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Najserdeczniejsze życzenia
pięknych, pełnych ciepła i magii, 

niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia,
które przyniosą radość i wzruszenie

oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym Roku

składają:
Magdalena Wójcicka

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łebie
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Łebie

Andrzej Strzechmiński
Burmistrz Miasta Łeby

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łebie
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9 grudnia 2018 roku w Łebie zorgani-
zowano już po raz XX święto dorsza  

pn. Festiwal Pomuchla w ramach odpu-
stu św. Mikołaja – patrona ludzi morza. 
Organizatorami tego jubileuszu byli: Pa-
rafia pw. WNMP w  Łebie, Gmina Miej-
ska Łeba, LOT Łeba-Błękitna Kraina oraz 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickie-
wicza w Łebie.

Celebracja tego święta rozpoczę-
ła się uroczystą mszą świętą w  parafi  
pw. WNMP w Łebie. Nabożeństwo uświet-
nił występ orkiestry dętej Morskiego Od-
działu Straży Granicznej z Gdańska.

Następnie wszyscy goście udali się na 
halę widowiskową Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Łebie, gdzie 
zaplanowano dalsze uroczystości, m.in. 
Festiwal Kulinarny połączony z  jar-
markiem rękodzieła. Wszystkich przy-
byłych gości powitał Burmistrz Miasta 
Łeby – Andrzej Strzechmiński, proboszcz 
o. Mariusz Legieżyński oraz Magdalena 
Wójcicka, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w  Łebie. Wyróżniono i  nagrodzo-
no łebskich rybaków za pracę włożoną 
w realizację inwestycji ochrony brzegu 
morskiego w Łebie oraz zaangażowania 

na rzecz lokalnej społeczności oraz oso-
by i instytucje, które w poprzednich la-
tach były odpowiedzialne za organizację 
tego festiwalu.

Tradycja odpustu św. Mikołaja nawią-
zuje do kultu tej ryby sięgającego okresu 
średniowiecza. Podczas tego wydarzenia 
można było spróbować lokalnej i regio-
nalnej kuchni. Restauratorzy oraz oso-
by prywatne rywalizują w  konkursie 
kulinarnym, podczas którego prezento-
wane są potrawy z dorsza przygotowane 
w dwóch kategoriach: kuchnia domowa 
i kuchnia restauracyjna.

Łebskie Święto dorsza 
największą imprezą kulinarną 
w naszym regionie!
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Komisja jurorska nagrodziła autorów 
najsmaczniejszych potraw nagrodami 
rzeczowymi, a pozostali uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe tabliczki.

W kategorii kuchnia restauratorska\
profesjonalna:

I miejsce zajął – Hotel Wodnik za „Pod-
wędzane polędwiczki z dorsza”,

II miejsce zajął – Przystań Łeba Resort & 
 Restaurant za „Jacht z dorsza”,

III miejsce zajął – Restauracja Faleza za 
„Gołąbki z dorsza”.

W  kategorii kuchnia domowa\ama-
torska:

I  miejsce zajął – Stół parafialny za 
„Orzeźwiające ceviche”

II miejsce zajął – Stół parafialny za 
„Dorsz w ognistym sercu”

III miejsce zajęła – Pani Dorota Kruk za 
„Dorsz w mleczku kokosowym”.

Wyróżnieniem PRODUKT ROKU posta-
nowiono nagrodzić potrawę „Jacht z dor-
sza” wykonaną przez załogę restauracji 
Portu Jachtowego „Przystań Łeba Resort 
& Restaurant”. Natomiast Wielka Kapitu-
ła Księstwa Łeba otrzymała nagrodę od 
Prezesa LGD Dorzecze Łeby za „najlepszą 
potrawę regionalną”. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
degustacja potraw z dorsza, zupy rybnej 
oraz śledzika po łebsku, które rozdawa-
ne były przez harcerzy. Loterię fanto-
wą przygotował oddział Caritasu z Łeby. 
Organizatorzy nie zapomnieli także 
o  najmłodszych, dla których przygoto-
wano wiele atrakcji, m.in. zabawy i kon-
kursy z animatorem, malowanie twarzy 
oraz stoisko plastyczne, na którym dzie-
ci mogły wykonać ręcznie własne ozdo-
by świąteczne. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się także pokaz iluzji w wykonaniu 

Magika Marcusa i jego pięknej asystentki. 
Swoimi umiejętnościami zachwycili nie 
tylko dzieci ale też dorosłych.

