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Zamiast  
wstępu

Za nami kolejny rok. Przed nami czas refleksji, pod-
sumowań i planów. Dobry czas, aby zwolnić tempo. Po-
rozmawiać z mężem, z żoną, pobawić się z dzieckiem, 
mieć czas dla nastolatka, wykroić czas dla siebie. I tego 
Państwu życzę w imieniu własnym i wszystkich pracow-
ników Ośrodka Kultury w Jastrowiu – świętego spokoju. 
Bez telefonów, terminów i gonitwy. W zamian może fi-
liżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji i muzyki, 
nabrania dystansu do tego, co wokół, a w nadchodzącym 
2016 roku nadziei. 

 Jako że nowy rok kojarzy się z nowymi planami 
i niezapisaną kartą, postanowiliśmy wykorzystać to i roz-
począć 2016 rok od nowego wizerunku Ośrodka. Wraz 
z początkiem roku OKJ będzie działał z nowym logo, któ-
rego autorem jest jastrowianka Katarzyna Neska. Nowe 
logo znajdziecie Państwo na nowej stronie internetowej 
Ośrodka, przejrzystej, funkcjonalnej i nowoczesnej. A cze-
go można tam szukać? Przede wszystkim zapowiedzi nad-
chodzących wydarzeń, informacji o ofercie komercyjnej 
Ośrodka na terenie całej gminy, galerii zdjęć i informa-
cji o imprezach cyklicznych oraz stałych sekcjach OKJ. 
Zresztą sami zobaczcie i oceńcie: www.okjastrowie.pl. 
Uprzedzając Państwa wizytę na stronie, już teraz uchylam 
rąbka tajemnicy o planach koncertowych i wydarzeniach 
kulturalnych, które zaplanowaliśmy na najbliższe miesią-
ce. 27 grudnia zapraszamy do sali widowiskowej przy ul. 
Kieniewicza 50 na koncert kolęd w autorskich aranżacjach 
zatytułowany „Wędrująca kolęda pod choinkę”. Dużo mu-
zyki na żywo, soliści, a wszystko spięte kolędą w wydaniu, 
którego Państwo jeszcze nie słyszeliście. Państwa wizyta 
u nas podczas świąt będzie również okazją do zapoznania 
się z wystawą obrazów wizerunku Jana Pawła II autorstwa 
Karoliny Szyman - Piórkowskiej

Zapraszamy w godzinach pracy OKJ do obcowania ze 
sztuką. W styczniu wystawą zdjęć Jastrowia podsumujemy 
warsztaty fotograficzne, które odbyły się w ramach grantu 
BZ WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Natomiast 11 lute-
go czeka nas wielkie wydarzenie artystyczne. Na deskach 
jastrowskiej sceny będziemy gościli Johna Portera, walij-
skiego muzyka, tekściarza i kompozytora. Muzyka, który 
największy komercyjny sukces odniósł w duecie z Anitą 
Lipnicką. 8 marca o porcję dobrego humoru zadba kabaret 
Formacja Chatelet. To tylko wybrane propozycje z wielu, 
jakie przygotowaliśmy na najbliższe miesiące. Szczegóło-
wy rozkład qulturalny znajdziecie Państwo na stronie 13. 
niniejszego wydania OK. Jastrowie. Zapraszam, bo warto 
czasem oderwać się od rzeczywistości. 

Agnieszka Głyżewska-Klofik
Dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu 
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Właściciel sieci supermarketów Dino 
brał pod uwagę kilkanaście lokali-
zacji planując centrum logistyczne 

w naszym regionie. Wybór padł na Jastrowie. 
Co o tym zdecydowało? 
Kilka spraw miało wpływ na wybór Jastro-
wia. Przede wszystkim nasza lokalizacja przy 
skrzyżowaniu dróg krajowych numer 11 i 22. 
Po drugie, nie były to nasze pierwsze kontakty 
z siecią Dino Polska. Współpracowaliśmy przy 
budowie marketu w mieście. Nie ukrywam, że 
ta współpraca została wysoko oceniona przez 
firmę Dino Polska, co zaprocentowało na przy-
szłość. Po pierwszych kontaktach w ich oczach 
zostaliśmy ocenieni jako gmina przyjaźnie na-
stawiona do inwestorów. Poza tym firma robiła 
wcześniej przymiarki do lokalizacji na naszym 
terenie. Z Jastrowiem konkurowało kilkanaście 
równie ciekawych miast. Największym konku-
rentem była Piła ze swoją podstrefą ekonomicz-
ną. Ostateczne w Jastrowiu sieć Dino Polska 
zdecydowała się zainwestować kilkadziesiąt 
milionów złotych. Tym większa jest z tego po-
wodu moja satysfakcja. Ze strony gminy mu-
siałem złożyć pewne deklaracje i je wypełnić, 
choćby to, że nasza spółka ZECiUK dopro-
wadzi w pobliże inwestycji 
media: wodę i sieć kanaliza-
cję sanitarnej. To są sprawy, 
które są po naszej stronie 
i wymagają nakładów fi-
nansowych. Kolejna sprawa 
to uzgodnienia z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad w Poznaniu, 
która z obawą patrzyła na 
to, aby w Jastrowiu powstał 
tak duży obiekt w bezpo-
średnim sąsiedztwie dwóch 
dróg krajowych 11 i 22, który będzie przecież 
generował zwiększony ruch. Przypomnę, że 
będzie to obiekt magazynowy o powierzchni 
prawie 30 tysięcy metrów kwadratowych, po 
którym będzie się przemieszczało około 150 
tirów na dobę. Oprócz tego ma powstać ko-
lejny market, stacja benzynowa i myjnia, które 
będą dostępne również dla indywidualnych 
klientów, co z kolei rodzi kolejne zwiększenie 
ruchu w obszarze ulicy Roosevelta. Dlatego po 
rozmowach z GDDKiA podpisaliśmy stosowne 
porozumienie. Będziemy partycypować w bu-
dowie pewnych rozwiązań komunikacyjnych 

Wraz z końcem 2016 roku ma wystartować centrum logistyczne Dino Polska 
w Jastrowiu. Trwa nabór kadry kierowniczej. Niebawem zaczną się rekrutacje pozostałych 
pracowników. Gdzie szukać ofert pracy i kto może się o nią ubiegać? O kulisach 
biznesowych rozmów opowiada Piotr Wojtiuk - Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie

Inwestor przyciąga inwestora

na uli. Roosevelta, na skrzy-
żowaniu z drogą gminną 
w kierunku zakładu Precon 
Polska. Działania te mają 
zwiększyć bezpieczeństwo 
ruchu w tym rejonie. Wy-
konaliśmy wiele działań, 
aby inwestor mógł zaku-
pić grunty pod tę inwesty-
cję. Proszę mi wierzyć, że 
szczęśliwy finał poprzedzo-
ny był wielomiesięcznymi, 

trudnymi negocjacjami. 

Pełną parą ruszyła już budowa centrum. Ile 
potrwa i kiedy centrum wystartuje?
Budowa rozpoczęła się trzy tygodnie temu 
i będzie odbywała się etapami. Pierwszy, jeśli 
oczywiście pozwolą na to warunki pogodowe, 
ma zakończyć się w kwietniu. Kolejnym etapem 
będzie budowa stacji benzynowej i myjni oraz 
dobudowanie kolejnych modułów do obiektu 
magazynowego. Liczę na to, że obiekt do końca 
przyszłego roku będzie już funkcjonował, tak 
jak jest to przewidziane w projekcie. 

Trzysta miejsc pracy. Czy to jastrowianie znaj-
dą tam zatrudnienie?
Dino Polska deklaruje zatrudnienie około trzy-
stu osób w centrum logistycznym. Trzeba też 
brać pod uwagę, że w obiektach towarzyszących 
będzie kolejnych kilkadziesiąt miejsc pracy. 
Inwestor oczekuje od gminy pomocy w po-
staci ulg podatkowych w pierwszym okresie 
działalności. Priorytetem gminy jest to, aby jak 
najwięcej naszych mieszkańców znalazło prace 
w obiekcie. W drodze negocjacji i stosownych 
porozumień będziemy chcieli, aby ulgi podat-
kowe były uwarunkowane tym, że przynajmniej 
150 – 200 mieszkańców naszej gminy znajdzie 
tam stałą pracę. Trzeba pamiętać, że również 
mieszkańcy sąsiadujących z Jastrowiem gmin 
interesują się centrum logistycznym jako po-
tencjalnym miejscem pracy. 

Do jakich grup zawodowych będzie to oferta? 
Obecnie trwa nabór kadry zarządzającej obiek-
tem, kierowników i kierowników zmianowych. 
Będą to pewnie osoby spoza Jastrowia, któ-
re posiadają doświadczenie zawodowe w tej 
branży. Jednak już na poziomie brygadzistów 

pRoszę mi WieRzyć, że szczęśliWy finał popRzedzony był Wielomiesięcznymi, tRudnymi neGo-
cjacjami - o Rozpoczetej budoWie centRum loGistyczneGo dino polska móWi buRmistRz

W drodze negocjacji 
i stosownych porozumień 
będziemy chcieli, aby 
ulgi podatkowe były 
uwarunkowane tym, że 
przynajmniej 150 – 200 
mieszkańców naszej gminy 
znajdzie tam stałą pracę. 
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Właściciele samochodów cięża-
rowych, ciągników siodłowych, 
przyczep oraz naczep rejestrując 

swoje pojazdy w naszej Gminie mogą osią-
gnąć wymierne korzyści, oszczędzając na-
wet kilkaset złotych na każdym pojeździe. 
Jastrowie położone jest na sty-
ku dwóch dróg krajowych nr 11 i  22 
co powoduje, że jest to znakomite 
miejsce dla funkcjonowania firm trans-
portowych, spedycyjnych i logistycznych. 
Dla zainteresowanych przedsiębiorców 
czekają atrakcyjne tereny inwestycyjne. 
Dostrzegły to już znane firmy, a następni 

i grup potrzebnych w magazynach oferta zosta-
nie skierowana do naszych mieszkańców. Nie 
trzeba mieć specjalnych kwalifikacji. Na pewno 
przyda się kurs obsługi wózków widłowych. 

Kiedy zacznie się nabór pracowników? 
Z informacji, które posiadam, pierwsze nabory 
kadry podstawowej rozpoczną się na przełomie 
lutego i marca. Ogłoszenia pojawią się na stro-
nie internetowej urzędu gminy i miasta, sieci 
Dino Polska oraz w prasie. Na pewno każdy, kto 
chociaż trochę interesuje się sprawami gminy, 
dotrze to tych informacji. 
 
