Nowe relikwie w Kuźnicy
Wtorek 2 kwietnia w życiu Parafii pod
wezwaniem św. Antoniego Padewskiego
w Kuźnicy był dniem godnym zapamiętania. Wówczas wprowadzono do kościoła
relikwie błogosławionego Jana Pawła II.

Obecnie w kuźnickim kościele znajdują się trzy relikwie: Świętego Antoniego,
Świętego Ojca Pio oraz błogosławionego
Jana Pawła II.

Relikwie niesie ksiądz proboszcz z Kuźnicy - Marek Lange. fot. Bogna Konkel

„Biblia” – dla kogo, po co?
Pierwszego dnia marca 2013 r. wziąłem udział
w Metropolitarnym Konkursie Biblijnym wraz
z kolegą z klasy I A Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Jastarni oraz kilkorgiem uczniów Szkoły
Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni.

W tym roku zagadnienia obejmowały
Ewangelię św. Marka łącznie ze wstępem.
Choć nie zajęliśmy miejsca na „biblijnym
podium”, osiągnęliśmy wysokie wyniki, co
można uznać za sukces.

Refleksje, jaki nasuwają się w związku
z tym wydarzeniem, nie dotyczą zajętego
miejsca, a ogólnego poziomu wiedzy dotyczącej tej najważniejszej dla chrześcijan
księgi. Mam wrażenie, że w naszych domach
Pismo Święte służy, niestety, najczęściej
jako dekoracja.
Nie pozwólmy na to! Zetrzyjmy z niego
kurz! Jeżeli wierzymy w Boga, musimy Go
poznawać, a poznajemy, czytając Jego Słowa.
Sebastian Pieper
Jastarnickie Nowiny
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Strażacy przy Grobie
Niewątpliwie jednym z bardziej atrakcyjnych elementów oprawy uroczystości Triduum Paschalnego w Jastarni jest straż pełniona przed Grobem Pańskim przez strażaków
z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Cenią oni sobie wysoko ten zaszczytny obowiązek, a stanie przy Grobie Pańskim traktują
jako wyróżnienie.

Rozprowadzającym jest tu Tyberiusz Narkowicz,
wartownikami – Damian Bieszke i Andrzej Kohnke

– Robimy to zgodnie z hasłem widniejącym
na naszym sztandarze: „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek” – wyjaśnia Tyberiusz Narkowicz, prezes OSP w Jastarni.
Chociaż młodszym mieszkańcom naszego
miasta może się wydawać, że tak było zawsze,
wyjaśniamy, że tradycja nie jest aż tak długa.
Pierwszy raz strażacy z OSP zaciągnęli wartę
przed Grobem w 1984 roku, czyli 30 lat temu,
i od tej pory czynią to regularnie. W latach międzywojennych straż przy Grobie pełnili żołnierze. Strażacy czuwali przy nim jeszcze w latach
1946-47, więc zwyczaj pełnienia warty jest kontynuacją zapoczątkowanej wcześniej tradycji.
Ogólnie w wartach od ceremonii Wielkiego
Piątku do mszy świętej rezurekcyjnej w Niedzielę Wielkanocną wzięło udział 32 strażaków.
Strażacy dziękują wszystkim wspierającym:
sklepom i innym firmom za artykuły spożywcze,
Księdzu Proboszczowi za udostępnienie salki
na wartownię, a także wszystkim adorującym
Najświętszy Sakrament za wspólną modlitwę.