Główną atrakcją był występ Anny Jur-
ksztowicz, która szybko znalazła wspólną 
więź porozumienia z publicznością.

W  imieniu organizatorów pragnie-
my podziękować wszystkim sponsorom, 
darczyńcom oraz osobom prywatnym, 
którzy pomogli w organizacji tego wspa-
niałego przedsięwzięcia.

tekst i fot. Michał Sałata

Relacja
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I miejsce w kategorii kuchnia profesjonalna /
restauratorska XX Festiwalu Pomuchla otrzymała 
Restauracja Książęca (Hotel Wodnik) za potrawę 
„Podwędzana polędwiczka z dorsza na pure 
z topinambura i jabłek z musem chrzanowo-
bazyliowym”

Rozmawiałem z  Panem Radosławem 
Duda – szefem kuchni Hotelu Wodnik

Michał Sałata: – Jaką potrawę Pan przy-
gotował? 

Radosław Duda: – Przygotowa-
łem potrawę o  nazwie „Podwędzana 
polędwiczka z  dorsza na pure z  topi-
nambura i  jabłek z  musem chrzanowo-

-bazyliowym”(szczegółowy przepis 
poniżej).

Michał Sałata: – Jakich składników użył 
Pan aby ta potrawa z dorsza nabrała takie-
go aromatu i smaku? 

Radosław Duda: – Najważniejszym 
składnikiem jest świeża ryba. Tego nie-
zwykłego smaku dodaje z pewnością topi-
nambur. Wiele osób może nie wiedzieć co 
to w ogóle jest. A jest nim warzywo, które 
już co raz rzadziej wykorzystuje się w kuch-
ni. A szkoda! Bo właśnie ono nadaje potra-
wom subtelnego aromatu i  smaku oraz 
wiele, wiele innych składników i przypraw.

Michał Sałata: – Nie raz, już Państwo 
braliście udział w konkursie kulinarnym 
organizowanym w ramach Festiwalu Po-
muchla. Jak ocenia Pan na przestrzeni lat 
poziom konkursu?

Radosław Duda: – Mogę śmiało powie-
dzieć, że poziom konkursu z roku na rok 

rośnie. Organizatorzy w tym roku napraw-
dę się spisali w związku z całą organizacją 
tego festiwalu.

Oprac. I fot. Michał Sałata

Przepis na „podwędzaną polędwiczkę 
z dorsza”

Składniki:
• gruby filet z dorsza,
• topinambur,
• buraczki,
• serek ALMETTE
• bazylia, chrzan, cebula, rozmaryn, pieprz, sól, ziele angielskie, liść laurowy
• cytryna, 

Przygotowanie:
Z dorsza wykroić polędwiczki. Zamarynować w wodzie mineralnej na kilka go-

dzin. Następnie natrzeć pieprzem, solą i rozmarynem i wędzić w temperaturze 
50 stopni przez około 3 godziny aby następnie zwiększyć temperaturę do 90 stop-
ni na kolejną godzinę. Topinambur miksujemy z jabłkami na pure. Doprawiamy 
sokiem z cytryny i solą. Serek Almette łączymy z chrzanem i bazylią dla smaku. 
Buraczki marynujemy w zalewie słodko-kwaśnej przez około 1 dobę. 

