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Prawdziwie rybacka szopka

G

rudzień w polskiej tradycji
jest miesiącem, w którym
wystawia się szopki bożonarodzeniowe. Mniejsze, większe,
bogatsze, uboższe, oryginalne,
mniej oryginalne, ale zawsze
związane z tradycją. Właśnie
jedna z oryginalniejszych szopek powstałych na naszym terenie została zrobiona w Szkole Podstawowej w Jastarni. Jej
autorami jest 3. Gromada Zuchów „Morskie Skarby” działająca przy świetlicy szkolnej, pracująca pod kierunkiem
Aleksandry Góreckiej.
Szopka nie jest duża, liczy metr na
metr. Przedstawia checz rybacką ze
Świętą Rodziną w środku. Wokół
niej klęczą jej mieszkańcy: mężczyźni w rybackich ziamprach i kobiety oderwane od codziennych zajęć. Checz jest taka, jakie widywało
się jeszcze w Jastarni na przełomie
50. i 60. lat ubiegłego wieku.: niziutka chatka z ogrodzeniem z patyków,
a w obejściu suszące się żaki. – Tyl-

Zrobiona przez zuchy szopka posiada wiele akcentów regionalnych

ko głowy lalek wyrzeźbił Piotr Gola,
władysławowski rzeźbiarz, żak wykonała Joanna i Grzegorz Konkelowie, resztę zrobiliśmy sami – stwierdza Aleksandra Górecka.

Szopkę można będzie oglądać
w kościele, została ona bowiem
ustawiona obok tej kościelnej, składającej się z mnóstwa figurek ludzkich i zwierzęcych.



Jastarnickie Nowiny

40. rocznica kapłaństwa

K

siądz Antoni
Konkel
w ostatnią niedzielę listopada obchodził w rodzinnej
Jastarni, 40 – tą rocznicę kapłaństwa. Niemal cały ten czas
spędził na misjach w dalekiej
Brazylii, odległej o tysiące kilometrów od domu, krewnych,
tego wszystkiego, co znał dotychczas.
Misjonarzem w Brazylii jest od
1975 roku. Kiedy obejmował jedną ze swoich kolejnych parafii, towarzyszący mu biskup, widząc
straszliwe jej zaniedbanie, stwierdził, że może lepiej go przeniesie
w inne miejsce. Ksiądz Antoni odpowiedział, że jest Kaszubem, a to
ludzie uparci i poprosił o przydzielenie mu właśnie tej zaniedbanej
parafii. Odtąd przez całe swoje kapłańskie życie, wykazywał się tą
upartością. Bo też upartości wymagało pozostawanie na parafiach,

w których wszystko trzeba było
organizować od podstaw. Od budowania kościołów, przez organizowanie duchowego życia parafii
i pokonywanie ogromnych odległości pomiędzy poszczególnymi
kościołami. Na tych i podobnych

zajęciach minęły mu te wszystkie
lata, w czasie których udzielił ponad 4 tysiące ślubów i ochrzcił
23 tysiące ludzi. Kilka dni po obchodach rocznicy znowu pojechał
do Brazylii, tam czekają na niego
wierni.

Ksiądz Antoni Konkel podczas promocji książki Brazylijskie drogi

Listopadowe kabarety Rybacy
iejski Ośrodek Kultury, ły śmiech licznie zgromadzonej w filmie

M

Sportu i Rekreacji w Jastarni od kilku lat, zawsze w listopadzie, organizuje występy
kabaretów. W listopadzie tego
roku także mieliśmy taki występ.
W piątek 30 listopada na hali widowiskowo-sportowej odbył się
prawdziwy wieczór muzyczno-kabaretowy. W jego pierwszej części
muzycznej wystąpiła Ula Godlewska z Grupy Wokalnej MOKSiR-u,
wykonując kilka piosenek. Potem
w blisko godzinnym występie zaprezentował się kabaret CIACH,
następnie swoje skecze prezentował kabaret SMILE. Obydwa kabarety zaprezentowały skecze znane już wcześniej z telewizji, jednak
słuchane na żywo ciągle wzbudza-

widowni. Tak licznie, że po wypełnieniu miejsc na trybunach i galerii, trzeba było dostawiać ławki.
Szacunkowo na widowni było
około pięciuset osób, co jak na Jastarnię jest bardzo dobrym wynikiem.