W końcu udało się wykorzystać dobre położe-
nie Jastrowia bezpośrednio przy skrzyżowa-
niu dróg krajowych nr 11 i 22. Dino Polska to 
pierwszy inwestor od bardzo wielu lat, który 
postanowił związać biznesowe plany z Jastro-
wiem. Zabiega Pan o innych? Prowadzone są 
rozmowy, które mogą przynieść podobne ko-
rzyści gminie?
Udało się, chociaż nie było to sprawą łatwą. 
Mimo, że mamy tereny bardzo korzystnie po-
łożone, to większość z nich należy do Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Pierwotnie centrum 
logistyczne planowane było na innej dział-
ce, należącej do ANR w Poznaniu. Ne stało 
się tak, ponieważ zbyt długo ANR zwlekała 
z konkretną decyzją o przeznaczeniu terenu do 
sprzedaży. Później okazało się, że GDKiA nie 
widziała realnej możliwości, aby skomuniko-
wać ten teren z drogą krajową, więc sięgnęliśmy 
po tereny, które były w zasobach prywatnych. 
I tym razem pojawiły się kolejne problemy. 
Część terenów należała do spółki z kapitałem 
niemieckim, która nie prowadziła w Polsce żad-
nej działalności, a atrakcyjne działki były nie-
wykorzystane gospodarczo. Należało dotrzeć 
do tych ludzi, zachęcić ich do sprzedaży i przy 
okazji do uregulowania zaległych podatków 
od nieruchomości na rzecz gminy Jastrowie. 
Odpowiadając na Pani pytanie powiem, że jest 
już zainteresowanie kolejnych inwestorów. Są 
firmy, które współpracują z siecią Dino Polska 
i będą poszukiwały powierzchni magazyno-
wych i biurowych. Po drugiej stronie centrum 
logistycznego i drogi krajowej niebawem roz-
poczną się kolejne prace budowlane. Powstanie 
tam salon oraz serwis dużego przedstawiciela 
kilku znanych firm z branży maszyn rolniczych. 
Szacunkowo ma tam być zatrudnionych ponad 
dwadzieścia osób. Inwestor jest już na etapie 
projektu i kompletowania dokumentacji nie-
zbędnej do uzyskana pozwolenia na budowę. 

Inwestor przyciąga inwestora....
Tak to wygląda. Wyciągamy rękę do inwesto-
rów. Rada Miejska, przy mojej pełnej akceptacji, 
podjęła uchwałę o znacznym obniżeniu podat-
ków dla firm transportowych wraz z począt-
kiem 2016 roku. Wspólnie z radnymi liczymy 
na to, że część przedsiębiorców działających 
w tej branży, zechce przenieść swoją działal-
ność do Jastrowia, ponieważ będzie to dla nich 
poprostu opłacalne. 

Rozmawiała Agnieszka Głyżewska-Klofik 

Niższe podatki  
dla firm transportowych
Gmina i Miasto Jastrowie od stycznia 2016 roku 
znacząco obniżyła podatki od środków transportowych.

przedsiębiorcy planują kolejne inwestycje. 
Efektem tego jest rozpoczęta budowa na 
terenie Jastrowia dużego Centrum Logi-
stycznego, którego otwarcie planowane jest 
w 2016 roku.

Przedsiębiorco porównaj podatki 
w swojej gminie z naszą ofertą !

 Serdecznie zapraszamy do Gminy i Mia-
sta Jastrowie

  Piotr Wojtiuk 
 Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie

Wykaz stawek podatkowych od środków 
transportowych można znaleźć na stronie in-
ternetowej urzędu www.jastrowie.pl i w BIP 
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1. Dofinansowanie przebudowy drogi 
powiatowej 1013 P na odcinku Brzeź-
nica – Sypniewo - 150 tys. zł. 

2. Przebudowa drogi gminnej skrzyżo-
wanie z ul. Roosevelta w Jastrowiu – 
250 tys. zł. 

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego 
wraz z infrastrukturą przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Jastrowiu 
- 600 tys. zł. 

4. Budowa budynku komunalnego na 
usługi społeczne w Jastrowiu  
– 1 mln zł.

5. Budowa kanalizacji deszczowej na 
Osiedlu Jedności Robotniczej i ul. 2 – 
Lutego w Jastrowiu - 350 tys. zł.

6. Rezerwa na inwestycje i wydatki in-
westycyjne – 100 tys. zł.

Wydatki inWestycyjne 
przewidziane w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie w roku 2016

Inwestycje w ramach 
Funduszu sołeckIego

1. Wykonanie chodnika na ul. I Armii 
Woj. Polskiego w Sypniewie – 30 tys.zł

2.  Wykonanie chodnika przy drodze 
gminnej nr. 596 w Brzeżnicy  
– 23 tys. zł

3.  Zakup i montaż siłowni zewnętrz-
nych w Brzeźnicy Kolonii  
– 12,8 tys. zł

4. Wykonanie fragmentu chodnika 
wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku 
- 7 tys. zł

5. Budowa wiaty w Samborsku  
– 18 tys. zł 

6. Wykonanie parkingu przy cmentarzu 
w Nadarzycach - 11 tys. zł

7. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 
w Budach – 11 tys. zł

  W zależności od uzyskanego wyniku fi-
nansowego Gminy i Miasta Jastrowie na 
koniec 2015 roku oraz dostępności środ-
ków pozabudżetowych, przewiduję wpro-
wadzenie kolejnych zadań inwestycyjnych 
do budżetu na rok 2016. 

 Piotr Wojtiuk
 Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie
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Kulturalny FlESZ WYDaRZEŃ

To już za nami: dożynki gminne, inau-
guracja roku artystycznego i koncert Tango 
Fogg, dyktando powiatowe, spotkanie z Jac-
kiem Dziadoszem, Babski Kabaret m.in. 
z Emilią Krakowską, jubileusz zespołu Ka-
linki i wiele innych wydarzeń. Ci, którzy 
byli, pamiętają, a dla tych, którzy być nie 
mogli, pokazujemy, co stracili. 

 

 

XVi poWiatoWe dyktando 
o tytuł mistRza oRtoGRafii 
poWiatu złotoWskieGo  
lauReaci W kateGoRii szkoły 
podstaWoWe - m.WilczeWski, 
a. HałasoWska i j. HaWeto

WRześnioWym konceRtem tanGo foGG - zapomniana piosenka zainauGuRoWaliśmy noWy sezon 
kultuRalny W ośRodku kultuRy W jastRoWiu

spotkanie z księdzem jackiem dziadoszem- ja-
stRoWianinem z pocHodzenia, podRóżnikiem 
i pasjonatem fotoGRafii z WyboRu. fRekWen-
cja 100%

kandydaci do tytułu 
mistRza oRtoGRafii 
poWiatu złotoWskie-
Go 2015. W dyktandzie 
Wzięło udział ponad 
70. uczestnikóW

dożynki 2015. GospdaRzami byli mieszkańcy samboRska. na zdjęciu nasze zespoły ludoWe na 
dożynkoWej scenie
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22 sierpnia na jeziorkach w Podgajach 
odbyły się coroczne zawody wędkarskie             
o Puchar Przewodniczącej Rady Powia-
tu Złotowskiego. Udział w nich wzięło                        
21 drużyn, w tym z Jastrowia: Koło Miej-
sko – Gminne PZW oraz drużyna Urzędu 
Gminy i Miasta. Zwyciężyło Koło Miejskie 
PZW w Złotowie. 

•
6 października w Starostwie odbył się po-

wiatowy etap VIII Ponadpowiatowej Olim-
piady Ekologicznej uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Wśród wyróżnionych jest 
Agata Rafałowicz z Zespołu Szkół Samo-
rządowych w Sypniewie, która tym samym 
awansowała do udziału                               w 
Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Pół-
nocnej Wielkopolski.

•
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utwo-

rzenie, od 1 września 2015 roku, dodatko-
wych oddziałów szkolnych w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym nr 2 w Jastrowiu, 
co wiąże się ze stopniowym uruchomieniem 
budynku B przy ulicy Kieniewicza. Pozy-
tywnie zaopiniowano też  kandydaturę p. 
Michała Pankanina na stanowisko wicedy-
rektora MOW w Jastrowiu.

•
Z okazji 135-lecia działalności OSP w 

Jastrowiu, Zarząd Powiatu przyznał kwotę 
3.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego.

•
W październiku przyznano stypendia za 

wysokie wyniki w nauce : 3 uczniom liceów 
ogólnokształcących, 12 uczniom techników 
i 14 zasadniczych szkół zawodowych. Wśród 
stypendystów znaleźli się uczniowie CKZiU 
- Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrowiu: 
Karolina Mejer i Jakub Skwierawski.

•
 Od 4 stycznia 2016 roku na terenie po-

wiatu prowadzone będą punkty udziela-
jące darmowego poradnictwa prawnego. 
W Jastrowiu punkt ten mieścił się będzie                      
w Urzędzie Gminy i Miasta.

wIeścI z powIatu

Kulturalny 
FlESZ 
WYDaRZEŃ

zespół kalinki z panią baRbaRą szRam - opiekunką zespołu

piękny jubileusz zespołu kalinki i śWięto 
WszystkicH senioRóW

poczucie HumoRu i tekst z dobRą pu-
entą, czyli babski kabaRet old spice 

GiRls. skecze i monoloGi pRzepla-
tane piosenką moGliśmy zobaczyć 

i usłyszeć W ośRodku kultuRy
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zespół kalinki z panią baRbaRą szRam - opiekunką zespołu

Jest nam  bardzo miło, że możemy gościć 
u siebie jastrowianina, który osiągnął wie-
le sukcesów artystycznych, Ciebie Janku. 

Przygotowując się do rozmowy próbowałam 
dotrzeć do Twoich kolegów z podstawówki. 
Naprawdę było mi trudno, ale dowiedziałam 
się od znajomego, że nad Twoim łóżkiem wi-
siała gitara. Skąd u Ciebie pasja muzyczna? Od 
kogo? Jak? W genach?
Tato grał na gitarze. Tato był basem w kwar-
tecie we Lwowie.

Tato miał na imię…
Bazyli. Wszystkie swoje edukacje wykonał 
we Lwowie. I tam też się udzielał artystycznie 
przy okazji zakładając swój band w klubie So-
kół. Nawet było coś takiego, że na początku 

wojny Mieczysław Fogg trafił do Lwowa 
i ojciec ze swoimi trzema kolega-
mi robili za sapport. A mój 
dziadek Eliasz był szefem 
chóru kościelnego, tak 
że widzisz…znikąd to 
się nie bierze.

A Ty? Wziąłeś do 
reki gitarę i już gra-
łeś? Czy uczyłeś się 
w szkole? Bo są ta-
kie osoby, które nie 
znają nut, a grają. To 
Wy też tak mieliście, 
czy chodziliście do szkół 
muzycznych?

Nie. Żaden z nas nie chodził do szkoły muzycznej. 
Jesteśmy samoukami, bo moi obaj bracia też grają. 
To były takie czasy, że właściwie tych szkół to nie 
było. Może ktoś uczył gry na gitarze, ale ja o tym nie 
wiem. W dużych miastach tak, a tu w Jastrowiu nie.

Czyli Twój ojciec i dziadek przyjechali do Jastro-
wia ze Lwowa…
Nie, dziadek już nie żył. Mój ojciec przyjechał tu 

z Przemyśla. Był malarzem artystą, studiował 
w szkole artystycznej we Lwowie na 

wydziale malarstwa. Miał różne 
talenty, ale całe życie przepra-

cował jako księgowy i jako 
kasjer. A to dlatego, że, jak 

Fedorowicz powiedział, 
w  promieniu mniej 
więcej półtora metra 
od niego, czyli jak się-
ga rękami, nie było, nie 
ma i nie będzie komu-
nizmu. Mój ojciec był 

tego samego pokroju 
i jak mu zaproponowali 

pracę w propagandzie, od-
mówił.  Ponieważ odmówił, 

to moja mama z wielkim trudem 
wiązała koniec z końcem. 

No dobrze, to opowiedz teraz o sobie. Podstawówkę 
kończyłeś w Jastrowiu, szkołę średnią w Pile i dalej 
Poznań. Co Cię pognało do Poznania? 
Zdzisiu Nowicki, ojciec chrzestny mojego syna. On 
rok wcześniej skończył ogólniak. Wiesz, powiedział: 
„Przyjdź do nas na ekonomię, założymy zespół”.

Zdzisiu, nieżyjący już, ten który był senatorem, 
a potem ambasadorem w Mongolii.
Nie, on był w Kazachstanie.