Przepis: Radosław Duda – szef kuchni Hotelu Wodnik 
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I miejsce w kategorii kuchnia domowa /
amatorska XX Festiwalu Pomuchla otrzymała 
Pani Lidia Gierczak – Stół parafialny za potrawę 
„Orzeźwiające ceviche z dorsza”

Rozmawiałem z Panią Lidią Gierczak re-
prezentującą Stół parafialny „Wspól-

nota EFFATHA”

Michał Sałata: – Jaką potrawę Pani przy-
gotowała? 

Lidia Gierczak: – Przygotowałam potra-
wę o nazwie „Orzeźwiające ceviche z dorsza” 
w dwóch odsłonach. Podstawą tego dania 
jest oczywiście �let ze świeżej ryby, który to 
na kilkanaście godzin marynujemy w soku 
z cytryny bądź limonki (szczegółowy prze-
pis poniżej).

Michał Sałata: – Skąd pomysł na tą po-
trawę? 

Lidia Gierczak: – Wiele inspiracji 
w swojej kuchni czerpię z licznych podróży. 

Michał Sałata: – W konkursie kulinar-
nym w ramach Festiwalu Pomuchla wzięła 

Pani udział po raz pierwszy. Co Pani sądzi 
o tej imprezie? 

Lidia Gierczak: – Impreza bardzo in-
teresująca. Z pewnością wpływa na to ten 

wyjątkowy klimat przedświąteczny związa-
ny także z odpustem św. Mikołaja. Myślę, że 
Łeba jest odpowiednim miejscem aby „świę-
to dorsza” odbywało się właśnie tu. 

Oprac. I fot. Michał Sałata

Orzeźwiające „ceviche” z dorsza.
Główną rolę odgrywa bardzo świeża 

surowa ryba .

Składniki:
• 400 g świeżego dorsza 
• 1 mała czerwona cebulka
• 1 papryczka chilli
• 1 awokado
• 1 mango (opcjonalnie)
• 3 limonki
• garść kolendry
• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

Rozpoczynamy od przygotowania 
ryby. Z filetów z dorsza usunąć skórę 
i oczyścić filet z ości. W tym celu moż-
na użyć pęsety. Oczyszczoną rybę kro-
imy wzdłuż, a potem w kostkę 1,5 cm x 
1,5 cm i wrzucamy do miski. Pokrojoną 
rybę zalewamy świeżo wyciśniętym 

sokiem z limonki i odrobinę solimy. Na-
stępnie mieszamy. Okładamy do lodów-
ki. W międzyczasie kroimy papryczkę 
chilli i mango w bardzo drobną kostecz-
kę. Kroimy także kolendrę. Wszystko 
wrzucamy do miski z rybą i dokładnie 
ze sobą mieszamy, to pozwoli na przej-
ście ryby wszystkimi smakami. Rybę 
marynujemy w soku z limonki oraz do-
datkami około 3 godzin. To sprawi, że 
ryba „ugotuje się na zimno”. Ważne aby 
kawałki ryby były takiej samej wielko-
ści, aby równo się „gotowały”. Maryno-
wanie ryby w soku z limonki spowoduje, 
że białko się zetnie, a mięso ryby stanie 
się białe. Kiedy ryba będzie już biała, na-
leży wyjąć ją i odsączyć z zalewy. Doda-
jemy pokrojoną w drobną kosteczkę lub 
piórka cebulę czerwoną. Mieszamy. Na 
koniec dodajemy pokrojone w kostecz-
kę awokado. Ceviche bardzo dobrze 

prezentuje się jako przystawka, poda-
na w szklanych naczynkach. Ale jeżeli 
nie mamy takowych, możemy podawać 
również na zwykłym talerzu.

Bardzo ważne! Pamiętajcie żeby ce-
viche podawać dobrze schłodzone, 
wtedy smakuje naprawdę wybornie. 
Wszystkie smaki wspaniale się uzupeł-
niają, a ryba „ugotowana na zimno” jest 
wtedy idealna do spożycia. 