Pierwszym występującym tego
dnia kabaretem był CIACH

J

eszcze przed I wojną światową cała ludność Jastarni
związana była z rybołówstwem,
a przypadki, że dziadek, syn
i wnuk byli rybakami, występowały w każdym domu. Obecnie,
chociaż rybołówstwo już nie
jest takie prężne, a takie przypadki są już rzadkością, udało
się jeden z nich znaleźć.
Taka sytuacja zdarzyła się w rodzinie państwa Muża, gdzie dziadek i ojciec byli rybakami, obecnie
jednak w rybołówstwie już nie pracują, za to wnuk przejął ich miejsce
na morzu.
Przypadek Herberta, Edwarda
i Pawła, tak bardzo zainteresował
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filmowców, że postanowili nakręcić o nich film dokumentalny. Karolina Muza – absolwentka Akademii Filmu i Telewizji w
Warszawie, postanowiła uczynić
ich bohaterami swojej pracy dyplomowej. Od pomysłu do realizacji nie było daleko, zdjęcia rozpoczęły się już w maju 2012 roku.
Karolina była reżyserem i scenarzystą, zdjęciami i montażem zaś
zajął się jej starszy kolega Marek
Kramarczyk. Kilka miesięcy później, bo w październiku, film został już całkowicie ukończony, a 7
i 8 grudnia zaprezentowany w Jastarni, czyli tam gdzie mieszkają
jego bohaterowie.
Z częścią filmu dotyczącą dziadka
i ojca nie było żadnych kłopotów,
ich wspomnienia nagrywano w ich
domach. Jednak przysłowiowe schody pojawiły się w części poświęconej Pawłowi, który jest czynnym rybakiem. Polegały one na tym, że na
każdorazowe wypłynięcie ekipy filmowej w morze wraz z rybakami,
potrzebna była zgoda Urzędu Morskiego w Gdyni oraz dodatkowe
środki bezpieczeństwa dla filmowców, na przykład kamizelki bezpieczeństwa. Zgodę załatwiono, środki
bezpieczeństwa filmowcy zakupili

sami i wreszcie można było wyjść w
morze.
Film składa się z trzech części:
podczas gdy Herbert i Edward snują swoje wspomnienia z czasów
swego rybaczenia, w przypadku
Pawła można było pokazać pracę
współczesnych rybaków. Właśnie
ta część jest najobszerniejsza i
chyba najciekawsza, gdyż wprost
tchnie ona autentyzmem. Wspomnienia Herberta w większości
dotyczą połowu łososi laskornem
– siecią ciągnioną z brzegu, przy
wyciąganiu której było zatrudnionych kilkudziesięciu ludzi. Z kolei
opowieść Edwarda przydaje całemu filmowi dramatyzmu, jego
opowieść o zatopieniu kutra ściśniętego lodem zawiera tyle szczegółów, że chociaż od tego wydarzenia minęło kilkanaście lat,
widać, że ciągle przeżywa on tę
sytuację na nowo. Dla każdego widza filmu także stało się jasnym,
że ci dwaj młodsi ogromnym szacunkiem darzą seniora rodu.
W sumie w Jastarni na sali audytoryjnej gimnazjum odbyły się trzy
emisje tego filmu, publiczność liczyła nieco powyżej stu osób. Tylko tyle, ponieważ w tym samym
czasie w Jastarni odbywały się tak-