W każdym razie Zdzisiu Nowicki Ciebie wyciągnął 
do Poznania. A on grał?
Nie. On śpiewał, ale pomysł założenia zespołu dla 
mnie był  ważny. Pomyślałem, niech to będzie eko-
nomia, niech to będzie górnictwo czy cokolwiek, 
będziemy zakładać zespół. Zespołu nie założyliśmy, 
ale ja od razu wsiąkłem w to życie artystyczne stu-
denckie i tak zostało.

No ale samo życie studenckie, to się nie da żyć. Bo 
potem żona, szybko? 
Nie, nie. Żona bardzo późno i zawsze będę żonie 
dziękował, że jednak zagięła na mnie parol. Ja byłem 
zaprzysiężonym starym kawalerem, nie chciałem 
się wiązać. Jak któraś próbowała mi coś dawać do 
zrozumienia, to od razu mówiłem, że powinienem 
mieć za żonę zakonnicę, która zniesie wszystkie 
moje kaprysy. Ja chciałem być artystą. 

Jeśli jesteśmy już przy rodzinie. Jest żona, jest 
Maciek,  czy musisz podejmować się innych 
prac?

O pierwszych miłościach w Jastrowiu, piosence o naszym 
jeziorze i nagrodzie, której „Mufka” nie dostał. Z Janem 
Błyszczakiem, jastrowianinem mając na koncie wiele 
sukcesów artystycznych rozmawia Alicja Awłasewicz 

Dziękuję Panu za piosenkę
r

e
k

l
a

m
a

żaden 
z nas nie chodził 

do szkoły muzycznej. 
jesteśmy samoukami, bo moi 

obaj bracia też grają. to były takie 
czasy, że właściwie tych szkół to 
nie było. może ktoś uczył gry na 
gitarze, ale ja o tym nie wiem. 

W dużych miastach tak, a tu 
w jastrowiu nie
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Skąd, kilkanaście lat żyłem z grania.

Kiedy nie miałeś rodziny…
Kiedy nie miałem rodziny. Jak się poja-
wiła rodzina, to zawymagano ode mnie 
stabilizacji.

Miano rację…
To jest tak, że w życiu jest na wszystko od-
powiedni czas. Ja młodość wykorzystałem 
maksymalnie, bo grając na gitarze, pisząc 
piosenki byłem przyjmowany przez wszyst-
kie środowiska i miałem tylko jedną zasadę. 
W święta państwowe nie występowałem.

Wtedy.
Tak. Także nie mieli na mnie bata. Ja nie 
śpiewałem w święta państwowe. Ja świętuję 
święta państwowe. 

A  teraz z  jakim środowiskiem jesteś 
związany?

Teraz nie mieszkam w Poznaniu. Moja żo-
na odziedziczyła po rodzicach domek, taką 
ponadstuletnią chałupkę, trudno to nazwać 
domem, ale jest tam spokój.

A gdzie to jest?
Pod Włocławkiem. No 
i  się zawsze chwa-
lę, że ja pochodzę 
z Jastrowia, gdzie 
Leon Kruczkow-
ski przeżył swój 
pierwszy dzień 
wolności, a mo-
ja żona pochodzi 
z Lubrańca, skąd 
pochodził ksiądz 
biskup Lubraniecki, 
który będąc biskupem 
w  Poznaniu zafundował 
pierwszą uczelnię. Tak że i żona 
i ja mamy się czym pochwalić, powołać się na 

wielkie osobowości. 

Jesteśmy przy wspo-
mnieniach, to może 
masz jakieś wspo-
mnienia z  pod-
stawówki? Jakieś 
przeżycie? Może na-
uczyciela jakiegoś?
A  tak, wręczałem 
kwiaty Pani Krucz-
kowskiej , 
k i e d y 
od-

s ł a -
niała tablicę.

Był rok sześć-
dzies iąty…B oże, 
w  którym to ja ro-
ku poszedłem do 
szkoły… pięćdzie-
siąty dziewiąty, 
sześćdziesiąty…

Pamiętasz to zdarze-
nie, a  uroczystości 
szkolne też, czy nie?
Nie. Nie udzielałem 
się. Miałem swoją 

ukochaną panią wy-
chowawczynię, panią 
Hołowiecką, mamę 
Ryśka i Ludwiki. Po-
tem się okazało, że 
tak sobie marzyła, że 
ja będę jej zięciem. 
Wszystkie gazetki 
wykonywałem, bo 
ja od dziecka malo-
wałem, rysowałem. 
Byłem jej bardzo po-
mocną ręką i  lubiła 

mnie. Owszem, w tych rzeczach  się udzie-
lałem, ale akademie, żeby powiedzieć wiersz? 
Zdarzało się, pewnie, że się zdarzało, ale 
niechętnie, bo trzeba było trochę popraco-

wać nad tym.

Może masz wspomnie-
nie związane z miastem, 

niekoniecznie ze szko-
łą, z  miejscem? Ma-
my przecież piękne 
jezioro…
O jeziorze zaśpiewam 
piosenkę.

Wspaniale. Jaki nosi 
tytuł?

„Jezioro, najpiękniejsze 
spośród luster”.

I to jest Twoje ulubione miejsce? 
Może jakaś pierwsza miłość w ulubio-

nym miejscu?
Tych miłości to było sporo, tych pierwszych. 
Ponieważ mieszkając w Jastrowiu nie mieli-
śmy najmniejszego powodu, żeby wyjeżdżać 
na wakacje, a zjeżdżali do nas turyści, różne 
obozy harcerskie, nie harcerskie. Zawsze się 
znalazło kogoś. Oczywiście to były sympatie, 
a nie wielkie miłości.

Dowiedziałam się, że robiliście bardzo wiele 
rzeczy w życiu, ale najwięcej czasu poświęca-
łeś muzyce. To tu się zatrzymajmy. Wcześniej 

powiedziałeś „w tych moich piosenkach”. 
Dużo napisałeś utworów? Jak dokumen-
tujesz swoją twórczość. Wydajesz?
Nie napisałem wiele. Tak jak słyszę, że 
ktoś napisał siedemset wierszy, ktoś tam 

napisał czterysta. Słyszy się, że są tacy, co 
wykonują plan twórczy i co tydzień muszą 
coś napisać…

Teraz więcej ludzi pisze niż czyta.
Podoba mi się, co kiedyś powiedział Po-
niedzielski. Powiedział: „Ja oprócz tego, że 
piszę, to również czytam”.

Kiedy przychodzi Tobie ochota na pisanie, 
kiedy przeżywasz coś smutnego czy kiedy 
przeżywasz euforię, radość?
W moim przypadku znakomita większość 
powstała, kiedy właśnie byłem przygnębiony 
i coś mnie trapiło, kiedy z czymś sobie nie 
dawałem rady. Znajdowałem wtedy upust 
na kartce papieru i strunach gitary. Ktoś to 
nazwał kompaktem. Podobno to słowo po-
chodzi ze średniowiecza. U mnie powstaje 
jednocześnie i tekst i muzyka.

Pamiętasz pomysły czy musisz natychmiast 
nawet w nocy wstać i zapisać, bo zapomnisz?
Trzeba zapisać. Są pomysły, które nie ucie-
kają, ale większość ucieka i jeżeli się na-
tychmiast nie zapisze, nie ma siły, żeby to 
wygrzebać. I wtedy jest wielki problem. 

Powiedz, która z wielu nagród Ciebie naj-
bardziej ucieszyła?  Pewnie wszystkie są 

jan mufka błyszczak Wspominał 
lata sWej młodości spędzone W Ro-
dzinnym jastRoWiu śpieWając m.in. 
piękny utWóR jezioRo

nie 
napisałem 

wiele. tak jak słyszę, 
że ktoś napisał siedemset 
wierszy, ktoś tam napisał 

czterysta. słyszy się, że są tacy, 
co wykonują plan twórczy 

i co tydzień muszą coś 
napisać…
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ważne, ale są takie, które cieszą najbardziej?
Opowiem o takiej, której nie dostałem. Poje-
chałem ze wspomnianą tu piosenką o moim 
jeziorze na giełdę do Szklarskiej Poręby. Tam 
siedziało zacne grono w jury. I Święcicki 
i Kaczmarek i inni. Ja wiedziałem, że moja 
piosenka jest najlepsza ze wszystkich, które 
tam się pojawiły. I nikt mnie nie zauważył. 
Odebrałem to jako wielką krzywdę. Nie po-
winniśmy tu mówić o przykrych sprawach, 
tylko się cały czas chwalić, ale …Dawno się 
z tego wyleczyłem i w zderzeniu z innymi 
sukcesami już dzisiaj wspominam to jako 
drobny epizod. Mogłem się spodziewać, 
że fachowcy siedzący w jury czegoś się tam 
doszukają. Dzisiaj wiem, że nie wszyscy 
słuchają moich tekstów. Bałtroczyk kiedyś 
powiedział zapowiadając mnie: „Wiecie pań-
stwo, gdyby od każdej piosenki Mufki wy-
konanej przy ognisku była złotówka, to ja 
bym się z Mufką jeszcze bardziej przyjaźnił”.

Widać zadowolony jesteś, że ludzie tak mó-
wią. To nagroda, której nie dostałeś, a którą 
dostałeś?
Ostatnio byłem na spektaklu Andrzeja Po-
niedzielskiego, z którym mamy podobne 
poczucie humoru, co poczytuję sobie za 
zaszczyt, a poza tym długo się przyjaźni-
my. Rozpoczynając swój występ powiedział: 
„Proszę państwa są płyty do kupienia. Ja nie 
jestem mistrzem marketingu, ale ja bym ku-

pił”. Ja mam coś podobnego. Załatwię każde-
mu każdą sprawę, oprócz swoich. Miałem już 
kilka razy coś takiego w życiu, że gdybym po-
szedł za uderzeniem, to najprawdopodobniej 
zdobyłbym dużą sławę, ale nigdy się w to nie 
wpuściłem. Zaśpiewaliśmy „Maleńką moją” 
z zespołem B Kompleks i ludzie z ZAKRu 
„kopali” mnie, żebym robił następne pio-
senki  w tym stylu, a ja wolę swoje klimaty, 
swoją poetykę. „Maleńka moja” to był taki 
żart, z którego przez parę lat żyliśmy. Wra-
cam do tematu. Po 40 latach kolega mówi:

 „ty mufka po tylu latach ja sobie za-
dałem trud i przepisałem twoje pio-
senki. ty, to są doskonałe teksty. ja je 
tyle lat śpiewam, ale to się śpiewa po 
wierzchu, a tam masz tyle pięter i je-
żeli ktoś sobie zada trud i zechce po-
czytać, najlepiej parę razy, to poezja”. 

Takie wyznanie sprawiło mi ogromną 
satysfakcję.

I to jest najlepsza nagroda, najbardziej cie-
szy artystę. Odbiorca doczytał się sensu, 
dotarł do clou, przeżył historię. To chyba 
o to chodzi artyście?
To właśnie zależy od odbiorcy. Jeden zaśpie-
wa piosenkę turystyczną, a drugi doczyta, 

co tam chciałem zawrzeć.

Może czasem człowiek odnajduje w Twoich 
tekstach także własne uczucia, których sam 
nie potrafi nazwać.
Niejednokrotnie miałem taką historię, że 
ktoś przychodzi do mnie po koncercie i mó-
wi: „Proszę pana, bardzo panu dziękuję za 
piosenkę, bo jak ja bym umiał napisać, to 
bym tak samo napisał”. 
Widzisz i to jest najlepsza nagroda właśnie, 
bo Tobie o to chodzi.

