo-
dowym zaanga¿owaniu. Do VIII edycji
konkursu odbywaj¹cego siê pod honoro-
wym patronatem prezydenta RP Aleksan-
dra Kwa�niewskiego mog³y byæ zg³asza-
ne obiekty zmodernizowane, odremonto-
wane, odrestaurowane i oddane do u¿yt-
ku do koñca 2003 roku. Z powiatu s³up-
skiego zg³oszono w kategorii hotelarsko
- turystycznej - Sezonowy Pawilon Ho-
telowy Danuty i Eugeniusza Bernac-
kich w Smo³dzinie, w kategorii obiek-
tów u¿yteczno�ci publicznej - �wietlicê
wiejsk¹ w Rowach wyremontowan¹
przez gminê Ustka oraz zmodernizowa-
ny i przystosowany przez Komendê
Wojewódzk¹ Policji w Gdañsku obiekt
przychodni lekarskiej na Komisariat

Policji w Kêpicach. W kategorii: obiek-
ty ochrony �rodowiska zg³oszono zmo-
dernizowane i wbudowane kot³ownie
na biomasê w budynkach szkolnych we
W³ynkówku, Wrze�ciu, Bierkowie,
G³obinie i Siemienicach.

�wietlica wiejska w Rowach jest bu-
dynkiem jednokondygnacyjnym nie pod-
piwniczonym, stanowi¹cy integraln¹ ca-
³o�æ z remiz¹ stra¿ack¹ pomieszczeniami
gospodarczymi. Celem dokonanej prze-
budowy by³o poprawienie estetyki i funk-
cji obiektu oraz uzyskanie wiêkszej prze-
strzeni u¿ytkowej sali �wietlicy oraz do-
budowa wiatro³apu z pomieszczeniami
sanitarnymi, dostosowanie obiektu dla
osób niepe³nosprawnych. W starym bu-
dynku wymieniono stolarkê okienn¹ i
drzwiow¹, pokrycie dachu, wszystkie in-
stalacje wewnêtrzne. Budynek zosta³
ocieplony i wykonano now¹ elewacjê. Po

przebudowie uzyskano salê o powierzch-
ni 140 metrów kwadratowych oraz wy-
gospodarowano pomieszczenia na szat-
niê, kot³owniê i toalety. Z polbruku wy-
konano dogodny dojazdu oraz doj�cia pie-
sze dostosowane dla osób niepe³nospraw-
nych.

Zmodernizowany obiekt przychod-
ni lekarskiej na potrzeby Komisariatu
Policji w Kêpicach to budynek wznie-
siony jeszcze w latach sze�ædziesi¹tych
ubieg³ego stulecia na podstawie typo-
wego projektu z katalogu projektów
s³u¿by zdrowia dla ma³ych miast i dziel-
nic. Prawie do ostatka by³ on u¿ytkowa-
ny zgodnie z przeznaczeniem jako przy-
chodnia lekarsko - denntystyczna. W
wyniku uzgodnieñ miêdzy gmin¹ Kêpice
a Komend¹ Wojewódzk¹ Policji w Gdañ-
sku po³owa budynku zosta³a przekazana
na potrzeby Policji. Modernizacja obiek-
tu polega³a na dostosowaniu stanu ist-
niej¹cego do specyficznych potrzeb
policji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej, do wymagañ obowi¹zuj¹cych
normatywów technicznych, remoncie
elementów zniszczonych, zu¿ytych i
uszkodzonych. Wykonane roboty bu-
dowlane obejmowa³y te¿ miêdzy inny-
mi wymianê stolarki okiennej i drzwio-
wej, posadzek, zmianê uk³adu �cianek
dzia³owych stosownie do wymagañ no-
wej funkcji. Tutaj tak¿e uwzglêdniono
dostosowanie obiektu dla osób niepe³no-
sprawnych. Wnêtrze o jasnych pastelo-
wych kolorach z ca³kowicie nowym wy-
posa¿eniem komisariatu reprezentuje siê
teraz znacznie lepiej ni¿ niezmieniona,
poza wej�ciem, elewacja budynku.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ tak-
¿e zg³oszone do konkursu w kategorii:
obiekty ochrony �rodowiska zmodernizo-
wane i wbudowane kot³ownie na "bioma-
sê" w budynkach szkolnych we W³yn-
kówku, Wrze�ciu, Bierkowie, G³obinie i
Siemienicach. Inwestorem wszystkich

Nowy kocio³ na biomasê w szkolnej kot³owni we W³ynkówku
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tych inwestycji by³ Urz¹d Gminy w S³up-
sku. Przed modernizacj¹ budynek Szko-
³y Podstawowej we W³ynkówku zasilany
by³ w ciep³o z kot³owni wêglowej znaj-
duj¹cej siê z piwnicy. Instalacja central-
nego ogrzewania pracowa³a w uk³adzie
pompowym, wspomaganym zespo³em
pomp obiegowych. Przedmiotem mo-
dernizacji by³a instalacja technologicz-
na kot³owni opalanej "biomas¹" o
mocy 100 kW z rezerwowym palnikiem
olejowym. W tym celu zdemontowano
ca³¹ instalacjê kot³owni wêglowej ³¹cz-
nie z rozdzielaczami instalacji centralne-
go ogrzewania i podgrzewaniem wody.
Nastêpnie pomieszczenia pomocnicze po
wyburzeniu czê�ci �cian i wzniesieniu w
nowym uk³adzie przystosowano do pe³-
nienia roli pomieszczenia kot³owni, w
której �ród³em ciep³a jest tzw. biomasa.
Zamontowano nowy kocio³ o mocy 100
kW. Pracuje on w uk³adzie automatycz-
nym z magazynem paliwa i podajnikami
typu �limakowego. Zasilanie kot³a sta-
nowi paliwo pochodzenia ro�linnego. S¹
to zrêbki drewna, wióry, trociny lub
brykiet drzewny. Jako dodatkowe �ró-
d³o ciep³a przewidziano zainstalowanie
w kotle na sta³e palnika olejowego, za-
silanego ze zbiornika oleju opa³owego.
Kocio³ zosta³ wyposa¿ony w uk³ady
podnoszenia temperatury.

Niemal identyczne rozwi¹zanie za-
stosowano na potrzeby sali gimnastycz-
nej Szko³y Podstawowej we W³ynków-
ku. Natomiast konieczno�æ wykonania
nowoczesnej kot³owni we Wrze�ciu wi¹-
za³a siê z rozbudowaniem szko³y miêdzy
innymi o salê gimnastyczn¹ z zapleczem
oraz wcze�niejszymi przeróbkami insta-
lacji centralnego ogrzewania, pracuj¹cej
w uk³adzie grawitacyjnym w kot³owni
znajduj¹cej siê w piwnicy budynku szkol-
nego. Stan techniczny instalacji wymaga³
podjêcia szybkich dzia³añ. Stara kot³ow-
nia z kominem i naczyniem zbiorczym
zosta³a zdemontowana. Nowy kocio³
produkcji niemieckiej Conpakt 004 kW
zlokalizowano w pomieszczeniu pomoc-
niczym w piwnicy, które wcze�niej do-
stosowano do nowej funkcji. Automa-
tycznie sterowany kocio³ zasilany jest
paliwem pochodzenia ro�linnego.

Nowe urz¹dzenia wygl¹daj¹ impo-
nuj¹co, kot³ownie s¹ czyste, sprawne,
bezpieczne, ekologiczne. Ju¿ samo
uczestnictwo ich w konkursie "Moder-
nizacja Roku 2003" powinno przyczy-
niæ siê do promocji naszego regionu, dla
wykonawców, inwestorów i projektan-
tów bêdzie wyrazem uznania za ich
dobr¹ pracê.

                                       Szkudlarek
                      Powiatowy Inspektor
                    Nadzoru Budowlanego

Powstanie sieæ
nowej generacji
Pomorska Akademia Pedagogiczna w S³upsku
wkracza w najnowocze�niejszy kr¹g technologii
informacyjnych, obejmuj¹cych wszystkie placów-
ki naukowe Europy. Sieæ �wiat³owodowa o prze-
pustowo�ci 10 Gb/s powinna w przysz³ym roku
dotrzeæ do S³upska, oferuj¹c naukowcom i studen-
tom wiele nowych us³ug teleinformatycznych.

Ogólnopolska sieæ optyczna "Pio-
nier" zaczê³a byæ budowana w 1993 roku.
Pocz¹tkowo opiera³a siê na ³¹czach dzier-
¿awionych od telekomunikacji, ale roz-
wój us³ug w sieci naukowej spowodowa³
konieczno�æ rozbudowy w³asnej sieci. W
2000 roku powsta³ program sieci
optycznej nowej generacji finansowa-
ny ze �rodków Ministerstwa Nauki i In-
formatyzacji, ³¹cz¹cy 21 miast akade-
mickich w Polsce z systemami dzia³a-
j¹cymi ju¿ w Unii Europejskiej. W 2003
roku sieæ "Pioniera" liczy³a ju¿ 2600
km i obejmowa³a 16 miast akademic-
kich. Instytut Chemii Bioorganicznej
PAN, gdzie znajduje siê Poznañskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
"Pioniera", dzia³aj¹c w imieniu ca³ego
polskiego �rodowiska naukowego, pro-
jektuje kolejne kilometry sieci. Obec-
nie realizowany jest odcinek Poznañ-
Gorzów-Szczecin. W roku przysz³ym
do³¹czy do niej Szczecin-Koszalin-
S³upsk-Gdañsk.

Wed³ug informacji PCSS aplikacje i
us³ugi sieci mog¹ obj¹æ: o�wiatê i eduka-
cjê, placówki zajmuj¹ce siê dziedzictwem
kulturowym, obs³ugê ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw, rozmowy telefoniczne
przez tani Internet, interaktywn¹ telewi-
zjê. Centra komputerowe wielkiej mocy
zainstalowane s¹ w Poznaniu, £odzi, Kra-
kowie i Gdañsku.

Komitet Badañ Naukowych, który
finansuje program rozbudowy sieci
akademickiej, jest przekonany, ¿e dziê-
ki niej polskie �rodowisko naukowe
odrobi zaleg³o�ci w dziedzinie sieci
komputerowych i serwerów obliczenio-
wych. Unia Europejska d¹¿y do podjêcia
rywalizacji z USA i Kanad¹ w zakresie
programów naukowych, wykorzystuj¹-
cych Internet. W Unii Europejskiej reali-
zowanych jest wiele programów rozbu-
dowy akademickich sieci informatycz-
nych nowej generacji.

PAP w gronie du¿ych o�rodków informatycznych

Pomorska Akademia Pedagogicz-
na w S³upsku znajdzie siê w sieci byæ
mo¿e ju¿ w przysz³ym roku. PCSS w Po-
znaniu zwróci³o siê do w³adz uczelni z
propozycj¹ umieszczenia w kompleksie
budynków przy ulicy Arciszewskiego
wêz³a sieci "Pionier". Administratorzy
uczelnianej sieci komputerowej Ryszard
Szaja i Piotr Kornijczuk przygotowali
wstêpne propozycje objêcia �wiat³owo-
dem wszystkie obiekty nale¿¹ce do PAP.
Po spotkaniu z w³adzami S³upska zro-
dzi³a siê i zosta³a ju¿ zrealizowana idea
zawi¹zania porozumienia �rodowisko-
wego i stworzenia lokalnej Akademic-
kiej Sieci Komputerowej PAPMAN.
Celem porozumienia jest miêdzy inny-
mi integracja lokalnych �rodowisk sa-
morz¹dowych ze �rodowiskiem nauko-
wym PAP oraz rozwój regionu i infor-
matyzacja spo³eczeñstwa s³upskiego.

Poprzez przy³¹czenie sieci kompu-
terowej PAP do "PIONIERA", s³upska
Akademia umo¿liwi swoim naukow-
com i studentom dostêp do ogromnych
zasobów sieciowych Internetu. Przy-
czyni siê to do rozwoju naukowego wy-
k³adowców PAP i zwiêkszenia atrakcyj-
no�ci oferowanych przez uczelniê kie-
runków studiów. Mo¿liwe bêdzie uru-
chomienie nowoczesnych i multime-
dialnych us³ug sieciowych.

Akademia dok³ada wszelkich starañ,
aby w przysz³ym roku akademickim zo-
sta³y po³¹czone ³¹czem �wiat³owodowym
jednostki naukowe rozmieszczone przy
ulicach: Arciszewskiego, Westarplatte,
S³owiañskiej, Partyzantów i Ba³tyckiej.

W³adze Uczelni maj¹ nadziejê, ¿e
pod³¹czenie sieci komputerowej do sze-
rokopasmowego Internetu oraz wpro-
wadzenie nowoczesnych technologii in-
ternetowych przyci¹gnie wiêksz¹ ilo�æ
studentów.

                           Jolanta Nitkowska
      Pomorska Akademia Pedagogiczna
                                               w S³upsku
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Powiatowe Obchody Dnia Dzia³acza Kultury

Kultura broni siê
pasj¹ swoich twórców
Czym by³by naród polski, gdyby nie kultura, gdyby nie nasz stosunek do tradycji,
do historii, do jêzyka, do wiary? Jaka by³aby Polska? Jaka bêdzie teraz Polska, w dobie
powszechnej globalizacji, gdy zapomnimy o tych podstawowych sprawach? Gdy zapo-
mnimy o naszej narodowej to¿samo�ci?

Wies³aw My�liwski, autor m.in. g³o-
�nej powie�ci "Kamieñ na kamieniu" i
"Widnokr¹g" dowodzi w swoim ostatnim
artykule zatytu³owanym "Kres kultury
ch³opskiej" na ³amach "Gazety Wybor-
czej", ¿e... "I tak - nie tylko za spraw¹ te-
lewizora - skoñczy³a siê ch³opska muzy-
ka, ch³opska mowa, ch³opski �wiat.
Ch³opskim �wiatem zaw³adn¹³ standard
taki sam jak wszêdzie, taki sam konsump-
cjonizm i aspiracje wy³¹cznie material-

ne. Degradacja duchowa wsi jest widocz-
na go³ym okiem i to na wszystkich pla-
nach.(...) A w du¿ej mierze to dziêki ch³o-
pom Polska przetrwa³a. Dziêki ich przy-
wi¹zaniu do ziemi, do jêzyka, do wiary.
Na tych trzech bowiem fundamentach
zasadza³o siê ch³opskie trwanie tu i za-
wsze, z dziada pradziada, niezale¿nie od
tego, czy Polska by³a matk¹, czy maco-
ch¹, czy w ogóle by³a. I niezale¿nie od
tego, co siê o niej wiedzia³o i co siê do

niej czu³o". (...) "Kultura ch³opska, prze-
chodz¹c dzi� w sferê ju¿ tylko têsknoty i
sztuki, przekazuje nam swoje nie stano-
we, lecz w najpe³niejszym tego s³owa
znaczeniu cz³owiecze dziedzictwo" - koñ-
czy swój obszerny tekst W. My�liwski.

I o tym dziedzictwie powinni�my pa-
miêtaæ. Absolutnie nie wolno nam o nim
zapomnieæ. Dlatego potrzebne s¹ pozy-
tywistyczne dzia³ania w ka¿dej, gminie
w ka¿dej wsi, nawet tej najmniejszej.

Kultura broni siê
pasj¹ swoich twórców

W du¿ej mierze to dziêki ch³opom Polska przetrwa³a. Na zdjêciu: gra i �piewa zespó³ �Rowokó³� ze Smo³dzina

ci¹g dalszy na str. 22
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Przynajmniej raz w roku nale¿y spotkaæ
siê z lud�mi kultury. Potrzebne jest zasta-
nowienie i refleksja nad tym, co i jak siê
w kulturze robi. Jakie podejmuje siê dzia-
³ania. Potrzebna jest o tym rozmowa. Po-
trzebna jest wreszcie nagroda! Wierzymy,

ja przynajmniej osobi�cie bardzo w to
wierzê, ¿e polska to¿samo�æ narodo-
wa siê obroni. Obroni siê m.in. dziêki
twórcom, pasjonatom, prawdziwym
fanatykom dzia³añ kulturalnych. Bo
je�li co� bierze siê z g³êbokiego ser-

ca, jest bardzo szczere i
prawdziwe, to nawet, je¿eli
bêdzie to nie zawsze m¹dre
i ³adne, to na pewno prze-
trwa, pozostanie. A poeci,
wiejscy muzycy i grajkowie,
malarze, rze�biarze, anima-
torzy sztuki we wszelkich jej
przejawach i do takich ludzi
w³a�nie nale¿¹.

W pi¹tek, 28 maja br.
przyjechali do Gardny Wiel-
kiej twórcy i organizatorzy
kultury uczciæ pamiêæ nie¿y-
j¹cego malarza Franciszka
Gieresza i ods³oniæ tablicê na
jego rodzinnym domu. Przy-
jechali te¿ porozmawiaæ o
kulturze, odebraæ nale¿ne im
honory i zaprezentowaæ siê
przed miejscow¹ publiczno-
�ci¹. W przepiêknej, stylizowanej
restauracji "Delfin" dyskusja o
tym, czy w dobie obecnych prze-
mian i niedostatku finansowego
kultura obroni siê sama, zgroma-
dzi³a jak nigdy wielu wspania³ych

i zacnych ludzi, prawdziwych przyjació³
wiejskiej kultury i patriotów. Przyjechali
dyrektorzy miejskich i gminnych domow
oraz o�rodków kultury, obecny by³ przed-
stawiciel wojewody pomorskiego, sena-
tor Gerard Czaja, starosta bytowski Mi-
cha³ �wi¹tek - Brzeziñski i burmistrz By-
towa Stanis³aw Marmo³owski, wicesta-
rosta s³upski S³awomir Ziemianowicz,
ksi¹dz pra³at Jan Giriatowicz ze S³up-
ska i ks. Jerzy Wyrzykowski z Dunino-
wa. Na uroczysto�ci zwi¹zane z ods³oniê-
ciem tablicy pami¹tkowej i wrêczenie
"Bia³ych Bocianów" dojecha³ tak¿e prof.
Brunon Synak - przewodnicz¹cy Sejmi-
ku Województwa Pomorskiego. By³a de-
legacja z powiatu koszaliñskiego...

Przy wyartyku³owaniu wielu jawi¹-
cych siê trudno�ci w dzia³alno�ci kultu-
ralnej, w tym szczególnie tych finanso-
wych, wiêkszo�æ twierdzi³a jednak, ¿e
kultura obroni siê pasj¹ prawdziwych
twórców i dzia³aczy spo³ecznych. Ksi¹dz
pra³at Jan Giriatowicz wskazywa³ na
wci¹¿ nie odkryte jeszcze i pomijane w
dzia³alno�ci promocyjnej i twórczej regio-
nu naturalne zak¹tki przyrodnicze i zwi¹-
zane z nimi wierzenia oraz opowie�ci re-
ligijne. - ¯yjemy na przepiêknych,
wspania³ych terenach, bogatych w le-
gendy i ro¿ne przekazy historyczne -
mówi³ ks. J. Giriatowicz. - Powinni�my
w swoich dzia³aniach, swojej twórczo-
�ci czê�ciej po nie siêgaæ.

Senator Gerard Czaja z Bytowa
mile zaskoczony by³ spotkaniem, na ja-
kie zosta³ zaproszony, interesuj¹c¹ - jak
podkre�la³ - dyskusj¹ i tym, w jaki spo-
sób w powiecie s³upskim pamiêta siê o
zas³u¿onych twórcach wiejskiej kultury.

