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W górę Wisły

Ostatnie zdjęcia przed podróżą, i w drogę!

W czwartek 17 maja  
z portu w Jastarni wy-

płynęły cztery pomeranki  
i pożeglowały w górę Wisły. 

Celem tego niecodziennego 
przedsięwzięcia jest promocja 
Jastarni, a załogi pomeranek pla-
nują dotrzeć do Sandomierza. 
Czy jednak tam dotrą, zależne 
będzie od poziomu wody w Wi-
śle, który podobno jest dość ni-
ski. Jeżeli wszystko będzie prze-
biegać zgodnie z planem, 
pomeranki wrócą do Jastarni 
w pierwszych dniach czerwca.

Egzaminy gimnazjalne

W dniach 24–26 kwiet-
nia w jastarniańskim 

Gimnazjum odbyły się eg-
zaminy ostatnich klas, które 
kończą tutaj naukę. 

W tym roku po raz pierwszy 
w nowej formule. W sumie 
uczniowie zdawali 5 egzaminów: 
z matematyki, historii, wiedzy 

o społeczeństwie, przedmiotów 
przyrodniczych, języka polskiego 
i języka angielskiego. Nowość 
egzaminów polegała na rozdzie-
leniu przedmiotów i przerwy 
między kolejnymi częściami. – 
Serdecznie dziękuję wszystkim 
rodzicom, którzy zaangażowali 
się w pomoc przy organizacji 

przerw między egzaminami. 
Uczniowie mogli dostać kanap-
kę, ciasto, sok, wypocząć w miłej 
atmosferze – stwierdza Ewa 
Kwiecińska, dyrektorka Gimna-
zjum.  Egzaminy przebiegły bez 
żadnych niespodzianek, a na ich 
wyniki przyjdzie poczekać aż do 
22 czerwca.
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Bohater z Kuźnicy

Oliwer Kucira wśród kolegów z klasy

Oliwer Kucira jest uczniem 
VI klasy Szkoły Podsta-

wowej im. Józefa Wybickiego 
w Jastarni.

We czwartek12 kwietnia w godzi-
nach popołudniowych, Oliwer jeź-
dził na rowerze. W pewnej chwili 
spostrzegł na torach kolejowych 
mężczyznę. Mężczyzna ów nie prze-
chodził przez nie, tylko stał pośrod-
ku nich, jakby na coś czekał. Chło-
pak więc podszedł do niego i zapytał, 
czy może mu w czymś pomóc. Męż-
czyzna nie chciał zejść z torów, a sy-
tuacja robiła się coraz bardziej dra-
matyczna, gdyż dało się słyszeć 
gwizd nadjeżdżającego pociągu. 
Oliwer zatelefonował na policję, 
a sam zaczął się szarpać z mężczy-
zną i udało mu się ściągnąć go z to-
rów. Pociąg przejechał. 

Ponieważ jednak na pobliskiej 
stacji kolejowej w Kuźnicy była 
mijanka pociągów, mężczyzna zno-
wu wszedł na tory, czekając na na-
stępny pociąg. Tym razem Oliwe-
rowi pomógł przechodzień, który 
zobaczył dwóch ludzi szarpiących 
się na torach. We dwójkę ściągnęli 
niedoszłego samobójcę, którego 
potem zabrała policja.

Od tego czasu o tym wydarzeniu 
napisało kilka gazet, a nawet mó-
wiono o tym w paru stacjach tele-
wizyjnych. Jednak media codzien-
nie kreują nowych bohaterów, więc 
wkrótce znalazły sobie innych. 

I Komunia 
święta

Dzieci z klasy II a Szkoły Podstawowej

W niedzielę 13 maja w ko-
ściele parafialnym Pod 

wezwaniem Zwiastowania Naj-
świętszej Marii Panny w Ja-
starni, zostało przyjętych do I 
Komunii świętej 35 dzieci.

Dzieci z klasy II b Szkoły Podstawowej
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Domy w Jastarni

W każdym społeczeństwie 
podstawowym obiektem 

potrzebnym do przetrwania jest 
domostwo miejsce ,w którym żyje 
cała rodzina. 