Patrzę na zegarek i widzę, że za chwilę mu-
sisz pójść do mechanika. To już krótko. Bę-
dę miała wielką przyjemność ciebie dzisiaj 
zapowiedzieć. Proszę powiedz, jak lubisz 
kiedy się Ciebie przedstawia?
Poniedzielski kiedyś z Elą Adamiak mieli 
Przechowalnię, restaurację artystyczną  i tam 
mnie zapowiadał: „Proszę państwa, Mufka 
i jego piosenki. Mufka nie bez powodu, bo 
tak samo ciepły jak jego piosenki”. Tak mnie 
zapowiedział. Jak już skończyłem występ, to 
spytał: „Ty Mufka, a ta Mufka to naprawdę 
się od czego wzięła? 

Od włosów, to wiem. Już wiem, jak się Cie-
bie powinno zapowiadać. Do widzenia się 
na scenie wśród swoich.   
                                                                               

Rozmawiała Alicja Awłasewicz

www.okjastrowie.pl    |    grudzień 2015 11



r e k l a m a

12 grudzień 2015    |    www.okjastrowie.pl



22.00 – 1.00 w rytmIe 
dIsco – dj Luka

QltuRalny RozkłaDQltuRalny RozkłaD jazdy
GRUDZIEŃ
22/12/2015 Jasełka, WDK Sypniewo 
27/12/2015 Koncert Wędrująca Kolęda 
pod choinkę, sala widowiskowa Ośrodka 
Kultury w Jastrowiu 
31/12/2015-01/01/2016 Pożegnanie 
Starego Roku i powitanie Nowego Roku, 
amfiteatr miejski w Jastrowiu 
od 15/12/2015 r. wystawa obrazów 
i zdjęć Jana Pawła II autorstwa Karoliny 
Szyman - Piórkowskiej w Ośrodku Kultury 
w Jastrowiu

STyCZEŃ
06/01/2016 Noworoczny Koncert Kolęd 
i Pastorałek, sala widowiskowa Ośrodka 
Kultury w Jastrowiu 
10/01/2016 WOŚP Ośrodek Kultury 
w Jastrowiu, świetlice wiejskie w gminie 
Jastrowie 
13/01/2016 Wystawa Fotograficzna 
uczestników projektu Jastrowie wczoraj, 
dziś i jutro- projekt BZ WBK Tu mieszkam, 
tu zmieniam, sala widowiskowa Ośrodka 
Kultury w Jastrowiu 
19/01/2016 Zabawy muzyczne „Jaka to 
melodia?” ferie w WDK Sypniewo  
18-29/01/2016 Ferie zimowe w Ośrodku 
Kultury; zajęcia stałe, kreatywne, 
muzyczne, wokalne, taneczne 
21/01/2016 Pokaz z wężami, sala 
widowiskowa Ośrodka Kultury 
w Jastrowiu
22/01/2016 Teatr - A niech to gęś kopnie- 
wyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu 
01/2016 Dzień babci i dziadka, WDK 
Sypniewo 
01/2016 Spotkanie z kosmetyczką, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu 
01/2016 „Turniej mistrzów” - zajęcia dla 
dzieci przy stole do gier towarzyskich, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu 
01/2016 „Herbatka dla babci i dziadka”, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu 
01/2016 Ferie w Klubie od malucha do 
seniora: zajęcia z decoupagu, malowanie 
na szkle, ponadto projekcja filmu dla 
dzieci; Seniorzy: spotkanie przy kawie 
i dobrym filmie; Bezpieczeństwo- 
spotkanie z policjantem  
01/2016 Ferie w Filii bibliotecznej 

w Sypniewie: Stworki/potworki; zajęcia 
plastyczne do klas 1-3; Śnieżne kule: 
zajęcia plastyczne dla klas 4-6; Gry 
edukacyjne/ planszowe: spotkanie dla 
uczniów gimnazjum; Zimowe pejzaże 
przestrzenne obrazki – zajęcia plastyczne  
01/2016 Akant Pitrasi, świetlice wiejskie

 

luty
02/02/2016 Rocznica powrotu Jastrowia 
do macierzy, głazopomnik przy ul. Wojska 
Polskiego 
11.02.2016 r. koncert Johna Portera, 
sala widowiskowa Ośrodka Kultury 
w Jastrowiu  
13/02/2016 Światowy dzień radia – 
wystawa starych odbiorników, WDK 
Sypniewo  
16/02- 17/02/2016 Wielkanocne 
warsztaty plastyczne z Akantem, WDK 
Sypniewo 
23/02/2016 Międzynarodowy 
Dzień Pomocy Potrzebującym, 
współpraca z Caritasem i Pchli Targ, WDK 
Sypniewo 
02/2016 Spotkanie autorskie 
z podróżnikiem w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Jastrowiu 
02/2016 Kurs pierwszej pomocy Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jastrowiu  
02/2016 „Zakochany dzień kota”- 
konkursy i zajęcia plastyczne, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jastrowiu 
02/2016 Seniorzy: Profilaktyka zdrowia 
i zdrowego odżywiania – spotkanie ze 
specjalistą od żywienia, Klub od malucha 
do seniora  
02/2016 „Sleeve face” – zintegruj 
się z okładką zajęcia fotograficzno- 
warsztatowe dla młodzieży, Filia 
biblioteczna w Sypniewie 
02/2016 Akant Pitrasi świetlice wiejskie
 

MarzEC
01/03/2016 Ogłoszenie 
konkursu wielkanocnego, WDK Sypniewo 
03/2016 XI Gminny Konkurs Piosenki 
Polskiej, WDK Sypniewo 
03/2016 Dzień kobiet, WDK Sypniewo 
08/03/2016 Kabaret Formacja Chatelet, 

sala widowiskowa Ośrodka Kultury 
w Jastrowiu 
11/03/2016 Dzień sołtysa, WDK 
Sypniewo 
21/03/2016 Przywitanie wiosny–ognisko. 
Międzynarodowy dzień słońca WDK 
Sypniewo 
22/03/2016 Rozstrzygnięcie konkursu 
wielkanocnego WDK Sypniewo 
23-24/03/2016 Wielkanocne wianki, jajka 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu 
03/2016 Wystawa z okazji dnia kobiet, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu 
03/2016 Pisanki, zające wielkanocne; 
Seniorzy: wspólne malowanie pisanek 
Klub od malucha do seniora 
03/2016 Kobieta z książką – kreatywne 
spotkanie dla kobiet na Dzień Kobiet. Filia 
biblioteczna w Sypniewie  
03/2016 Jajko czy kura – warsztaty 
świąteczne/ wykonywanie ozdób na 
stół wielkanocny, Filia biblioteczna 
w Sypniewie  
03/2016 Akant Pitrasi, świetlice wiejskie

KWIECIEŃ
04/04/2016 Spotkanie autorskie dla 
dzieci młodszych z Joanną Krzyżanek, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu 
12/04/2016 Warsztaty teatralne 
dla młodzieży (dzieci)-spotkanie 
organizacyjne- Teatrzyki Kukiełkowe WDK 
Sypniewo  
29/04/2016 Międzynarodowy Dzień 
Tańca, WDK Sypniewo 
04/2016 Warsztaty rękodzieła  
(morowe teściowe), WDK Sypniewo  
04/2016 Wieczory z karaoke  
(raz w mies.) WDK Sypniewo  
04/2016 Spotkanie z dietetykiem Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jastrowiu  
04/2016 Wyjazd do teatru, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jastrowiu 
04/2016 Zajęcia z bibułą, krepiną 
(kwiaty); Seniorzy: zajęcia z quillingu, 
Klub od malucha do seniora 
04/2016 „Zaprojektuj ekologiczną torbę 
na książkę” – warsztaty dla młodzieży, 
Filia biblioteczna w Sypniewie  
04/2016 Czytanie uskrzydla – zajęcia 
interdyscyplinarne z książką, Filia 
biblioteczna w Sypniewie  
04/2016 Akant Pitrasi, świetlice wiejskie
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celem naszego projektu jest zaanga-
żowanie dwóch grup wiekowych: 
młodzieży w wieku 13-15 lat oraz 

osób dorosłych 50+. Dzięki temu chcie-
libyśmy zwiększyć aktywność społecz-
ną mieszkańców naszej Gminy i Miasta 
Jastrowie oraz dodać nowego kolorytu 
wspólnej przestrzeni.

EfEktEM DzIałań ProJEktowych 
Ma być zaGoSPoDarowaNIE PrzE-
StrzENI MIEJSkIEJ, czylI wSPo-
MNIaNa wczEśNIEJ GalErIa MIEJSka 
Na MurzE. 
Na murze pojawią się wielkoformato-
we fotografie przedstawiające Jastrowie 
w trzech odsłonach: wczoraj, dziś i jutro. 
Każdy z tych okresów opatrzony zostanie 
odpowiednio zdjęciami archiwalnymi dla 
wczoraj, aktualnymi dla dziś oraz wizją 
graficzną dla jutra. Fotografie zostaną 
wybrane spośród zdjęć z domowych ar-
chiwów przyniesionych przez uczestni-
ków oraz na podstawie wykonanych zdjęć 
podczas warsztatów fotograficznych. 

W październiku i listopadzie odbyły 
się warsztaty fotograficzne, które popro-
wadził Wojciech Ostapowicz- fascynat 
przyrody, miejskich przestrzeni oraz 
obiektywu. Profesjonalne aparaty, pasja 
instruktora i ogromne chęci uczestni-
ków przełożyły się na interesujące kadry. 
Wybraliśmy 4 najciekawsze fotografie 
ukazujące cztery różne miejsca dawnego 
Jastrowia oraz ich dzisiejszy wizerunek.

Przed nami warsztaty grafiki kompute-
rowej, podczas których marzenia przekute 
w wizję przyszłości danych miejsc Jastro-
wia wykreśli grafik Karol Bobkowski. 
Młodzież i seniorzy poznają tajniki grafiki 
komputerowej, dzięki którym nauczą się 
m.in. obróbki zdjęć w celu poprawienia 
ich jakości. Owocem warsztatów fotogra-
ficznych i graficznych będzie zbiorowa 
wystawa fotograficzna uczestników pro-
jektu, na którą zapraszamy 13 stycznia 
2016r. do sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury. 

Podczas dotychczasowych działań od-
było się również ciekawe spotkanie Ja-

Jastrowianie to ludzie napływowi z wielu 
regionów Polski, którzy osiedlili się w naszym 
mieście tworząc wielokulturowy charakter te-
go terenu. Poprzez powyższe działania marzy 
nam się zacieranie braku ciągłości kulturowej, 
braku poczucia lokalności i odpowiedzialności 
za miejsce w którym żyjemy. Stąd idea pro-
jektu Tu mieszkam, tu zmieniam.

zMIENIaMy    
Ośrodek 
Kultury 

w Jastrowiu jako jeden 
z kilkuset organizacji w Polsce 

został Laureatem konkursu 
Fundacji Banku Zachodniego 
WBK S.A. W ramach projektu 

Tu mieszkam, tu zmieniam 
stworzymy miejską 

galerie na murze 

JaStrowIE

r e k l a m a

14 grudzień 2015    |    www.okjastrowie.pl



pomoc osoBom uzaLeŻnIonym 
I Ich rodzInom

Gminna komisja profilaktyki  
i Rozwiązywania problemów alkoholo-
wych w jastrowiu -  i piętro pok. nr 12 i 13

64-915 jastrowie, ul. żymierskiego 79;  
tel. 67 266 22 11 wew. 34,15 
(od poniedziałku do piątku w godz. od 
7.30 do 15.30)

 
punkt informacyjno-konsultacyjny  
w jastrowiu (wsparcie terapeuty  
uzależnień, psychologa) 

64-915 jastrowie, ul. kieniewicza 45  
(terminy dyżurów specjalistów dostępne 
są na tablicach ogłoszeń oraz stronie 
 inter. www.jastrowie.pl) 

pomoc osoBom doznajĄcym 
przemocy oraz 
sprawcom przemocy

punkt interwencji kryzysowej funkcjo-
nujący w miejsko - Gminnym ośrodku 
pomocy społecznej w jastrowiu ofe-
ruje wsparcie terapeuty, psychologa 
i prawnika.