Zainteresowanie filmem było duże



że inne ciekawe spotkania, np. spotkanie władz miasta z mieszkańcami i omawianie żywotnych spraw
miasta. Jednak już następnego dnia
po pierwszym seansie, dało się słyszeć pytania o płytę CD z filmem,
tak więc zainteresowanie było
większe, niż można by sądzić po
publiczności filmu. Tej zaś film bardzo się podobał, po zakończeniu
poszczególnych seansów jego twórcy byli nagradzani gromkimi oklaskami.
– Reakcja publiczności była dla
mnie oczywiście ważna i było mi
bardzo miło, lecz równie ważne
było to, że moi bohaterowie wcześniej widzieli ten film i też im się
spodobał – wyznała Karolina Muza,
reżyser i scenarzysta filmu Laskorn.

Wydarzenia
kulturalne
w styczniu
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Jastarni zaprasza:
• 13 stycznia 2013
XXI Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
DLA RATOWANIA ŻYCIA
DZIECI I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW
Wolontariuszami na terenie Jastarni będą uczniowie Gimnazjum
im. Jana Pawła II.
• 18 stycznia 2013
XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek
Organizatorzy: Gimnazjum im.
Jana Pawła II i MOKSiR
• 31 stycznia 2013
Balik Karnawałowy dla dzieci
Organizatorzy: MOKSiR i Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej
• 21 stycznia 2013 godz. 10.00
Informacja Turystyczna w Kuźnicy
Teatrzyk dla dzieci Nie trzeba wiele, by być dobrym przyjacielem
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Sukcesy gimnazjalne Tu nie ma
podwyżki
ok 2012 dobiegł końca, unijnego „Zdolni z Pomorza”. Ka-

R

wszyscy dokonują podsumowań, co w nim udało się
zrobić, jakie odnieść sukcesy.
Takie podsumowanie pierwszego półrocza roku szkolnego
2012/2013 przeprowadzono też
w Gimnazjum im. Jana Pawła II, a jego wyniki okazały się
obiecujące.
W kuratoryjnych konkursach
przedmiotowych, 9 laureatów
szczebla szkolnego pojedzie wziąć
udział w konkursach rejonowych.
Dla porównania: w zeszłym roku
do szczebla rejonowego zakwalifikowało się tylko 3 uczniów (wszyscy z języka polskiego). Obecni
laureaci są bardziej wszechstronni i
oprócz języka polskiego, reprezentują biologię, chemię, matematykę,
historię i geografię. Czterech
uczniów naszego Gimnazjum zakwalifikowało się do programu

rol Godlewski i Kamil Kohnke są
zeszłorocznymi absolwentami, Karolina Lisakowska i Kamil Struck
zaś to uczniowie trzeciej klasy. Troje uczniów klasy pierwszej zostało
finalistami Mega Olimpiady Wiedzy i otrzymali stypendium naukowe Liceum „Lingwista” w Gdańsku. W XXI Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Promocji Zdrowego
Stylu Życia na szczeblu powiatowym, Lidia Muża zajęła 5. miejsce,
a Weronika Konkel miejsce 6.
W konkursie na gazetkę szkolną
o błogosławionym księdzu Władysławie Miegoniu ogłoszonym przez
Towarzystwo Upiększania Miasta
Pucka, Karolina Lisakowska i Jakub Boszke zajęli II miejsce.
Tak więc na razie po pierwszym
półroczu wygląda to imponująco,
a przed nami jeszcze pozostała
część roku szkolnego.

P

oczątek roku kalendarzowego zwyczajowo jest
okresem, od którego zmianie
ulegają ceny różnych nośników
energii, wody i kanalizacji, wywozu śmieci, i tym podobne. Do
tego już się zdążyliśmy wszyscy
przyzwyczaić.
W tym roku jednak spotka nas
przyjemna niespodzianka. Otóż
Międzygminne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji „Ekowik” Spółka z o.o., które zaopatruje nas w wodę i odbiera od nas
ścieki, nie wprowadza wraz z początkiem roku żadnych podwyżek. Obecne ceny, 3,41 złotych za
metr sześcienny wody i 7,03 złotych za metr sześcienny ścieków,
będą obowiązywać do 1 czerwca
2013 roku.