O przysz³o�ci wiejskiej kultury dyskutuj¹ uczestnicy spotkania zorganizowanego
w restauracji �Delfin� w Gardnie Wielkiej

Senator RP Gerard Czaja mile zaskoczony by³ prze-
biegiem spotkania

Za nieobecnego Jerzego Bohatkiewicza �Bia-
³ego Bociana� odebra³a Gra¿yna Szwarc - pe³-
ni¹ca obowi¹zki dyrektora Miejsko - Gminne-
go O�rodka Kultury w Kêpicach
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JERZY BOHATKIEWICZ: W ubie-
g³ym roku wznowi³ dzia³alno�æ teatru
amatorskiego (za³o¿onego przed trzydzie-
stoma laty przez swego ojca).
Teatr ten wystawi³ sztukê A.
Czechowa �O�wiadczyny�.
O¿ywi³ tym samym amatorski
ruch teatralny w mie�cie i
gminie Kêpice. Pocz¹wszy od
premierowego wystawienia,
które odby³o siê 26 pa�dzier-
nika 2003 roku, cieszy siê on
ogromn¹ popularno�ci¹, jest
zapraszany z wystêpami do
innych gmin. Jerzy Bohatkie-
wicz prowadz¹c zorganizowa-
n¹ przez siebie grupê aktorów-
amatorów planuje ci¹g³¹ dzia-
³alno�æ w Domu Kultury.

Laureaci �Bia³ych Bocianów�
TADEUSZ BURZYÑSKI: By³ nauczy-
cielem muzyki i wychowania fizycznego.
Aktualnie jest na emeryturze. Od pocz¹t-

ku wycho-
wywa³ m³o-
dzie¿ mu-
zycznie. Pro-
wadzi³ chór i
zespo³y wo-
kalne w
szkole w ra-
mach dodat-
kowych za-
jêæ. Jedno-
c z e � n i e
wspó³praco-
wa³ z Gmin-
nym O�rod-
kiem Kultu-
ry w G³ów-

czycach, ucz¹c gry na instrumentach, pro-
wadz¹c zespo³y wokalne i taneczne. Ca³y
swój wolny czas po�wiêca³ m³odzie¿y
uzdolnionej muzycznie, tej najm³odszej i
doros³ej, która nadal pod jego kierunkiem
kszta³tuje swój talent artystyczny. Prowa-
dzone przez niego zespo³y odnosz¹ suk-
cesy krajowe i zagraniczne.

W£ADYS£AW RYBAK: Mieszka w
Siemianicach. Maluje z potrzeby serca,
spontanicznie. W najtrudniejszych chwi-
lach, kiedy jest mu ciê¿ko, gdy traci na-
dziejê, praca przy sztalugach dodaje mu
si³, podnosi na duchu, zaspokaja potrze-
bê wypowiadania siê, rekompensuje nie-
powodzenia. W malarstwie stara siê prze-
kazywaæ swoje przemy�lenia, refleksje.
Jest zwolennikiem w³asnych poszukiwañ,
dociekañ swobodnego kszta³towania swo-
ich wizji. Niekiedy podpatruje warto�ci
uznane w malarstwie. Koncentruje siê
wokó³ tematów marynistycznych, pejza-
¿u wiejskiego, koni, etosu pracy cz³owie-
ka. Pierwsz¹ wystawê mia³ w 1968 roku.
W ubieg³ym roku, po 25 latach przerwy,
wystawiono ponownie jego prace. W
2002 roku po raz pierwszy zdoby³ w kon-
kursie plastycznym �Morze moja mi³o�æ�
I Nagrodê za obraz �Po³awiacze burszty-
nów�.

- O tym wszystkim, co robicie
bêdê musia³ opowiedzieæ w Byto-
wie, w Senacie, gdzie tylko bêdê.
Szczerze gratuluje wam wspania-
³ych uroczysto�ci - chwali³ senator
powiat s³upski.

"Bia³e Bociany" dla twórców i
dzia³aczy kultury przyznawane s¹ od
ubieg³ego roku. Wcze�niej by³y na-
grody starosty s³upskiego. Odst¹pio-
no jednak od nagród materialnych i
zdecydowano siê na nagrodê symbo-
liczn¹ "Bia³ego Bociana", bo ta jest
poza wszelk¹ dyskusj¹. Jest nagrod¹
honorow¹! Ponadto bia³y bocian jest
symbolem narodzin, nowego. Jest
tym, który �wiat ma czy�ciæ z wszel-
kiego z³a. "Albom ja bocian, ¿ebym
�wiat czy�ci³" - jest takie przys³o-
wie zaczerpniête ze starej bajki o
ch³opie, co wbrew boskiemu zaka-
zowi wypu�ci³ z worka na �wiat p³a-
zy i gady. Za to zmieniony zosta³ w
bociana, który musi czy�ciæ z nich
�wiat. Rzymskie bocianie prawo zo-
bowi¹zywa³o dzieci do utrzymywa-
nia starych, bêd¹cych w potrzebie
rodziców, "Tak, jak to czyni¹ bocia-
ny". Czy¿ to nie piêkne odniesienie
do tego, jak powinni�my odnosiæ siê
do tradycji w kulturze?

"Bia³e Bociany" to naprawdê
piêkny symbol i wspania³a nagroda!
W tym roku otrzymali je: Jerzy Bo-
hatkiewicz z Kêpic, Tadeusz Bu-
rzyñski z G³ówczyc i W³adys³aw
Rybak z Siemianic. Swoje nagrody
twórcom i dzia³aczom przyznali tak-
¿e wójtowie gmin. To mi³e, ¿e oni tak-
¿e dostrzegaj¹ tak¹ potrzebê honoro-
wania ludzi kultury.

- Pamiêæ odegra³a bardzo wa¿n¹ rolê
w kulturze ch³opskiej. "Dzisiaj staje siê
ona coraz mniej nam potrzebna - pisze
Wies³aw My�liñski w swoim wspomnia-
nym ju¿ artykule w "Gazecie Wyborczej".
- Wyrêcza nas pismo, wyrêczaj¹ nas kom-
putery, a mo¿na przypuszczaæ, ¿e w ja-
kiej� przysz³o�ci zostaniemy ca³kowicie
wyrêczeni przez jeszcze doskonalsze
urz¹dzenia. Pamiêæ w kulturze ch³opskiej
mia³a podstawowe znaczenie dla jej ci¹-
g³o�ci. By³a jedyn¹ mo¿liwo�ci¹ zacho-
wania, przekazania i dziedziczenia war-
to�ci tej kultury. Musia³a wiêc byæ nie-
s³ychanie rozwiniêta i nieprawdopodob-
nie pracowita. Wyczulona na najdrobniej-
szy szczegó³ ¿ycia i na ka¿de s³owo. (...)
To pamiêæ ukorzeni³a cz³owieka, potwier-
dza³a jego miejsce na ziemi, nadaj¹c sens
najmarniejszemu nawet ¿yciu i ka¿dej rze-

czywisto�ci subiektywny, jednostkowy,
ten najwa¿niejszy wymiar. Przystosowy-
wa³a siê do opowie�ci cz³owieka, bo te¿
zadaniem opowie�ci by³o poszerzaæ gra-
nice zniewolonego istnienia."

W Gardnie Wielkiej w³a�nie daj¹c
najlepszy dowód tej pamiêci i swemu ak-
tywnemu dzia³aniu wyst¹pi³y w niedu¿ej
salce (tylko taka jest) Wiejskiego Domu
Kultury zespo³y "Cicha Woda" z Gardny
Wielkiej i "Rowokó³" ze Smo³dzina. Po-
pis swoich umiejêtno�ci muzycznych da³y
uczennice Pañstwowej Szko³y Muzycz-
nej w S³upsku - siostry Kamila i Karolina
Grzebielucha. Tradycyjnie wyst¹pili te¿
z recytacjami w³asnych tekstów poeci z
grupy "Wtorkowe Spotkania Literackie"
dzia³aj¹cej przy Starostwie Powiatowym
w S³upsku.      Zbigniew Babiarz-Zych

                       Zdjêcia: Jan Maziejuk
Powiatowe obchody zaszczyci³ swo-
j¹ obecno�ci¹ prof. Brunon Synak -
przewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego

W³adys³aw Rybak i Tadeusz Burzyñski

Pozostali nominowani przez burmi-
strzów i wójtów gmin powiatu do na-
grody "Bia³ego Bociana": URSZULA
TAMULIS z Ustki (od ponad 20 lat pro-
wadzi zespó³ harcerski �Muszelki�), JAN
JAGIELSKI z Zagórzycy (poeta ludowy),
ZBIGNIEW ULASZEK z Potêgowa (od
siedemnastu lat jest instruktorem zespo³u
wokalnego �Potêgowianki�), ZIOFIA
SKWIERZ z Budowa (bibliotekarka),
GRA¯YNA CHOJNOWSKA z Dêbnicy
Kaszubskiej (twórczyni Galerii �Stodo³a
Sztuki� w Podolu Ma³ym, Izby Regional-
nej �Sk¹d nasz ród�).
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Tablica
dla Gieresza
W³adze oraz mieszkañcy gminy Smo³dzino ufundowa³y tablicê upamiêtniaj¹c¹ bogat¹ dzia-
³alno�æ i twórczo�æ artystyczn¹ Franciszka Gieresza - nie¿yj¹cego malarza z Gardny Wielkiej.
Zawis³a ona na rodzinnym domu Giereszów. Z inicjatyw¹ ufundowania arty�cie tablicy wyst¹-
pi³o Starostwo Powiatowe w S³upsku. Wcze�niej podobne tablice ufundowano rze�biarzom -
Romanowi Radzikowskiemu z Damnicy i Piotrowi Saksonowi z Pob³ocia.

Franciszek Gieresz malowaæ zacz¹³
w latach szkolnych. Lubi³ przygl¹daæ siê
obrazkom w ksi¹¿kach. W klasie by³ naj-
lepszy z rysunków. Ojciec, dziadek nie
malowali, on pierwszy zacz¹³. Ukoñczy³
sze�æ oddzia³ów szko³y powszechnej.
Potem poszed³ do �redniej technicznej,
kolejowej. Wtedy te¿ sporo malowa³.
Drug¹ jego pasj¹ by³ sport. Gra³ w pi³kê
no¿n¹, uprawia³ prawie wszystkie sporty
letnie. Zdoby³ wiele nagród. Sto metrów
biega³ w jedena�cie sekund. Siedemna�cie
centymetrów brakowa³o mu do rekordu
Polski w skoku w dal. Jego 82 Pu³k Pie-
choty zdoby³ trzy razy mistrzostwo armii
w piêcioboju. Móg³ i�æ do szko³y oficer-
skiej, ale wola³ fotografowaæ, malowaæ
wzorowych strzelców. We wrze�niu 1939
roku awansowa³ do stopnia sier¿anta,
wys³ano go na pierwsz¹ liniê. Wojaczkê
skoñczy³ pod Modlinem. Stamt¹d zabrali
ich do obozu jenieckiego w Dzia³dowie.
Którego� dnia obozowy t³umacz zasko-
czy³ go przy sztalugach... i poprosi³, ¿eby
i jemu co� namalowaæ. Kiedy zobaczy³

komendant obozu, spodoba³o mu siê,
wo³a do siebie i mówi, ¿eby i jemu te¿: -
Ale farb nie ma - powiedzia³. Wtedy ko-
mendant przywo³a³ ¿o³nierza, poleci³ i�æ
do miasta i kupiæ co trzeba. Namalowa³
komendantowi obrazek, przyjecha³ komi-
sarz z Dzia³dowa, zobaczy³ i te¿ mu siê
spodoba³o. Wiêc namalowa³ i jemu, a
potem po kolei malowa³ niemieckim ¿o³-
nierzom, którzy wyje¿d¿ali na urlopy do
rodzin i chcieli zawie�æ jakie� pami¹tki.

W listopadzie wróci³ do domu. By³a
taka umowa, ¿e Bia³orusinów zwalniano.
Posiedzia³ kilka dni w domu; odnale�li go
dzia³acze z klubu "Borowie�nik", kusz¹c
by zosta³ trenerem pi³karzy. Jeszcze przed
wojn¹ ukoñczy³ kurs wychowania fizycz-
nego. Kiedy w czerwcu 1941 roku do
Brze�cia wkroczyli Niemcy pracowa³ ju¿
w warsztatach kolejowych, jako malarz
szyldów. Sporo malowa³! Takie tam ró¿-
ne widoczki, portrety. ¯ona, czwórka,
dzieci, potrzebne by³y pieni¹dze, ¿yw-
no�æ. Sprzedawa³ obrazki, albo wymie-
nia³ za chleb, za mas³o.

Wyzwolenie zasta³o go w Miêdzyrze-
czu Podlaskim. Pracowa³ w m³ynie jako
parobek. U braci Kalickich. Polacy! Do-
brzy byli. Stamt¹d trafi³ do II Armii. Prze-
szed³ ca³y szlak. Ciê¿ko by³o.

W sierpniu 1945 pojecha³ z rodzi-
n¹ do Stargardu Szeciñskiego. Pomiesz-
ka³ trochê i ¿ona mówi, ¿e w Stargar-
dzie nie bêdzie mieszkaæ, bo nie podo-
ba siê jej miasto. Dok¹d jechaæ? Pod-
powiadali, ¿eby do S³upska.

Zamieszkali przy ulicy Wyspiañskie-
go. Dobre mieszkanie. ¯onie podoba³o

Honorow¹ wartê przed rodzinnym do-
mem malarza zaci¹gnê³y ma³e tancer-
ki w marynarskich mundurkach
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siê. Ale na wsi z czwórk¹ dzieci by³oby
³atwiej. Pojecha³ wiêc szukaæ czego� w
pobli¿u. W Gardnie Wielkiej by³ ³adny
budynek, wolny, piêtrowy. Poszed³ do
Urzêdu Repatriacyjnego, a sekretarz
mówi, ¿e dom zarezerwowany. Trudno.
Ale idzie korytarzem, a tu go kto� za ra-
miê ³apie. Odwraca siê, a to Paszkiewicz,
profesor z Technikum Kolejowego w
Brze�ciu. By³ kierownikiem Urzêdu. -
Jaka tam rezerwacja - powiedzia³. - Re-
zerwujemy dla takich jak ty. Podoba ci siê
dom, to go bierz!

Zacz¹³ pracowaæ jako technik le�ny.
Potrzebowali takich. Je�dzi³ i sprawdza³
stan wydm, umacnia³ je. Takich widoków
na Bia³orusi nie by³o. Zacz¹³ malowaæ
morze, jezioro, wydmy, Gardnê. Morze
by³o takie bardzo, bardzo niebieskie, wy-
dmy bardzo, bardzo ¿ó³te. W Gardnie
ma³e domki, a na ich tle br¹zowe, ko�la-
we p³oty z ¿erdzi.

Te stare obrazy ceni sobie najbardziej.
Przypomina³y mu dawne lata. Mija³y, jak
mówi³, warto�æ historyczn¹. Wybity ze
snu w nocy wiedzia³ jak namalowaæ wy-
dmy, morze, jakich u¿yæ kolorów, jak uj¹æ
kompozycyjnie. - Barwy musz¹ widza

przyci¹gaæ, czyniæ obraz ³adnym - mó-
wi³. - Ale nie mog¹ k³amaæ, musz¹ byæ
takie jak w naturze. Ujêcie jest te¿ bar-
dzo wa¿ne. Obraz musi przedstawiaæ
co� wiêcej ni¿ tylko fragment rzeczy-
wisto�ci. Musi mieæ warto�æ artystycz-
n¹,  zawieraæ osobliwy zamys³ autora,
kompozycjê - to co jest niepowtarzal-
ne, co pozwala powiedzieæ: Franciszek
Gieresz, artysta malarz.

W 1963 albo 1964 mianowano go
zastêpc¹ nadzorcy. Trzech stra¿ników
dosta³, a ka¿dy mia³ po 10 robotników. W
Urzêdzie Morskim kusili, ¿eby poszed³ do
Ustronia Morskiego na nadzorcê, ale da-
wali tylko dwa pokoje, a on mia³ ju¿ sied-
mioro dzieci...

Jak siê komu� jaki� obraz spodoba³
to dostawa³. - By³y nadzorca Oddzia³u
Smo³dzino bêdzie mia³ ich kilkana�cie.
By³y naczelnik Wydzia³u Wydmowego
w Urzêdzie Morskim w Szczecinie - z

piêæ - mówi³. Dostawali je te¿ kolejni dy-
rektorzy pegeeru w Smo³dzinie i
wielu innych miejscowo�ciach.

Policzy³, ¿e w Ameryce znajdu-
je siê osiem jego obrazów, w Anglii,
Australii po cztery. W by³ym Zwi¹z-
ku Radzieckim bêdzie ze sto. W
Niemczech ze dwie�cie albo i wiê-
cej. W kraju chyba ze czterysta. Nie
wszystkie s¹ mo¿e udane, cenne. Ale
skoro ludzie chcieli je braæ, widocz-
nie nie by³y z³e.

Bra³ udzia³ w Ogólnopolskim
Triennale Plastyki Nieprofesjonalnej
w Szczecinie, Wroc³awiu, Krakowie.
Cztery obrazy zakupi³a Akademia

Sztuk Piêknych. W Urzêdzie Morskim

mówili mu, ¿e widzieli jego prace na wy-
stawach w Czechos³owacji, Bu³garii.
Ogl¹da³ wiele wystaw, wiele obrazów,
wiele podziwia³. Na swoje by siê jednak
nie zamieni³. Mówi³, ¿e nie takie ³adne
jak te jego.

Przez sze�æ lat nie zagl¹da³ do Domu
Kultury w S³upsku. Na wystawê da³ sze�æ
obrazów, a powiesili tylko dwa. Cztery
posz³y do piwnicy, ¿e niby miejsca nie
by³o. Ale to nieprawda, by³ przekonany,
¿e bali siê konkurencji.

W 1971 roku przeniós³ siê do Smo³-
dzina. Mieszkanie w Gardnie zostawi³
synom. Leszek by³ konserwatorem w
o�rodku wypoczynkowym, Jacek praco-
wa³ w pegeerze. Reszta dzieci rozjecha³a

W domu kultury przygotowano wystawê prac malarskich F. Gieresza

Z³o¿enie kwiatów na grobie F. Gieresza

Uroczysto�ci ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy zgromadzi³y wielu przyjació³ zmar³ego
malarza

ci¹g dalszy na str. 26
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siê. Z ca³ej siódemki tylko Halina malo-
wa³a. Po mê¿u przyjê³a nazwisko  Budaj
i mieszka³a w S³upsku. Malowa³a portre-
ty, krajobrazy. Te¿ specjalizowa³a siê w
technice olejnej. Nie doczeka³a siê takie-
go dnia, jak on, w którym pisa³ "G³os
Pomorza" z 11 marca 1984 roku. Sta³o
wyra�nie: "S³upszczanin laureatem". A
dalej. "Rozstrzygniêty zosta³ ogólnopol-
ski konkurs amatorskiej twórczo�ci
plastycznej "Przyja�ñ Braterstwo -
Wspó³praca". Wp³ynê³o ponad 208 ty-
siêcy prac z malarstwa, grafiki, rysun-
ku, tkaniny artystycznej i rze�by. Do
ostatniego etapu dopuszczono 2100
prac. W�ród 10 laureatów znalaz³ siê
m.in. Franciszek Gieresz z woj. s³up-
skiego".

Po tym sukcesie przygotowa³ pracê
na konkurs zwi¹zany z 40-leciem PRL,
który og³osi³a Akademia Sztuk Piêknych.
By³a to kompozycja o tematyce wojen-
nej. Udzia³ w tym konkursie by³ dla nie-
go patriotycznym obowi¹zkiem.

By³ trzykrotnym laureatem nagrody
wojewody s³upskiego "Za aktywn¹ dzia-
³alno�æ w upowszechnianiu kultury". By³
"Zas³u¿onym Pracownikiem Morza" i
wieloletnim cz³onkiem Wojewódzkiego
Klubu Plastyka Amatora, dzia³aj¹cego
przy Wojewódzkim Domu Kultury w
S³upsku. Teraz o malarzu z Gardny i
Smo³dzina, oprócz zachowanych obra-
zów bêdzie przypominaæ jeszcze przy-
bita tablica pami¹tkowa na �cianie jego
rodzinnego domu.