Każdy z domów w trakcie budowy 
musiał i musi spełniać kilka podsta-
wowych warunków. Wśród tych wa-
runków do podstawowych należą: 

1. Dostępność i rodzaj materiałów bu-
dowlanych na danym terenie.

2. Szeroko rozumiane potrzeby eko-
nomiczno-gospodarcze rodziny.

3. Przepisy prawa budowlanego obo-
wiązujące na danym terenie. 

4. Obowiązująca w danym czasie 
moda architektoniczna. 

5. Potrzeby makroekonomiczne re-
gionu.

W rozwoju architektury budynków 
w Jastarni możemy wyróżnić kilka 
etapów. Najstarszym to okres budowy 
budynków wypracowany przez wieki 
z dostępnych materiałów, najczęściej 
było to budownictwo drewniane (np. 
dom na skrzyżowaniu ulic Męczenni-
ków Piaśnicy i Rynkowej, obecnie 
Muzeum). Jego drewniana część zbu-
dowana została z desek rozbitego stat-
ku. Świadczą o tym pozostałości za-
ciosów dla rozpór międzyburtowych 
oraz ślady otworów dla kołków mo-
cujących burty do wręg. Budynek ten 
musiał powstać przed rokiem 1881, 
ponieważ w tym właśnie roku parla-
ment Pruski ustanowił zakaz budowy 
budynków drewnianych, co skutko-
wało np. szykanami wobec Drzymały 
w Wielkopolsce. Widać jednak na ba-
zie tego budynku, że przepis można 
obejść i przewartościować swoje do-
tychczasowe przyzwyczajenia i wy-
korzystać je nie zmieniając kształtu 
budynku, stosując nowe materiały i 
techniki budowlane. Dobudowana 
druga połowa zgodnie z przepisami 
została zbudowana techniką szachul-
cową (tzw. Pruski mur). Tego typu bu-
dynków w Jastarni zachowało się sto-

sunkowo sporo jak na czas, który 
upłynął od ich powstania. Wymienić 
możemy tu np. budynek na zapleczu 
ul. Abrahama, Krzywej, Ogrodowej 
(dom Hubercika), oraz w okolicach 
pl. Św. Rozalii w Jastarni Gdańskiej. 
Etap ten nie trwał jednak zbyt długo 
(ok. 20-30 lat), gdyż na przełomie 
XIX i XX w. powstają całkowicie ce-
glane budynki. Klasycznymi dla tego 
okresu są dwa budynki, oba przy ul. 
Ks. Sychty: piekarnia rodzinna Kohn-
ków oraz dom rodziny Bizewskich – 
przez wiele lat pełniący rolę poczty w 
Jastarni. Prócz tych budynków po-
wstały również inne domy rybackie, 
np. Neclów na ul. Ks. Sychty i Mę-
czenników Piaśnicy oraz stojący obok 
dom rodziny Kohnków. Budynków 
tych nie było jednak zbyt wiele. Wy-
kształciły jednak pewien kanon budo-
wania  domów rybackich. Domy to 
bliźniaki w bryle nieodbiegającej od 
dotychczas występujących budynków. 
Następuje jednak zmiana zapowiada-
jąca rozpad etosu maszoperyjnego. W 
budynkach kuchnia zbudowana jest 
na planie prostokąta, gdzie drzwi wej-
ściowe znajdują się po dwóch stro-
nach kuchni. Taki układ pozwalał na 
naprawę sieci w wypadku niepogody 
wewnątrz domu i przeciąganiu sieci 
przez długą „kichę”, jaką stanowiła 
kuchnia. Domy jak w poprzednim 
okresie były parterowe z poddaszem 
dla siana i sprzętu rybackiego. Okres I 
wojny światowej ze zrozumiałych 
przyczyn stanowił czas zastoju. Prze-
ciągnęło się to na pierwsze dziesięcio-
lecie Polski Niepodległej. Wojna 
z bolszewikami i handlowa wojna z 
pruskimi Niemcami oraz kryzys go-
spodarczy, spowodowały wstrzyma-
nie budownictwa i wiążącego się z 
tym rozwojem form architektonicz-
nych. Koniec lat 20. XX wieku i usta-
bilizowanie sytuacji politycznej i fi-
nansowej w państwie powodują 
wzrost potrzeb wyższych. Społeczeń-
stwo pragnie odpoczynku. Po raz 
pierwszy od wielu lat Polacy mają 