64-915 jastrowie, ul. kieniewicza 19,  
tel. 67 266 25 26 (terminy dyżurów spe-
cjalistów dostępne są na tablicy ogłoszeń 
w m-Gops oraz na www.jastrowie.pl)

 
komisariat policji w jastrowiu – 
67 265 03 30  oraz 997  lub 112

 
telefon zaufania – poznań 61 853 16 16

niGdy nie jest za póŹno  
aby poWiedzieć nie!

masz  pytanIe? 
szukasz pomocy?
zastanawIasz sIę jakĄ  
Formę wsparcIa wyBrać? 
czekamy na cIeBIe!
             

strowie z pocztówki- spacer ulicami miasta. 
Przewodnikiem był Dariusz Górzny. Czło-
wiek, który ze swojej pasji do miejsc i eks-
ponatów dotyczących Jastrowia już dawno 
uczynił ciekawy sposób na życie. Dzięki 
temu poznaliśmy historię budynków, któ-
rych już nie ma, miejsc, których charakter 
zmienił się diametralnie oraz obejrzeliśmy 
eksponaty pochodzące np. z fabryki cygar 
mieszczącej się dawniej w Jastrowiu. Ten 
wirtualny spacer pomógł uczestnikom spoj-
rzeć z innej perspektywy na nasze miasto, 
co wykorzystali podczas fotografowania.

zwIEńczENIEM całEGo ProJEktu bę-
DzIE oDSłoNIęcIE fotoGrafII I otwar-
cIE PIErwSzEJ GalErII w JaStrowIu 
PoDczaS MaJowych uroczySto-
ścI zwIązaNych z NaDaNIEM Praw 
MIEJSkIch NaSzEMu królEwSkIEMu 
MIaStu.

Jastrowie wczoraj, dziś i jutro to zapro-
szenie wszystkich mieszkańców do wspól-

nego, aktywnego działania na rzecz naszego 
miasteczka, aby stało się ciekawą i urzekającą 
wizytówką nas samych. To pierwszy krok 
do wspólnego dialogu między pokoleniami, 
do wymiany doświadczeń z marzeniami. 
Zaś sam mur to nie tylko galeria i piękne 
z dozą sentymentu fotografie, ale przede 
wszystkim nić łącząca dwa skrajne wedle 
siebie pokolenia i czasy, w których przy-
szło żyć. Aktywność, zaangażowanie i żywy 
kontakt z historią skłaniają do działania, by 
zmieniać na jeszcze piękniejsze Królewskie 
Miasto Jastrowie. 

tekst, fot. Karolina Frączek

W czerwcu tego roku przy Ośrod-
ku Kultury powołaliśmy do ży-
cia chór. Do współpracy nad 

jego tworzeniem zaprosiliśmy jastrowian-
kę Marię Mateję, absolwentkę Akademii 
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy. Celem naszym jest nieść 
radość, więc zamiast jej poszukiwać, po-
stanowiliśmy sami dać sobie powody do 
radości – mówi dyrygentka. Chórzyści spo-
tykają się na próbach w co drugą sobotę 
miesiąca  o godz. 18.00 w sali widowisko-
wej Ośrodka Kultury w Jastrowiu przy ul. 
Kieniewicza 50. Intensywnie pracujemy nad 
rozwojem swoich umiejętności wokalnych. 

Poszerzamy horyzonty muzyczne poprzez 
błyskawiczne rozbudowywanie  repertuaru 
o różnorakim zabarwieniu – dodaje dyry-
gentka. W tej chwili pracujemy w żeńskiej 
obsadzie, dlatego też nasze szeregi są wciąż 
otwarte na nowe osobowości i głosy, także 
męskie. Marzymy o pełnym czterogłoso-
wym brzmieniu – zaprasza Maria Mateja. 
W październiku chór wybrał swoją nazwę - 
Gaudium, co znaczy radość. I z przesłaniem 
radości poszukiwanej w muzyce chórzyści 
chcą realizować swoją pasję, przy okazji 
dając nam powody do radości ze słuchania 
pieśni w ich wykonaniu. 

A. Glyżewska-Klofik

Gra Ci w sercu? Gra Ci w duszy? Niech usłyszą to i uszy. Zapraszamy  
wszystkich chętnych na próby chóru do Ośrodka Kultury w Jastrowiu  

GauDIuM = radość
cHóR Gaudium - msza śW. podczas obcHodóW śWięta niepodleGłości W kościele W samboRsku
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Po 15.00 Plac Jana Pawła II wypełniony 
był po brzegi. Dzieci z niecierpliwo-
ścią oczekiwały przyjścia najważniej-

szego tego dnia Świętego Mikołaja. Zanim 
jednak gość specjalny przywitał się z mi-
lusińskimi, jego pomocnicy ze Stowarzy-
szenia Miłośników Motocykli Brzeźnica 
w czerwonych czapkach wjechali na swoich 
maszynach. Wcześniej grupa mikołajowa 
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go nr 2 odbębniła wszystkim jastrowianom 
rozpoczęcie jarmarku. Na placu stanęły 
kramy z ręcznie robionymi ozdobami świą-
tecznymi, a w powietrzu unosił się zapach 
pierogów, pierników i domowego ciasta. 
Każdy tego dnia mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Scenę opanowały dzieci. Świątecznych 
prezentacji wysłuchaliśmy w wykonaniu 
artystów z Przedszkola Samorządowego 
w Jastrowiu, przedszkoli niepublicznych 
Motylek i Zaczarowana Kraina. Nie zabrakło 
uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jastrowiu, którzy świątecznymi piosenka-
mi i różdżkami zasygnalizowali zaświecenie 
miejskiej choinki. 

Z kolędowym repertuarem zaprezentował 
się chór Gaudium z Jastrowia pod kierow-
nictwem Marii Matei. Ponadto wystąpi-
ły solistki z Ośrodka Kultury w Jastrowiu 
uczący się śpiewu  w Powiatowym Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej u Aldony Chamarczuk. 
Wystąpiły Dziordanki u boku z Agnieszką 
Ramucką-Jeż, a także siostry Drożdżowskie 
i uczniowie Mariusza Czai. Taneczne show 
pokazali młodzi tancerze ze szkoły tańca 
TOP TOYS, a świąteczne zamieszanie za-
kończył pokaz teatru ognia z Krajeńskiego 
Ośrodka Kultury. Na wszystkich, którzy 6 
grudnia prezentowali się na scenie i mieli 
odwagę śpiewać i tańczyć czekały upominki. 
A tych, którzy przyszli oklaskiwać młodych 
artystów, Mikołaje częstowali słodkościami.  

Podczas Jarmarku poznaliśmy również 
zwycięzców konkursu  Choinkowa Bomba 
ogłoszonego przez OKJ. Wpłynęło prawie sto 
pięćdziesiąt prac w sześciu kategoriach wie-
kowych. Najwięcej ręcznie robionych cho-
inkowych bombek na konkurs dostarczyli... 
dorośli. Komisja konkursowa z Ośrodka 
Kultury w Jastrowiu przyznała w każdej 

kategorii trzy wyróżnienia oraz nagrodę 
główną – bon o wartości 100 zł - wyłonio-
ny w drodze losowania spośród wszystkich 
uczestników konkursu. Szczęśliwy los wy-
grał Tomasz Bednarek.   

 
dorośLI:  
1. elżbieta kozłowska  
2. zofia Walenciejczyk  
3. elżbieta magda  
 
gImnazjum:  
WyRóżnienie – patrycja tarasewicz  
1. agnieszka jarząb  
2. julia piec  
3. monika kędzierska  
 
szkoła podstawowa kLasy 4-6:  
WyRóżnienie – dominik augustyniak  
1. patrycja Hałuszko  
2. marta klupś  
3. katarzyna burdelak  
 
szkoła podstawowa kLasy 1-3:  
1. karina lisiecka  
2. zuzanna kwilińska  
3. julia strapczuk  
 
przedszkoLe:  
WyRóżnienie – teresa pawłowska  
1. iwo żywicki  
2. alicja ślusarska  
3. Hanna zakielarz  
 
ŻłoBek:  
1. blanka lewandowska  
2. maja ściepura  
3. igor karszow  
Gratulujemy. 

Tekst i zdjęcia Agnieszka Głyżewska-Klofik  

6 grudnia Plac Jana Pawła II w Jastrowiu kipiał 
świąteczną atmosferą. Na środku placu stanęła 
choinka, a po zmroku zapłonęła świąteczna 
iluminacja. Jarmarkiem Mikołajkowym rozpoczęliśmy 
radosny czas oczekiwania na Boże Narodzenie

choinkowa bomba! 

mikołaj W dRodze do odpalenia śWiątecznej 
iluminacji

ucznioWie szkoły podstaWoWej W jastRoWiu śpieWem i Różdżkami dali syGnał do odpalenia 
miejskiej cHoinki
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W Jastrowiu prowadzą zajęcia ta-
neczne od 2011. W swojej ofercie 
proponują m.in: taniec nowo-

czesny dla dzieci i młodzieży, techniki tań-
ca: hip hop, house, break dance, popping, 
locking, dancehall, waacking, krump, salsa, 
zajęcia akrobatyki i fitnessu gimnastyczne-
go, kursy i szkolenia taneczne, taniec dla 
nowożeńców “Pierwszy Taniec”, zajęcia dla 
dorosłych zumba fitness. 

W Jastrowiu dzieci i młodzież swoje 
umiejętności taneczne rozwijają w 5 gru-
pach tanecznych.

grupa najmłodsza mInI to dzieci 
do 5 lat. Najbardziej żywiołowa i energetycz-
na, z poczuciem nie tylko fantazji. Dzieci 
z ogromną chęcią do ruchu, tańca i zabawy. 
Niebywałe akrobacje to ich specjalność. Za-
jęcia w tej grupie to doskonały początek, by 
móc pewnie wejść na scenę z kolejną wyższą 
stopniem trudności grupą.

grupa akcja to dzieci w wieku od 
6 do 8 lat. Najodważniejsze w wyrażaniu 
swej energii, fantazji scenicznej oraz kre-
acji. Najliczniejsza grupa młodych tan-
cerzy, która podczas różnych wydarzeń 
dawkuje nam ogromne emocje. Uczest-
niczka tej grupy, Zosia powiedziała nam: 
„… lubię chodzić na tańce, bo jak ktoś 
nie umie tańczyć to tu musi przyjść”. 
Rodzice również angażują się podczas wy-
stępów, a szczególnie wtedy, kiedy potrzebne 
jest wsparcie przed sceną. Mama Ady wy-
brała właśnie te zajęcia dla swojej córki, żeby 
zaszczepić w niej pasję taneczną.

grupa reakcja obejmuje dzieci w wie-
ku od 9 do11 lat. Swoje umiejętności rozwi-
jają tu dzieci, które swoją przygodę z tańcem 
zaczęły w grupie Akcja. Popularność zajęć 
przyciąga także nowe talenty dotąd ukrywa-
ne w zaciszu domowym. To w tej grupie spo-
tkały się dwie siostry Hania i Marysia, które 
z tańcem miały już do czynienia w grupie 
Akcja. Zapytane tuż przed zajęciami, co lubią 
najbardziej mówią: „…fajne są rozgrzewki 
i nowe układy taneczne.” O swojej trenerce 
Marysia mówi, że …jest kochana, bo się 
o nich troszczy i daje im talent. W przy-
szłości chciałyby wziąć udział w talent show. 
Tego dziewczynkom i wszystkim małym 
i większym tancerzom życzymy.

grupa metIx to reprezentanci mło-
dzieży, wśród której dominują dziewczę-
ta. Odważne, wysportowane i niezwykle 
utalentowane Martyna, Iga, Laura oraz 
Gosia z  zafascynowaniem opowiadają, 
jak długo tańczą i dlaczego. Dla Marty-
ny to sposób na życie, bo kocha tańczyć.  
I to właśnie ona tańczy najdłużej w tej gru-
pie, bo od samego początku. O sobie mówią, 
że są jak jedna taneczna rodzina. Słysząc mu-
zykę nie mogą się nie ruszać. Autorytetem 
w dziedzinie tańca jest dla nich Pani Maja, 
która wyzwala pozytywne wibracje. Teraz 

doskonalą się pod okiem Kamila Kułaka 
i Eweliny Nidzgorskiej.

messa sQuad to mini formacja do lat 
11, która doskonali się w tańcu hiphopo-
wym. Uczestnikami są dziewczęta i chłopcy 
wyłonieni z grupy Reakcja. To jest siedmio-
osobowa grupa, dynamiczna, pełna energii 
i ciekawa nowych choreografii oraz stylów 
tańca. 