                 Zbigniew Babiarz-Zych

                       Zdjêcia: Jan Maziejuk

Spo³eczeñstwo
obywatelskie
Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Rolnictwa
w S³upsku jest dobrym przyk³adem szybkiego do-
stosowania siê organizacji pozarz¹dowej do re-
aliów Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie to reali-
zuje m.in. projekt "Dobra
praktyka rolnicza szans¹ dla
�rodowiska" w ramach pro-
gramu "Rozwój spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego" dofi-
nansowanego przez Ma³e Do-
tacje Phare 2001. Dziêki tej
dotacji zrealizowane zosta³y
ju¿ dwa zadania: "ochrona
wód poprzez odpowiednie
inwestycje w produkcji
zwierzêcej" i urz¹dzanie i
zarz¹dzanie gospodarstwem
rolnym w rolnictwie zrówno-
wa¿onym".

Szkolenia w tym zakresie
zosta³y zorganizowane w lu-
tym bie¿¹cego roku, na ponad
dwa miesi¹ce przed wej�ciem
Polski do Unii Europejskiej.
Kolejnym realizowanym w
czerwcu br. przedsiêwziê-
ciem by³y warsztaty dla lide-
rów stowarzyszenia, na któ-
rych omówili oni przepisy
dotycz¹ce ochrony �rodowi-
ska - po wej�ciu w ¿ycie
1 maja br. Prezentowali je liderzy sto-
warzyszenia - Anna Ruszczyñska, Zyg-
munt Gudebski, Jan Rozenek, Stani-
s³aw Pokusa i Jaros³awa Kapiszka. Na-
stêpnie uczestnicy spotkania zastanowili
siê nad zadaniami, jakie stowarzyszenie
mog³oby wdro¿yæ na terenie swego dzia-
³ania.

Okaza³o siê, ¿e jest ich bardzo du¿o,
pocz¹wszy od kursów dotycz¹cych sto-
sowania �rodków ochrony ro�lin w rol-
nictwie i le�nictwie, a koñcz¹c na wpaja-
niu zasad Dobrej Praktyki Rolniczej w
�rodowisku wiejskim.

Warsztaty te by³y przyk³adem obywa-
telskiego podej�cia cz³onków stowarzy-
szenia do wa¿nych zagadnieñ zwi¹zanych
z ochron¹ coraz bardziej zagro¿onego

przez cywilizacjê �rodowiska naturalne-
go. Dyskusja nad tymi problemami da³a
bior¹cym udzia³ w warsztatach satysfak-
cjê ze wspólnego dzia³ania. By³a to tak¿e
okazja do integracji �rodowiska in¿ynier-
skiego.

Warsztaty poprowadzi³a Urszula Pa-
poñ - prezes S³upskiego Centrum Wspo-
magania Organizacji Pozarz¹dowych.
Organizacja ta okaza³a siê wielce pomoc-
na w pisaniu i realizacji dotychczas prze-
prowadzonych projektów przez s³upskie
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne
In¿ynierów i Techników Rolnictwa. Jest
to przyk³ad naprawdê dobrej wspó³-
pracy.

                               Krystyna Popiel
   Stowarzyszenie SITR w S³upsku

W imieniu rodziny malarza podziêkowa³
Jaros³aw Gwi¿d¿ - m¹¿ wnuczki F. Giere-
sza

Zajêcia prowadzi Stanis³aw Pokusa z O�rodka Doradz-
twa Rolniczego w Strzelinie
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�Ruczaj� �piewa
trzydzie�ci lat
Zespó³ �Ruczaj� Ko³a Gospodyñ Wiejskich - O�rodka �Nowoczesna Gospodyni� w Ko-
bylnicy pierwszy raz wyst¹pi³ publicznie 8 marca 1974 roku podczas obchodzonego Miê-
dzynarodowego Dnia Kobiet. Pó�niej �piewaj¹ce panie zaprezentowa³y siê na do¿ynkach
w Pob³ociu, a przygotowa³a je do tej prezentacji dyrektor miejscowej Szko³y Podstawo-
wej, Antonina Buraczewska. Na pianinie akompaniowa³a ówczesna nauczycielka �piewu
w Kobylnicy, Gra¿yna Hanulak.

W kronice skrzêtnie odnotowano, ¿e
tego samego, to jest 1974 roku zespó³ ten
zaj¹³ pierwsze miejsce na do¿ynkach w
Cz³uchowie, gdzie... "wrêczy³ wieniec
towarzyszowi Pieñkowskiemu, a ten za-
wióz³ go towarzyszowi Gierkowi". Ko-
lejny wa¿ny etap w dziejach �piewaj¹cej
grupy pañ, to przejêcie w marcu 1997 roku
patronatu nad zespo³em przez Spó³dziel-
niê Kó³ek Rolniczych w Kobylnicy. Nad-
miar obowi¹zków nie pozwala³ A. Bu-
raczewskiej na kontynuacjê prób, dla-
tego w pa�dzierniku 1983 roku zapro-
ponowa³a opiekê nad zespo³em Kazi-
mierzowi Herdzie ze S³upska. Jako in-
struktor muzyczny nie tylko æwiczy³
�piew chóru, ale jednocze�nie akompa-
niowa³ mu na akordeonie. Poniewa¿
próby zespo³u odbywa³y siê w O�rod-
ku "Nowoczesna Gospodyni" miesz-
cz¹cym siê na piêtrze budynku nad
sklepem spo¿ywczym G.S. "Samopo-
moc Ch³opska" przy ulicy G³ównej w
Kobylnicy, opodal rzeczki "Kamionki",
zdecydowano siê przyj¹æ nazwê "Ru-

czaj". W zasadzie od pocz¹tku �piewaj¹-
ce panie nazywano raz zespo³em, a raz
chórem. Nie mia³o to wiêkszego znacze-
nia, bo przez chór rozumie siê zespó³ �pie-
waków wykonuj¹cych utwór muzyczny
jednog³osowy albo wielog³osowy a capel-
la b¹d� w towarzystwie instrumentów.
"Ruczaj" �piewa³ a capella, i mia³ instru-
mentalistê.

W pierwszych dniach 1993 roku ze-
spó³ przeniós³ siê do pomieszczeñ Gmin-
nego O�rodka Kultury w Kobylnicy zlo-
kalizowanego przy ulicy G³ównej 1. Te-
raz tutaj nadal raz w tygodniu kontynu-
owane by³y próby, a zatrudniony od maja
1999 roku Zbigniew Jelonek zacz¹³
wspieraæ wokalistki i Kazimierza Herdê
gr¹ na elektronicznych instrumentach kla-
wiszowych i strunowych. Po rezygnacji
wieloletniej przewodnicz¹cej Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich Czes³awy Bubnowskiej
w pa�dzierniku 2002 roku na jej miejsce
wybrano Teresê ¯yszkowsk¹. Nie tylko
same wokalistki doceni³y ogromny wk³ad
Cz. Bubnowskiej w rozwój zespo³u. Od

1980 roku by³a ona cz³onkiem Rady Nad-
zorczej Gminnej Spó³dzielni "Samopo-
moc Ch³opska" w S³upsku, w lipcu 1982
roku postanowieniem Wojewódzkiej
Rady Narodowej zosta³a nagrodzona od-
znak¹ "Za zas³ugi dla Województwa S³up-
skiego. W 1984 roku uhonorowano j¹
"Medalem 40-lecia Polski Ludowej". W
marcu 1985 roku Minister Kultury i
Sztuki przyzna³ Czes³awie Bubnow-
skiej medal "Zas³u¿ony Dzia³acz Kul-
tury", za� uchwa³¹ Rady Pañstwa z 17
maja 1989 roku otrzyma³a ona "Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi" za... "wyró¿niaj¹c¹ siê
pracê w instytucjach i placówkach upo-
wszechniania kulturyê. Odznakê "Zas³u-
¿ony Dzia³acz Kultury" w 1994 roku
otrzyma³a równie¿ Zofia Urban.

Zespó³ odnosi³ wiele sukcesów, ale za
najwiêkszy poczytuje sobie zdobycie trze-
ciego miejsca na odbywaj¹cym siê w
dniach 22-24 listopada 1985 roku w Kiel-
cach pod has³em "Wsi, Regionowi, Oj-
czy�nie" I Krajowym Przegl¹dzie Zespo-
³ów Artystycznych Kó³ Gospodyñ Wiej-

�Ruczaj� �piewa
trzydzie�ci lat

Za najwiêkszy sukces zespó³ �Ruczaj� poczytuje sobie zdobycie trzeciego miejsca na I Krajowym Przegl¹dzie Zespo³ów Arty-
stycznych Kó³ Gospodyñ Wiejskich w listopadzie 1985 roku w Kielcach

ci¹g dalszy na str. 28
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skich. "Ruczaj" w wielokrotnie reprezen-
towa³ gminê Kobylnica na konkursach
�piewaczych zespo³ów ludowych szcze-
bla wojewódzkiego, regionalnego i po-
wiatowego. Umila³ uroczysto�ci organi-
zowane w S³upska z okazji "�wiêta Lu-
dowego". Popisywa³ siê na gminnych
do¿ynkach, festynach, obchodach Miê-
dzynarodowego Dnia Kobiet, Dnia
Matki, Dnia Seniora, �wi¹t narodo-
wych, rocznicach organizowanych
przez Zwi¹zek Bojowników o Wolno�æ
i Demokracjê, Zwi¹zek Kombatantów

Kawa³
prawdziwej Polski
Wójt gminy Kobylnica, Leszek Kuliñski zorgani-
zowa³ przyjêcie z okazji 30-lecia zespo³u �Ruczaj�.
Odby³o siê ono w sali Gminnego O�rodka Kultu-
ry. Przybyli na nie: starosta s³upski Zdzis³aw Ko-
³odziejski, przewodnicz¹cy Rady Powiatu S³up-
skiego - Janusz Grzybowski. Obecne by³y przede
wszystkim sêdziwe jubilatki ze swoim instrukto-
rem i akompaniatorem Kazimierzem Herd¹.

Zbigniew Podolak, dyrektor Gmin-
nego O�rodka Kultury przypomnia³
krótko historiê zespo³u. Powtarza³y siê
sympatyczne s³owa podziêkowania za
wieloletni¹ pracê artystyczn¹ i spo³ecz-
n¹. Panie usiad³y przy jednym stole i za-
�piewa³y kilka piosenek. Szczególnie
zabrzmia³a ta specjalnie przygotowana
na to spotkanie, zatytu³owana "Jubilat-
ka".

£ezka wzruszenia zakrêci³a mi siê
w oku, gdy patrz¹c na te kobiece twarze
przypomnia³em sobie, jak to dwadzie-
�cia i wiêcej lat temu powstawa³y na
wsiach takie zespo³y. I chocia¿ czasy nie
by³y ³atwe, kobiety wiejskie musia³y
ciê¿ko pracowaæ w swoich gospodar-
stwach, to, by ich kó³ka rolnicze uwa-
¿ane wówczas za motor wiejskiego po-
stêpu, dolê im tê u³atwia³y, z entuzja-
zmem skrzykiwa³y siê i zak³ada³y na
wsiach zespo³y �piewacze. Tak po-
wsta³y "Bierkowianki", "Wrze�cianki",
"Potêgowianki", "Klêcinianki", �wite-
zianki", "Ruczaj" i wiele innych zespo-
³ów.

Osobi�cie nie przepadam za takim
babskim �piewaniem, a ju¿ szczególnie
na przegl¹dach, na których wystêpuje
zwykle dwadzie�cia zespo³ów i wszyst-
kie kwil¹ na podobn¹ nutê. Ale jestem
pe³en podziwu dla tych wiejskich arty-

stek za ich ogromn¹ chêæ do �piewa-
nia, do wystêpowania na scenie, za
upór w d¹¿eniu do celu, za odwagê, za
serce wk³adane w to, co robi¹.

Ceniê te kobiety przede wszystkim
za ich szczero�æ i autentyczno�æ, a tak-
¿e za tysi¹ce godzin ich ciê¿kiej pracy
w³o¿onej w gospodarstwa, które mu-
sia³y ze swoimi rodzinami prowadziæ,
¿eby jako tako ¿yæ w nie³atwych prze-
cie¿ latach ich m³odo�ci.

Tê ciê¿k¹ pracê, o której nied³ugo
pewnie nikt ju¿ nie bêdzie pamiêta³ (bo
tak szybko zmienia siê nasze ¿ycie)
maj¹ wyrysowan¹ na swoich twarzach,
w oczach, u�miechu, mimice, w ge-
stach. Wcale nie wstydz¹ siê swoich
zmarszczek, sêdziwego wieku, a tak-
¿e tego, ¿e dzisiaj du¿o wolniej ju¿
�piewaj¹, choæ o po³owê od nich m³od-
sze panie chcia³yby �piewaæ du¿o szyb-
ciej. Jest swoisty czar i uroda w tych
wiejskich kobietach. Jest kawa³ praw-
dziwej Polski, jest rado�æ, smutek i ¿al.
Jest prawda o przemijaj¹cym czasie i
tworzonej najprawdziwszej kulturze. I
za to powinni�my wszystkie wiejskie
�piewaczki spod znaku Kó³ Gospodyñ
Wiejskich i Kó³ek Rolniczych kochaæ
i szanowaæ.

                         Z. Babiarz-Zych

Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych
Wiê�niów Politycznych. Bra³ udzia³ w
wieczerzach op³atkowych organizowa-
nych dla osób samotnych, w �wiêtach
stra¿ackich. Wykonywa³ kolêdy oraz
pie�ni religijne w ko�cio³ach i kapli-
cach. Utwory wykonywane przez zespó³
emitowa³y rozg³o�nie radiowe, o osi¹-
gniêciach "Ruczaju" pisa³a prasa ogól-
nopolska, regionalna i gminna.

Stroje zespo³u, podobnie jak reper-
tuar i sk³ad personalny, zmienia³y siê. Wo-
kalistki najpierw wystêpowa³y w czar-

nych, d³ugich spódnicach oraz bia³ych
bluzkach. Od pa�dziernika 1985 roku
zaczê³y u¿ywaæ bluzek z haftem kur-
piowskim czarno-czerwonym, które
by³y ich w³asnym dzie³em. Od kwiet-
nia 1986 roku prezentowa³y siê w stro-
ju kaszubskim. Pokazywa³y siê w czer-
wonych spódnicach z czarnymi koron-
kami oraz bia³ych bluzkach i czarnych
kamizelkach z haftem o motywach ka-
szubskich. W sierpniu 2002 roku za-
kupiono bursztynowe korale. Panie za-
czê³y nosiæ barwne spódnice w kwiaty
z przewag¹ kolorów czerwonego i zie-
lonego. W repertuarze oprócz pie�ni
polskich zespó³ ma równie¿ pie�ni lu-
dowe rosyjskie i ukraiñskie. Po wyda-
rzeniach sierpniowych 1980 roku re-
pertuar zespo³u uleg³ zasadniczej
transformacji. W kronice z 1985
roku ju¿ nie wymienia siê pie�ni ro-
syjskich i ukraiñskich, lecz: ludowe,
do¿ynkowe, piosenki wojskowe, ko-
lêdy oraz utwory s³owno-muzyczne.
Obecnie "Ruczaj" wykonuje rów-
nie¿ pie�ni religijne. Na akademiach
kombatanckich "Miêdzynarodów-
kê" zast¹pi³y "Legiony".

Sk³ad personalny zespo³u w po-
szczególnych okresach jego istnienia
by³ zró¿nicowany tak pod wzglêdem
liczbowym, jak i wiekowym. �piewa-
³y w nim jednak zawsze panie. Obec-
nie s¹ to: Czes³awa Bubnowska, Cze-
s³awa Grygier, Teresa ¯yszkowska,
Krystyna Kulczyk, Jadwiga Kalska,
Cecylia Dolata, Leokadia Harasi-
miuk, Kazimiera Gaj, Lucyna Kon-
ko³owicz, Ma³gorzata Kucharska,
Czes³awa Kozaczuk i Iwona Kochañ-
ska. W przesz³o�ci wokalistkami "Ru-
czaju" by³y: Lucyna Olejnik, Gra¿y-
na Wojtasiak, Wies³awa Krzysztofik,
El¿bieta Krzysztofik, Aleksandra
�piejanowicz, Zofia Urban, Dorota
Tutka, Krystyna Skoczylas, El¿bie-
ta Weso³owska, Ewa Koz³owska, Ma-

riola �witek, Kazimiera Biñkowska,
Krystyna Janczewska, Maria Czaja,
El¿bieta Trojanowska, Kamila, Mario-
la, Monika i Agnieszka Szczepkowskie,
Kamila Dêbowska, Kamila Wiletaro-
wicz, Ewelina Seku³a, Wanda Szczur,
Teodozja Skoczylas, El¿bieta Luty oraz
zmar³e ju¿ panie - Maria Kozaczuk i
Apolonia Piotrowska.

                     Eugeniusz Wi¹zowski
                                         Kobylnica
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Gazety pisa³y o jej �Uj�ciu £upawy� i �Córce gardzieñskiego rybaka�

Margarete
Neuss-Stubbe
Lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku by³y okresem niezwyk³ego rozkwitu ¿ycia kultu-
ralnego i sztuk piêknych w S³upsku. Jednocze�nie zapanowa³a wtedy moda na wie� i na-
turê. Liczni plastycy, literaci a tak¿e dyletanci przemierzali wybrze¿e w poszukiwaniu
wra¿eñ i bod�ców do pracy artystycznej. Niektórzy podejmowali decyzje o zmianie swe-
go stylu ¿ycia wybieraj¹c �proste ¿ycie� w wiejskich domach w�ród natury i ludu.

S³owiñskie plenery zauroczy³y wte-
dy nie tylko lokalnych twórców, ale na-
wet artystów �wiatowej s³awy z Maxem
Pechsteinem na czele. Spokojne dot¹d
wioski Rowy, Gardna, £eba, a nawet bez-
ludne wydmy i dzikie brzegi jezior, wy-
pe³ni³y siê gwarem artystów. Ju¿ nawet
wiejskich dzieci nie zadziwia³ widok ob-
cych pañ i panów z miasta, którzy ca³e
dnie spêdzali na malowaniu ch³opskich
chat, wykrzywionych sosen, wydm, traw,
³odzi i wody. Wydmy nadmorskie, góra
Rowokó³, jezioro Gardno, rzeka £upawa,
porty w Rowach i Ustce sta³y siê ulubio-
nymi, wielokrotnie przetwarzanymi mo-
tywami malarskimi. Wkrótce sami mala-
rze stali siê niemal elementem krajobra-
zu. Malowanie w plenerze by³o tak po-
wszechne i codzienne, ¿e na mapie et-
nograficznej powiatu s³upskiego, przy
miejscowo�ci Rowy, obok postaci ryb-
ka, umieszczona zosta³a sylwetka ma-
larza ze sztalugami. (Mapê tê sporz¹-
dzi³ w 1932 roku Rudolf Hardow jako
szkoln¹ pomoc do nauczania historii re-
gionu).

Margarete  Neuss-Stubbe  równie¿

nale¿a³a do grona artystów zauroczonych
s³owiñskimi plenerami. Jak wielu innych
przemierza³a s³owiñskie �cie¿ki w poszu-
kiwaniu tematów dla swej twórczo�ci. Na-
le¿a³a do grona artystów wystawiaj¹cych
swe prace na dorocznych wystawach or-
ganizowanych w S³upsku przez Miejskie
Stowarzyszenie Sztuki. W�ród nich by-
wa³y takie nazwiska �wiatowej s³awy, jak
Max Pechstein czy Karl Schmidt Rot-
tluff. Na wystawach obrazy Margarete s¹-
siadowa³y z dzie³ami Otto Priebego, Wil-
li Hardta, Paula Kuhfussa, Hansa Win-
tera, Rudolfa Hardowa i wielu innych.