Czerwony kapturek
W poniedziałek 8 kwietnia uczniowie
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastarni
zorganizowali przedstawienie „Czerwony
Kapturek” dla swoich młodszych kolegów
ze Szkoły Podstawowej. Maluchy oglądały
spektakl z zakim zaciekawieniem, że na widowni nie było żadnych rozmów, słyszanych
często przy innych takich okazjach.
Rozwijająca się na scenie akcja sztuki była śledzona
z najwyższym zaciekawieniem

Kolejny plac zabaw
W pierwszym dniu marca Urząd Miasta Jastarni rozpisał przetarg na budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, który miałby być
gotowy 30 marca.
Przetarg został rozstrzygnięty w połowie
kwietnia i niedługo później został podpisany aneks do umowy, wydłużający termin jego
ukończenia do 15 maja. Chociaż właścicielem
placu będzie Urząd Miasta, to potrzebne fundusze tylko w niewielkiej mierze pochodzą
od niego. 25 tys. zł pochodzi z Lokalnej Grupy
Działania „Małe Morze”, zaś zakup wyposażenia
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placu sfinansowała Komisja ds. PIRPA. W ostatecznym rachunku nie ważne jest, kto i ile dał
pieniędzy, ważne, że dzieci z Jastarni będą miały kolejny plac zabaw i mieszkając w centralnej
części miasta, nie będą zmuszone do wypraw
na oddalone place na jego skraju. Przedmiotem
zamówienia jest budowa placu zabaw w Jastarni
o powierzchni ok. 370 m2 wraz z wyposażeniem,
ogrodzeniem oraz przebudową istniejącego
oświetlenia parkowego i zagospodarowania terenów zielonych o powierzchni ok. 300 m2 przy
budynku Szkoły Podstawowej w Jastarni.

Koncert na hali
We wtorek 9 kwietnia na hali widowiskowo-sportowej odbył się koncert Orkiestry
Młodych Talentów z Mińska.
Został on poprzedzony wspólną modlitwą w intencji ofiar
katastrofy prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem, która wydarzyła się trzy lata
temu. Wydarzenie rozpoczęło się wykona-

niem utworu „Gaude Mater Polonia”, później
zaś orkiestra dała godzinny koncert muzyki
klasycznej. Równocześnie wyświetlana była
prezentacja pod tytułem „Dekalog w nauce
Jana Pawła II”. Organizatorami koncertu
byli: Gimnazjum im.
Jana Pawła II oraz
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Jastarni.

Orkiestra Młodych
Talentów z Mińska

Orkiestra Młodych Talentów składa się z ponad 30 muzyków

Muzyczna inicjatywa młodzieży
Około 20 kwietnia do Urzędu Miejskiego
w Jastarni wpłynął wniosek na dzierżawę
pomieszczenia.
Autorami wniosku jest grupa osób w wieku
17-24 lat pochodzących z Jastarni, Władysławowa i okolicznych miejscowości, skupiająca
się wokół portalu internetowego www.polwysephh.wordpress.com. Portal stawia sobie
za cel integrowanie zespołów muzycznych
z naszego terenu i służenie im daleko idącą
pomocą we wszelkich działaniach, m.in. przy
organizowaniu koncertów czy nagrywaniu
płyt. Właśnie do realizacji tychże celów potrzebne jest to pomieszczenie.

Portal został założony w sierpniu 2011 roku
i przez ten czas zdążył zgromadzić wokół siebie kilkanaście zespołów.
– Sukcesem dla nas jest już samo to, że
ktoś doceni naszą pracę – twierdzi Dawid
Zmarzły, jeden z liderów portalu. Tymczasem
sukces ten został już osiągnięty, gdyż strona
internetowa posiada ponad pięćset stałych
czytelników, a sam fakt złożenia wniosku
o udostępnienie pomieszczenia świadczy, że
dotychczasowa działalność młodym ludziom
nie wystarcza i chcą się rozwijać.
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Coraz więcej tancerzy
Taneczne sukcesy dziesięcioletniego
Pawła Struck spowodowały w Jastarni
wzrost zainteresowania tańcem. Teraz
już do helskiego Studia Tańca uczęszcza
kilkoro dzieci z naszego miasta.

tak nie jest. W grudniu ubiegłego roku Studio
Tańca DANCE FLOW przeprowadziło w Jastarni akcję promocyjną
połączoną z pokazem
tańca, po której kilkoro dzieci z naszego
miasta zostało zapisanych tam na lekcje.