możliwość zapoznania się z morzem. 
Napływa masa ludzi chętnych do ko-
rzystania z pobytu nad morzem. Wy-
brzeże jest jednak zbyt małe, miejsco-
wości niedostosowane do nowych 
warunków. Adaptuje się więc w pierw-
szym momencie te domy, które istnie-
ją, jednak wielki, jak na ówczesne 
czasy, dopływ gotówki powoduje ko-
nieczność budowy domów nie tylko 
dla potrzeb rodzinnych, lecz również 
dla potencjalnych wczasowiczów. 
Mówiąc językiem współczesnym – 
wchodzi na ten teren po raz pierwszy 
duży kapitał. Efektem tego jest po-
wstanie Juraty. Państwo było stosun-
kowo słabe pod względem admini-
stracyjno-prawnym. Można było 
stosować zasadę „co nie jest zabro-
nione, to jest dozwolone”,  budownic-
two nie liczyło się z zasadami historii 
i kultury poprzednich pokoleń. Po-
wstają „dziwadła”, jak dworki żyw-
cem wzięte z głębi Polski (np. Ogro-
dowa – dom Pliszków, czy dworek 
przy Portowej obok Rybaka). Rów-
nocześnie pojawiają się nowoczesne, 
jak na ówczesne kryteria,  pensjonaty  
np. wspomniany „Rybak”, zniszczo-
ny, a jednak wybitny architektonicz-
nie, „Dom Zdrojowy” oraz pomniej-
sze: „Apteka” przy Bałtyckiej, domy 
Kohnków i „Bajka” przy Rynkowej, 
dom Miotka przy Portowej, oraz kil-
ka domów przy ul. Sychty i Portowej. 
Bryła prostokątna, 1-3-piętrowa z pła-
skim dachem, klasyczna kamienica 
(warszawska, poznańska czy krakow-
ska z tego okresu).

Wyjątkiem jest budynek przy ul. Ks. 
Sychty nr 119, będącym odbiciem sty-
lu „gdyńskiego” w architekturze, o 
czym świadczy narożnik w formie 
„mostka kapitańskiego”. 

Równolegle rozwija się tradycyjna, a 
jednak unowocześniona forma budow-
nictwa. Do takich należy m.in. budy-
nek przy ul. Rynkowej 3/5, wyraźnie 
nawiązujący do budynków poprzed-
niego okresu. O stylistyce budownic-
twa lat PRL następnym razem...
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Przyznano mieszkanie

Na stanie gminy Jastarnia 
znajdują się 43 mieszkania  

komunalne. Wszystkie z nich są 
zamieszkałe i niezwykle rzad-
ko się zdarza, aby któreś z nich 
się zwolniło i można było je po-
nownie rozdysponować. 

Ostatnio jednak zaszedł taki przy-
padek, gdyż na skutek śmierci 

mieszkanki domu przy ulicy Ry-
backiej 23, lokal można było po-
nownie przyznać. Tym zajęła się 
Komisja Mieszkaniowa Urzędu 
Miasta w Jastarni, w skład której 
wchodzą pracownicy Urzędu oraz 
radni. Obecnie 3-pokojowe miesz-
kanie z kuchnią i łazienką zostało 
już przyznane.

Domek przy ulicy Rybackiej 23 otrzymał już swoich lokatorów.

Wystawa fotograficzna

W dniach 15 – 17 VI w bu-
dynku Zarządu Portu 

Jastarnia odbędzie się wystawa 
fotograficzna zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Jastarni. 