Margarete pochodzi³a z rodziny osia-
d³ej na Pomorzu. Jej dziadek Carl Stub-
be, podobnie jak kilka wcze�niejszych po-
koleñ rodziny Stubbe, zajmowa³ siê m³y-
narstwem. By³ w³a�cicielem m³yna w
Smo³dzinie. Ojciec - Hermann Stubbe
zdoby³ wykszta³cenie in¿ynierskie i,
osiad³szy w S³upsku, zaj¹³ siê budowa-
niem m³ynów. Od 1903 roku prowadzi³
w³asn¹ fabrykê - "Zak³ad Budowy M³y-
nów. Fabryka Maszyn, Ryflowanie Wal-
ców". Ma³a Greta by³a pierwszym dziec-
kiem Hermanna i Johanny. Urodzi³a siê

31 maja 1895 roku - jeszcze w trakcie
pobytu rodziców w Berlinie. Kiedy mia-
³a osiem lat rodzina przeprowadzi³a siê
do S³upska. Tutaj Greta rozpoczê³a na-
ukê. Pó�niej, uznaj¹c uzdolnienia ma-
larskie i muzyczne córki rodzice wyra-
zili zgodê na kontynuowanie przez ni¹
nauki w Berlinie. Uczy³a siê tam w la-
tach 1913-1918 w Szkole Rzemios³a Ar-
tystycznego, jednocze�nie bior¹c lekcje
gry na fortepianie u Charlotte Kauf-
mann. W 1927 roku wyjecha³a do Ber-
lina raz jeszcze, by studiowaæ na Aka-
demii Sztuk Piêknych. Lata dzieciñ-
stwa i m³odo�ci nierozerwalnie zwi¹-
za³y Margarete z ziemi¹ s³owiñsk¹.
Wraz z m³odszym rodzeñstwem -
Hann¹, Els¹, Walterem i Hansem ka¿-
de wakacje i �wiêta spêdza³a w Smo³-
dzinie u dziadków. Tam by³ stary m³yn
ze �luz¹, £upawa p³yn¹ca wartkim

nurtem, "góra", któr¹ wszyscy nazy-
wali "Rowokó³". Tam byli kochani
dziadkowie, opiekuñcze ciotki i wresz-
cie po prostu "dobre fluidy tego magicz-
nego raju dzieciñstwa". W miarê dora-
stania �wiat dzieciñstwa rozrasta³ siê po-
wiêkszaj¹c o jezioro, morze, mierzejê i
ludzi mieszkaj¹cych w rybackich wio-
skach. Od wczesnego dzieciñstwa zwi¹-
zana emocjonalnie z t¹ ziemi¹, Margare-
te postanowi³a spêdziæ tu swe doros³e sa-
modzielne ¿ycie. Po krótkotrwa³ym ma³-
¿eñstwie z Waldemarem Neuss, wraz z
córeczk¹ Brigitte zamieszka³a w 1921
roku u dziadków a kilka lat pó�niej prze-
nios³a siê do w³asnego domu zbudowa-
nego we wsi Wysoka nad jeziorem Gard-
no. Kiedy ten ma³y drewniany dom, na-
zywany w rodzinie "Czekoladowym
Domkiem", sp³on¹³ w 1932 roku, wybu-
dowa³a sobie drugi - wiêkszy, murowany.
W nim mieszka³a do 1947 roku, kiedy
zosta³a przymusowo wysiedlona z Polski.
Przez kilka lat poszukiwa³a sobie no-
wego miejsca na ziemi, w koñcu w 1955
roku, wraz z córk¹ zamieszka³a w Wies-
baden.  Tam  zmar³a  15 kwietnia  1978

ci¹g dalszy na str. 30
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roku.
Lata dwudzieste i

trzydzieste XX wieku
by³y okresem inten-
sywnej pracy twórczej
Margarete Neuss-Stub-
be. Du¿o tworzy³a i
czêsto wystawia³a swe
prace na wystawach
zbiorowych organizo-
wanych przez Miejskie
Stowarzyszenie Sztuki.
W 1935 roku mia³a tak-
¿e indywidualn¹ wysta-
wê w S³upsku, zorgani-
zowan¹ przez "Ksiêgar-
niê Klas i Buchwitz".
Tworzy³a akwarele,
obrazy olejne i rysun-
ki. Pierwsze wysta-
wione obrazy Marga-
rete nosi³y tytu³y:
"¯ó³te tulipany",
"Wej�cie do wsi",
"Wnêtrze", "Portret
ch³opca". Tytu³y te od-
daj¹ tematykê ca³ej jej
pó�niejszej twórczo-
�ci. Najczê�ciej malo-
wa³a krajobrazy, wnê-
trza, martwe natury z
kwiatami i portrety.

Czêstym tematem jej malarstwa by³o
jezioro Gardno rozci¹gaj¹ce siê niemal za
oknami domu a tak¿e dominuj¹ce w kra-
jobrazie wzgórze Rowokó³ - owiane le-
gend¹ jako "�wiêta góra" S³owiñców. Ulu-
bionym motywem w twórczo�ci by³ dom
dziadków, m³yn i �luza w Smo³dzinie -
ikony "raju dzieciñstwa". Zw³aszcza �lu-
za sta³a siê tematem bardzo wielu dzie³ -
zarówno jako temat g³ówny, jak i t³o dla
scen rodzajowych. Do obrazów wnêtrz
najczê�ciej "pozowa³y" jej w³asne po-
koje z domu w Wysokiej, ale tak¿e wnê-
trza domu dziadków czy ch³opskie izby
s¹siadów. Maluj¹c martwe natury z bu-
kietami kwiatów lubi³a stosowaæ kon-
trasty: polne kwiaty "wstawia³a" do
wykwintnej porcelany, a szlachetne
ró¿e do ch³opskich kamionkowych
dzbanków. Lubi³a kwiaty: sportretowa³a
ró¿e, dzwonki, tulipany, lilie, anemony i
wiele innych. Portretów malowa³a mniej,
mimo ¿e du¿o szkicowa³a, wyra�nie fa-
scynuj¹c siê ró¿norodno�ci¹ ludzkich ob-
liczy, ich mimik¹ i maluj¹cymi na nich
uczuciami.

Do motywów zwi¹zanych z ziemi¹
s³owiñsk¹ wraca³a do koñca ¿ycia, mimo
¿e jej artystyczne podró¿e owocowa³y
mas¹ szkiców przedstawiaj¹cych krajo-
brazy w³oskie i francuskie, a równie¿ ma-
lownicze Wiesbaden dostarcza³o malar-
skich tematów. Nale¿a³a do grupy "Kr¹g
Tworz¹cych Artystów" i z ni¹ wystawia-

³a swe dzie³a. W 1956 roku po wystawie
w Bad Godesberg gazety pisa³y o jej
"Uj�ciu £upawy", "Córce gardzieñ-
skiego rybaka" i "Ucieczce". Ten ostat-
ni obraz przedstawia uciekaj¹c¹ rodzinê
na tle Gardna i Rowoko³u, matka z ma-
leñkim dzieckiem jedzie na o�le. W tym
okresie ¿ycia Margarete Neuss-Stubbe
coraz czê�ciej zaczê³a siêgaæ po tematy

religijne. Malowa³a zw³aszcza
Bo¿e Narodziny, Objawienie i
Ucieczkê Józefa i Maryjê z
Dzieci¹tkiem.

Obecnie, dziêki ¿yczliwo-
�ci wielu prywatnych osób,
mamy mo¿liwo�æ zaprezento-
waæ twórczo�æ Margarete
Neuss-Stubbe w miejscu, w
którym powstawa³a, w krajo-
brazie dla tych dzie³ najbar-
dziej naturalnym - niemal w
cieniu Rowoko³u. Na wysta-
wie w Muzeum Wsi S³owiñ-
skiej w Klukach obejrzeæ
mo¿na 62 obrazy olejne i
akwarele. Wszystkie pocho-
dz¹ z kolekcji prywatnych,
wiêkszo�æ z terenu Niemiec.
Uzupe³nieniem ekspozycji jest
kilkadziesi¹t szkiców do obra-
zów, rysunków a tak¿e s¹ zdjê-
cia archiwalne, listy zdobione
miniaturowymi akwarelkami i
rysunkami tuszem, w³asno-
rêcznie namalowane pocztów-
ki, a nawet pude³ko na farby.
Do wystawy wydany zosta³
tak¿e katalog, który mo¿na na-
byæ w kasie muzeum. Wysta-
wa malarstwa Margarete

Neuss-Stubbe jest kolejn¹ ekspozycj¹
przygotowan¹ przez Muzeum Wsi S³o-
wiñskiej w Klukach - Oddzia³ Muzeum
Pomorza �rodkowego w S³upsku, pre-
zentuj¹c¹ dzie³a s³awi¹ce piêkno ziemi
s³owiñskiej.

             Violetta Tkacz - Laskowska
  Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach

                    Rpr: Edward Wójtowicz

Córka gardzieñskiego rybaka (Hildegarda Jost)

Widok z jeziorem Gardno i Ba³tykiem
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Warto poznaæ smak wiejskiego chleba

W Klukach
zaczê³o siê lato
Na przystanku autobusowym t³umek pasa¿erów z dzieæmi, plecakami. Wygl¹da na to, ¿e
wszyscy jad¹ w jednym kierunku. Do Kluk! Wsiadamy do specjalnie podstawionego au-
tobusu PPKS i po chwili ruszamy.

Za miastem wita nas ¿ywa zieleñ
drzew i traw, powietrze pachnie wilgo-
ci¹, rze�ko�ci¹. Humory wy�mienite,
ludzie u�miechaj¹ siê do siebie. Po nie-
d³ugim czasie wje¿d¿amy do Kluckie-
go Lasu, w nim powyginane drzewa, sta-
re pnie poro�niête mchem, olbrzymie
�wierki, dêby, sceneria jak w bajce. Ma³a
dziewczynka powa¿nie my�li, ¿e "w tym
lesie s¹ pewnie wilki". Doje¿d¿amy do
Kluk! Sznury samochodów, wszêdzie
t³umy zwiedzaj¹cych. Na tle starych
zagród pobielonych wapnem jaskra-
wo�ci¹ odbijaj¹ siê ludowe stroje ka-
szubskie, wszêdzie s³ychaæ ¿yw¹ mu-
zykê, wiruj¹ kolorowe spódnice m³o-
dych dziewcz¹t, czerwieni¹ siê wst¹¿-
ki przy kapeluszach ch³opców. Skan-
sen o¿y³! Na ka¿dym kroku co� siê
dzieje. W jednym miejscu plot¹ kosze,
w innym z pieca bucha ¿ar. Po chwili
kobiety nios¹ wyro�niête ciasto chlebo-
we, podzielone na ma³e bochenki. Za
pewien czas rozniesie siê cudowna woñ

pieczonego chleba. Ju¿ dla tego za-
pachu warto przejechaæ pó³ Polski.
S¹ misy i kosze pe³ne chleba ze smal-
cem i ogórkami. Pycha! Tylko zaja-
daæ.

To "Czarne Wesele". Nie wszy-
scy wiedz¹, co ta nazwa oznacza. A
mnie staje przed oczami taki obraz:
ciep³e, kwietniowe dni, jedziemy z
ojcem furmank¹ do pobliskiej wioski,
na kluckie torfowiska, tam ju¿ spoty-
kamy wielu naszych znajomych. Tata
wyprzêga konia, puszcza go luzem,
niech skubie sobie m³od¹, ledwo wi-
doczn¹ trawkê i bierzemy siê do ro-
boty. Bêdziemy kopaæ torf. Wybie-
ramy jak¹� dzia³kê, trochê to przy-
pomina poszukiwanie z³ota na Dzi-
kim Zachodzie. Ka¿dy kopi¹cy ma
swoich ile� tam wymierzonych me-
trów pola. Tata szybko dokopuje siê
do torfu, pierwsze warstwy s¹ gor-
szej jako�ci, ale te g³êbsze to ju¿

Kluki w maju

Kolejny raz o¿y³y
Klukowskie cha³upy
Ju¿ z chlebowego pieca
Gor¹cy ogieñ bucha.

Woko³o s³ychaæ
Weso³e �piewanie
To Kaszubi zjechali
Na wspólne spotkanie.

Furkocz¹ na wietrze
Kolorowe spódnice
B³yszcz¹ w majowym s³oñcu
Tr¹bki, ko³owrotki, gliniane donice.

A¿ duch starego Klicka
Przysiad³ pod checz¹, s³ucha
I my�li, ¿e warto by³o
¯yæ i umieraæ w Klukach.

 Henryka Jura³owicz,Cz³uchy

Na pami¹tkê dawnego obrzêdu kopania torfu, co roku odbywa siê w Klukach �Czarne
Wesele�

W jednym miejscu plot¹ kosze, w innym
eksponuj¹ kaszubskie hafty

ci¹g dalszy na str. 32
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prawdziwy skarb. Wykraja no¿em
skondensowane b³oto niczym pajdy
chleba, uk³ada na deskê i wyci¹gamy
je przy pomocy konia na powierzchniê.
Moim zadaniem jest wycinanie specjal-
nym no¿em ma³ych kostek, które uk³a-
dam jak zapa³ki w ma³e kopczyki. Podzi-
wiam to b³oto przero�niête szcz¹tkami ro-
�lin. Dostrzegam w nim jakie� kawa³ki
trzciny, korzenie, skorupki �limaków. Cie-
kawy ten �wiat pod ziemi¹.

Kopczyki u³o¿one bêd¹ sch³y przez
najbli¿sze tygodnie na s³oñcu. Latem w
wolnych chwilach przyjedziemy po nie,
za³adujemy na wóz, z³o¿ymy w komórce
i bêdzie opa³ na zimê. Ale teraz kopie-
my, jest coraz gorêcej, chce siê piæ i je�æ,
jest ju¿ pó�ne popo³udnie, koñczymy
pracê i idziemy z ojcem do wsi, do Kluk.
Tam znajomi czêstuj¹ nas jad³em -
"czym chata bogata". Tata podczas
wojny pozna³ jêzyk niemiecki, �wietnie
sobie rozmawia z tutejszymi mieszkañ-
cami. Jest przyjemnie, weso³o. Zacz¹³
kr¹¿yæ dzban z piwem, dosiadaj¹ siê
inni, którzy przed chwil¹ pracowali na
torfowisku. Po zakoñczonej pracy czas
na biesiadê.

W³a�nie na pami¹tkê dawnego obrzê-
du kopania torfu, co roku od dziesiêciu
lat odbywa siê w Klukach festyn pod na-
zw¹ "Czarne Wesele". Jest to przepiêkny
zwyczaj uszanowania ciê¿kiej pracy, któr¹
trzeba przypominaæ szczególnie m³odym
ludziom. Nale¿y przypominaæ jak daw-
niej siê tutaj mieszka³o, jak pracowano,
na czym polega tkanie, przêdzenie, robie-
nie garnka, zdobienie haftem. Za kilka lat
i te czynno�ci ulegn¹ zapomnieniu, stan¹
siê egzotyk¹.

Dzisiaj na widok ko³owrotka s³yszy
siê: "O, ja taki widzia³em u mojej bab-
ci". Dzieci ju¿ nie znaj¹ s³owa "tkaæ",
na widok balii z praniem dziwi¹ siê, ¿e
nie ma automatycznej pralki.

Szkoda, ¿e festyn trwa tylko trzy dni,
bo ¿al wyje¿d¿aæ. Wyje¿d¿aj¹c z Kluk
mijamy ma³y cmentarzyk, na którym spo-
czywaj¹ dawni mieszkañcy wsi. Na krzy-
¿ach nazwiska: Klick, Kirk, Jost. Pozna-
j¹c z bliska ich sprzêty, dotykaj¹c ³odzi i
sieci rybackich, chodz¹c po chatach, w
których ma siê wra¿enie, ¿e kto� tylko na
chwilê z nich wyszed³, czujemy siê jak-
by�my byli w nie tak odleg³ych czasach.
Pali siê ogieñ pod kuchenn¹ p³yt¹, stoi
wiadro z wod¹ przed chwil¹ przynie-
sione, na stole gliniany talerz, przy któ-
rym kto� usi¹dzie �

To nasi przodkowie, to nasze korze-
nie.

                       Henryka Jura³owicz
                                            Cz³uchy

                       Zdjêcia: Jan Maziejuk

Ma³a ojczyzna
W Zespole Szko³ w Siemianicach zorganizowano
po raz czwarty konkurs �Gmina - moja ma³a oj-
czyzna�. Odby³ siê on w ramach wiêkszego przed-
siêwziêcia pod nazw¹ �Dni Europy�.

Uczniowie codziennie brali
udzia³ w imprezach, które mia³y na
celu upamiêtnienie historycznego
wydarzenia, jakim by³o wst¹pienie
Polski do Unii Europejskiej. 11 maja
by³ dniem po�wiêconym najmniejsze-
mu, ale najbli¿szemu sercu skrawko-
wi Europy - ma³ej ojczy�nie. Kon-
kurs mia³ rozbudziæ w�ród m³odzie-
¿y zainteresowanie walorami przy-
rodniczymi, histori¹, zabytkami i
gospodark¹ gminy, a okaza³ siê do-
skona³¹ form¹ poznawcz¹ dotyka-
j¹ca bardzo ró¿nych dziedzin. Wziê-
li w nim udzia³ gimnazjali�ci ze
wszystkich szkó³ w wiejskiej gminie
S³upsk. Sk³ada³ siê z trzech etapów, a
fina³ odby³ siê w formie teleturnieju
"Jeden z dziesiêciu". Wspania³e na-
grody - rower górski, aparaty fotogra-
ficzne, ksi¹¿ki - zasponsorowa³ wójt
gminy S³upsk Mariusz Chmiel. Py-
tania przygotowa³a i konkurs prowa-
dzi³a sekretarz Urzêdu Gminy, Lidia
Or³owska-Getler. Poziom wiedzy
uczniów by³ wysoki, rywalizacja za-

ciêta. Publiczno�æ z wielkim zaanga-
¿owaniem dopingowa³a swoich fawo-
rytów. Ka¿dy chcia³ wyjechaæ piêk-
nym rowerem, ale g³ówn¹ nagrodê
móg³ zdobyæ tylko uczeñ najlepszy.
Po zaciek³ych "bojach" wy³oniono fi-
nalistów. Pierwsze miejsce zajê³a Lau-
ra Hrycaniuk z Zespo³u Szko³ w Re-
dzikowie, drugie - Alicja Szklarczyk
- tak¿e z Zespo³u Szko³ w Redziko-
wie, trzecie - Justyna Hiñcza z Ze-
spo³u Szko³ w Siemianicach. Poza gra-
tulacjami laureatom, s³owa podziêko-
wania nale¿¹ siê El¿biecie Poniewier-
ka, która czuwa³a nad ca³o�ci¹, Zofii
Made³a i Kamili Jab³oñskiej- Boj-
czuk - przygotowa³y dzieci do konkur-
su oraz El¿biecie Jesionowskiej z od-
dzia³u przedszkolnego, za wspania³y
wystêp dzieci otwieraj¹cy konkurs.
Katarzyna i Andrzej Praszczakowie
przygotowali wystêpy grupy teatralno-
muzycznej w przezabawnym progra-
mie kabaretowym "Podwórko".

                            Alina Widejko
                                  Siemianice

W bardzo poufnej rozmowie - S³awomir Ziemianowicz - wicestarosta s³upski i An-
drzej Kopiniak - wójt gminy Smo³dzino
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Na ma³ym wzgórzu, w �rodku wsi

Ko�ció³
w Kobylnicy
Ju¿ w 1530 roku pisano, ¿e �chocia¿ po³o¿ony na ma³ym wzgórzu jest najwspanialsz¹
budowl¹ we wsi�. Potem, na tym samym wzgórzu w 1555 roku wybudowano nowy ko-
�ció³. Masywna, otynkowana wie¿a, zlokalizowana po zachodniej stronie obiektu z otwo-
rami w górnej czê�ci, pochodzi jeszcze z czasów gotyckich a pod³u¿n¹ nawê z dachem
siod³owym i pó³kolist¹ absyd¹ wybudowano prawdopodobnie w XVII wieku.