Paweł Struck i Natalia Hermann w grudniu
ubiegłego roku awansowali do klasy tanecznej D i można było mieć pewne obawy, czy na
wyższym poziomie także będą odnosić podobne sukcesy jak dotychczas. Tymczasem zmiana
klasy nie spowodowała zmniejszenia owych
sukcesów, a wręcz przeciwnie – w pierwszych
swoich czterech turniejach para Paweł i Natalia cztery razy stawała na najwyższym stopniu
podium.
Jak już pisaliśmy w jednym z poprzednich
numerów, Paweł rozpoczął swoją przygodę
z tańcem trzy lata temu w Studiu Tańca DANCE FLOW w Helu, do którego nadal uczęszcza.
Przez te trzy lata był tam jedynym zawodnikiem z Jastarni, ale od czterech miesięcy już

Paweł Struck z częścią swoich trofeów

Studio Tańca
DANCE FLOW

Obiecujący początek sezonu pływackiego
W nowym sezonie startowym 2013 roku
odbyły się dwie rundy Klubowego Pucharu
Polski.
Pierwsza z nich rozegrana została 23 i 24
marca w Kościerzynie. Wzięło w niej udział
167 zawodników z 11 klubów. Imprezą tą UKS
Delfin Jastarnia rozpoczął obchody 10-lecia
klubu. Mimo trudności związanych z przejściem niemal wszystkich zawodników do
wyższych kategorii wiekowych, pływacy z Jastarni zdobyli 10 medali.
Agata Struck, startując na pierwszych zawodach jako seniorka, pokazała, że należy do
ścisłej czołówki w kraju i że jej powołanie do
kadry narodowej nie było przypadkiem. Agata indywidualnie zdobyła sześć medali: dwa
złote – 100 m bf, 200 m bf, trzy srebrne – 400
m pp, 50 m pp, 50 m pw i jeden brązowy – 200
m pp.
Doskonale rozpoczęli starty w nowej kategorii wiekowej Helena Strachanowska, zdobywając złoty medal na dystansie 400 m pp, oraz
Jakub Sztankier i Patryk Winszczyk – brązo-
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wi medaliści tej samej konkurencji. Sztafeta
dziewcząt w składzie: Patrycja Struck, Agata
Struck, Karolina Narkowicz i Helena Strachanowska na dystansie 4x100 m pp wywalczyła
brązowy medal.
W klasyfikacji drużynowej I edycji KPP UKS
Delfin Jastarnia zajął IV miejsce za Laguną
Toruń, Nautilusem Jastrzębie Zdrój i Delfinkiem Chodzież.
Druga runda Klubowego Pucharu Polski odbyła się 6 i 7 kwietnia w Gliwicach, w której
Klub Delfin Jastarnia wystartował w okrojonym składzie. Był to pierwszy start w tym roku
na długim, pięćdziesięciometrowym basenie.
Zawodnicy z Jastarni zdobyli indywidualnie
9 medali. Pięć krążków wywalczyła Agata
Struck: 1 złoty – 100 m bf, 3 srebrne – 100 m
pw, 50 m pp, 100 m pp i 1 brązowy – 400 m pp.
Medale srebrne w wieloboju wywalczyli Helena Strachanowska i Jakub Sztankier. Na trzecim stopniu podium stanęli Hubert Balcerek
w konkurencji 100 m pw i najmłodsza zawodniczka klubu, Rozalia Konkel, za dystans 100
m pp Rozalia podczas tych zawodów dwu-

krotnie zajęła czwartą lokatę, minimalnie
przegrywając walkę o miejsce na podium.
Drużynowo edycję w Gliwicach wygrała
Laguna Toruń przed Nautilusem Jastrzębie
Zdrój i Rekinem Wrocław. Klub z Jastarni zajął VII miejsce.