Jak co roku jej tematem będą kra-
jobrazy Półwyspu Helskiego, jed-
nak w tym roku będzie ona miała 

także drugi temat. Będzie nim czło-
wiek przy pracy, modlitwie, zaba-
wie, czyli w każdej formie swojej 
działalności. Otwarcie wystawy na-
stąpi 15 czerwca o godzinie 18.00 
i będzie można ją oglądać do nie-
dzieli 17 czerwca, w godzinach 
14.00–18.00. 

PZERiI 
zaprasza 
na wycieczki

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w 

Jastarni zaprasza do udziału 
w imprezach integracyjnych i 
wycieczkach wszystkich człon-
ków jak i sympatyków naszego 
Związku. 

31 maja (czwartek) – od godzi-
ny 14.00 w Ośrodku Windsurfingu 
DRAGA w Jastarni, ul. Polna 5 grill 
integracyjny w cenie 15 zł od oso-
by. Prosimy o przyniesienie niebie-
skich śpiewników.

19 czerwca (wtorek) wycieczka 
autokarowa do Golubia-Dobrzynia, 
po drodze zwiedzanie Chełmna, 
Radzynia Chełmińskiego oraz Gru-
dziądza. Wycieczka 1 dniowa. 
Koszt dla Emerytów 80 zł, dla osób 
towarzyszących 110 zł. Wycieczka 
odbędzie się przy 48 uczestnikach. 
Cena obejmuje przejazd, obiad, 
kawę, ubezpieczenie NNW.

Zapisy w biurze naszego od-
działu w budynku Urzędu Miasta 
w każdy czwartek do 31 maja 
w godzinach 10.00 – 13.00.

Po sezonie letnim planujemy 
następujące atrakcje:

Wycieczka autokarowa do Kra-
kowa w dniach 24–28.09; wyma-
gane min. 46 uczestników – koszt 
ok. 800 od osoby

Wycieczka autokarowa do Ba-
warii (Niemcy) na przełomie wrze-
śnia i października. Orientacyjny 
koszt ok. 2000 zł od osoby.

Wczasy dla emerytów w ra-
mach programu Travel Senior 
+55 w Hiszpanii – rejon COSTA 

BRAVA w dniach 8 – 19 paździer-
nika w programie zwiedzanie Bar-
celony i okolic.

Koszt orientacyjny 2400 zł. Wy-
lot z Gdańska do Barcelony, na 
miejscu klimatyzowany autokar.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału 
w w/w imprezach do 31 maja. 
Bliższych informacji udzielamy w 
trakcie dyżurów w każdy kolejny 
czwartek, do 31 maja.
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Kaszubscy patroni ulic Jastarni

Na terenie gminy Jastarnia 
znajduje się 59 ulic. Część 

z nich posiada nazwy od razu zro-
zumiałe dla wszystkich wczasowi-
czów odwiedzających Jastarnię. 
Inne odwołują się do lokalnej i ka-
szubskiej tradycji. Postanowiliśmy 
więc trochę przybliżyć patronów 
poszczególnych ulic.
1. ul. Ks. Bernarda Sychty (1907– 

1956) – działacz kaszubski, etnograf, 
językoznawca, dramatopisarz, autor 
7-tomowego Słownika gwar kaszub-
skich na tle kultury ludowej.

2. ul. Męczenników Piaśnicy – w la-
sach w pobliżu Piaśnicy, Niemcy w 
1939 r. rozstrzelali i zakopali w ma-
sowych grobach około 10-12 tys. Ka-
szubów i Polaków, przedstawicieli 
inteligencji północnego Pomorza.

3. ul. Dawida Piepera (1881–1956) – 
rybak, wieloletni sołtys Jastarni. Na-
leżał do Zarządu Związku Zachod-
niego, odznaczony Krzyżem 
Niepodległości oraz Krzyżem Zasłu-
gi Rzeczypospolitej.

4. ul. Antoniego Abrahama – (1868–
1923) – propagator polskości Pomorza, 
kaszubski działacz społeczny, nazywa-
ny „królem Kaszub”, pisarz ludowy.