Uwaga: zamiast avocado i mango moż-
na dodać łyżkę utartego imbiru i  ły-
żeczkę utartego czosnku. Otrzymamy 
wówczas bardziej wytrawną wersję ce-
viche. Lidia Gierczak 

Wspólnota modlitewna Effatha
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Rozmawiałem z Hubertem Plucińskim 
i Patrykiem Początko menadżerami 

Restauracji „Przystań Resort & Restau-
rant” w Porcie Jachtowym.

Michał Sałata: – Co Was zainspirowało 
przy wymyśleniu tej potrawy? 

Hubert Pluciński: – Bardzo nam za-
leżało, aby potrawa, którą przygotujemy 
była nie tylko smaczna ale też innowacyj-
na. Żeby wzbudziła zachwyt i zainteresowa-
nie komisji jurorskiej a także publiczności. 
A z racji tego, że znajdujemy się w naszej 

pięknej Łebie no i oczywiście w Porcie Jach-
towym to wybór nie mógł być inny i padło 
na jacht.

Michał Sałata: – Ile czasu trwało przy-
gotowanie tej potrawy? 

Patryk Początko: – Cały nasz zespół czu-
wał nad najdrobniejszymi szczegółami. Na 
wykonanie tej potrawy poświęciliśmy oko-
ło 12 godzin. 

Michał Sałata: – Czy zdradzicie jakich 
składników użyliście, oczywiście poza dor-
szem? 

Patryk Początko: – Na wierzchu znalazł 

się mus z pieczonej dyni. Ponadto mus z oli-
wek czarnych oraz szpinak.

Michał Sałata: – Jak pod względem orga-
nizacyjnym oceniacie XX edycję Festiwalu 
Pomuchla? 

Hubert Pluciński: – Impreza na bardzo 
wysokim poziomie. Dobrze, że lokalne pod-
mioty gastronomiczne mogą się pokazać 
i  pochwalić swoimi umiejętnościami ku-
linarnymi. 

Oprac. I fot. Michał Sałata

Produkt Roku XX Festiwalu Pomuchla 
otrzymała Restauracja „Przystań Resort 
& Restaurant” w Łebie za potrawę „Jacht 
z dorsza”
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Łebianie wspólnie ubierali choinkę
7 grudnia br. na Skwerze Rybaka w Łebie odbyło się już trady-

cyjne wspólne ubieranie choinki przez mieszkańców miasta. 
Uroczystość rozpoczęła się od solidnej rozgrzewki przygotowa-
nej przez Panią Anię z Lech Resort & Spa. Tuż po niej odbył się 
IV Łebski Bieg Mikołajkowy dla dzieci podzielony na 4 kategorie 
wiekowe. Od razu można było zauważyć wśród najmłodszych 
wielką radość i rywalizację sportową w duchu Fair Play. Następ-
nie rozstrzygnięto dwa konkursy plastyczne wśród przedszko-
laków i klas podstawowych tj. konkurs malarski „Świąteczna 
Łeba” oraz na „Najciekawszy łańcuch choinkowy”, którego or-
ganizatorem było Centrum Informacji Turystycznej w Łebie. 
W konkursie malarskim nagrodami były zestawy biurowe oraz 
malarskie a w drugim konkursie bezpłatne wejściówki dla całej 
grupy do łebskich atrakcji. Zaraz po tym przybył Święty Miko-
łaj, który wręczył drobne upominki najmłodszym mieszkańcom 
miasta Łeby. Animacje dla dzieci przygotowała Anima-Skierka 
z Sarbska. W międzyczasie można było spróbować pysznego 
żurku przygotowanego przez Przystań Łeba Resort&Restaurant 
oraz gorącego kakao przygotowanego przez Szkołę Podstawową 
w Łebie. Istniała też możliwość przejazdu jeepem wojskowym 

oraz motocyklem z przyczepką. Podziękowania należą się rów-
nież wędkarzom z PZW Koło w Łebie za wsparcie tego dnia. Całe 
wydarzenie zostało zorganizowane przez pracowników Urzę-
du Miejskiego w Łebie oraz Centrum Informacji Turystycznej 
w Łebie.