Obecnie zawodnicy UKS Delfin Jastarnia
przygotowują się do zawodów o puchar PRO
we Wrocławiu, Grand Prix Polski w Olecku
i czwartej rundy Klubowego Pucharu Świata,
który odbędzie się w połowie maja w Gliwicach.

Klub pływacki UKS Delfin Jastarnia w pełnym składzie

Prowizoryczne przejścia
Kiedy we wrześniu ubiegłego roku rozpoczęto wymianę torowiska na linii Władysławowo–Hel, przewidywano termin ukończenia prac na 19 grudnia.
Niestety, ten termin nie został dotrzymany.
Następny (podobno ostateczny) wyznaczono
na 20 czerwca bieżącego roku. Czy zostanie
on dotrzymany, czy też nie – na razie nie wiadomo. Pewne za to jest co innego. Przejścia
wiodące na plażę, prowadzące przez tory, są
obecnie w stanie opłakanym. Aby można było
tą droga przedostać się na drugą stronę torowiska, ułożono prowizoryczne podesty drewniane. Zaczyna się długi weekend majowy,
na który do Jastarni i innych miejscowości
Półwyspu Helskiego przyjedzie wielu wczasowiczów. Każdy, bez wątpienia, wybierze
się na plażę i będzie miał okazję „podziwiać”
nieestetyczne, prowizoryczne przejścia. Co

prawda, mają one zostać prawidłowo wykonane jeszcze przed 20 czerwca, ale na początku maja będą wyglądały tak, jak obecnie.

Zdecydowanie tymi przejściami przed wczasowiczami
się nie pochwalimy
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Uratowana foczka
W środę 3 kwietnia 2013 r. około godziny
16:00 pracownicy Stacji Morskiej IOUG w Helu
otrzymali wiadomość od jednego z mieszkańców Jastarni o małej foce, leżącej na plaży
miedzy Jastarnią a Kuźnicą, od strony otwartego morza. Na miejsce szybko udała się ekipa
ratunkowa.
Znaleziskiem okazał się młody samczyk gatunku foka szara. To tegoroczny osobnik, który utracił już niemowlęce białe futro – lanugo.
Szczenie było bardzo chude i wyczerpane, ciężko oddychało. Dzięki sprawnej akcji ratowniczej
udało się zapobiec tragedii. Po przewiezieniu
foki do lecznicy w Stacji Morskiej stwierdzono
u niej poważną infekcję. Natychmiast rozpoczęto leczenie za pomocą antybiotyków. Następnego dnia foczka została podłączona do
kroplówki. Przełom nastąpił w piątek. Spadła
temperatura ciała, a zwierzę zaczęło wykazywać aktywność ruchową. Aby zapobiec odwodnieniu organizmu, szczenięciu podawano
płyn wieloelektrolitowy. W sobotę udało się
podać mu kilka fragmentów bałtyckich śledzi.
Jego stan zdrowia wyraźnie się polepszył. W tej

chwili zjada ryby w całości. Maluch otrzymał
imię Sybir od nazwy osiedla Syberia w Kuźnicy,
na wysokości którego go znaleziono. Cały czas
trwa leczenie. Rokowania na razie są ostrożne,
ale stan foki jest już w miarę stabilny. Pracownicy Stacji Morskiej w Helu dziękują spacerowiczowi, który powiadomił Stacje Morską o napotkanym zwierzęciu i w ten sposób przyczynił się
do jego uratowania oraz Panu Adamowi Rzeźnickiemu za pomoc w zlokalizowaniu zwierzęcia.

Uratowana foka. fot. Agata Jargieło ze Stacji Morskiej w Helu

Galeria portretu
Dzisiaj zamieszczamy portret jazzmana autorstwa Natalii Szulc, która zawodowo zajmuje się fotografią. Jednocześnie przypominamy, że propozycje swoich prac do tego działu
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może nadsyłać każdy z naszych Czytelników.
Wszystkie prace zamieszczać będziemy na Facebooku, zaś najlepsze z nich znajdą się na łamach „Jastarnickich Nowin”.