5. ul. Ks. Pawła Stefańskiego - (1877– 
1947) – proboszcz parafii Jastarnia 
w latach 1917–1947, inicjator budo-
wy kościoła w Jastarni.

6. ul. Mariana Stelmaszczyka – (1900 
–1962) – wójt Jastarni w latach 
1936–1939. W tym czasie zelektryfi-
kowano Jastarnię, założono wodo-
ciągi, piaszczyste ulice zostały wy-
łożone kostką brukową,. Po wojnie 
wrócił na stanowisko wójta, ale 
wkrótce zrezygnował.

7. ul. Floriana Ceynowy – (1817–
1881) – kaszubski działacz narodo-
wy, lekarz, badacz folkloru i języka 
kaszubskiego.

8. ul. Hermanna – Wiktor Hermann 
(1892–1971) – przed wojną służył 
jako żołnierz zawodowy w Marynar-
ce Wojennej, był prezesem oddziału 
Związku Zachodniego, w latach 50. 
pełnił funkcję sołtysa Jastarni.

9. Plac Augustyna Necla – (1902– 
1976) – pisarz, najwybitniejszy ka-

szubski autor powieści historycz-
nych, z zawodu rybak, „kaszubski 
Sienkiewicz”, zwany też „kronika-
rzem spod Rozewskiej Blizy”.

10. ul. Ks. Wojciecha Kossak-Głów-
czewskiego – (1904–1975) – kape-
lan „Daru Pomorza”, proboszcz Ja-
starni w latach 1947–1972, 
pomysłodawca procesji na plażę w 
Dzień Wszystkich Świętych.

11. ul. Braci Kłosów – Karol i Robert 
Kłos w latach II wojny światowej 
prowadzili działalność antyniemiec-
ką. W kwietniu 1945 r. obaj zginęli 
z ich rąk: Robert, będąc w potrza-
sku, wysadził się granatem, Karol 
został rozstrzelany. 

12. Plac św. Rozalii – (ok. 1130–1165 
lub 1170) – pustelnica i święta Kościo-
ła katolickiego, orędowniczka chro-
niąca od zarazy, patronka Boru – 
wschodniej części dzisiejszej Jastarni.

13. ul. Jana z Kolna – (ok. 1435–ok. 
1484) – żeglarz który miał dotrzeć 
do Ameryki przed Kolumbem. Miał 
służyć u duńskiego króla Christiana 
I Oldenburga. W 1476 r. ponoć do-
tarł do wybrzeży Labradoru. Następ-
nie ekspedycja rzekomo penetrowa-
ła okolice dzisiejszego Bostonu, ale 
brak na to jakichkolwiek dowodów.

14. ul. Gen. Hallera – (1873–1960) – 
dowodzony przez niego Front Po-
morski na podstawie ustaleń Traktatu 
Wersalskiego, przejmował przyznaną 
Polsce część Pomorza od Niemców 
w 1920 r.

15. ul. Ks. Ksawerego Szynalewskie-
go – (1909–1939) – pierwszy pro-
boszcz parafii w Kuźnicy, rozstrzela-
ny w Piaśnicy.

16. ul. Ks. Hieronima Gołębiowskie-
go – (1845–1918) – duchowny kato-
licki, pisarz i działacz regionalny, 
autor książki Obrazki rybackie z 
Półwyspu Helu, wieloletni proboszcz 
Jastarni.

17. ul. Świętopełka – Świętopełk 
Wielki (1194–1266) – od 1219 r. na-
miestnik pomorski, od 1227 r. samo-
dzielny książę.

18. ul. Ratibora – Ratibor białogardzki 
(ok. 1212–1272) – książę wschodnio-
pomorski z dynastii Sobiesławowiców.

19. ul. Bestwina – Mestwin II lub 
Mszczuj II (1220–1294) – książę 
wschodniopomorski, przekazał w te-
stamencie Pomorze Przemysłowi 
Wielkopolskiemu, królowi Polski.

20. ul. Sambora – (1211–1278) – ksią-
żę lubieszewsko-tczewski.