Wie¿a po³¹czona by³a z naw¹ wiel-
kim, strzelistym ³ukiem. Wówczas po-
wsta³a tak¿e trójboczna, charakterystycz-
na dla �wi¹tyñ protestanckich empora.
Utrwalona na chor¹giewce umieszczonej
na wie¿y data 1781, �wiadczy³a, i¿ jej
barakowy he³m z latarni¹ pochodzi z tego
w³a�nie roku. Metalow¹ iglicê z wymie-
nion¹ dat¹ na chor¹giewce i koron¹ króla
Fryderyka w pa�dzierniku 1971 roku
zdjêto i przekazano do muzeum. Od tego
czasu wie¿ê wieñczy metalowy krzy¿.
O³tarz i ambona pochodzi³y równie¿ z
XVII wieku, a zdobi³y je rze�by wyko-
nane w drewnie. Poni¿ej znajdowa³a siê
krypta rodziny Puttkamerów otoczona
zwyk³¹ drewnian¹ krat¹. Stalle pochodzi-
³y z 1608 roku, dzwon z 1594 roku, naj-
prawdopodobniej z XVII wieku zachowa³
siê barokowy prospekt organowy.

Wed³ug niektórych badaczy histo-
rii (F. Mamuszki, J. Stankiewicza) obec-
ny korpus �wi¹tyni pochodzi z 1931
roku. Jeszcze inni historycy twierdz¹,
¿e "oko³o 1925 roku rozszerzono o je-
den metr nawê po obu stronach, pod-
czas, gdy na koñcach pozosta³y chór i

wie¿a. W ten sposób powsta³a w krót-
kim czasie nowa �wi¹tynia."

Na planie prostok¹ta
Usytuowany na niewielkim wzniesie-

niu ko�ció³ zosta³ zbudowany na planie
prostok¹ta, z wie¿¹ zbli¿on¹ do kwadratu
od zachodu, z zamkniêtym trójbocznym
prezbiterium od wschodu, z krucht¹ od
po³udnia i zakrysti¹ od pó³nocy z ceg³y,
otynkowany i osadzony na fundamentach
z kamienia polnego. W czê�ci nawy g³ów-
nej jest budowl¹ jednokondygnacyjn¹.
Wie¿a jest dwukondygnacyjna. Zakrystia,
prezbiterium i po³udniowa kruchta s¹ nie-
co ni¿sze. Nawê g³ówn¹ przykrywa dwu-
spadowy dach z lukarn¹. Wie¿a przykry-
ta jest dachem czterospadowym z sygna-
turk¹. Piêciospadowa apsyda, zakrystia i
kruchta boczna przykryte s¹ dachami trzy-
spadowymi. Ca³o�æ pokryta jest dachów-
k¹ ceramiczn¹ karpówk¹, tylko na wie¿y
po³o¿ono ³upek.

Elewacja zachodnia wie¿y jest w
pierwszej kondygnacji jednoosiowa, w
drugiej za� dwuosiowa. Drug¹ kondygna-
cjê dziel¹ symetrycznie cztery ostro³uko-

we blendy. W dwóch �rodkowych znaj-
duj¹ siê otwory okienne, zamkniête ³uka-
mi odcinkowymi, a gzyms kordonowy
jest schodkowy. Elewacja po³udniowa i
pó³nocna wie¿y posiadaj¹ podzia³y jak
elewacja zachodnia, z tym, ¿e w po³udnio-
wej otwór okienny pierwszej kondygna-
cji we wnêce zamkniêtej zakoñczony jest
³ukiem odcinkowym, a w pó³nocnej, pod
oknem pierwszej kondygnacji znajduje siê
okr¹g³y otwór okienny.

Elewacja po³udniowa nawy jest
czteroosiowa. Na drugiej osi umieszczo-
no kruchtê z prostok¹tnym otworem
drzwiowym, we wnêce zamkniêtej ³u-
kiem odcinkowym, z kluczem i dat¹
"AD 1931". Otwory okienne s¹ du¿e,
prostok¹tne, rozmieszczone symetrycz-
nie, a dwa otwory jednoosiowej kruchty
ma³e, prostok¹tne. Otwory okienne
przybocznych �cian elewacji wschodniej
- prezbiterium umieszczone s¹ we wnê-
kach zamkniêtych ³ukami odcinkowymi
i zbli¿one do kwadratu. Pod otworami
okiennymi widoczne s¹ prostok¹tne p³y-
ciny.

Na  pierwszej  osi  czteroosiowej  ele-

Ko�ció³
w Kobylnicy

Ko�ció³ Parafialny w Kobylnicy - z lewej widok z 1935 r., z prawej - z 2004 roku
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wacji pó³nocnej �ciany zlokalizowano
zakrystiê. We wschodniej, dwuosiowej
�cianie zakrystii znajduje siê otwór
drzwiowy, do którego prowadz¹ ceglane,
ob³o¿one betonem, jednobiegowe, zakoñ-
czone pe³n¹ balustrad¹ (murkiem) scho-
dy. Wej�cie g³ówne do �wi¹tyni wiedzie
przez umieszczony w zachodniej wie¿y,
ostro³ukowy portal o trójskokowych gli-
fach, nad którymi znajduje siê ma³y, za-
mkniêty pe³nym ³ukiem otwór okienny.

Wnêtrze jest jednoosiowe, posadzki
s¹ z br¹zowych p³ytek terakotowych, w
prezbiterium jest pod³oga. �ciany bocz-
ne prezbiterium zdobi¹ malowid³a przed-
stawiaj¹ce ewangelistów: Mateusza, Mar-
ka, £ukasza i Jana. Na XIX-wieczn¹ em-
porê podtrzymywan¹ przez drewniane
ozdobne filarki prowadz¹ z dwóch stron,
umieszczone tu¿ przy wie¿y, drewniane,
zakoñczone balustrad¹ schody.

Ko�ció³ by³ �wi¹tyni¹
protestanck¹

Obiekt jest zabytkiem trzeciej grupy
ujêtym w rejestrze S³u¿by Ochrony Za-
bytków w Gdañsku. Jego kubatura wy-
nosi 1725,5 metrów sze�ciennych, za�
powierzchnia u¿ytkowa 240,3 metrów
kwadratowych. Do czerwca 1945 roku

ko�ció³ by³ �wi¹tyni¹
protestanck¹, od po-
�wiêcenia (15 sierpnia
1945 roku dokona³ go

ks. dziekan Karol Chmielewski) sta³ siê
�wi¹tyni¹ katolick¹. Przystosowaniem
ko�cio³a do u¿ytku katolickiego zajmo-
wali siê dwaj mieszkañcy Kobylnicy:
Hipolit Bajor (zmar³y 2.07.1963 r.) i jego
szwagier Szczepan Snakowski (zmar³y
8.02.1967 r.). W miejscu gdzie aktualnie
znajduj¹ siê boczne o³tarze tu¿ po wojnie
znajdowa³y siê drewniane lub fornirowa-
ne du¿e tablice, na których wyrze�bione
by³y imiona i nazwiska Niemców, którzy
zginêli m.in. w czasie pierwszej wojny
�wiatowej. Elementy ozdobne tablic wy-
korzystane zosta³y do ustawionych w
pierwszym okresie po II wojnie �wiato-
wej o³tarzy bocznych. Z czasów ewange-
lickich zachowa³a siê natomiast w stanie
niezmienionym chrzcielnica, której do
dzi� u¿ywa siê do udzielania sakramentu
chrztu.

W 1971 roku na strychu ko�cio³a
znaleziono schowane przez Niemców
haftowane emblematy herbowe ksiê¿-
nej Anny Croy. By³y oprawione w ramy
z czarnego dêbu z szybami ze szk³a an-
tycznego i ukryte w skrzynkach. Oce-
niono, ¿e pochodzi³y z 1650 roku. By³y
czê�ciowo sple�nia³e i przejê³o je Mu-
zeum Pomorza �rodkowego w S³upsku
do zabezpieczenia konserwatorskiego.

O wstawienie okien witra¿owych do
prezbiterium (wykona³a je firma Elsmer
z Szamotu³) zatroszczy³ siê w 1958 roku
ks. Lucjan Ko�lik. Tak¿e witra¿e w
oknach nawy g³ównej o tematyce piêtna-
stu tajemnic ró¿añca wykona³a w 1974
roku ta sama firma z Szamotu³. Postara³
siê o nie jednak ju¿ ksiêdz  J. Sposób.

Wnêtrze �wi¹tyni by³o kilkakrotnie
przemalowywane. W 1956 roku polichro-
mie w ca³ym ko�ciele wykona³ artysta
malarz Leon Drapiewski z Krakowa, od-
nowiono je w roku 1970, a piêtna�cie
lat pó�niej ks. M. K³oda zdecydowa³,
¿eby wnêtrze ko�cio³a zamalowano na
bia³o. Kilka razy zmienia³o swój kszta³t
prezbiterium, a¿ wreszcie ks. W. Szul-
czyñski postanowi³ wymieniæ stare deski
pod³ogowe, zlikwidowaæ balustradê, po-
³o¿yæ now¹ boazeriê i w ca³ym ko�ciele
nowy sufit. Zrobiono to w roku 1990.
�ciany nawy g³ównej ob³o¿ono w 1970
roku dêbow¹ boazeri¹.

Od zewn¹trz elewacje ko�cio³a otyn-
kowane zosta³y na nowo w 1965 roku, a
elewacje wie¿y w 1997 roku. O ostatnio
pomalowanie elewacji zewnêtrznych za-
troszczy³ siê ks. K. Wilkos. On te¿ do³o-
¿y³ starañ by doprowadziæ do nale¿ytego
porz¹dku i wyposa¿yæ zakrystiê. Wymie-
ni³ te¿ pod³ogê w nawie g³ównej.

Od czasu zakoñczenia wojny syste-
matycznie nabiera³ estetyki plac przyko-
�cielny. Ks. Ko�lik ogrodzi³ go kamien-

Ko�cielne organy - fotografia  z 1935 roku

Ko�cielne organy - fotografia  z 2004 roku
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nym murem, a w 1973 roku za³o¿ono bra-
my wykonane wed³ug projektu ks. Ka-
zimierza Furdyny. Staraniem ks. Wilko-
sa nie tylko wykonano bramê wjazdow¹
od po³udniowo-wschodniej strony, ale
równie¿ wy³o¿ono alejki polbrukiem. Be-
tonow¹ figurê Matki Boskiej Wspomo¿e-
nia Wiernych naturalnej wielko�ci spro-
wadzi³ ks. J. Sposób. Pierwszy krzy¿ mi-
syjny ustawiony przy ko�ciele w 1952
roku wymieniono 14 listopada 1989 roku

przy okazji g³oszenia misji przed peregry-
nacj¹ obrazu Matki Boskiej Czêstochow-
skiej.

O³tarz Naj�wiêtszego
Serca Jezusa

O³tarz ten zosta³ po II wojnie �wiato-
wej gruntownie przerobiony. Ks. L. Ko�-
lik odnotowa³ w Kronice parafialnej, ¿e
kiedy obejmowa³ ko�ció³ w Kobylnicy za-
sta³ ju¿ "o³tarz g³ówny z obrazem Naj-
�wiêtszego Serca Jezusowego. Podczas
po�wiêcenia 15 sierpnia 1945 roku rów-
nie¿ nadano ko�cio³owi tytu³ Naj�wiêtsze-
go Serca Pana Jezusa. Zapis z Kroniki
parafialnej informuje tak¿e, ¿e ks. F.
Kluszczyñski postara³ siê o "przerobie-
nie" g³ównego o³tarza protestanckiego".
Mo¿na zatem przypuszczaæ, i¿ umiesz-
czony w o³tarzu wspó³czesny obraz po-
chodzi z tego w³a�nie okresu. Obraz ten
ma przede wszystkim warto�æ religij-
n¹ i to nie tylko dla parafii. Nabo¿eñ-
stwo do Naj�wiêtszego Serca Pana Je-
zusa zajmuje bowiem tak¿e poczesne
miejsce w duchowo�ci salezjañskiej.

W historii nabo¿eñstwa do Serca Je-
zusowego wyró¿nia siê dwie fazy: kultu
prywatnego, który zastrze¿ony by³ tylko
dla wybranych i kultu masowego, który
sta³ siê udzia³em ca³ej spo³eczno�ci wier-
nych. Mistyka �redniowiecza ³¹czy kult

Serca Jezusowego z nabo¿eñstwem do
rany boku Jezusa. W �redniowieczu
szczególnie nabo¿eñstwo do Serca Jezu-
sowego ¿ywili i znale�li w nim �ród³o
mi³o�ci i u�wiêcenia m.in.: �w. Mechtyl-
da (1241 - 1298), jej m³odsza siostra �w.
Gertruda (1250 - 1303), �w. Ludgarda
(1182 - 1246), �w. Anzelm (1033 1109) i
�w. Katarzyna Sienieñska (zmar³a w 1300
r.). Zwornikiem ³¹cz¹cym �redniowiecze,
w którym wystêpowa³ kult prywatny, z

epok¹ nowo¿ytn¹ sta³ siê �w. Franciszek
Salezy. To w³a�nie on wed³ug Piusa XI
"rzuci³ ziarno nabo¿eñ-
stwa do Naj�wiêtszego
Serca Jezusowego, które
(...) tak cudownie rozsze-
rza siê na po¿ytek dusz
ludzkich". Dopiero �w.
Jan Eudes (1611 - 1680)
i �w. Ma³gorzata Maria
Alacoque (1647 - 1690),
oboje z Francji, przyczy-
nili siê do tego.

Tytu³ Wspomo¿enie
Wiernych odnosi siê do
dwóch spraw. W znacze-
niu pierwszym wspomo-
¿enie mówi o matczynej
opiece Maryi nad nami i
jej wstawiennictwie. W
drugim odnosi siê do
tych, którzy s¹ wspoma-
gani. £aciñskie Auxi-
lium Christianorum
wskazuje na to, ¿e po-
moc ta dotyczy chrze�ci-
jan. Polskie s³owo wier-
ny zawiera jeszcze wy-
maganie wierno�ci po-
wo³aniu, jakie otrzy-
mali�my na chrzcie
�wiêtym.

O³tarz �wiêtego Józefa
�w. Jan Bosko, który w du¿ej mierze

przej¹³ spu�ciznê duchowo�ci �w. Fran-
ciszka Salezego, zw³aszcza ducha cierpli-
wo�ci, ufnej mi³o�ci, dobroci, po�wiêce-
nia, rado�ci, doceniania warto�ci s³owa pi-
sanego w prasie katolickiej, w periody-
kach i pozycjach ksi¹¿kowych, wyrozu-
mia³o�ci, ³agodno�ci, u�miechu, ale te¿
stanowczo�ci w kierownictwie ducho-
wym, szerzy³ równie¿ kult do �w. Józefa.
Powodów by³o kilka. Naczelne has³o �w.
Jana Bosko, które stosowa³ we w³asnym
¿yciu oraz w stworzonym przez siebie
systemie wychowawczym (prewencyj-
nym), brzmia³o: "Daj mi duszê resztê za-
bierz (Da mihi animas cetera tolle)". Ha-
s³o to niezwykle korespondowa³o z asce-
z¹ �w. Józefa wskazuj¹cego "drogê naj-
krótsz¹ i najbli¿sz¹ do u�wiêcenia". Nie
polega³a ona na stosowaniu postów czy
zbyt wielkich umartwieñ, ale na szczerej
mi³o�ci Boga i na zjednoczeniu z Bogiem
w ka¿dej sytuacji ¿ycia oraz na godnym
wype³nianiu obowi¹zków, wierno�ci na-
kazom sumienia. Ks. Bosko docenia³ rów-
nie¿ warto�æ pracy. Wychowankowie i
pierwsi Salezjanie czêsto z jego ust s³y-
szeli s³owa: "Praca, praca, praca (Lawo-
ro, laworo, laworo)", a �w. Józef jest pa-
tronem ciê¿ko pracuj¹cych, gdy¿ sam
ciê¿k¹ prac¹ fizyczn¹ musia³ zarabiaæ na
utrzymanie �wiêtej Rodziny. Ks. Bosko
stawia³ �w. Józefa na wzór swoim wycho-
wankom pracuj¹cym. Po�wiêci³ mu wie-

O³tarz Naj�wiêtszego Serca Jezusa - widok z 2004 roku

Wnêtrze ko�cio³a z widokiem na o³tarz g³ówny z 1935 roku
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le stron napisanych przez siebie dzie³, a
w brewiarzu nosi³ tylko jeden obrazek, na
który czêsto z mi³o�ci¹ spogl¹da³, by³ to
obrazek �w. Józefa.

Ks. Lucjan Ko�lik umieszczaj¹c ob-
raz �w. Józefa w lewym bocznym o³tarzu
ko�cio³a w Kobylnicy, poza aspektem sa-
lezjañskim uwzglêdni³ niew¹tpliwie inny,
bardziej osobisty powód. By³ wiê�niem
obozów koncentracyjnych i wiedzia³, ¿e
wiosn¹ 1945 roku, kiedy do Berlina zbli-
¿a³y siê wojska alianckie i klêska III Rze-
szy by³a ju¿ nieunikniona, hitlerowcy
chc¹c zatrzeæ �lady zbrodni, likwidowali
obozy koncentracyjne masowo u�mierca-
j¹c wiê�niów. Polscy ksiê¿a uwiêzieni w
Dachau obawiaj¹c siê, ¿e wszyscy wiê�-
niowie zostan¹ rozstrzelani z³o¿yli 22
kwietnia 1945 roku �w. Józefowi �lub,
¿e je¿eli ocalej¹, bêd¹ co roku pielgrzy-
mowaæ do najs³ynniejszego w Polsce
sanktuarium �w. Józefa w Kaliszu.
Obóz w Dachau wyzwolony zosta³ 29
kwietnia 1945 roku.

Z odnalezionego po wojnie dokumen-
tu - rozkazu Himlera - ocaleni wiê�nio-
wie dowiedzieli siê, ¿e dok³adnie 29
kwietnia o godzinie 21 w obozie mia³
wybuchn¹æ po¿ar, który z kolei mia³ byæ
znakiem dla stacjonuj¹cej niedaleko Mo-
nachium dywizji SS "Wiking". Planowa-
no, ¿e zaalarmowani esesmani wjad¹ do
obozu czo³gami i zrównaj¹ go z ziemi¹
wraz z wiê�niami. Taka jednak wiado-
mo�æ rozesz³a siê po obozie, a obecni w
nim kap³ani natychmiast zwi¹zali j¹ ze
swoim �lubem z³o¿onym �w. Józefowi.
Ocaleni ksiê¿a dotrzymuj¹c �lubowania
w �wiêto �w. Józefa robotnika, rok w rok
pod przewodnictwem by³ych wiê�niów
obozów koncentracyjnych i biskupów
przybywaj¹ do Kalisza dziêkowaæ �w.
Józefowi za cud uratowania ¿ycia. Po
wojnie do³¹czyli do nich duchowni kato-
liccy uwiêzieni w innych obozach kon-
centracyjnych.

Ks. Ko�lik (wiêzieñ obozów kon-
centracyjnych) równie¿ systematycznie
pielgrzymowa³ do Kalisza, co podkre-
�li³ nawet na jego pogrzebie biskup
Ignacy Je¿. W 1970 roku w podzie-
miach sanktuarium �w. Józefa w Kali-
szu powsta³a kaplica mêczeñstwa i
wdziêczno�ci, a w niej na tablicach
marmurowych wypisano imiona i na-
zwiska wszystkich polskich ksiê¿y, któ-
rzy byli w Dachau, zarówno tych, któ-
rzy z obozu wyszli, jak i tych, którzy
zginêli. Jako spowiednik ks. Ko�lik za-
wsze zasiada³ w konfesjonale znajdu-
j¹cym siê przy o³tarzu �w. Józefa.