tekst i fot. Michał Sałata



8
Informacje

Radni rozdawali czekoladowe Mikołaje

6 grudnia przypadają znane wszystkim 
dzieciom Mikołajki. Z tej okazji nasi 

radni odwiedzili łebskie przedszkola, aby 
obdarować najmłodszych czekoladowymi 
upominkami, które sami zakupili z myślą 
o naszych przedszkolakach. Największym 
prezentem jest widok uśmiechniętego 
i szczęśliwego dziecka. 

oprac. Michał Sałata

,,Łeba bez tajemnic” to dalsze przygody łeb-
skich skrzatów. Po nieudanej próbie utworze-
nia nowej osady, Piratus obmyśla plan zemsty 
na Honkeni i kapitanie. Za wszelką cenę chce 
przejąć rządy. Nieoczekiwanie w jego kryjów-
ce pojawia się dziwny gość i oferuje swoją po-
moc… Czy tym razem jego plan się powiedzie? 
Czy Honkenia, która skrywa wielką tajemnicę 
będzie musiała opuścić osadę i łebskie lasy?

,,Bajką przez Łebę” to historia dla dzieci i do-
rosłych o wszechobecnych łebskich skrzatach. 
Akcja dzieje się w  wielu zakątkach miastecz-
ka, głębinach Bałtyku oraz Słowińskim Parku 
Narodowym.
Skrzaty wiodą szczęśliwe życie w swoich leś-
nych osadach, pracują wyławiając bursztyn 
i zbierając rośliny wydmowe. Jednak pewne-
go dnia jeden z mieszkańców skrzaciej osady – 
Piratus, postanawia zburzyć spokój w tym upo-
rządkowanym świecie…

Polecamy!

Nowość !

Nowość!

Książki do nabycia w sklepie „MULTI” na ul. Zawiszy 
Czarnego i butiku Monalisa ul. Kościuszki 27



9
Zapowiedź

XXVII Finał WOŚP w Łebie – zapowiedź
Drodzy Państwo, zapraszamy Was ser-

decznie na 27. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, który odbędzie 
się 13 stycznia 2019 roku w godzinach 
od 15.00 do 18.00 w Rybackim Centrum 
Kultury i Formacji BOLENIEC w Łebie. 
Gwiazdą wieczoru będzie Paulla (Pauli-
na Ignasiak), znana polska piosenkarka. 
Już od dziś rozpoczęliśmy zbiórkę fan-
tów oraz voucherów na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy w  Łebie. Prosimy 
o  ich przynoszenie do Centrum Infor-
macji Turystycznej w Łebie, w godzinach 
7.30 – 15.30, od poniedziałku do piątku. 
Wspólnie zbierajmy środki finansowe na 
zakup specjalistycznego sprzętu do szpi-
tali dziecięcych. 

Oprac. Michał Sałata
Fot. Materiały prasowe

Paulla

Sprostowanie!

W poprzednim Łebskim Biuletynie Informacyjnym nr 06/Listopad 2018 wkradł się błąd merytoryczny w ar-
tykule „Zakończono sezon letni w Łebie”. Oczywiście poza Gminą Miejską Łeba i Portem Jachtowym w Łebie 
współorganizatorem tego wydarzenia była również Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”.

 Za przypadkowe pominięcie tej informacji przepraszamy. 
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Koncert chóru „Gloria”  
w Wieczór Trzech Króli

Biblioteka miejska zaprasza na koncert 
kolęd i  pastorałek, który odbędzie 

się w  Wieczór Trzech Króli – 6 stycz-
nia o godz. 18 w kościele Wniebowzięcia 
NMP przy ul. Powstańców Warszawy.

Naszym gościem będzie rosyjski 
chór „Gloria” z  Dziecięcej Szkoły Ar-
tystycznej w Zielenogradsku – laureat 

międzynarodowych, krajowych i  okrę-
gowych konkursów.

W  skład chóru wchodzą absolwenci 
oraz uczniowie klas starszych Dziecię-
cej Szkoły Artystycznej w Zielenograd-
sku w wieku od 11 do 16 lat. 