Obecnie trenerami naszych tancerzy są: 
Ewelina Nidzgorska i Kamil Kułak, którzy 
kształcą, kto wie, może przyszłe gwiazdy 
talent show. 

Pani Ewelina z  tańcem związa-
na od najmłodszych lat. Tancer-
ka i  choreograf specjalizująca się 
w stylach tańca takich jak dancehall, hip hop. 
Uczestniczyła w warsztatach z: Shabba-Doo 

(waacking, locking), Kanon (new style), 
Dedson (new style). Finalistka programu 
Mam Talent 2, finalistka programu „Got To 
Dance - Tylko Taniec” TV POLSAT. Taniec 
i praca z dziećmi, młodzieżą, zajęcia zumby 
to moja pasja, sposób na życie i to, co bar-
dzo kocham. 

Kamil Kułak- tancerz, nauczyciel i chore-
ograf, specjalista stylu breakin’ (break dance). 
Finalista programu Mam Talent 2. Zajął 1. 
miejsce w Bboying (break dance) podczas 
Mistrzostw Polski Częstochowa 2008 oraz 
2. miejsce w Mistrzostwach Polski fed. IDO 
Break Dance Lublin 2014.

Grupy biorą udział w licznych pokazach 
w Jastrowiu, Złotowie czy Koszalinie. Dzieci 
i młodzież uczestniczą w warsztatach tanecz-
nych, szkoląc swój warsztat. Wyjeżdżają na 
zawody taneczne. W tym roku rywalizowali 
w Mistrzostwach Polski, m.in Marysia Ma-
zur, Zuzanna Chmielewska i Tatiana Zakie-
larz Reakcji. 

Nasze grupy co roku osiągają sukcesy, np. 
podczas Przeglądu Dziecięcych Zespołów 
Artystycznych im. Cecylii Igiel w Jastrowiu. 
Od kilkunastu lat Szkoła Tańca organizuje 
obozy letnie i zimowe, w których tancerze 
z Jastrowia również biorą udział. 

 Dzieci i młodzież wkładają dużo zaan-
gażowania, pracy i wysiłku w treningi. Nie 
spędzają całych dni przed komputerem. Za-
chęcamy rodziców do organizowania cza-
su wolnego swoich pociech w ten aktywny 
taneczny sposób.

tekst Karolina Frączek, fot. Kamil Kułak

ONI SĄ 
non stop  
on TOP !

Szkoła 
Tańca Top 

Toys istnieje od 1996 
roku. Jej założycielami 

są Anna i Marcin 
Dubrownikowie. Głowna 

siedziba mieści się 
w Koszalinie
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Autorką nowego logo Ośrodka Kultu-
ry w Jastrowiu jest Katarzyna Neska, 
jastrowianka, absolwentka Liceum 

Plastycznego w Poznaniu, Instytutu Wzor-
nictwa w Koszalinie i Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku na kierunku architektura 
wnętrz, artystka, obecnie stażystka w Ośrod-
ku Kultury w Jastrowiu. 

czym kierowała się pani tworząc nowy 
znak okJ?
Kierowała mną przede wszystkim potrzeba 
nadania świeżego, nowoczesnego, niemniej 
jednak uniwersalnego wizerunku instytucji. 
Logo obowiązujące dziś jest przestarzałe i nie-
atrakcyjne. Nie wyraża też charakteru działal-
ności OKJ, a powinno i to właśnie  zawarłam 
w zaprojektowanym przez siebie znaku.

Jak wyglądał proces twórczy?
Pracę zaczęłam od tworzenia mapy myśli, któ-
ra polega na graficznym przedstawianiu sko-
jarzeń i haseł, jakie nam się nasuwają podczas 
analizy tematu, co usprawnia pracę i rozwi-
ja kreatywność. OK gromadzi wiele działań 
artystycznych, skupia muzyków, plastyków, 
tancerzy, promuje spektakle, więc pierwsze 
skojarzenia obrazowały dosłownie – pędzelek, 
gitarę, trąbkę. W dalszej drodze ewoluowały do 
formy bardziej abstrakcyjnej – niedosłownej, 
która symbolizuje multidziałalność ośrodka.

Nowe logo, co postanowiła Pani w nim 
zawrzeć?
Miałam trudne zadanie. W jednym znaku 
powinnam zawrzeć specyfikę OKJ. Ośro-
dek promuje zarazem muzykę, taniec, sztuki 
plastyczne, jak i spektakle teatralne. Zatem 
postawiłam na sygnaturę będącą zabawną 
kompozycją. Sygnatura będąca  połączeniem 
liter OKJ jest swoistym symbolem, obserwa-
torem życia kultury, uważnym słuchaczem, 
znakiem wstecz – przypominającym o obec-
ności tradycji, lampką wina towarzyszącą 
wernisażom. Są to skojarzenia osób, które 
zapoznały się z odświeżonym wizerunkiem 
siedziby. Nie ukrywam, iż jestem bardzo za-
dowolona. Znak spełnia swoją rolę. Zawarte 
kolory: czerwień oraz błękit odzwierciedlają 
dynamizm, gotowość do zmian, a przy tym 
stabilność i siłę.

Na początku liceum plastyczne, po-
tem instytut wzornictwa, w końcu aSP. 
konsekwentnie realizuje pani swoje 
marzenia. a dlaczego akurat kierunek 
architektura wnętrz?

Od zawsze przyglądałam się otoczeniu. Anali-
zowałam sytuację zastanawiając się nad zmia-
nami, kreowaniem otoczenia, które przecież ma 
wpływ na nas.  Moim zdaniem architektura, 
w tym wnętrz, jest najszerszą z dziedzin pla-
stycznych-artystycznych. Przestrzeń, w której 
się znajdujemy, ma na nas ogromny wpływ, 
a mi zależy, aby poprawiać jej jakość.  Popra-
wić jakość życia innych ludzi.

Pracuje pani nie tylko przy 
komputerze. Ma pani rów-
nież sporo własnych prac. 
Jaki temat sprawia pani 
najwięcej przyjemności?
Bardzo bliski jest mi rysunek. 
Mam duszę grafika. Cenię so-
bie precyzyjne wykonanie, ale 
najistotniejsze jest, aby było 
nasycone emocjonalnością. 
Moim zdaniem, sztuka po-
winna wyzwalać w ludziach 
emocje, silne emocje. Jeśli nie 
przechodzimy obok obrazu 
obojętnie, to znaczy, że ma on 
potrzebną sobie energię. Do-
ceniam warsztat, ale z obrazem 
jest, jak z człowiekiem, pozba-
wiony duszy nie egzystuje.

to kiedy zobaczymy pani prace w okJ?
Trudne pytanie ;). Teraz nie jestem w stanie 
sprecyzować czasu. Zdradzę jedynie, że pracu-
ję nad nowym tematem. Niedługo na pewno 
podzielę się swoimi pracami.
Nowe logo Ośrodka Kultury wraz z począt-
kiem nowego roku będzie można obejrzeć 
również na nowej stronie internetowej OKJ 
www.okjastrowie.pl 

Rozmawiała Agnieszka Głyżewska-Klofik 

Jak cię widzą, tak cię piszą, a że Ośrodkowi 
Kultury zależy na dobrym wizerunku, to w nowy 
rok wchodzimy ze zmienionym logo, nową, 
przejrzystą i atrakcyjną stroną internetową

w nowy rok z nowym logo

kataRzyna neska
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zIeLone gry

Biblioteki i organizacje pozarządowe po-
stanowiły zaangażować młodzież do gier 
przyrodniczych. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Jastrowiu również wyszła z taką 
inicjatywą.  Mamy do zaoferowania trzy gry 
ekologiczne: Grę z Klimatem 2.0, Ropę z Ca-
tanu i Władcy Doliny. Są one skierowane 
głównie do młodzieży gimnazjalnej, ponad-
gimnazjalnej oraz akademickiej. Głównym 
założeniem jest dociekanie, w jaki sposób 
nasze decyzje wpływają na otaczające nas 
środowisko. Tematyka, która jest poruszana, 
dotyczy nowych inwestycji oraz rozbudowy 
infrastruktury w zależności od danego sie-
dliska, od obszarów leśnych, po krajobraz 
dolinny. Poruszane są przede wszystkim 
problemy związane z katastrofą ekologicz-
ną oraz w jaki sposób może ona wpłynąć 
na bioróżnorodność. Młodzi ekolodzy pod-
czas gry mogą wykazać się wiedzą z zakresu 
biologii oraz geografii i starać się odbudo-
wać dane siedlisko poprzez kompensację 
przyrodniczą. Swoje poczynania można 
obserwować po każdej przebytej rundzie 
w postaci raportów. Gry są dostępne w na-
szej bibliotece. Zapraszamy wszystkich nie 
tylko do wspólnej zabawy, ale także i nauki.   

Magda Kowgan

W ramach projektu „Aktywne i twór-
cze jesienne wieczory” Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego 
w Jastrowiu zorganizowała drugi etap za-
jęć jogi.     Działania projektowe odbywają 
się w hali widowiskowo-sportowej już od 
października do stycznia przyszłego roku. 
Zajęcia prowadzi dr Maria Stróżyk- wykła-
dowca Akademii Wychowania Fizycznego 
im. E. Piaseckiego, a także kierownik Mię-
dzyuczelnianego Studium WF i Akademii 
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu. Następny nabór rusza od lute-

go. Zapraszamy i zachęcamy do wspólnego 
udziału, bo naprawdę warto!

W ramach tego samego projektu w bi-
bliotece odbyły się zajęcia tworzenia biżu-
terii metodą sutasz. Poprowadziła je Sylwia 
Mróz. Podczas zajęć Panie tworzyły broszki, 
wisiorki, kolczyki a także realizowały wła-
sne pomysły. Spotkania nie tylko pozwoliły 
na poznanie nowych technik plastycznych 
i rękodzielniczych, ale przede wszystkim 
umożliwiły nawiązaniu nowych znajomości. 

Magda Kowgan

Oprócz możliwości  cotygodniowego wy-
pożyczania książek w przedszkolach, malu-
chy odwiedzają naszą bibliotekę w ramach 
akcji „ Przedszkolaki w bibliotece”. Ciii-

Wraz z nowym rokiem zarówno bibliote-
ka w Jastrowiu jak i filia biblioteczna w Syp-
niewie przygotowały ciekawą ofertę dla 
mieszkańców naszej gminy

Już w styczniu zaprosimy dorosłych na 
spotkanie z  kosmetyczką, która udzieli 
wskazówek, jak dbać o siebie i jak najdłu-
żej zatrzymać młody wygląd. Seniorom za-
proponujemy spotkanie z  przedstawicielem 
policji, który poradzi, jak nie paść ofiarą 
oszustwa różnymi metodami, co w ostat-
nim czasie zdarza się nagminnie. Dla naj-
młodszych przygotowaliśmy bardzo ciekawą 
propozycję aktywnych ferii.