80 lat kościoła

8

grudnia 1932 roku odbyła się pierwsza msza święta
w nowym kościele w Jastarni.
W 80. rocznicę tego wydarzenia,
została odprawiona msza w intencji
wszystkich budowniczych kościoła. Największa zasługa przypada tu
niewątpliwie księdzu Pawłowi Stefańskiemu, który nie tylko był inicjatorem budowy nowej świątyni w
prowadzonej przez siebie parafii,
ale też tak umiejętnie kierował jej
budową, że została zakończona w
niespełna rok od swego rozpoczęcia. Niezmiernie ważną sprawą
podczas każdej inwestycji jest jej
finansowanie. Tutaj zastosowano
dość oryginalny sposób rozwiązania tego problemu: samo opodatko-

wanie się parafian. Otóż wszystkie
maszoperie działające na terenie
parafii, podpisały deklarację o przeznaczeniu części swych dochodów
na budowę kościoła. Oprócz tego,
jeżeli ktoś akurat miał wolny czas
od codziennych obowiązków, przychodził pracować przy budowie. To
właśnie ten zapał parafian pozwolił
na tak niewiarygodne skrócenie
czasu budowy. 8 grudnia 1932 roku,
w święto Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny, a więc w
święto parafialne, odprawiono tu
pierwszą mszę świętą. Nowo wybudowany kościół ze względu na
swoje położenie w nadmorskiej parafii, został wyposażony w mnóstwo akcentów morskich i rybac-

kich: od polichromii na ścianach,
przedstawiających sieci i ryby, po
ambonę w kształcie łodzi rybackiej.
Od tego czasu minęło 80 lat, a losy kościoła splotły się z losami całej parafii. Ostrzeliwany w czasie II
wojny światowej, udzielał ludziom
schronienia. Bywał odnawiany
przez swoich kolejnych proboszczów, szczególne uznanie należy
się tu księdzu Wojciechowi Kossak-Główczewskiemu.
Chociaż obecny proboszcz,
ksiądz Bogusław Kotewicz, skromnie twierdzi, że tylko odnawia to,
co zrobili jego poprzednicy, to również i on ma swoje zasługi w upiększaniu naszego kościoła.
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Mikołajkowy pokaz tańca

W

czwartek 6 grudnia
w godzinach
popołudniowych na parkiecie hali widowiskowo-sportowej w Jastarni, niepodzielnie królował
taniec.
Stało się tak za sprawą Studia
Tańca DANCE FLOW działającego w Helu. Tam takie pokazy
organizowane są co kilka miesięcy. Podczas nich uczniowie prezentują nabyte umiejętności taneczne. Pod koniec października
odbył się już u nas pokaz tańca
tego Studia, lecz w porównaniu z
tym grudniowym było to jedynie
badanie gruntu. Widocznie to badanie wypadło obiecująco, gdyż
ostatni pokaz był znacznie bardziej okazały.
W czasie pokazu swoje umiejętności prezentowały zarówno
profesjonalne pary, biorące
udział w konkursach tanecznych, i grupa hobbystyczna, dla
której taniec jest czystą rozrywką i odtrutką na szarzyznę co-

Mikołajki
najmłodszych
W czwartek 6 grudnia, dzieci klas
0 – III Szkoły Podstawowej w Jastarni odwiedził święty Mikołaj.
Wszystkie dzieci spotkały się z nim
na sali gimnastycznej, gdzie każde
dziecko zostało obdarowane prezentem. Wcześniej już takie spotkania odbyły się w przedszkolach
w Juracie i Kuźnicy, tak więc każde
dziecko miało okazję spotkać się
z Mikołajem.
Dzieci spotkały się z Mikołajem,
a ich rodzice
spotkanie to uwieczniali

dziennego życia. W czasie dwugodzinnego pokazu publiczność
oklaskiwała elegancję walca
angielskiego,
żywiołowość
samby, czy szybkość quick ste-

pa. Sądząc po szczelnie zapełnionych trybunach i ludziach
tłoczących się na galerii, miłośników tańca w Jastarni nie brakuje.