                      Eugeniusz Wi¹zowski
                                         Kobylnica
                       Zdjêcia: Jan Maziejuk
                                        i Archiwum

Pi³karze
i lekkoatleci
W marcowo-kwietniowym numerze �Powiatu
S³upskiego� informowali�my, ¿e turnieje fina³owe
w koszykówce dziewcz¹t i ch³opców w kategorii
szkó³ gimnazjalnych Powiatowej Olimpiady M³o-
dzie¿y dopiero siê odbêd¹. Dzi� mo¿emy podaæ ju¿
wyniki tych gier. W finale dziewcz¹t zwyciê¿y³a
dru¿yna z Gimnazjum w Ustce. W finale ch³op-
ców zwyciê¿y³ zespó³ z Gimnazjum w Kêpicach.

W mini-koszykówce dziewcz¹t naj-
lepszymi okaza³y siê uczennice z Zespo-
³u Szkó³ w Jezierzycach, przed uczenni-
cami ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Ust-
ce i Szko³y Podstawowej z Bierkowa. W
kategorii ch³opców zwyciê¿yli uczniowie
Szko³y Podstawowej w G³obinie przed
uczniami z Zespo³u Szkó³ w Damnicy i
Szko³y Podstawowej Nr 1 z Ustki.

Niezwykle zaciek³e by³y pojedynki w
pi³ce siatkowej dziewcz¹t i ch³opców
szkó³ podstawowych. W sali usteckiej
"dwójki" najlepszym zespo³em w�ród
dziewcz¹t okaza³a siê ekipa Zespo³u Szkó³
z Barcina, przed ekip¹ Szko³y Podstawo-
wej nr 2 z Ustki i Zespo³u Szkó³ w Ko-
rzybiu. W�ród ch³opców zwyciê¿yli
uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Jezierzy-
cach, przed uczniami Szko³y Podstawo-
wej w Kêpicach i Szko³y Podstawowej z
Kwakowa.

Gimnazjali�ci tak¿e rozegrali ju¿
swoje siatkarskie pojedynki. W�ród
dziewcz¹t najlepszym zespo³em okaza³a
siê dru¿yna Gimnazjum z Ustki, przed
zespo³em Gimnazjum z Objazdy i Zespo-
³u Szkó³ z Korzybia. W�ród ch³opców
zwyciê¿y³a ekipa Zespo³u Szkó³ w Ko-
rzybiu przed ekipami Gimnazjum z Ust-
ki i Zespo³u Szkó³ w Barcinie.

Najlepszymi pi³karkami rêcznymi s¹
dziewczêta z Gimnazjum w Kêpicach,
Zespo³u Szkó³ w £upawie i Zespo³u Szkó³
w Siemianicach. Najlepsi pi³karze rêczni
gimnazjali�ci s¹ w Zespole Szkó³ w Po-
têgowie, Gimnazjum w Kêpicach i Zespo-
le Szkó³ w Jezierzycach. Natomiast naj-
lepszymi pi³karkami rêcznymi w�ród
uczennic szkó³ podstawowych s¹ dziew-
czyny ze Szko³y Podstawowej w Bierko-
wie, Zespo³u Szkó³ w Potêgowie i Szko-
³y Podstawowej w Kêpicach. Najlepsi pi³-
karze rêczni s¹ W Zespole Szkó³ w Kêpi-
cach, Szkole Podstawowej w G³obinie i
Zespo³u Szkó³ w £upawie.

W fina³ach turnieju pi³ki no¿nej szkó³

podstawowych zwyciê¿y³ Zespó³ Szkó³ w
Damnie przed Szko³¹ Podstawow¹ w G³o-
binie i Zespo³em Szkó³ w Jezierzycach.
W kategorii gimnazjów zwyciê¿y³o Gim-
nazjum z Ustki, przed Gimnazjum z Dêb-
nicy Kaszubskiej i Zespo³em Szkó³ Sa-
morz¹dowych w Kobylnicy.

Swoje boje zakoñczyli równie¿ lek-
koatleci. W czteroboju dziewcz¹t szkó³
podstawowych najlepszymi sportmenka-
mi okaza³y siê uczennice Szko³y Podsta-
wowej Nr 2 w Ustce, nastêpnie Zespo³u
Szkó³ w Jezierzycach i Zespo³u Szkó³ w
Barcinie. W�ród ch³opców zwyciê¿y³
Zespó³ Szkó³ w Jezierzycach przed Szko³¹
Podstawow¹ z G³obina i Zespo³em Szkó³
z £upawy. W zawodach lekkoatletycz-
nych gimnazjów zwyciê¿y³o Gimnazjum
z Ustki, przed Zespo³em Szkó³ z Jezie-
rzyc i Zespo³em Szkó³ ze Smo³dzina.

W punktacji generalnej szkó³ pod-
stawowych najlepsz¹ okaza³a siê Szko-
³a Podstawowa w G³obine, nastêpny by³
Zespó³ Szkó³ w Jezierzycach i Zespó³
Szkó³ w £upawie. W�ród gimnazjów
najlepsi s¹ gimnazjali�ci z Ustki, Zespo-
³u Szkó³ w £upawie i Zespo³u Szkó³ w
Smo³dzinie.

W nieoficjalnej punktacji gmin w
kategorii szkó³ podstawowych najwiêcej
punktów zdobyli uczniowie z gminy
S³upsk, przed miastem i gmin¹ Kêpice
oraz gmin¹ Potêgowo. W punktacji gim-
nazjów najlepsz¹ gmin¹ okaza³o siê mia-
sto i gmina Kêpice, przed gmin¹ Potêgo-
wo i Ustk¹. W ³¹cznej klasyfikacji (szko-
³y podstawowe i gimnazja) najwiêcej
punktów zgromadzi³a gmina S³upsk,
nastêpnie miasto i gmin Kêpice oraz
gmina Potêgowo.

Wszystkie zespo³y, które zwyciê¿y³y
w fina³ach powiatowych, tak w�ród szkó³
podstawowych, jak i gimnazjów nabyli
prawo reprezentowania powiatu s³upskie-
go w pó³fina³ach i fina³ach wojewódzkich.

                                     Jan Wodecki
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Matka - skarb
najwiêkszy
Przygniatany ciê¿arem lat - tak¿e empirycznie do�wiadczonych - pragnê
szczerym spojrzeniem i ciep³ym u�miechem zado�æuczyniæ prawdzie najpiêk-
niejszej, która wiecznie nas ko³ysze - MATCE. Nie maj¹c pewno�ci - z tej
perspektywy - czerpiê pociechê, ¿e mo¿e oka¿e siê to komu� potrzebne.

To dziêki matce cz³owiek z biblijnej
nie�miertelno�ci jednostkowej sta³ siê nie-
�miertelny gatunkowo. Pojmowanie wy-
³¹czne przyrodnicze cz³owieka - rozumia-
ne jako samotworzenie i samolikwidacja
- zawsze bêdzie niewystarczaj¹ce i nie-
pe³ne. W³a�ciwym wymiarem macie-
rzyñstwa jest przysz³o�æ. Fenomenem
dla nas jest matczyne nienasycenie w
kochaniu, powoduj¹ce idealizacjê ma-

rzeñ i niewy-
obra¿aln¹ chêæ
p r z e n i e s i e n i a
"stanu zastane-
go" w "stan po-
¿¹dany". Zada-
wala matkê nie
tyle to, co jest w
danym momen-
cie ¿ycia, ale co
byæ powinno.
Wynikaj¹ca ze
zwi¹zku koniecz-
nego relacja: mat-
k a - d z i e c k o ,
"ol�niewa" j¹ do
stawiania postula-
tów wy³¹cznie po-
zytywnych. Zdol-
na do samood-
�wie¿ania nie-
ustannego oraz
wyznaczania so-
bie i dziecku
wci¹¿ nowych
metod ekscytacji
tworz¹ ca³o�æ du-
aln¹.

Je�li cech¹
sta³¹ jest "stanie
siê" matk¹, to ce-
ch¹ "staj¹c¹ siê"
jest kszta³towa-
nie i wychowanie
poprzez wiado-
mo�ci, umiejêt-

no�ci i nawyki. Dziecko jest wynikiem i
wyrazem pragnienia. Jest to czêsto pod-
�wiadomy akt woli, który w zderzeniu po-
miêdzy uczuciem a my�l¹, tj. matczynym
ciep³em, a ch³odem rzeczywisto�ci, po-
woduje "spiêcia".

Wzglêdno�æ i sprzeczno�æ wszelkie-
go pragnienia, tak¿e brak mo¿liwo�ci
wyboru ostatecznego, w skrajnych przy-
padkach powoduj¹ dysonans i deforma-

cje (choroby). Niemo¿no�æ bowiem po-
godzenia sprzecznych systemów warto-
�ci (jednego - w³asnego i drugiego -
"pod otoczenie") w konsekwencji po-
woduje wewnêtrzne za³amanie.

Wiara, nadzieja i mi³o�æ naszych ro-
dziców w czynieniu nas lepszymi, szar-
pie z czasem nasze sumienie i ono w³a-
�nie nakazuje nam pokonywaæ samych
siebie. Zawsze, niestety po czasie, ale...
zawsze. Byæ mo¿e istotê cz³owieczeñ-
stwa stanowi sumienie reflektuj¹ce, byæ
mo¿e nadzieja nieskoñczono�ci. Dyle-
mat to tylko naszej interpretacji.

U�wiadomienie sobie po jakim� cza-
sie wiedzy nieprawdopodobnej, ¿e nasze
najpiêkniejsze lata to czas przy matce, jak
równie¿ nieprawdopodobnej refleksji, ¿e
iluminacyjne b³yski rado�ci w oczach
dzieci by³y naszym jedynym szczê�ciem
- dowodzi raz jeszcze, ¿e najpiêkniejsze
jest to, co nie istnieje. Na swój u¿ytek
uwa¿am, ¿e ¿yjemy w powtarzaj¹cym
siê cyklicznie �wiecie stale spe³niaj¹-
cych siê cudów. Cud ludzkiego istnie-
nia wywo³uje cud tworzenia, bo -
"...którz nie spodziewa siê cudów, gdy
jeden cud siê stanie" - pisze w wierszu
"Góra" jeden z m³odych poetów, Ce-
zary Wosinek.

A ¿e los cz³owieka zale¿y przede
wszystkim od drugiego cz³owieka - bez
uzasadnieñ ideowych - o�mielam siê
przypomnieæ, ¿e byæ mo¿e nie ma nic
oprócz "Ziemi Samotnej".. Natura jest
¿ywio³em i nie zna dobra, z³a, lito�ci,
k³amstwa ani prawdy, Jeste�my wiêc jej
czê�ci¹. My - ludzie mamy jeszcze co�
"ekstra" - jeste�my ¿ywio³em kontro-
lowanym przez sumienie. Tylko ci¹gle
jeszcze nasz zwi¹zek - matka a dziec-
ko, jest jak - poezja a prawda.

                         Klemens Rudowski
  Instruktor K/O w Domu Pomocy
               Spo³ecznej w Lubuczewie

Los cz³owieka zale¿y przede wszystkim od drugiego cz³owieka...
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Orzechowski
romans sprzed lat
Na odwrocie po¿ó³k³ych ju¿ dzi� kart niemieckich formularzy �wiadectwa
zgonu zapisano ³adnym, czytelnym pismem wiersze podpisane: �Na pami¹t-
kê pobytu w Uniwersytecie Ludowym w Orzechowie Morskim ofiaruje Szta-
jer�. Te karty, pozostawione przez Alicjê Wirwes s¹ dzi� w moim posiada-
niu. Po Sztajerze pozosta³y tylko te wiersze, po Alicji Wirwes wdziêczna
pamiêæ kilkorga s³upszczan, grób na nowym cmentarzu zadbany przez jej
przybranych najbli¿szych, sporo rodzinnych zdjêæ i parê skromnych listów.

Kim by³ ów Sztajer? Z opowie�ci ro-
dzinnej przybranej wnuczki mia³ na imiê
Tomasz, co potwierdza inicja³ T. w pod-
pisie pod jednym z wierszy. Nigdzie w
dokumentach z lat 1945-1950 nie znala-
z³em �ladu T(omasza) Sztajera. Czy¿by
nie by³ - jak s³ysza³em - miejscowym Ka-
szub¹? W spisach ludno�ci nie ma takie-
go nazwiska. Pisa³ piêkn¹ polszczyzn¹.
Dlaczego wyjecha³ do NRF, je�li by³ Po-
lakiem? Na te pytania odpowiedzi ju¿ nie
bêdzie.

Kim by³a Alicja Wir-
wes? By³a Estonk¹. Uro-
dzona w Tallinie w rodzi-
nie bogatego rzemie�lni-
ka - stolarza mia³a szczê-
�liwe dzieciñstwo w do-
statnim mieszczañskim
domu. Na ten dostatek za-
pracowa³a tak¿e matka,
która - nie bacz¹c na do-
bre zarobki mê¿a i jego
wysok¹ pozycjê zawodo-
w¹ w mieszczañskiej
strukturze rzemie�lniczej
- zarabia³a praniem po
domach.

To by³ w ca³ej miesz-
czañskiej Europie szero-
ko praktykowany oby-
czaj, który pozwala³ na
zarobkowanie zarówno
dobrze sytuowanym ¿o-
nom rzemie�lników, jak i
ubogim kobietom, dla
których by³ jedynym �ró-
d³em utrzymania. Za-
chodnie mieszczañstwo
nie traktowa³o pracy za-
robkowej jako niegodnej
ludzi o wy¿szej pozycji
spo³ecznej, co by³o po-
wszechne w kulturach o

przewadze etosu szlacheckiego.
W 1827 roku ukoñczy³a gimnazjum

handlowe i podjê³a pracê biurow¹. W roku
1934 pochowa³a ojca, a w 1935 - matkê.
Pracowa³a z poczuciem zadowolenia. Po
latach napisa³a w ¿yciorysie, ¿e czu³a siê
szczê�liwa, wykonuj¹c ulubion¹ pracê. W
1938 roku wysz³a za m¹¿, w rok pó�niej
urodzi³a córkê. To szczê�liwe ¿ycie prze-
rwa³y znane wydarzenia 1939 roku: pro-
klamowanie Estoñskiej Republiki Ra-
dzieckiej i wojna niemiecko-radziecka.

Pierwsze spowodowa³o �mieræ brata na
skutek represji wobec estoñskich patrio-
tów, drugie - tragiczne prze¿ycia wojen-
ne. Podczas bombardowania Tallina
zginêli w gruzach rodzinnego domu
m¹¿ i czteroletnia córka. Sama Alicja
ocala³a, bo w tym czasie przebywa³a
poza domem. By³a na próbie chóru ka-
tedralnego, w którym �piewa³a. Kiedy
po bombardowaniu wróci³a do domu,
prze¿y³a tragediê. Rodzinny dom le¿a³
w gruzach a ekipy ratunkowe wydoby-
wa³y z gruzów cia³a najbli¿szych.

Po zajêciu Tallina przez wojska nie-
mieckie nadal pracowa³a w zarz¹dzanym
przez okupanta przedsiêbiorstwie, a jesie-
ni¹ 1944 roku zosta³a wywieziona na ro-
boty do Meklemburgii. "Wyzwolona"
przez sowieckie wojska dwukrotnie ucie-
ka³a z transportu, którym do kraju wie-
ziono obywateli sowieckich. W okolicach
Stargardu Szczeciñskiego przygarnê³a j¹
Polka - �wie¿o osiedlona repatriantka, co
pozwoli³o Alicji przetrwaæ poszukiwania
uciekinierki. Wreszcie na pocz¹tku lata
dotar³a do S³upska. Tu, na spalonym
dworcu kolejowym znalaz³ j¹ g³odn¹ i
zmarzniêt¹ ksi¹dz Zieja, który przy-
chodzi³ na dworzec, aby zaj¹æ siê lud�-
mi potrzebuj¹cymi opieki i pomocy.
Zabra³ do parafii, gdzie by³a ju¿ izba
dla samotnych kobiet przy ulicy Zam-
kowej 5. Tak zaczê³a siê jej przyja�ñ z
ksiêdzem, odwzajemniona i wierna do
koñca ¿ycia. Kilka miesiêcy przed �mier-
ci¹ Ziei, nie wiedz¹c, ¿e to ju¿ nied³ugo
nast¹pi, pisa³a do niego: "nigdy nie zapo-
mnê dnia ani ksiêdza, który da³ mnie na
stacji w S³upsku dach nad g³ow¹ i chleba
do jedzenia". A oto list ksiêdza Jana Ziei
do Alicji z roku 1974, pisany dwadzie-
�cia piêæ lat po jego wyje�dzie ze S³up-
ska: "Osamotniona, ju¿ niem³oda, prze-
¿y³a wielk¹ mi³o�æ w czasie pobytu w

Alicja Wirwes by³a Estonk¹ urodzon¹ w Tallinie
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Orzechowie. By³a to mi³o�æ odwzajem-
niona, ale nie zakoñczona szczê�liwym
zwi¹zkiem. Alicja osiedli³a siê na sta³e w
S³upsku, jeszcze na krótko podjê³a pracê
w seminarium duchownym, by ju¿ do
koñca kariery zawodowej pracowaæ w
wyuczonym zawodzie w Famarolu. Uko-
chany, Sztajer, bo takie mia³ nazwisko,
wyjecha³ do Niemiec, jeszcze pisa³ listy
w postaci wierszowanej poezji. Z opowia-
dañ osób z Alicj¹ zaprzyja�nionych wia-
domo, ¿e Sztajer namawia³ j¹, by z nim
wyjecha³a do Niemiec. Nie by³a to dla niej
propozycja dobra. Prze¿ycia wojenne,
przecie¿ jeszcze bardzo ¿ywe, sprawi³y,
¿e takiej decyzji Alicja podj¹æ nie mog³a
nawet za cenê rezygnacji z uczucia."

Ze swoich smutków zwierza³a siê
ksiêdzu. Zapewne echem tych zwierzeñ
by³y takie oto fragmenty listów, jakie
od Ziei otrzymywa³a. Pewnie zwierza-
³a siê te¿ ze swojej têsknoty do Tallina.
A przecie¿ pojechaæ tam nie by³o wte-
dy ³atwo: "Pani¹ rozumiemy i kocha-
my tak¹, jak¹ poznali�my. Proszê pa-
miêtaæ, ¿e zawsze ma Pani w nas wier-
nych przyjació³. Gdy kiedy� bêdzie
Pani bardzo samotnie, proszê przy-
je¿d¿aæ do nas. Do Tallina daleko. Tu
do nas blisko."

Widaæ, ¿e rozstanie z Alicj¹ by³o dla
Sztajera dramatem, jaki pozosta³ na kar-
tach gminnych formularzy. Oto fragmen-
ty zachowanych wierszy, których nie
mo¿na czytaæ bez wzruszenia, gdy siê
pamiêta, ¿e s¹ - w rzeczy samej - listami
mi³osnymi.
***
Ach, jak¿e mi jest potrzebny ten poranek
cichy
Te �piewy dziêkczynne pe³ne uciechy
Co p³yn¹ z serca gor¹co, szczerze
Prosz¹c Maryjê mi³o�ci przymierze.
Ach, jak¿e jest mi potrzebna ta jedyna
chwila
Co smutki moje by w rado�æ zmieni³a
W rado�æ i spokój, by znik³a têsknota
Têsknota szara, co ¿ycie przygniata.