Podstawówkowe egzaminy
W czwartek 4 kwietnia w Szkole Podstawowej w Jastarni odbył się sprawdzian klas szóstych i testy dzieci 5-letnich, które we wrześniu będą uczęszczały do „zerówki”.

gimnazjów, gdzie kandydatów jest wielu i o tym,
kto zostanie doń przyjętym, decydują wyniki
sprawdzianu.
Tego dnia także pierwsze swoje egzaminy
przechodziły dzieci z rocznika 2008. W sumie
Dla uczniów klas szóstych wynik sprawdzianu
miały one podobny cel – chodziło o zorientomiał odpowiedzieć na pytanie: co uczeń umie,
wanie się w aktualnych możliwościach dziecka
a co sprawia mu kłopoty po sześcioletniej nauce
i wskazanie, na co trzeba jeszcze zwrócić szczew szkole podstawowej. Każdy uczeń spośród 44
gólną uwagę. Łącznie do egzaminu przystąpiło
piszących miał już za32 dzieci. Nie oznagwarantowane miejcza to jednak, że lista
przyjęć do zerówki
sce w miejscowym
Poważny
gimnazjum, więc jego
została już definitywsprawdzian szóstoklasistów
wyniki nie decydonie zamknięta. Dla
wały o tym, czy się
każdego dziecka z tedo tego gimnazjum dostanie. Inaczej sprawa
renu naszej gminy, będącego z tego rocznika,
wyglądałaby, gdyby zdecydował się na kontymiejsce w zerówce zawsze musi się znaleźć.
nuowanie nauki w którymś z renomowanych

Koncert charytatywny
W sobotę 4 maja w kościele w Jastarni odbędzie się koncert charytatywny „Dla Wiktorii”.
Wystąpi miejscowy chór kościelny pod przewodnictwem Mariusza Manuszewskiego, któremu towarzyszyć będzie Joanna Gośniowska-Budzisz. Utwory wokalne przeplatane będą
utworami poetyckimi, czytanymi przez Stefanię Struck. Po koncercie będzie możliwość kupić symboliczne cegiełki w postaci rycin jastarnickiego kościoła, wykonane przez Annę Szulc
Pokrywka.

Cały dochód z koncertu zostanie przekazany na leczenie czteroletniej Wiktorii Glembin.
Wkrótce po urodzeniu rozpoznano u niej encefalopatię niedokrwienno-niedotleniową pod
postacią opóźnienia rozwoju, a następnie wrodzoną wadę przepukliny rozworu przełykowego. Jedynym ratunkiem dla dziewczynki jest intensywna, specjalistyczna rehabilitacja, której
koszty przekraczają możliwości rodziców. Dlatego też Stowarzyszenie Otwartych Serc – SOS
postanowiło zbierać pieniądze na pomoc dla
niej, czego realizacją będzie sobotni koncert.

Majówka w Jastarni
PARK MIEJSKI
1 MAJA
– KONCERT AQUARTET „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – godz 17:00
2 MAJA
– GRUPA WOKALNA MOKSIR ORAZ KONCERT ZESPOŁU
		
„DIAMENT” – godz. 17:00
3 MAJA
– GRUPA WOKALNA MOKSIR ORAZ POKAZ STUDIA TAŃCA
		
“DANCE FLOW” DANIELA CHOIŃSKIEGO – godz. 17:00
4 MAJA
– KONCERT ZESPOŁU „FEELING” – godz 18:00
BOISKO ORLIK
3 MAJA
– MECZ PIŁKI NOŻNEJ „KAWALEROWIE – ŻONACI” – godz. 15:00
4 MAJA
– MECZ PIŁKI NOŻNEJ „JASTARNIA – BÓR”
		