Podczas pokazu występowali tancerze z różnych grup wiekowych
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Zaszczytne odznaczenie

W

Szanowni
Emeryci,
Renciści

jest znany ze swej działalności społecznej w harcerstwie, Ochotniczej
Straży Pożarnej i Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, a wykonywane przez niego
stemple okolicznościowe uświetniały różnorakie imprezy, nie tylko
arząd Oddziału Rejonoweorganizowane w Jastarni, ale i pogo Polskiego Związku EmeZ powodu wybuchu II wojny wiatowe, wojewódzkie, a nawet rytów, Rencistów i Inwalidów
światowej, żywot tego medalu był ogólnopolskie.
w Jastarni uprzejmie informuzaledwie jednoroczny. Władze PRLje swoich Członków i Sympatyu także nie były zainteresowane reków, że z dniem 10 grudnia 2012
aktywacją medalu ustanowionego
uruchomił stronę internetową:
przez przedwojenne władze. Dopiewww.emeryt-jastarnia.koti.pl.
ro w 2007 roku został on przywróNa stronie znajdziecie wszystcony. Odtąd Prezydent Rzeczypokie informacje dotyczące naszej
spolitej Polskiej przyznaje go jako
działalności. Serwis ma służyć
nagrodę za wzorowe i wyjątkowo
szybkiemu informowaniu o plasumienne wykonywanie obowiąznowanych przez nas imprezach –
ków wynikających z pracy zawodowycieczkach oraz o bieżących kowej w służbie Państwa.
munikatach
organizacyjnych.
Właśnie 29 XI bieżącego roku,
Prosimy o systematyczne odwietaki medal otrzymał mieszkaniec
dzanie, wszelkie sugestie dotyJastarni, Jan Holeksa. Medal ma
czące działania serwisu będą mile
trzy stopnie: brązowy, srebrny i złowidziane i uwzględniane.
ty. Pan Holeksa otrzymał najwyżBiuro Związku znajduje się w poszy z nich, złoty. Chociaż medal ten
koju nr 302 na trzecim piętrze (dozostał przyznany za długoletnią
jazd windą) budynku Urzędu Miapracę w pionie łączności Marynarki
Następny medal do kolekcji
sta. Członków oraz Sympatyków
Jana Holeksy
Wojennej, to Jan Holeksa bardziej
przyjmujemy w każdy czwartek
w godzinach 10.30–13.30 oprócz
miesięcy letnich (lipiec–sierpień).
W tym dniu przyjmujemy składki
członkowskie oraz zapisy i wpłaty
rzełom starego i nowego wszyscy łamali się opłatkiem i skła- gotówkowe na imprezy, wycieczki.
roku to tradycyjnie okres dali sobie życzenia na święta i NoPoniżej przedstawiamy plan praorganizowania spotkań opłat- wy Rok oraz śpiewali kolędy. Do- cy na I kwartał 2013 r. oraz zaprakowych przez różne organizacje datkowo
świąteczny
nastrój szamy do uczestnictwa i skorzystai instytucje. Właśnie 16 grudnia wprowadziło rozdanie prezentów nia z programu:
w kawiarni „Elrino” w Jastar- wszystkim uczestnikom i późniejsze
ni odbyło się takie spotkanie re- rozwiezienie ich do 60 starszych i
Styczeń:
jonowego oddziału Polskiego
1. basen 2 razy w tygodniu w Hosamotnych mieszkańców terenu, na
telu Dom Zdrojowy;
Związku Emerytów, Rencistów
którym działa oddział.
2. kulig w dniu 23.01.2013 r. (śroi Inwalidów, obejmującego Hel,
– Tegoroczny opłatek udał nam się da) Wieżyca – Szymbark cena 65 zł
Juratę, Jastarnię i Kuźnicę.
W spotkaniu wzięło udział 120 wspaniale, w czym także zasługa za osobę, maksymalnie 48 miejsc.
uczestników, którym dla umilenia naszych gospodarzy, którym składaLuty:
atmosfery przygrywała orkiestra ry- my podziękowania za wynajęcie sali
1. zajęcia na sali gimnastycznej
backa z Jastarni. Jak można było – stwierdził Władysław Konkel,
w
Hali Sportowej;
oczekiwać po takim spotkaniu, przewodniczący oddziału.
1938 roku wprowadzono
nowe polskie odznaczenie
cywilne – Medal za Długoletnią
Służbę. Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie
Państwa lub instytucjach publicznoprawnych.