Na repertuar chóru składają się utwo-
ry rosyjskich i zagranicznych klasyków, 

prawosławne pastorałki, muzyka katoli-
cka, a także utwory kompozytorów współ-
czesnych.

Chór koncertuje nie tylko w  rodzin-
nym mieście Zielenogradsk i wielu mia-
stach obwodu kaliningradzkiego, ale 
także poza granicami kraju. Występo-
wał w Niemczech, na Litwie oraz w Polsce, 
m.in. w Bielsko-Białej, Krakowie, Ostró-
dzie, Kwidzyniu i Łebie.

Po raz pierwszy chór „Gloria” przyje-
chał na zaproszenie biblioteki miejskiej 
do Łeby w 2004 roku, a trzy lata później 
swoim koncertem uświetnił 650-lecie 
miasta Łeby.

Dyrygentem chóru jest Larisa Czesno-
kowa, a akompaniament wykonuje Elena 
Lebiediewa.

Zapraszamy, wstęp wolny.

Beata Czaja – dyrektor Biblioteki 
 Miejskiej w Łebie

Najlepsza biblioteka w województwie 
pomorskim

Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospo-
lita” od 2011 roku organizują ranking 

bibliotek.
W tegorocznej, ósmej już edycji ogólno-

polskiego Rankingu Bibliotek organizato-
rzy wysłali ankiety do wszystkich gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast 
(z wykluczeniem miast na prawach po-
wiatu). Odpowiedzi udzieliło około 750 
bibliotek. W  rankingu brano pod uwa-
gę m.in.: zatrudnienie, liczbę godzin ot-
warcia biblioteki, wielkość księgozbioru, 
ilość zakupionych nowości wydawni-
czych oraz tytułów prasowych i  czaso-
pism, dostęp do nowych mediów, ilość 
organizowanych przez bibliotekę imprez 
oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci, a tak-
że ilość wolontariuszy. 

 Biblioteka Miejska w Łebie już od kilku 
lat zajmuje w rankingu wysokie pozycje.

W 2016 roku znalazła się na 44 miejscu. 
Rok później przesunęła się na 19 

(na 650 bibliotek z całej Polski), a w tym 
roku na 750 bibliotek zajęła 23 pozycję.

To nie koniec sukcesów łebskiej książ-
nicy.

W ubiegłym roku biblioteka uzyskała 
tytuł: „Najlepsza biblioteka w wojewódz-
twie pomorskim”, a w tym roku tytuł ten 
obroniła, ponownie zajmując w  woje-
wództwie I miejsce.

W  październiku biblioteka została 
laureatem konkursu „Pomorskie dla Se-
niora”, organizowanym przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego 
i zdobyła tytuł: „Samorząd przyjazny se-
niorom – miejsce ulubione przez senio-
rów”.

Beata Czaja – dyrektor Biblioteki  
Miejskiej w Łebie



Akademia Seniora Aktywnego

Rozpoczął się kolejny rok działalności 
Łebskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku „ Żyj z Pasją”.
To już siódmy rok od momentu, gdy 

z  inicjatywy Biblioteki Miejskiej w  Łe-
bie powstał nasz Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, a piąty, gdy rozpoczęliśmy działal-
ność jako fundacja „Żyj z Pasją”. 

 15 listopada 2013 roku Fundacja Uni-
wersytet Trzeciego Wieku „Żyj z Pasją” 
w Łebie została wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

Dużo się u nas działo przez te lata. Ten 
rok miał być trochę inny, spokojniejszy, 
gdyż budynek biblioteki, w którym znaj-
duje się nasza siedziba, był w remoncie.

Ale jak to w  życiu bywa, niespodzia-
nek nie brakuje. Już w listopadzie 2017 
roku pracownicy Akademii Pomorskiej 
w Słupsku zaprosili słuchaczy UTW w Łe-
bie do projektu:

 „ASA Akademia Seniora Aktywnego” 
finansowanego przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego.