Od 2000 roku ulice w Jastarni i w Kuź-
nicy oprócz nazw w języku polskim, 
mają też nazwy kaszubskie.

Wiersze  
i obrazy

W   sobotę 9 czerwca o godzi-
nie 16.00 na sali gimna-

stycznej Szkoły Podstawowej 
w Jastarni odbędzie się promocja 
tomiku wierszy Toniego Konkola 
oraz wystawa obrazów Huberta 
Hermanna. 

Wydanie tomiku wierszy oraz wy-
stawę obrazów zorganizowało Sto-
warzyszenie Przyjaciół Jastarni przy 
finansowym współudziale tutejszego 
Urzędu Miasta.

Podziękowanie

Na przełomie stycznia i lu-
tego bieżącego roku prze-

bywałem w szpitalu Akademii 
Medycznej w Gdańsku. 

W tym czasie spotkałem się z 
ogromną życzliwością mieszkań-
ców naszej Gminy, odebrałem 
mnóstwo telefonów z życzeniami 
szybkiego powrotu do zdrowia, 
podobne życzenia składano także 
w prowadzonym przeze mnie kio-
sku.  Dlatego czuję się w obowiąz-
ku podziękować wszystkim Pań-
stwu za okazaną mi życzliwość.

Radosław Nowak
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Święto Gimnazjum

Ozdobą święta Gimnazjum był program artystyczny 
w wykonaniu chóru szkolnego

W piątek 18 V przypadały 
urodziny nieżyjącego już 

papieża, Jana Pawła II. 
Ponieważ Gimnazjum w Jastarni 

nosi właśnie Jego imię, tego dnia 
obchodziło więc także swoje świę-
to. Rozpoczęło się ono o 6.00 mszą 
świętą w kościele parafialnym w 
Jastarni, zaś po jej zakończeniu, na 
hali widowiskowo-sportowej po-

kazano program artystyczny, któ-
rego myślą przewodnią były słowa 
Jana Pawła II: „Każda droga czło-
wieka prowadzi w kierunku my-
śli”, w wykonaniu uczniów gimna-
zjum. Na zakończenie Studio 
Sztuki „Da Capo al. Fine” z Wła-
dysławowa wystąpiło z programem 
wokalno-tanecznym.

Poetyckim 
okiem
***
Pastelowy dzień przyniósł mi Cię
w kropli deszczu, taką świeżą, 
kruchą i delikatną.
Jesteś książką, w której wciąż
zapisuję nowe kartki.
Ciszą, która koi lęk i ból.
Zagadką, której nie mogę rozwiązać,
tratwą ratunkową na wzburzonym 
morzu życia.
Odtąd przeszłością stało się ja i Ty.
Z nadzieją oznajmiamy światu: Te-

raz My.
Jesteś po to, by Cię kochać,
i szanować, i podziwiać.
Darem niebios, który w me życie
wprowadził ład i harmonię.
Więc płyńmy ku wieczności,
lecz najpierw naucz mnie siebie.

***
Chciałbym odnaleźć przyjaźń
którą zabrano z ostatnim tchnieniem
sprawdzonego kompana.
Zajrzeć w swe wnętrze głęboko
by poznać, odnaleźć, ocalić siebie.
Gdzie szukać tej szaleńczej,
płomiennej miłości, do której wieczność
nie miała mieć dostępu.
Skąpany promieniami słońca
szukam jej w ciszy, uśmiechu, tęsknocie.
Czy odnajdę radość, która przepajała
me serce, uskrzydlała duszę.
Czy zdążę odnaleźć wszystko
czego dziś dotykam myślami.
Tak szybko zbliża się jesień.
W pokojach echem odbija się zwąt-

pienie.
Jak odnaleźć minione chwile zanim
stanę się mieszkańcem przyszłości.

Toni!