MECZ MŁODZIEŻOWCÓW DO LAT 20 – godz. 16:00
CHATA RYBACKA – ZAPRASZA ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE
4 MAJA
– „Dawno temu w Jastarni” – „Jastarnia przòdë lat” – rekonstrukcja życia
		
rodzin rybackich sprzed 100 lat – od godz. 10:00
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Festiwal Łososiowy
Czwartek 18 kwietnia, godzina 8:30. Port w
Jastarni. W błękitne niebo wystrzelono racę, a
z portu wypłynęło prawie 30 motorówek. To
znak rozpoczęcia się IV Morskiego Festiwalu
Łososiowego.
Łącznie wzięło w nim udział 29 załóg, które przez trzy dni trwania Festiwalu złowiły na
wędkę 39 łososi i 4 trocie.
Takie Festiwale odbywają się od trzech lat i za
zadanie mają stworzenie w Jastarni produktu
turystycznego w okresie, który dotychczas był
uważany za martwy sezon pod względem turystycznym. Przed kilkunastoma laty ludzie związani z wędkarstwem zaczynali napędzać wędkarskie połowy belony, które po kilku latach
zostały w pełni wypromowane. Kiedy zaczynali
z łososiem, wiele osób nie wierzyło nawet, że
można go łowić na wędkę. Dzisiaj, po trzech
latach organizowania Festiwalu, jednoznacznie można stwierdzić, że okazał się on strzałem
w dziesiątkę. Świadczy o tym rosnąca z roku na
rok ilość biorących w nim udział wędkarzy.
Formuła Festiwalu jest prosta. Łodzie wypływają w morze, ich obsadę stanowią wędkarze
poławiający łososie i trocie. Po powrocie do
portu ryby są mierzone i ostatecznie wygrywa
ta załoga, która złowiła łososie i trocie o największej długości. Oczywiście, dla obu gatunków ryb są oddzielne kategorie. Zwycięzcy

otrzymują nagrody ufundowane przez firmy
zajmujące się sprzedażą sprzętu wędkarskiego.
Jednak Festiwal to nie tylko połowy. Każdego
dnia po zakończeniu wędkowania odbywały się
prelekcje na tematy związane z wędkarstwem
i bezpieczeństwem na morzu. W roli prelegentów występowali ludzie doskonale znający
dany temat, co tylko zwiększało zainteresowanie słuchaczy. Na koniec Festiwalu, już po wręczeniu nagród, odbył się bankiet dla wędkarzy,
na którym można było m. in. podsumować całą
imprezę.

Komisja sędziowska przy pomiarach złowionych ryb.
Mierzy Piotr Fiałkowski, za nim stoi Maciej Jaworski

Poetyckim okiem
Chcę zajrzeć głęboko w serce, duszę,
ale boję się tego co tam znajdę,
a może tego czego tam nie ma,
co bezpowrotnie zgubiłem, co odeszło.
Wiele rad, nauk, przykrył kurz
obojętności, zapomnienia, wygodnictwa.
Czy w sercu zamieszkała apatia?
Może zmroził je marazm? Wiele w nim
sprzecznych emocji, uczuć, pytań.
Gdzie wyniesione z domu wartości?
Czy dobre, szlachetne życie przodków to iluzja?
Czasem czuję do siebie niechęć, za
nieodpowiedzialne słowa, czyny, decyzje.
Dziś staram się coś naprawić,
obudzić w sobie pokłady dobra.
I choć to długotrwały proces
to wierzę, że choć skrawek serca
uda mi się zmienić na lepsze.

Kwiaty paletą pięknych barw
wonną słodyczą przyozdabiają
nasze ogrody, stoły.
Przyozdabiają ołtarze, przydrożne
krzyże, kapliczki.
Na polskich cmentarzach są
wyrazem czci, pamięci, szacunku.
Obecne w doniosłych chwilach
naszego życia.
Wyrażają miłość, niewinność,
smutek, choć bywa zdradą
ból po stracie najbliższych.
Tak pięknie umieją przepraszać.
Są subtelne, zmysłowe. Wprowadzają
w nasze domy ludzkie życie,
harmonię, piękno, łagodność.
					Toni!
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