 Projekt trwał od marca do październi-
ka 2018 roku. W ramach projektu odby-
ły się m.in. wykłady, warsztaty, koncerty 
muzyki poważnej, zajęcia laboratoryjne, 
konferencje i wycieczki.

 Wykłady prowadzili wykładowcy Aka-
demii Pomorskiej w Słupsku w gościn-
nym „Boleńcu” i w herbaciarni przy ulicy 
Nadmorskiej. Dziękujemy serdecznie  

ks. Proboszczowi Zenonowi Myszk oraz 
Pani Teresie Ostrowskiej za udostępnie-
nie nam pomieszczeń.

Były wyjazdy do Słupska i wycieczka 
do Torunia.

W Słupsku mieliśmy okazję uczestni-
czyć w Słupskich Czwartkach Literackich. 
Na jednym z nich ks. Franciszek Kame-
cki zaprezentował tomik „Brat opuszczo-
nych”, wydany z okazji złotego jubileuszu 
twórczości (1960-2010), a na drugim pan 
Krzysztof Dubiński przedstawił książkę 

„Wojna Witkacego, czyli kumboł w gali-
fetach” oraz opowiedział nam o swojej 
najnowszej przygotowywanej publika-
cji dotyczącej Fryderyka Chopina .

W ramach projektu „ASA Akademia 
Seniora Aktywnego” mieliśmy okazję wy-
słuchać niezwykłego koncertu na cztery 
ręce wykonanego przez duet fortepiano-
wy BeBe Piano, czyli Joannę Bernagiewicz 
i Medeę Berianidze z Instytutu Muzyki 
Akademii Pomorskiej. W programie poja-
wiły się m.in. utwory Mozarta, Ogińskie-
go, Brahmsa, Piazzolli i Chaczaturiana. 

Kolejnym spotkaniem ze sztuką w ra-
mach tego projektu był spektakl „Vendet-
ta ala Kobietta” w teatrze Władca Lalek. 

Nasi seniorzy są naprawdę aktywni. 
Swoją aktywność wykazali podczas zajęć 
w laboratorium, wykonując własne kos-
metyki ( kremy, pilingi ), a także uczest-
nicząc w warsztatach ceramicznych oraz 

witrażowych, podczas których powstały 
prześliczne witraże.

Na zakończenie, 26 października, słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
uczestniczyli w konferencji podsumowu-
jącej projekt. W konferencji tej uczestni-
czyli także Rektor Akademii Pomorskiej 
w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadow-
ski, wykładowcy Akademii zaangażowa-
ni w  prace w  ramach „ASA Akademii 
Seniora Aktywnego”, koordynatorzy 
projektu, prezesi i koordynatorzy sześciu 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku z woje-
wództwa pomorskiego, biorących udział 
w projekcie, a także słuchacze tychże uni-
wersytetów. Gościem specjalnym był Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller.

W  imieniu słuchaczy UTW w  Łebie 
składamy serdeczne podziękowania Aka-
demii Pomorskiej w Słupsku za to, że mo-
gliśmy uczestniczyć w tym projekcie.

 

 Dorota Reszke i Elżbieta Szymańska 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 „Żyj z Pasją” w Łebie 
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„MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE”  
– DZIEŃ PATRONA

„…Martwe znasz prawdy,  
nieznane dla ludu,

Widzisz świat w proszku,  
w każdej gwiazd iskierce.
Nie znasz prawd żywych,  

nie obaczysz cudu!
MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE!”

(Romantyczność,  
Adam Mickiewicz)

Grudzień to miesiąc, w którym trady-
cyjnie obchodzimy Dzień Patrona 

Szkoły – Adama Mickiewicza. Data jest 
symboliczna, w Wigilię 1798 roku uro-
dził się największy poeta epoki romanty-
zmu, o którym mówimy, bard słowiański, 

poeta epoki przeobrażeń, zaliczany do 
grona „Trzech wieszczów” (A. Mickie-
wicz, J. Słowacki, Z. Krasiński). 