Najbliższe wydarzenia 
kulturalne
31 maja – biegowy test Coopera, 

11.00, boisko Orlik;
1 czerwca – Dzień Dziecka – 

10.00, plac przed halą widowi-
skowo-sportową;

7 czerwca – Koncert Orkiestry Dę-
tej – 18.00, Plac Miejski;

9 czerwca – występ zespołu 
EFEKT – 18.00, Park Miejski;

9 czerwca – promocja tomiku 
wierszy Toniego Konkola i wy-

stawa obrazów Huberta Herman-
na, 16.00, sala gimnastyczna 
w szkole podstawowej;

17–19 czerwca – wystawa fotogra-
ficzna, otwarcie 17 VI o godz. 
18.00, Zarząd Portu;

23 czerwca – Jastarnicko Sobótka 
– 20.00, Ulica Bałtycka;

30 czerwca – Rybacka Pielgrzym-
ka Morska z Kuźnicy do Pucka 
na odpust Piotra i Pawła.
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Kawalerowie vs. Żonaci

Mecze Kawalerów z żonatymi to już kilkudziesięcioletnia 
tradycja Jastarni

W latach 50. ubiegłego wie-
ku, rozegrano w Jastarni 

pierwszy mecz piłki nożnej po-
między drużynami żonatych i 
kawalerów. 
Na przestrzeni tych lat, zdecydo-
wanie większą ilość zwycięstw od-
nieśli kawalerowie. Nie inaczej 
było także tym razem. Dnia 29 
kwietnia 2012 r.  na boisku „Orlik 
2012”w Jastarni odbył się trady-
cyjny mecz zespołów złożonych z 
kawalerów i żonatych. Tak jak każ-
dego roku przyniósł on licznie 
zgromadzonej publiczności wiele 
ciekawych i interesujących zwro-
tów akcji. Początek spotkania to 
wzajemne badanie sił obu zespo-
łów. Pierwsi nerwy opanowali żo-
naci, którzy wyszli na prowadzenie 
2:0, a pierwsze 45 minut zakończy-
ło się wynikiem 3:2 dla panów z 
obrączkami. Druga połowa to zde-
cydowane ataki kawalerów, którzy 
wyszli na dwie bramki przewagi. 
Żonaci walczyli jednak do końca i 
zdobyli bramkę kontaktową, ale 
kawalerowie nie dali wydrzeć so-
bie zwycięstwa. Ostatecznie spo-

tkanie zakończyło się wynikiem 
9:8 dla kawalerów. Organizatorem 
meczu był Miejski Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji, który dzię-
kuje sędziemu oraz sponsorowi 
spotkania.

KAWALEROWIE - ŻONACI 
9:8 (2:3)

Mariusz Barlasz 2, Adam Dorsz 2, 
Michał Boszke 2, Martin Konkel 2, 
Krzysztof Dettlaff 2, Wojciech 
Szczepański 1, Mikołaj Kohnke 1, 
Krzysztof Struck 1, Grzegorz Mo-
tylewski 1, Krzysztof Manikowski 
1, Paweł Pieper 1, Aleksander Ży-
gadło 1

Kawalerowie: D. Struck (bram.) 
Ł. Herrmann, M. Barlasz, K. Det-
tlaff, G. Motylewski, M. Boszke, 
M. Kohnke, K. Herrmann, M. Zwa-
ra, K. Konkol, P. Pieper
Żonaci: Ł. Boszk (bram.) M. Kon-
kel, W. Szczepański, A. Żygadło, 
K. Manikowski, K. Struck, S. Lenc, 
A. Dorsz, P. Grabowski