***
Ach, czemu¿ drêcz¹ serca nieznane
Bóle co t³ocz¹ g³êbokie znamiê.
A w oczach piek¹ ³zy niewyp³akane
Smutno mi, ciê¿ko, têskno, kochanie...

To ju¿ szmat czasu. Nie ma w�ród
nas g³ównych postaci tej opowie�ci. Po-
zosta³y tylko te kartki �wiadcz¹ce o
wielkich ludzkich dramatach, jakie siê
rozgrywa³y na poboczu wielkich wyda-
rzeñ, które zmienia³y na wiele dziesi¹t-
ków lat losy ca³ego kontynentu.

                  dr Zdzis³aw Stankiewicz
                                              S³upsk

Najlepsi
prze³ajowcy
W Smo³dzinie rozegrano VI Powiatowe Biegi Prze-
³ajowe. Na starcie stanê³o ponad 320 uczniów, re-
prezentantów dwudziestu siedmiu szkó³ podstawo-
wych i dwunastu gimnazjów.

W kategorii szkó³ podstawowych czo-
³owe miejsca zajêli: z rocznika 1994 (dy-
stans 800 m) - 1. Marta Lipowska (G³obi-
no) i Adrian Mielewczyk (Pob³ocie), 2.
Martyna Majdañska (Sycewice) i Eryk
Koz³owski (Kwakowo), 3. Dagmara Wasi-
lewska (Kwakowo) i Mateusz Gadomski
(G³obino); z rocznika 1993 (1000 m) - 1.
Alicja Kamiñska (G³obino) i Mateusz
Wnuczyñski (Kwakowo), 2. Ewelina
�wierczewska (Smo³dzino) i Dawid Ma-
jewski (Wrze�cie), 3. Aneta Ca³ka (Dam-
nica) i Jaros³aw Hrywniak (Smo³dzino); z
rocznika 1992 (1000 m) - 1. Vivien Barszcz
(SP 1 Ustka) i Arkadiusz Serek (£upawa),
2. Paulina Pertkiewicz (Wrze�cie) i Marek
Kazimieruk (Smo³dzino), 3. Oliwia Turow-
ska (Wytowno) i Jaros³aw Cudzi³o (Kwa-
kowo); z rocznika 1991 (1000 m) - 1. Syl-
wia Mazurczyk (G³obino) i Mateusz Lem-
bowicz (SP 1 Ustka), 2. Monika Ostrow-
ska (Kêpice) i Sebastian Suchoñ (Kwako-
wo), 3. Karolina Zagajewska (Charnowo)
i Pawe³ Stachowiak (Motarzyno).

W klasyfikacji dru¿ynowej zwyciê¿y-
³o G³obino i by³ to ju¿ szósty triumf tej szko-
³y, w której pracuje twórca sportowych suk-
cesów Zdzis³aw Snopek. Drugie miejsce

zdoby³o Kwakowo - 98, 3. a trzecie - Smo³-
dzino.  Czwarta by³a Ustka, pi¹ta £upawa,
szóste Wrze�cie.

Rywalizowali te¿ przedstawiciele gim-
nazjów. W gronie najszybszych biegaczek
i biegaczy znale�li siê: z rocznika 1990
(1000 m) - 1. Natalia Pietrzyk (Kobylnica)
i Grzegorz Skocelas (Smo³dzino), 2. Justy-
na Opuchlik (Ustka) i Adrian Serek (£upa-
wa), 3. Justyna �roda (G³ówczyce) i
Krzysztof Furtek (Ustka); z rocznika 1989
(1000 m) - 1. Dorota Nowak (Objazda) i
Marcin Drozdowski (Smo³dzino), 2. Aga-
ta Sójkowska (Ustka) i Rados³aw Janik
(Ustka), 3. Anna Konkol (£upawa) i
Krzysztof Kozio³ (£upawa); z rocznika
1988 (1500 m) - 1. Karolina Brzezicka
(Smo³dzino) i Krzysztof Skorny (Smo³dzi-
no), 2. Agata Michalska (Ustka) i Maciej
Bagrowski (£upawa), 3. Olga Pietrzyk (Ko-
bylnica) i Przemys³aw Klimek (Kobylni-
ca).

W klasyfikacji dru¿ynowej z 101 punk-
tami zwyciê¿y³o Smo³dzino, druga z 92
punktami by³a Ustka, a trzecia z 87 punk-
tami £upawa. Kolejne miejsca zajê³y Ko-
bylnica, G³ówczyce i Biesowice.

                                     Jan Wodecki

Dru¿yna pi³karska seniorów Stowarzyszenia Sportowego �Start� Wieszyno zajê-
³a pierwsze miejsce w wiosennych rozgrywkach klasy �B� i wywalczy³a awans
do klasy �A�. Juniorzy zajmuj¹c w tych rozgrywkach pi¹te miejsce w tabeli wy-
walczyli równie¿ awans do klasy �A�. Na zdjêciu: zwyciêska dru¿yna seniorów,
od lewej w dolnym rzêdzie: Tomasz Dobruk, Janusz Michalski, Kamil Go³êbiow-
ski, Marek Kudzia, Tomasz Czerniawski, Marcin Kêpiñski, Krzysztof Sewa�ciej;
w rzêdzie górnym od lewej: Tomasz Rokoszewski, £ukasz Tomaszewski, Bart³o-
miej Kroczyñski, Piotr Bill, Marcin Wicenciak, £ukasz Ko³odziejski, Bart³omiej
Wróblewski, Maciej Tomaszewski, Piotr Kapa³czyñski, Adrian Matuszewski
i Zdzis³aw Ko³odziejski (mened¿er).
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Pó³ wiekuzas³ug
Po piêædziesiêciu dwóch latach pracy zawodowej odszed³ na zas³u¿on¹ eme-
ryturê Jerzy Kais - dyrektor O�rodka Hodowli Zarodowej w Bobrownikach.

Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ po ukoñ-
czeniu Technikum Rolniczego w lipcu
1953 roku jako agronom Zespo³u Pañ-
stwowych Gospodarstw Rolnych w Sta-
rym Polu, w powiecie malborskim. We
wrze�niu 1954 roku zosta³ przeniesiony
do pracy na stanowisko starszego zoo-
technika w Zespole PGR w Kobylnikach
(w powiecie inowroc³awskim), a po likwi-
dacji Zespo³ów PGR, w 1959 roku trafi³
do O�rodka Hodowli Zarodowej Zwierz¹t
w Bobrownikach. Pracowa³ tutaj do mo-
mentu przej�cia na emeryturê; w latach
1959-1961 jako starszy zoootech-
nik,1961-1965 - g³ówny hodowca, 1965-
1979 - zastêpca dyrektora, 1979 - 2004 -
dyrektor i prezes zarz¹du. W latach
osiemdziesi¹tych realizowa³ ogromne i
ambitne za³o¿enia gospodarcze. Otrzy-
ma³ wtedy przyznany przez Radê Pañ-
stwa Order Sztandaru Pracy II klasy.

Jerzy Kais odznaczony zosta³ rów-
nie¿ Srebrnym i Z³otym oraz Kawaler-
skim i Oficerskim Krzy¿em Zas³ugi. Po
1989 roku - w okresie g³êbokich przemian

politycznych i gospodarczych w Polsce,
kiedy pañstwowe przedsiêbiorstwa go-
spodarki rolnej prze¿ywa³y ogromny kry-
zys, kierowany przez niego O�rodek Ho-
dowli Zarodowej w Bobrownikach osi¹-
ga³ nadal dobre wyniki gospodarcze i eko-
nomiczne. - Rolnictwo to ga³¹� produk-
cji uzale¿niona od wielu czynników ze-
wnêtrznych a przede wszystkim od po-
gody. Produkcja zwierzêca, w tym ho-
dowla elitarna zwierz¹t
wymaga³a i wymaga na-
dal specjalnej wiedzy, do-
�wiadczenia i d³ugich lat
pracy nad doskonaleniem
cech genetycznych i pro-
dukcyjnych zwierz¹t. Tê
wiedzê i do�wiadczenie
posiada³o i posiada nadal
wielu kolegów od hodowli
zarodowej, którym za do-
br¹ wspó³pracê chcia³-
bym serdecznie podziê-
kowaæ - mówi³ na po¿e-
gnalnym spotkaniu J. Kais.

- Wierzê, ¿e nawi¹zane wiêzi przyja�ni
zachowane bêd¹ nadal.

Te szczególne s³owa podziêkowania
jubilat kierowa³ m.in. do by³ego dyrekto-
ra Oddzia³u Terenowego Agencji Nieru-
chomo�ci Rolnych w Warszawie - Miro-
s³awa Helta, dyrektora Okrêgowej Sta-
cji Hodowli Zwierz¹t w Koszalinie - Ja-
ros³awa Matela, do pracowników Stacji
- Sczepana Dzudzewicza, Lucyny Igna-
cik, nie ¿yj¹cego Tadeusza Maækowia-
ka, dyrektora Zak³adu Unasienniania
Zwierz¹t w Szczecinku, obecnie zastêp-
cy dyrektora SHiUZ w Bydgoszczy - An-
drzeja ¯ebrowskiego.

W ubieg³ym roku w O�rodku Hodow-
li Zarodowej w Bobrownikach otwarto
now¹ oborê dla czterystu krów z nowo-
czesn¹ hal¹ udojow¹. Pocz¹tek gospodar-
stwu da³o Zarz¹dzenie Ministra Przedsiê-
biorstw Gospodarki Rolnej o powo³aniu
Centralnego Zarz¹du Hodowli Zarodowej
z zadaniem produkowania przez podleg³e
mu jednostki reproduktorów wszystkich
gatunków zwierz¹t. We wrze�niu 1953
roku z gospodarstw Okrêgowego Za-
rz¹du Pañstwowych Gospodarstw Rol-
nych w S³upsku utworzony zosta³ Ze-
spó³ Hodowli Zarodowej Bobrowniki
gospodaruj¹cy na powierzchni 4.860
hektarów. Po restrukturyzacji by³ego
POHZ wydzielono trzy gospodarstwa:
Damno, �wita³y i Wielk¹ Wie� o ³¹cznej

Jerzy Kajs zawsze ceni³ i szanowa³ swoich pow³adnych

Raz nawi¹zane wiêzi przyja�ni owocuj¹ na wiele lat



41

powierzchni 2863 ha. Nastêpnie gospo-
darstwa te w drodze przetargu publiczne-
go wydzier¿awiono holenderskiej spó³ce
Farm Frites. Z Bobrownik i £ojewa
utworzono spó³kê prawa handlowego
gospodaruj¹c¹ na powierzchni 1443 ha
o nazwie O�rodek Hodowli Zarodowej
Bobrowniki Spó³ka z o.o.

- Nie mieli�my tu gleb najlepszej ja-
ko�ci, zaledwie 33 proc. gruntów to gle-
by III klasy. Jednak nie jako�æ grun-
tów stanowi najwa¿niejszy czynnik
dzia³alno�ci gospodarczej. Czynnikiem
tym byli zawsze i s¹ nadal pracuj¹cy tu
ludzie - podkre�la³ zawsze J. Kais.- Lu-
dzi tych cechowa³o i cechuje nadal
przywi¹zanie do zak³adu pracy, dba³o�æ
o jego interesy, uczciwo�æ i sumienno�æ
zawodowa. Stanowili�my zespó³ do-
�wiadczony, z bogat¹ praktyk¹, którzy
Pañstwowy O�rodek Hodowli Zarodo-
wej i O�rodek Hodowli Zarodowej
traktowa³ jak swój drugi dom.

W piêædziesiêcioletniej dzia³alno�ci
o�rodka wyró¿nili siê jeszcze m.in.: Ste-
fan Korzyñski, Bogdan Jagielski, Zyg-
munt Hryniewicz, Andrzej Werner, Jan

W³ocheñ, Norbert Oko³owicz, Jerzy
Miecznikowski i Hieronim Pleskot.
Dziêki tym ludziom O�rodek w Bobrow-
nikach sta³ siê nie tylko miejscem powsta-
nia wielu licz¹cych siê sukcesów hodow-
lanych, ale tak¿e ku�ni¹ m³odej kadry spe-
cjalistów produkcji zwierzêcej.

G³ównym celem dzia³alno�ci o�rod-
ka by³a i pozostaje nadal produkcja ro-
�linna i zwierzêca, przy czym produk-
cja ro�linna spe³nia funkcjê pomocni-
cz¹ dla produkcji zwierzêcej: hodowli
zarodowej byd³a mlecznego rasy c.b.,
hodowli zarodowej trzody chlewnej
rasy p.b.z. Uzupe³nieniem jest towaro-
wa produkcja zwierzêca.

Stado podstawowe zwierz¹t to kro-
wy z dolewem powy¿ej 92 proc. krwi

holsztyñsko-fryzyjskiej kompletowane z
byd³a niemieckiego i
francuskiego. Do ich
rozrodu u¿ywane
by³o nasienie buha-
jów niemieckich, ho-
lenderskich, a obec-
nie wykorzystywane
jest nasienie ze Sta-
nów Zjednoczonych,
Kanady i Francji.
Ró¿norodno�æ wy-
korzystywanego na-
sienia daje o�rodko-
wi gwarancjê wyse-
lekcjonowania ja³o-

wic o najwy¿szym potencjale produkcyj-
no-genetycznym. W ostatnim dziesiêcio-
leciu dzia³alno�ci O�rodka roczna pro-
dukcja mleka wzros³a trzykrotnie i wy-
nios³a 8.628 litrów od jednej krowy,
przy zawarto�ci 4,44 proc. t³uszczu i
3,38 proc. bia³ka. Z ostatniej listy wy-
ceny rozp³odników trzy buhaje z Bo-
brownik zosta³y wycenione pozytywnie
i u¿yte do masowego rozrodu.

Za³o¿ycielem zarodowej chlewni w
Bobrownikach by³ prof. dr hab. Euge-
niusz Wiêckowicz, kiedy� g³ówny ho-
dowca O�rodka, a obecnie pracownik na-
ukowy Instytutu Zootechniki w Warsza-
wie. Materia³ wyj�ciowy do tej hodowli
stanowi �winia krajowa i importowana z
Anglii, ras: bia³a i zwis³oucha. W hodowli
tej prowadzi siê selekcjê na zwiêkszenie
udzia³u miêsa w tuszy i zwiêkszenie p³od-
no�ci. Znacz¹cy postêp ostatnio uzyska-
no dziêki zaimportowanym ostatnio knu-
rom z Anglii i Danii. (z)

                      Zdjêcia: Jan Maziejuk

¯yczenia i prezenty dla zas³u¿onego Jubilata

W gronie przyjació³ Jubilata znalaz³ sie tak¿e starosta s³upski - Zdzis³aw Ko³odziejski
z ma³¿onk¹

W podziekowaniu za serdeczno�ci - poczestunek
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Rada Powiatu S³upskiego uchwali³a nowe stawki op³at za zajêcie pasa dróg powiatowych,
dla których zarz¹dc¹ jest Zarz¹d Powiatu S³upskiego. Uchwalono stawki op³at za zajêcie
jednego metra kwadratowego pasa dróg na cele inne ni¿ zwi¹zane z budow¹, przebudo-
w¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg.

Nowe op³aty
za pas drogowy

I tak: op³aty za zajêcie pasa dro-
gowego w celu prowadzenia robót
na ulicach na terenie miasta Kêpice i Ust-
ka w przypadku zajêcia pasa do po³owy
szeroko�ci jezdni wynosz¹ 6 z³ za metr
kwadratowy za ka¿dy dzieñ, w przypad-
ku zajêcia wiêcej ni¿ po³owê szeroko�ci
jezdni - 8 z³ za jeden metr kwadratowy za
jeden dzieñ. W przypadku zajêcia chod-
nika lub �cie¿ki rowerowej op³aty te wy-
nosz¹ 5 z³ za jeden metr kwadratowy za
dzieñ, a w przypadku zajêcia pasa zieleni
przydro¿nej lub pobocza - 3 z³ote za metr
kwadratowy za jeden dzieñ.

Stawki te za zajêcie drogi o na-
wierzchni twardej w terenach zabudowa-
nych (poza Kêpicami i Ustk¹) wynosz¹
odpowiednio: 5, 7, 4 i 2 z³ote za jeden
metr kwadratowy za dzieñ. Na drogach o
nawierzchni twardej w terenach niezabu-
dowanych: 4, 6, 4 i 2 z³ote za jeden metr
kwadratowy za dzieñ, a na pozosta³ych
drogach o nawierzchni gruntowej: 4, 5, 4
i 2 z³ote za jeden metr kwadratowy za
dzieñ.

Zajêcie pasa drogowego przez okres
krótszy ni¿ 24 godziny traktowane jest jak
zajêcie za jeden dzieñ. Za zajêcie pasa o
powierzchni mniejszej ni¿ jeden metr
kwadratowy pobiera siê op³atê jak za je-
den metr.

Stawki op³at ca³orocznych za
umieszczenie w pasie drogowym
urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej niezwi¹zanych z potrzebami
zarz¹dzania drogami lub potrzeba-
mi ruchu drogowego wynosz¹: w przy-
padku jezdni i zatok autobusowych na
terenie miasta Kêpice i Ustka - 150 z³o-
tych za metr kwadratowy, w przypadku
chodnika i �cie¿ki rowerowej - 100 z³o-
tych za metr kwadratowy, pobocza, pasa
zieleni, rowu przydro¿nego - 80 z³otych
za metr kwadratowy, obiektu in¿ynier-

skiego (mostu, przepustu, k³adki) - 150
z³otych za metr kwadratowy.

Stawki op³at ca³orocznych za
zajêcie jezdni i zatok autobusowych
na drogach o nawierzchni twardej w tere-
nach zabudowanych (poza Kêpicami i
Ustk¹) wynosz¹: 150 z³ za metr kwadra-
towy, chodnika i �cie¿ki rowerowej - 100
z³ za metr kwadratowy, pobocza pasa zie-
leni, rowu przydro¿nego - 60 z³otych za
metr kwadratowy, obiektu in¿ynierskie-
go (mostu, przepustu, k³adki) - 150 z³o-
tych za metr kwadratowy.

W przypadku drogi o nawierzchni
twardej w terenach niezabudowanych
stawki te odpowiednio wynosz¹: 100, 80,
50 i 150 z³otych za metr, a na pozosta-
³ych drogach o nawierzchni gruntowej -
50, 50, 50 i 150 z³otych za metr kwadra-
towy.

Stawki te obejmuj¹ pe³ny rok kalen-
darzowy umieszczenia urz¹dzenia w pa-
sie drogowym. Za umieszczenie urz¹dze-
nia na okres krótszy wysoko�æ op³aty,
obliczana jest proporcjonalnie do liczby
miesiêcy umieszczenia urz¹dzenia w tym
pasie.

Stawki op³at za zajêcie pasa dro-
gowego w celu umieszczenia w nim
obiektów budowlanych wynosz¹ w
przypadku Ustki i Kêpic za powierzch-
niê obiektu budowlanego w obrêbie chod-
nika i �cie¿ki rowerowej - 3 z³ote za metr
kwadratowy za dzieñ, pobocza i innych
elementów pasa dróg - 2 z³ote za metr
kwadratowy za dzieñ, za powierzchniê
reklamy - 3 z³ote za metr kwadratowy za
dzieñ.

Op³aty te w przypadku zajêcia pasa
drogi o nawierzchni twardej w terenach
zabudowanych (poza Ustk¹ i Kêpicami)
wynosz¹ odpowiednio: 2,50, 2 i 2 z³ote
za metr kwadratowy za dzieñ, drogi o
nawierzchni twardej w terenach niezabu-

dowanych - 2 i 2 z³ote za metr kwadrato-
wy za dzieñ. W pasie tych dróg zabrania
siê umieszczania reklam! Natomiast w
przypadku dróg pozosta³ych o nawierzch-
ni gruntowej w trenach zabudowanych
stawki te wynosz¹ odpowiednio: 1,5, 1 i
1 z³oty za metr kwadratowy za dzieñ.