Łamali się opłatkiem

P

Z
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2. basen 2 razy w tygodniu w Hotelu Dom Zdrojowy;
3. zabawa karnawałowa Ostatki
dnia 09.02.2013 r. w OW KAPER
w Juracie, cena 110 zł za osobę,
maksymalnie 60 miejsc.\
Marzec:
1. zajęcia na sali gimnastycznej
w Hali Sportowej;
2. basen 2 razy w tygodniu w Domu Zdrojowym;
3. wycieczka autokarowa do Berlina i Tropikalnej Wyspy w dniach
11–13.03.2013 r., (poniedziałek–
środa) cena 560 zł za osobę, maksymalnie 46 miejsc.
Z uwagi na ograniczoną ilość
miejsc na poszczególne imprezy
prosimy chętnych o dokonanie zapisów na listy uczestników. Zapraszamy!
					
Władysław Konkel
Przewodniczący Zarządu
Oddziału PZERiI

Trzy występy
– trzy
zwycięstwa

W

listopadowym numerze
„Jastarnickich nowin”
pisaliśmy o sukcesach, które
w konkursach tanecznych odnoszą Paweł Struck i Natalia
Herrman ze Studia Tańca Dance Flow Hel. Para ta wcale nie
zwalnia tempa na koniec roku,
wręcz przeciwnie, jest coraz
lepsza. W grudniu brała udział
w trzech konkursach i we
wszystkich zajmowała pierwsze miejsca.
Najpierw drugiego grudnia tancerze wzięli udział w Mikołajkowym Ogólnopolskim Turnieju

o Puchar Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, zdobywając pierwszą lokatę i zbliżając
się do awansu, do wyższej klasy.
Dziewiątego grudnia w Żukowie
odbywały się Mistrzostwa Okręgu
Pomorskiego, w których brały
udział sportowe pary z Gdańska,
Gdyni, Kwidzynia, Słupska, Sopotu, Rumi, Tczewa i Helu, rywalizując ze sobą o tytuł Mistrza
w swoich kategoriach wiekowych.
Już po pierwszym tańcu wszystko
było jasne, że Paweł z Natalią nie
mają sobie równych i kolejny tytuł, tym razem Mistrzów Województwa Pomorskiego trafił do
nich, zabierając złote medale do
Jastarni i Helu. Para z małych
miejscowości pokonała swoich
rówieśników z dużych, prężnie
działających szkół tańca.
Mija tydzień i 15 grudnia Paweł
z Natalią jadą do Augustowa na
Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego, mając jeszcze jeden cel
w tym roku – zdobycie najwyższej klasy tanecznej w swojej kategorii wiekowej – klasy tanecznej D. Aby osiągnąć tą klasę
taneczną, należy zdobyć 150
punktów i stanąć przynajmniej
trzy razy na podium. Punkty przyznawane są za ilość pokonanych
par na turnieju tańca. Jedna poko-