W lutym ciekawym wydarzeniem będzie 
spotkanie autorskie z podróżnikiem, a kim 
będzie nasz gość, na razie nie zdradzamy. 
Ponadto w obu bibliotekach zorganizujemy  

kursy pierwszej pomocy - zajęcia praktycz-
ne, które skutecznie nauczą najważniejszych 
zachowań podczas zakrztuszenia, omdlenia, 
zasłabnięcia, nagłego zatrzymania krążenia 
oraz  innych wypadków. Seniorów zapro-
simy na spotkanie ze specjalistą zdrowego 
stylu życia, który udzieli porad w zakresie 
dbania o zdrowie, radzenia sobie w choro-
bie, jak i zdrowego odżywiania. Dzieci będą 
mogły uczestniczyć  w imprezie pt. „Za-
kochany dzień kota”. Natomiast biblioteka 
w Sypniewie zaprosi młodzież do udziału 
w warsztatach  fotograficznych „ Sleeve face”.

Marzec to czas przedświąteczny i wów-
czas zaprosimy wszystkich chętnych do obej-
rzenia wystawy pt. „Kobieta…” oraz  udziału 
w warsztatach wyrobu dekoracji i pisanek 
wielkanocnych.  Ogłosimy także konkurs 

na ekslibris biblioteki. Będzie to okazja do 
zaprezentowania swoich umiejętności gra-
ficznych. Filia biblioteczna w Sypniewie 
zorganizuje imprezy pt. „Kobieta z książką” 
– kreatywne spotkanie dla kobiet z okazji 
ich święta oraz „Jajko czy kura” – warszta-
ty  świąteczne.

Informujemy Państwa tylko o części  im-
prez i wydarzeń, które będą się  odbywały się 
w bibliotekach. Będzie ich znacznie więcej. 
O wszystkim czytajcie, Państwo,  na naszej 
stronie www.mbp.okjastrowie.pl,  facebo-
oku  oraz w miejscu  bibliotek.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzania 
nas oraz do udziału w proponowanych wy-
darzeniach. Gwarantujemy, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

Bożena Puzio

Rodzice i opiekunoWie małycH 
dzieci. kolejny sezon otWaRty.

mbp w jastrowiu zaprasza do Grupy zaba-
wowej na zajęcia ogólnorozwojowe dla 
dzieci do lat 3 pozwalające odkrywać ra-
zem świat wszystkimi zmysłami. 
spotykamy się w każdy piątek 11.00 – 
12.30. szukajcie nas na stronie interneto-
wej i fanpage’u. zapraszamy

nowy rok – nowe  atrakcje w BIBLIotece

przedszkoLakI w BIBLIotece chutko to trzeba być u góry, gdzie są książ-
ki, a w sali Grup Zabawowych szalejemy 
z chustą animacyjną, bum bum rurkami, 
farbami itp. Biblioteka to dobre miejsce dla 
człowieka małego i dużego. 

Beata Jaśniewicz
  

aktywne I twórcze jesIenne wIeczory…
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Nadarzyce (Nadoricze, Naderitz, Ro-
derzyca, Rederitz) wzmiankowa-
ne są jako wieś kościelna nad Piłą 

(Piławą) na północ od Wałcza, północny-
-zachód od Jastrowia. Przywilej lokacyjny 
Nadarzyc pochodzi z 17 kwietnia 1589 roku, 
jednak już wcześniej osiedlali się tu niemiec-
cy chłopi. Inne źródła mówią, że żyli tam 
Slawischekossathen. W roku 1631 Nada-
rzyce nawiedził wielki pożar, który strawił 
20 domów i tylko nieliczne zabudowania na 
obrzeżach miejscowości ocalały.

Jak podaje Józef Łukaszewicz w „Opi-
sie historycznym kościołów parochialnych 
w dawnej diecezyi poznańskiej” kościół 
katolicki pod wezwaniem świętej Lauren-
cji w Nadarzycach „był pierwiastkowo pa-
rochialny. Wizyta Strzałkowskiego z roku 
1628 utrzymuje, że go heretycy, tj. protestan-
ci na powrót odzyskali. Był to więc kościół 
katolicki przed reformacyą. W roku 1628 
kościół w Nadaryczu był drewniany i da-
chówką pokryty”. O szkole w Nadarzycach 
wspomina w roku 1641 wizyta Branickiego: 
„około kościoła znajduje się dom czyli szko-
ła, przeznaczona dla uczących się dzieci; po 
spaleniu się poprzedniej, jeszcze niezupełnie 
wykończona. Rektorowi szkoły obowiązany 
jest każdy chłop dawać corocznie po czwartej 
części korca żyta”.

W roku 1885 Nadarzyce liczyły 1189 
mieszkańców, z czego 724 katolików, 11 
żydów i 454 ewangelików. Słownik geo-
graficzny Królestwa Polskiego podaje, że 
w Nadarzycach w roku 1886 znaleziono 
garnek ze złotymi i srebrnymi monetami 
z XVII wieku wraz z 6 srebrnymi kulkami 
wielkości orzecha włoskiego i kilkoma nie-
bieskimi kamieniami.

Nadarzyce wchodziło w skład miejsco-
wości połączonych w roku 1908 koleją na 
trasie Jastrowie-Czaplinek. Podróż do Ja-
strowia trwała około 70 minut. 

obEcNIE NaDarzycE to MalowNIcza 
MIEJScowość PołożoNa w okolIcach 
wIJącEJ SIę rzEkI – PIławy. rzEkę za-
lIcza SIę Do NaJbarDzIEJ atrakcyJ-
Nych Szlaków kaJakowych PolSkI. 
zE wzGlęDu Na StoSuNkowo ła-
GoDNy Nurt PolEcaNa JESt oSoboM 
rozPoczyNaJącyM SwoJą PrzyGoDę 
z kaJakarStwEM.

Na północ od Nadarzyc znajdują się cen-
ne przyrodniczo Zalewy Nadarzyckie. Te 
sztucznie rozlewiska rzeki Piławy utwo-
rzone przed II wojną światową stanowiły 
część umocnień Wału Pomorskiego. Budo-
wany przez Niemców w latach 30. system 
fortyfikacji miał na celu ochronę granicy 
wschodniej III Rzeszy i osłonę koncentracji 
wojsk do uderzenia na Polskę. W 1935 ro-

z kaRt HistoRii

W 1885 roku Nadarzyce 
liczyły 1189 mieszkańców, 
z czego 724 katolików,  
11 żydów i 454 ewangelików

ku ukończono rozbudowę głównej pozycji 
opartej o naturalne przeszkody terenowe, 
wielkie kompleksy leśne, tereny bagniste, 
rzeki, jeziora, zapory wodne oraz sztuczne 
kanały. W okolicy Nadarzyc Wał Pomorski 
upamiętniają liczne żelbetonowe bunkry 
i jazy forteczne. Na zachód od wsi znajduje 
się system umocnień stworzony pomiędzy 
jeziorami: Miechówek, Nadarzyckie Długie, 
Busino Małe, Busino Duże, Dobre. W lu-
tym 1945 roku toczyły tu się zacięte walki 
o przełamanie Wału Pomorskiego.

Przy końcu zalewów znajduje się mała 
elektrownia wodna, powstała obok ponie-
mieckiego bunkra. Nad rzeką natrafimy na 
kolejne pamiątki minionych czasów - spina-
jący brzegi rzeki stalowy most, pozostałość 
po trasie kolejowej Jastrowie – Czaplinek.

warto zobaczyć 
Za wsią rzeka prowadzi przez zalesione, 

niemal bezludne tereny Pojezierza Wałec-
kiego. Na całym odcinku Piława meandru-
je nie pozwalając ani na chwilę nudzić się 
kajakarzom. Szerokie ok. 5-metrowe koryto 

rzeki ma średnią głębokość od 1 do 1,5 m. 
Przy wypłyceniach bieg rzeki przyspiesza, 
a pod kajakiem przez krystalicznie czystą 
wodę widać piaszczyste dno.

 Dobrze zachowane zróżnicowane eko-
systemy torfowisk i starorzecza stanowią 
o dużych walorach krajobrazowych doliny. 

Ponadto na trasie natrafimy na przewró-
cone przez bobry pnie drzew. Nieustannie 
towarzyszył nam będzie ptasi śpiew oraz 
szum przybrzeżnych olszyn. Rzeka otoczona 
borami sosnowymi jest doskonałym miej-
scem do gniazdowania ptasich drapieżników 
jak i mniejszych ptaków śpiewających. Wy-
dry i bobry też nie należą tu do rzadkości. 

Także miłośnicy wędkarstwa znajdą tu 
coś dla siebie. Leśny odcinek Piławy to pra-
wie 20 km czystej rzeki pstrągowo-lipienio-
wej. Można tu również złowić szczupaka, 
okonia, klenia czy płoć. Wypłycenia to do-
skonałe stanowiska dla muszkarzy.

Niemal równolegle do rzeki biegnie histo-
ryczny brukowy dukt. Choć droga z uwagi 
na zły stan techniczny zamknięta jest dla 
pojazdów silnikowych, doskonale nadaje 
się na wycieczki rowerowe. Na poboczach 
drogi rosną aleje lip równie starych jak sa-
ma droga. Niektóre z nich osiągają wymiary 
drzew pomnikowych.

Piotr Kozłowski 

nadaRzyce na staRej pocztóWce

NaDarzycE  
WIeŚ KOŚCIeLNA

www.okjastrowie.pl    |    grudzień 2015 21



Imieniny patrona myśliwych św. Huberta 
obchodzone 3 listopada są w wielu miej-
scach Polski okazją do kultywowania 

tradycji i obyczajów łowieckich. Nie inaczej 
jest w gminie Jastrowie, najbardziej lesistym 
terenie Wielkopolski. Z blisko siedemdzie-
sięcioprocentową lesistością znajdujemy 
się w czołówce kraju (średnia Polski to ok. 
30%). Umowny trójkąt Jastrowie – Wałcz – 
Piła niemal w całości pokrywają bory zwane 
Puszczą nad Gwdą. 

Sosnowe lasy przecina szereg rzek i rze-
czek tworzących doskonałe warunki dla tu-
rystów, kajakarzy, amatorów grzybobrania, 
wędkarzy czy myśliwych. 

Wśród kół łowieckich gospodarujących 
na tym terenie na szczególną uwagę zasłu-
guje Koło Łowieckie Literatów Polskich 
„Pióro”. Sercem i siedzibą obwodu łowiec-
kiego koła literatów była i jest leśniczówka 
na Smolarach, niewielkiej osadzie zatopio-
nej wśród lasów. 

Smolary, położone 8 km od Jastrowia, 
3 km od drogi krajowej nr 22, to osada 
o wielowiekowej historii. Przypuszczalnie 
już w 1660 roku Smolary wymieniane są 
w lustracji jako Poterzywnik. W czasach 
zaborów dwie części osady nosiły nazwę 
Ober i Unter- Theerofen. Na skraju lasu znaj-
duje się niewielki ewangelicko-augsburski 
cmentarzyk. Woda płynąca z utworzonych 

Leśniczówka, w której gospodarzami byli państwo 
Zofia i Paweł Magdowie, była świadkiem wielu 
łowieckich triumfów, gawęd i spotkań. Nie sposób 
wymienić wszystkich literatów tu polujących

Dzik po literacku

na Płytnicy zalewów napędza nie-
wielką turbinę produkującą prąd.