UKS tuż za 
podium
Siatkarska „czwórka” Uczniow-
skiego Klubu Sportowego w Jastar-
ni zajęła IV miejsce w Mistrzo-
stwach Województwa Pomorskiego 
w mini siatkówce drużyn z roczni-
ka 1999. W turnieju finałowy Po-
morza uczestniczyło 12 drużyn, 
które zostały podzielone na 3 grupy 
eliminacyjne, grające systemem 
„każdy z każdym”. Pierwszy zespół 
z Jastarni zajął 2 miejsce w grupie i 
zdobył awans do sześciu najlep-
szych drużyn województwa, nato-
miast druga drużyna zajęła ostatnie 
miejsce w swojej grupie i straciła 
szanse na dobry wynik w turnieju.
UKS w Jastarni I w fazie finałowej 
zmierzył się kolejno z Dziemiana-
mi przegrywając 13 do 21 i z 
MMKS Jurand Malbork 11 do 21, a 
wygrał z Trefl Gdańsk I wynikiem 
21:6 oraz z UKS Wicher Gnieżdże-
wo 21:17. W meczu przeciwko 
UKS Jasieniak Gdańsk – decydują-
cym o brązowym medalu – siatka-
rze z Jastarni wygrywali już wyni-
kiem 21:20, by ostatecznie ulec 21 
do 23. Porażka ta spowodowała, że 
zamiast awansu do barażów Mi-
strzostw Polski jastarnianie, zajęli 
IV miejsce w turnieju.
Klasyfikacja końcowa:
1. MMKS Jurand Malbork
2. UKS Jasieniak Gdańsk
3. UKS Relaks Dziemiany
4. UKS w Jastarni
5. UKS Wicher Gnieżdżewo
6. Trefl Gdańsk I
Zespół UKS w Jastarni I wystąpił 
w składzie: Dawid Glembin, Marek 
Konkel, Jakub Nadolski i Kacper 
Nowak. Drugą drużynę stanowili: 
Krzysztof Glembin, Mateusz Bol-
da, Oskar Wysocki i Jakub Sztan-
kier, trenerem drużyn jest p. Leszek 
Herrmann.
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Kolejne medale siłaczy

Zbiorowe zdjęcie jastarnieńskiej sekcji siłowej 
na Mistrzostwach Polski (fot. Adam Iwański)

W dniach 11–13 V w Końskich 
odbywały się Mistrzostwa 

Polski juniorów do lat 16 i do lat 
18 w wyciskaniu sztangi leżąc. 
Z Jastarni pojechała na nie 11-
osobowa ekipa: 3 zawodniczki i 8 
zawodników. 
Dziewczęta startowały w obydwu ka-
tegoriach wiekowych i w każdej z nich 
zdobyły II miejsce drużynowo. Mar-
tyna Szych zdobyła  po jednym zło-
tym medalu w każdej kategorii wieko-
wej i została najlepszą zawodniczką 
Mistrzostw. Kamila Lorek zdobyła po 
srebrnym medalu w każdej kategorii, 
zaś Patrycja Godlewska, startująca 
tylko w kategorii do lat 18, zdobyła 
tam złoty medal.
Chłopcy startowali tylko w kategorii 
do lat 18, gdzie Michał Gwardzik w 
kategorii do 105 kg podniósł 130 kg i 
zdobył złoty medal. W kategorii wa-
gowej + 120 kg startował Jakub Kon-
kol. Wyciśnięcie ciężaru 135 kg po-
zwoliło mu zdobyć także złoty medal. 
Drużynowo chłopcy z Jastarni zajęli 
drugie miejsce.

Kadrowicze z Jastarni

W kadrze województwa pomorskiego, zawodnicy 
z UKS Jastarnia stanowią większość

Pomorski Wojewódzki zwią-
zek Piłki Siatkowej w Gdań-

sku powołał do kadry naszego wo-
jewództwa w siatkówce plażowej 
4 zawodników reprezentujących 
UKS w Jastarni. 

Reprezentanci Pomorza przygoto-
wywani są w kilku cyklach szkolenio-
wych – odbywających się w Jastarni 
– do Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży, w której rywalizować będą za-
wodnicy z rocznika 1995 i młodsi.

Wśród ośmiu siatkarzy powołanych 
do kadry, aż połowę stanowią chłopcy z 
Jastarni. Znakomicie świadczy to o 
umiejętnościach i zaufaniu jakim obda-
rzył młodych zawodników PWZPS. Do 
kadry powołania otrzymali: Błażej Bie-
żuński, Konrad Budzisz, Mariusz Mar-
kiewicz oraz Łukasz Żygadło, trenerem 
kadry siatkarzy plażowych naszego wo-
jewództwa jest p. Leszek Herrmann.