nana para to jeden dodatkowy
punkt w ich karierze tanecznej.
Punkty można otrzymać również,
stając na podium. Rywalizacja
w nowym województwie, z nowymi parami, przed nieznanym
im wcześniej składem sędziowskim przyniosła kolejny sukces.
Para ponownie wygrała i została
przeklasyfikowana do najwyższej
klasy D, dołączając tym samym
do grona zaledwie kilku par
w Polsce, które reprezentują tak
wysoki poziom. Chociaż to wielki sukces to oboje przyznają, że
bez ich trenera Daniela Choińskiego, nie byłoby to możliwe.
Najważniejsze sukcesy taneczne Pawła i Natalii w 2012 roku:
• licznie wygrane ogólnopolskie
turnieje tańca sportowego na terenie całej Polski;
• GD Dance Show – I miejsce
w Lesznowoli/ k. Warszawy;
• Polish Open – III miejsce na
Międzynarodowym Turnieju Tańca
w Olsztynie;
• Baltic Cup – III miejsce na Międzynarodowym Turnieju Tańca
w Elblągu;
• Mistrzostwa Polski Północnej
– II miejsce i tytuł I v-ce mistrzów
Polski Północnej w Koronowie /
k. Bydgoszczy;
• Mistrzostwa Województwa Pomorskiego – I miejsce i tytuł Mistrzów Okręgu w Żukowie /k. Gdyni;
• OTTT Augustów – I miejsce
i awans do najwyższej klasy tanecznej D w kategorii 8–9 lat.

Paweł i Natalia ze swoim trenerem, Danielem Choińskim



Jastarnickie Nowiny

Mistrzostwa Jastarni siłaczy

W

niedzielę 2 grudnia na
hali sportowo-widowiskowej odbyły się XIV Mistrzostwa Jastarni w wyciskaniu
sztangi leżąc.
Wzięli w nich udział zawodnicy
z jastarnickiej sekcji siłowej oraz
zaproszeni goście: zawodnicy
z Władysławowa i Damnicy. Zawody te od początku swego istnienia mają organizację zbliżoną
do profesjonalnych turniejów:
z sędziami, skrupulatnym podziałem na kategorie wagowe i innymi wymogami stosowanymi na
takich zawodach, aby przyzwyczaić młodych zawodników do
wymagań turniejowych. Na niedzielnych zawodach jednym z sędziów był Wojciech Grabowski,
aktualny rekordzista świata weteranów, wychowanek jastarnickiej
sekcji siłowej.
Najwartościowszy wynik zawodów uzyskał Mariusz Hintzke

z Władysławowa, który w kategorii wagowej do 83 kg, wycisnął 170 kg. Wśród reprezentantów Jastarni najlepszy wynik

Poetyckim okiem
***
Serce wypełnione powagą
to wielka komnata, w której
panuje głucha cisza.
Pełno w niej tajemnic,
zapomnianych boleści, schowanych
na potem, pośpiechu donikąd,
nieodbytych spotkań.
W nim uśmiech zamarł w bezruchu.
Serce uwolnione od grzechu pychy,
niekochania zbrodni, serce
w którym brak szczęścia i
czyjejkolwiek obecności.
			

Toni !

uzyskała Kamila Lorek, wyciskając w kategorii do 57 kg sztangę z ciężarem ważącym 95 kilogramów.

Następny zawodnik zaliczył kolejny ciężar
***
Nastaje kolejny dzień, skąpany
w słonecznym blasku.
Milczy głęboko zadumany,
niesforny zwykle wiatr.
Dziś nie sprawia frajdy rozbrykanym mewom.
Siedzę nad brzegiem morza, słuchając łagodnej
muzyki fal, oddaję się marzeniom.
Na wydmie w konarach i pniach drzew
odpoczywają ranne strachy z dziecięcych lat.
W dzień nie budzą przerażenia ich
drapieżne, szpetne kształty.
Morze twardą szkołą życia. To z nim związałem
młodość i kawał dorosłego życia.
Tyle pięknych, niezapomnianych wspomnień, wzruszeń.
Czy poza tym miejscem, gdzieś byłbym
taki szczęśliwy?
Każdy kolejny dzień budzi na nowo w mym
sercu miłość do Jastarni i morza.
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