 Leśniczówka, w której go-
spodarzami byli państwo Zofia 
i Paweł Magdowie, była świadkiem 
wielu łowieckich triumfów, gawęd 
i spotkań.

 O  wyjątkowości „Pióra” 
świadczą nietuzinkowi ludzie 
wchodzący w jego skład i polu-
jący na terenie przylegających do Smolar 
lasów. Nie sposób wymienić wszystkich li-
teratów tu polujących. Skupię się zatem na 
kilku postaciach, z których rozpoznawal-
nością nie powinien mieć problemu żaden 
z czytelników niniejszego artykułu. 

Polował tu IGor NEwErly – autor po-
wieści i opowiadań, słuchowisk radiowych 
i scenariuszy filmowych. Na podstawie jego 
„Pamiątki z Celulozy” Jerzy Kawalerowicz 
nakręcił w 1953 roku film „Celuloza”. Ne-
werly pracując w Związku Literatów Pol-
skich zajmował się głównie młodzieżą, m.in. 
recenzował pierwsze teksty i opowiadania 
Marka Hłaski. 

Do koła lItEratów NalEżał rów-
NIEż MIchał SuMIńSkI – kaPItaN żEGlu-
GI wIElkIEJ, DzIENNIkarz, alE PrzEDE 
wSzyStkIM GoSPoDarz ukazuJącEGo 
SIę w latach 70. I 80. ProGraMu tElE-
wIzyJNEGo „zwIErzyNIEc”. Pokolenie 
dzisiejszych 30 i 40-latków z pewnością 
pamięta słowa czołówki programu: „I ku-
dłate i łaciate, pręgowane i skrzydlate. Te, 
co skaczą i fruwają na nasz program zapra-
szają”. Sumiński niejednokrotnie w swoich 
audycjach przedstawiał wydarzenia umiej-
scowione na Smolarach. Opowieści kończyły 
się tuż przed momentem, w którym padał 
strzał wielkiego łowczego. 

W roku 2013 koło obchodziło 60-lecie. 
Z tej okazji odsłonięto na terenie obwodu 
pamiątkowy obelisk poświęcony Michało-
wi Sumińskiemu oraz wszystkim członkom 
koła, którzy odeszli do „krainy wiecznych 
łowów”. 

kolEJNą cIEkawą PoStacIą PoluJą-
cą Na SMolarach był kazIMIErz wIN-
klEr – MyślIwy, alE GłówNIE PISarz 
I koMPozytor, autor takIch SzlaGIE-
rów Jak: „GDy MI cIEbIE zabrakNIE”, 
„o MNIE SIę NIE Martw”, „PIErwSzy 
SIwy włoS”, „tych lat NIE oDDa NIkt” 
czy „DozwoloNE oD lat oSIEMNaStu”. 
Swoje łowieckie przygody opisał Winkler 
w zbiorze opowiadań pt.: „Pogłaskać kolan-
ko” oraz we wspomnieniach zatytułowanych 
„Gdy mi Ciebie zabraknie…”. Obie książki 
przedstawiają bogactwo przyrody tych te-
renów. Również bogactwo kulinarne. Poza 
lasami bogatymi w jelenie, dziki czy zające 
Winkler pozostawał pod szczególnym uro-
kiem kuchni pani leśniczyny Zofii Mag-
dy, której poranny twarożek oraz naleśniki 
z serem lub konfiturami, a każdy wielkości 
talerza, stanowiły o atrakcyjności łowiska. 
Michał Sumiński natomiast był amatorem 
smażonych rydzów. 

Biesiadowanie przy czerwonym winie 
i pieczystym nierzadko kończyło się w póź-
nych godzinach nocnych, nierzadko okra-
szano je opowieściami i wspólnym śpiewem.

Być może dziki podawane dziś w restau-
racji Folklor są potomkami tych szczęśliw-
ców, którym udało się uniknąć spotkania 
oko w oko z Newerlym, Sumińskim czy 
Winklerem.

Piotr Kozłowski 
Zdjęcie pochodzi z archiwum prywatnego 

państwa Elżbiety i Marka Magdów

1978 Rok - micHał sumiński z poRożem byka 
W leśniczóWce smolaRy

„Kiedy po pewnym czasie przyjechałem 
ponownie do Smolar, wybrałem się, korzy-
stając z olśniewającej pełni, na tak zwana 
piątkę, gdzie jak przypuszczałem, mogły 
się jeszcze ostać resztki tamtego byka. Pod-
chodziłem wolniutko, na miękkich nogach, 
uwzględniwszy uprzednio kierunek wia-
tru. Mimo jednak ostrożności usłyszałem 
w pewnej chwili gwałtowny tupot i kilka 
dzików przemknęło przez drogę, kryjąc 
się natychmiast w pobliskim młodniku.”

Fragment opowiadania Kazimierza 
Winklera pt. „Dzik mojego życia” po-
chodzi ze zbioru „Pogłaskać kolanko”  

Wydawnictwo Łowiec Polski,  
Warszawa 1993 r. 

cudze chwalicie...
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spływ pIławĄ

22  sierpnia  odbył się spływ  kajakowy  
Piława 2015, w  którym  udział  wzięło 30 
osób. Organizatorem spływu  był Urząd  
Gminy i  Miasta  Referat  SPRiT.  Trasa  spły-
wu  biegła rzeką Piławą  z Bornego  Sulinowa 
do  Nadarzyc. Uczestnicy  spływu  mogli  
podziwiać piękną  przyrodę oraz   budow-
le hydrotechniczne  powstałe w  latach 20.  
XX  wieku. Spływ  zakończono  wspólnym  
ogniskiem z  poczęstunkiem w ECEiR w  
Nadarzycach.

 spartakIada  senIora
11 września  na  „orliku”  odbyła  się  

II  Spartakiada  Seniorów.  Blisko 80  „se-
niorów’  rywalizowało w różnych konku-
rencjach. Oprócz  sportowej walki dobrze 
się bawili. Organizatorzy imprezy: Urząd   
Gminy i Miasta Referat SPRiT, PZERiI, 
PZKS przygotowali  szereg  konkurencji 
sportowych: prowadzenie  kijem do uniho-
keja  piłki tenisowej w  slalomie, narciarz, 
bieg  w  dwójkach z  piłką  rehabilitacyjną 
trzymaną  głowami, marsz po skrzynkach, 
rzut  beretem do  bramki,  tor przeszkód,  
gra  w  bule. Przygotowane były  również  
konkurencje  indywidualne: rzuty do  ko-
sza, strzelnica  polowa,  rzutki do  tarczy. 
Na  zakończenie Piotr Wojtiuk – Burmistrz 
Gminy i Miasta Jastrowie wręczył  nagrody. 
Wszyscy zgodnie  stwierdzili, że nieważne 
są  miejsca na podium, ale liczy się dobra 
zabawa i na pewno spotkają się za rok. Ca-
łą imprezę poprowadzili Krystyna Błońska 
i Andrzej  Kasprzak. Sędziami  dyscyplin  
sportowych  byli Wiesław Puzio i Ryszard 
Ludewicz.

jastrowskIe  przełaje
12  października  z ramienia Urzędu Gmi-

ny i  Miasta Referat  SPRiT  po  raz  kolejny  
zorganizował  biegi  przełajowe dla  szkół 
podstawowych i  gimnazjów z całej gminy  
Jastrowie. Przy  pięknej jesiennej  pogodzie 
w  16  biegach udział  wzięło  386  dzieci.

haLowy  turnIej orLIka   
z  okazjI  śwIęta 
nIepodLegłoścI

14  listopada w  jastrowskiej  hali  odbył 
się  turniej  halowej  piłki  nożnej  chłop-
ców  rocznika  2005 i młodsi. Do rywalizacji  
stanęło 8  zespołów z  Wałcza, Szczecinka, 
Okonka, Piły, Debrzna, ze Złotowa 2 dru-
żyny i  oczywiście z Jastrowia. Grano  w  2 
grupach  „każdy z każdym”, a następnie o   
miejsca. Nasza drużyna po  zajęciu  pierw-

szego  miejsca  w  grupie  spotkała się z dru-
żyną  MKS  AP Debrzno zwyciężając   2:0. 
Organizatorem  turnieju  był  UGiM oraz  
Polonia  Jastrowie

kLasyFIkacja  turnIeju:

I miejsce  polonia  jastRoWie 
II miejsce mks ap debRzno 
III miejsce  football  academy  piła

król  strzelców   
-  andrzej  chomej  z okonka 
najlepszy bramkarz  
– mateusz  kaczmarczyk    z debrzna

rozpoczęcIe  xVII edycjI  aLhpn
13 listopada  wystartowała XVII edycja 

Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. W  
rozgrywkach udział bierze  14  zespołów: 
10 w  lidze  II i 4  w  lidze   I. Kolejki  ligowe   
odbywają  się  w  każdy  piątek w godzinach 
17:00 -21:30. Zakończenie  rozgrywek prze-
widziane  jest na 26  lutego 2016.

ze sportowych aren
zapowIedzI Imprez 
sportowych
19.12.2015 - Xi memoriał  ks.  antoniego 
czernuszewicza  turniej halowej piłki noż-
nej ministrantów  i księży, policjantów, na-
uczycieli, urzędników.

29.12.2015 - sylwestrowy  turniej  piłki 
nożnej  żaków rocznik 2008/2009.

17.01.2016 – puchar  ligi  XVii edycji  
alHpn

18-29.01.2016 - ferie  zimowe na  
sportowo

06.02.2016 - XXV  turniej  piłki  siatkowej 
o puchar  burmistrza

17.02.2016  - Gala  sportu 2015

19.03.2016  - Viii  maraton  jastrowski

16.04.2016 - puchar  Wielkopolski  nordic 
Walking 

druŻyna orLIków 
poLonII jastrowIe  

Drużyna  Orlików  Polonii  Jastrowie chłop-
ców  urodzonych w  2005 i  2006 roku  bierze  
udział w  wielu turniejach piłkarskich. W swojej  
kategorii  wiekowej w  rozgrywkach prowadzo-
nych przez  OZPN Piła w  rundzie wiosennej 
zajęli2. miejsce w grupie, natomiast po rundzie 
jesiennej zajmują  miejsce1. Zdobyli 36 pkt, 
strzelili 46 bramek, stracili 2. We wrześniu wy-
grali mocno obsadzony turniej w Szczecinku  

„Memoriał  Czesława Lisa”. Zwyciężyli w tur-
nieju piłki halowej w Jastrowiu z okazji Święta 
Niepodległości. W grudniu i styczniu ekipa 
Ryszarda  Ludewicza weźmie udział w  kilku-
nastu turniejach w  Szczecinku, Wronkach, 
Wapnie, Trzciance. W czasie ferii zimowych 
duża część zawodników wyjedzie na obóz do 
miejscowości Podczele k. Kołobrzegu.  Dzięki 
ofiarności  rodziców oraz sponsorów młodzi 
piłkarze otrzymali nowe  stroje sportowe. 

Referat Sportu, Promocji, Turystyki i Rekreacji
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
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...to więcej niż

HOTEL
RESTAURACJA

JASTROWIE UL. GRANICZNA 3
67 266 37 52 , 662 193 676

WWW.UROCZYSKO-JASTROWIE.PL

ORGANIZUJEMY:
- WESELA
- PRZYJĘCIA KOMUNIJNE
- CHRZCINY
- IMPREZY RODZINNE I OKOLICZNOŚCIOWE
- IMPREZY ZAKŁADOWE
- SZKOLENIA I KONFERENCJE- SZKOLENIA I KONFERENCJE
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