Rada Powiatu uchwali³a te¿ stawki
za zajêcie pasa drogowego na pra-
wach wy³¹czno�ci. I tak stawka op³at
za "kopertê" dla pojazdu osoby niepe³no-
sprawnej w pasie ulic na terenie miast
Kêpice i Ustka wynosi 1 z³otych za metr
kwadratowy za dzieñ, za zajêcie pasa dro-
gowego pod "ogródek konsumpcyjny" -
1, 5 z³ za metr kwadratowy za dzieñ, a za
zajêcie pasa drogowego na terenie tych
dwóch miast na cele inne ni¿ wymienio-
ne wcze�niej - 1 z³oty za metr kwadrato-
wy za dzieñ.

W przypadku dróg o nawierzchni
twardej w terenach zabudowanych (poza
Kêpicami i Ustk¹) stawki te wynosz¹ od-
powiednio: 1, 1, 1 z³otych za metr kwa-
dratowy za dzieñ. W przypadku dróg o
nawierzchni twardej w terenach niezabu-
dowanych stawka za zajêcie pasa drogo-
wego na cele inne ni¿ "koperta" i "ogró-
dek" wynosi 0,5 z³ za metr kwadratowy
za dzieñ, a w przypadku pozosta³ych dróg
o nawierzchni gruntowej w terenach za-
budowanych - 0, 5 z³ za metr kwadrato-
wy za dzieñ za zajêcie pasa pod "ogródek
konsumpcyjny" i 0,5 z³ za metr kwadra-
towy za dzieñ za zajêcie go na inne cele
ni¿ "ogródek".

Wprowadzenie nowych op³at za za-
jêcie pasa drogowego jest konsekwencj¹
zmiany przepisów ustawowych w tym
zakresie i ma na celu wyeliminowanie z
pasów drogowych wszelkich robót nie-
zwi¹zanych z napraw¹ i utrzymaniem
dróg. (z)

Nowe op³aty
za pas drogowy
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Sztuka ³¹czy Europê

W O�rodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy odby³o siê spotkanie integracyjne pod
has³em �Sztuka ³¹czy Europê�.

Wspólna zabawa

Przygotowa³y je panie Dorota No-
wak i Izabela Ziemecka, a uczestniczy-
³y w nim dzieci i m³odzie¿ z Zespo³u
Szkó³ w Damnicy, Zespo³u Szk³ w Zagó-
rzycy, Zespo³u Szk³ w Daminie oraz Szko-
³y Podstawowej nr 5 w S³upsku. G³ów-
nym celem by³o podsumowanie ca³orocz-
nej pracy z m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹
w ramach edukacji czytelniczo-medialnej.
W zakoñczonym niedawno roku szkol-
nym 2003 / 2004 na zajêciach lekcyj-
nych i pozalekcyjnych czêsto podejmo-
wany by³ temat wej�cia Polski do Unii
Europejskiej. U�wiadomienie m³odzie-
¿y niepe³nosprawnej, ¿e Polska od l maja
br. jest pe³noprawnym cz³onkiem Wspól-
noty nie by³o ³atwym zadaniem. St¹d te¿
wzi¹³ siê pomys³, aby tê tematykê przy-
bli¿yæ dzieciom w formie zabawowej.
Przez ca³y rok szkolny Samorz¹d
Uczniowski przygotowywa³ imprezy pod
has³em "Bez paszportu po Europie". Spo-
tkanie integracyjne nawi¹zywa³o do tam-
tych imprez. Poprzez propagowanie idei
wspólnoty europejskiej starano siê
przede wszystkim przybli¿yæ uczestni-
kom dziedzictwo kulturowe poszczegól-
nych pañstw europejskich, zwrócono
szczególn¹ uwagê na takie dziedziny

sztuki jak: taniec, muzyka, �piew i lite-
ratura. S¹ to bowiem najbardziej eks-
presyjne elementy kultury i ³atwo tra-
fiaj¹ do m³odych odbiorców.

Uczestnicy spotkania wcielili siê w
rolê ekspertów sztuki z ró¿nych krajów i
prowadzili powa¿ne dyskusje. Dialogi
przerywane by³y wystêpami i prezenta-
cjami znanych artystów europejskich.
Dzieci z O�rodka Szkolnego w Damnicy
wcieli³y siê w postaci szekspirowskiego
Hamleta, Ma³ego Ksiêcia - bohatera
ksi¹¿ki francuskiego pisarza A. Saint-
Exupery'ego, �wiatowej s³awy muzyka-
Ludwika van Bethovena, który �wietnie
w³ada³ swoim jêzykiem narodowym. Pró-
bowa³y na�ladowaæ równie¿ idoli mu-
zycznych: Eltona John'a z Wielkiej
Brytanii i Enricka Iglesias'a z Hiszpa-
nii. Du¿ym aplauzem przyjêto hiszpañ-
ski taniec flamenco. Mo¿na by³o podzi-
wiaæ równie¿ wspania³e dzie³a Salvado-
re Dali. Francuskiego kankana zatañczy-
³y dziewczynki ze Szko³y Podstawowej
nr 5 w S³upsku, a piosenek francuskich
uczy³a m³odzie¿ z Zespo³u Szk³ w Zagó-
rzycy.

Polskê prezentowa³a m³odzie¿ z Ze-
spo³u Szkó³ w Damnie. Przybli¿y³a

m.in. region kaszubski z jego charak-
terystyczn¹ gwar¹. Region Polski po-
³udniowej, przedstawi³y przedszkolaki
z Damnicy, a debatê europejsk¹ zakoñ-
czy³a makarena, któr¹ zatañczyli wszy-
scy uczestnicy spotkania.

                                  Dorota Nowak
                            Izabela Ziemecka

Sztuka ³¹czy Europê - dzieci ³¹czy przyja�ñ

Dzieci na�ladowa³y muzycznych idoli
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NAJBLI¯SZE
IMPREZY

NAJBLI¯SZE
IMPREZY

Magda Bielesz/ Warszawa
�Lekcja p³ywania
Wystawa indywidualna -
malarstwo - 6 - 26 sierpnia,
Ba³tycka Galeria Sztuki,
Ustka

Artystka jest zafascynowana kondy-
cj¹ fizyczn¹ cz³owieka, jego cielesno�ci¹
i zdrowiem. Ze �wiata wspó³czesnej pop
kultury czerpie wizerunki postaci i pojê-
cia do realizacji. Na wystawie zrealizuje
projekt pt. "Lekcja p³ywania". Dokonuje
tu analizy ró¿nych faz ruchów cz³owieka
podczas p³ywania. W malarstwie przed-
stawia sylwetki p³ywaj¹cych ludzi w nie-
naturalnych sztywnych pozach, jak nie-
ruchome obrazy zatrzymane w kadrach
filmowych. Podczas otwarcia wystawy
artystka przeprowadzi akcjê artystyczn¹
poza galeri¹.

Organizator: Ba³tycka Galeria Sztu-
ki Wspó³czesnej, 76-200 S³upsk, ul. Par-
tyzantów 31a, tel. (059) 842-56-74,
fax. 059 841-19-49,

e-mail: info@baltic-gallery.art.pl

X Wielki  Ogólnopolski
Rajd Rowerowy �Szla-
kiem Zwiniêtych Torów� -
7 s ierpnia,  Ustka -
Podd¹bie

Trasa rajdu wiedzie nasypami kole-
jowymi. Jedna liczy oko³o 60 km i prze-
znaczona jest dla wyczynowców, druga -
oko³o 17 km - dla mniej zaawansowa-
nych.

XL Regaty ¯eglarskie
na jeziorze Gardno o Pu-
char Starosty Powiatu
S³upskiego  - 15 sierpnia,
Gardna Wielka (gm.
Smo³dzino)

Impreza adresowana do wszystkich
mi³o�ników ¿eglarstwa.

Organizator: S³owiñski Park Narodo-
wy, ul. Bohaterów. Warszawy 1a, 76-214
Smo³dzino, tel. /fax. (059) 81-17-509,
e-mail: spn_park@sl.onet.pl, Polskie To-
warzystwo Turystyczno - Krajoznawcze,
Oddzia³ Regionalny, 76-200 S³upsk,
ul. Szarych Szeregów 1, tel. (059) 842-29-
02, 842-50-12, Starostwo Powiatowe, 76-
200 S³upsk, ul. Szarych Szeregów 14,
tel.(059) 842-54-17, fax. (059) 842-71-
11,e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl,
http://www.powiat.slupsk.pl.

IV Regaty o Puchar
Starosty S³upskiego -
3 sierpnia, Jezioro Gardno

Impreza o du¿ych tradycjach przyci¹-
gaj¹ca zawsze wielu zwolenników ¿eglar-
skich zmagañ z si³ami natury. Uczestnicy
startuj¹ z przystani w Gardnie Wielkiej.

Organizator: Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze Oddzia³ Re-
gionalny, 76-200 S³upsk, ul. Szarych Sze-
regów 1, tel. (059) 842-29-02, 842-50-12.

XXI Ogólnopolski Nocny
Bieg Uliczny - Ustka 2004
- 21 sierpnia, Ustka

Otwarta impreza sportowa o randze
pó³maratonu, trasa atestowana o d³ugo-

�Zamek Wyobra�ni�
12 Miêdzynarodowy Fe-
stiwal Sztuki Performan-
ce - 26 sierpnia - 2 wrze-
�nia, S³upsk, Ustka

Jest to jedyny, cykliczny, miêdzyna-
rodowy festiwal sztuki performance na
Pomorzu i w Polsce. Jeden  z nielicznych
festiwali sztuki w Europie i na �wiecie.
W ci¹gu 11 lat uczestniczy³o w nim 300
artystów z 31 krajów: Wielkiej Brytanii,
Irlandii, W³och, Niemiec, Japonii, Holan-
dii, S³owacji, Estonii, Polski, Francji,
Szwecji, Izraela, Ukrainy, Korei Po³u-
dniowej, Litwy, Portugalii, Wêgier, Hong
Kongu, Finlandii, Danii, Hiszpanii, Sin-
gapuru, Czech, Belgii, Pó³nocnej Irlandii,
Bia³orusi, Meksyku, Austrii i USA. G³ów-
nym celem festiwalu jest zaprezentowa-
nie ró¿norodno�ci wspó³czesnych form
sztuki ¿ywej. Festiwal stwarza mo¿liwo�æ
bezpo�redniej komunikacji artystów z
widzami. Jest wa¿nym elementem edu-
kacji oraz dostêpu spo³eczno�ci kultural-

Organizator: Stowarzyszenie Tury-
styczno - Sportowe "USTKA", Klub Tury-
styki Rowerowej "BEZKRES", 76-270
Ustka, ul. Grunwaldzka 35, tel. (059) 814-
92-27, Jerzy So³tysiak, tel. 0506508540.

�ci 21.0975 km. Biegi dla dzieci i m³o-
dzie¿y na trasach 2600 i 5200 m. Biegom
towarzysz¹ koncerty zespo³ów muzycz-
nych.

Organizator: Centrum Kultury, Re-
kreacji i Promocji, 76-270 Ustka, ul.
Grunwaldzka 35, tel./fax. (059) 814-47-
69, tel. (059) 814-55-86.

Jezioro Gardno co roku przyci¹ga tysi¹ce mi³o�ników ¿eglarstwa
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nej do sztuki wspó³czesnej maj¹cej nie-
powtarzalny, eksperymentalny charakter.
Odbywa siê w Ba³tyckiej Galerii Sztuki
w Ustce, w Kinie "Delfin" w Ustce oraz
w O�rodku Teatralnym "Rondo" w S³up-
sku.

Organizator: Ba³tycka Galeria Sztu-
ki Wspó³czesnej, Towarzystwo Przyjació³
Sztuki Wspó³czesnej, 76-200 S³upsk,
ul. Partyzantów 31a, tel. (059) 842-56-
74, fax. (059) 841-19-49, e-mail:
info@baltic-gallery.art.pl

XXXX Regaty o Puchar
Jeziora Gardno- 29 sierp-
nia, Jezioro Gardno

Najwiêksze i najstarsze regaty ¿eglar-
skie na Pomorzu �rodkowym.

Organizator: Polskie Towarzystwo
turystyczno - Krajoznawcze Regionalny
Oddzia³, 76-200 S³upsk, ul. Szarych Sze-
regów 1, tel. (059) 842-29-02, 842-50-12.

Biesiada Swo³owsko -
Kraciasta - 5 Wrze�nia,
Swo³owo (gm. S³upsk)

Impreza turystyczna trasami: piesza,
rowerow¹ i autokarow¹ z Ustki do Swo-
³owa. W Swo³owie - stolicy "krainy w
kratê" odbêdzie siê wielka biesiada na
po¿egnanie lata.

Organizator: Stowarzyszenie Tury-
styczno - Sportowe "USTKA", Klub Tury-
styki Rowerowej "BEZKRES", 76-270
Ustka, ul. Grunwaldzka 35, tel. (059) 814-
92-27, Jerzy So³tysiak, tel. 0506508540.

Rajd Pieszy i Rowerowy
Szlakami Gminy Damnica
�Ocaliæ od zapomnienia -
Po¿egnanie lata� -
11 Wrze�nia, Damnica

Impreza rekreacyjno - turystyczna dla
grup pieszych, rowerowych, dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych.  Trasa przebiega szla-

 �Jesieñ siê pyta, co lato
zrobi³o� - 21 wrze�nia,
Kluki (gm. Smo³dzino)

Impreza na zakoñczenie sezonu
turystycznego. Prezentacja prac je-
siennych w domu i zagrodzie po³¹czo-
na ze zbiorem p³odów rolnych, sia-
niem ozimin, m³óceniem zbo¿a, ki-
szeniem kapusty z zabaw¹, �piewem,
muzyk¹ i tañcem. Odbêdzie siê tak¿e
pokaz przyrz¹dzania regionalnych
potraw i degustacja.

Organizator: Muzeum Pomorza
�rodkowego, 76-200 S³upsk, ul. Domi-
nikañska 5-9, tel. (059) 842-40-81,
Muzeum Wsi S³owiñskiej, Kluki 27,
76-214 Smo³dzino, tel. (059) 846-30-20.

kiem niebieskim "Dolina £upawy" przez
miejscowo�ci Wiatrowo, Damno, Bo-
browniki, £ebieñ, Strzy¿yno (12 km).
Rajd pe³en atrakcji przyrodniczych i hi-
storycznych, ukazuje piêkno przyrody,
zabytków i uwarunkowañ geograficznych
Wysoczyzny Damnickiej.

Organizator: Gminny O�rodek Kul-
tury i Sportu, 76-231 Damnica, ul. Wito-
sa 11, tel. (059) 811-39-22.

Miêdzymostowe Regaty
Kajakowe - 12 wrze�nia,
S³upsk

Regaty na rzece S³upi, dostêpne dla
wszystkich zainteresowanych.

Organizator: Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze Regional-
ny Oddzia³, 76-200 S³upsk, ul. Szarych
Szeregów 1, tel. (059) 842-29-02,
842-50-12.

Swo³owo uznane zosta³o za wie� europejskiego dziedzictwa kulturowego. Jest to stolica tzw. �Krainy w kratê� odwiedzanej
i podziwianej przez coraz wiêksz¹ rzeszê turystów
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Zdjêcia: Jan Maziejuk

Powiatowe �wiêto Plonów
- 12 wrze�nia, Potêgowo

Tradycyjne do¿ynki z msz¹ �wiêt¹ w
intencji rolników, barwnym korowodem,
sk³adaniem wieñców i chleba do¿ynko-
wego. Prezentacja dorobku s³upskiej wsi,
wystêpy artystyczne, pokazy. Konkursy
na wieñce i chleb do¿ynkowy. II Wybory
Baby i Ch³opa Roku 2004.

Organizator: Urz¹d Gminy, ul. Ko-
�ciuszki 5, 76-230 Potêgowo, tel. (59) 811-
50-72, Starostwo Powiatowe, 76-200
S³upsk, ul. Szarych Szeregów 14, tel. (59)
842-54-17.

�Z³oty Haczyk� - Zawody
Wêdkarskie na rzece S³u-
pi - 12 wrze�nia, S³upsk

W zawodach bior¹ udzia³ reprezen-
tanci kó³ PZW z Okrêgu S³upskiego.
Wszyscy wêdkarze otrzymuj¹ ciep³y po-
si³ek.

Organizator: Zarz¹d Okrêgu Polskie-
go Zwi¹zku Wêdkarskiego, 76-200 S³upsk,
al. 3 Maja 65a, tel./fax. (059) 843-63-41,
http://www.pzw-slupsk.prv.pl, e-mail:
pzw_slupsk@poland.com

XI Ogólnopolskie Zawody
Policjantów Prewencji -
Turniej Par Patrolowych
�Patrol Roku� - I po³owa
wrze�nia, S³upsk

Ogólnopolski turniej wiedzy i spraw-
no�ci zawodowej policjantów pe³ni¹cych
s³u¿bê patrolowo - interwencyjn¹, które-
go fina³ odbywa siê w Szkole Policji w
S³upsku. Patronat nad turniejem sprawu-
j¹: prezydent RP, minister spraw we-
wnêtrznych i administracji oraz komen-
dant g³ówny Policji. W rywalizacji o ty-
tu³ Policyjnego Patrolu Roku bior¹ udzia³
patrole reprezentuj¹ce wszystkie komen-
dy wojewódzkie Policji oraz Komendê
Sto³eczn¹. Policjanci zmagaj¹ siê w sze-
�ciu konkurencjach (sprawdzian wiedzy
zawodowej, stosowanie technik obez-
w³adniania osób, pokonywanie policyjne-
go toru przeszkód, przeprowadzanie in-
terwencji policyjnych, strzelanie na torze
przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy
przedlekarskiej). Celem zawodów jest
podniesienie poziomu wiedzy oraz umie-
jêtno�ci zawodowych policjantów. Tur-
niejowi towarzysz¹: prezentacje, wystê-
py, konkursy i pokazy. Uroczyste zakoñ-
czenie turnieju i festyn odbywaæ bêdzie
siê na placu Zwyciêstwa.

Organizator: Szko³a Policji, 76-200
S³upsk, ul. Kiliñskiego 42, tel. (059) 84-

 �M³oda Sztuka z Berlina�
- wystawa zbiorowa -
17 wrze�nia - 17 pa�dzier-
nika, S³upsk, Ustka

Wystawa zbiorowa dziesiêciu nie-
mieckich artystów �redniego pokolenia.
Zaprezentowane zostan¹ ró¿ne formy ar-
tystycznej wypowiedzi: malarstwo, rze�-
ba, rysunek, grafika, instalacja, fotogra-
fia, wideofilm. Bêdzie to interesuj¹cy

17-201, fax. (059)84-22-070, e-mail:
spslupsk@pro.onet.pl , Biuro S³u¿by Pre-
wencyjnej Komendy G³ównej Policji,
Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ
Policjantów.

przegl¹d wspó³czesnej sztuki niemieckiej
i jej aktualnych poszukiwañ. Wystawê
bêdzie mo¿na ogl¹daæ w Ba³tyckiej Ga-
lerii Sztuki w Ustce, Galerii "Kameral-
nej" w S³upsku i Galerii "Baszta Czarow-
nic" w S³upsku.

Organizator: Ba³tycka Galeria
Sztuki Wspó³czesnej, 76-200 S³upsk,
ul. Partyzantów 31a, tel. (059) 842-56-
74, fax. (059) 841-19-49, e-mail:
info@baltic-gallery.art.pl

�wiêto Plonów jest okazj¹ do podsumowania ¿niw i podziêkowania rolnikom za zbio-
ry ¿bó¿

Kto z³owi³ najwiêcej ryb? - to g³ówne py-
tanie nurtuj¹ce uczestników zawodów
wêdkarskich

Podczas Powiatowego �wiêta Plonów
wybierani s¹ Ch³op i Baba Roku