W  środę, 12 grudnia, odbył się apel 
upamiętniający sylwetkę poety. Mło-
dzież naszej szkoły przybliżyła społecz-
ności szkolnej postać i twórczość Adama 
Mickiewicza w ciekawy sposób. Zespół 
Wave wykonał utwory muzyczne „Wspo-
mnienie” (słowa Mickiewicz) oraz „Do-
brze, że Cię mam” (Kortez). Zobaczyliśmy 
taniec i balladę „Lilije” w wykonaniu mło-
dych artystów. Występy przeniosły nas 
duchem w  epokę romantyzmu, kiedy 
to „czucie i wiara” silniej przemawiały 
niż „mędrca szkiełko i oko”. Uczniowie 
nagrodzeni w konkursie recytatorskim 

„Poezje Mickiewicza”, zaprezentowali 
utwory poety.

W dniach 10 – 12 grudzień, w biblio-
tece szkolnej odbyły się warsztaty „Miej 
serce i  patrzaj w  serce”, przybliżające 
twórczość oraz fakty i ciekawostki z ży-
cia wieszcza, a także zagadki fotograficz-
ne i muzyczne dla wszystkich klas IV -VIII 
oraz klas gimnazjalnych. Klasy młodsze 
wykonały książeczkę do wysłuchanych 
bajek Mickiewicza „Bajki Mickiewicza 
oczami dziecka”.

 Jabłkowska Ilona
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SZKOLNE MIKOŁAJKI
Jak co roku, zgodnie z tradycją, 6 grudnia odbyły się szkolne 

Mikołajki. Uczniowie każdej klasy otrzymali słodkie prezenty. 
Niestety Mikołaj, w nawale obowiązków, w tym roku nie zdążył 
do nas dojechać, zastąpili go godnie jego tajemniczy pomocni-
cy. Dzień wcześniej najmłodsi uczniowie otrzymali prezenty 
w postaci pluszaków, gier i puzzli wylosowane przez elfy z SKO. 
Ukoronowaniem mikołajek był mecz towarzyski pracownicy 
szkoły – uczniowie. Zwyciężyła drużyna starszaków, składają-
ca się z nauczycieli i pracowników szkoły.

Za rok oczywiście rewanż!! 

Ilona Jabłkowska

ANDRZEJKOWY WIECZÓR
Andrzejki to wieczór wróżb odprawia-

nych w nocy z 29 na 30 listopada, w wi-
gilię świętego Andrzeja. Dnia 29 listopada 
uczniowie naszej szkoły obchodzili szkol-
ne andrzejki podczas zabawy andrzej-
kowej. Poza muzyką, tańcami i świetną 
zabawą, mieli okazję sprawdzić co przy-
niesie im przyszłość korzystając z usług 

profesjonalnych wróżek, które z pomocą 
kart oraz specjalnych zaklęć sprawdzały 
los najodważniejszych uczniów. Ponad-
to każdy miał okazję wziąć udział w spe-
cjalnych zabawach andrzejkowych. Na 
każdego uczestnika zabawy czekały sma-
kołyki w szkolnej kawiarence, prowadzo-
nej przez Uczniowski Samorząd Szkolny. 

Doskonała zabawa sprawiła, że dyskoteka 
na długo pozostanie w pamięci uczniów.

Ilona Jabłkowska
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DZIEŃ PRAW DZIECKA
 „Nie ma dzieci – są ludzie” „Dziecko – 

już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. 
Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dzie-
cięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź”.

 (Janusz Korczak)

Dzieciaki w naszym kraju są przyzwy-
czajone, żeby świętować 1 czerw-

ca. Tymczasem 20 listopada też mają ku 
temu okazję. Powszechny Dzień Dziecka 
nazywany jest także Międzynarodowym 
Dniem Praw Dziecka. Jest obchodzony 
w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw 
Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Pra-
wach Dziecka w 1989 r. Choć dzieciaki 
swój szczególny dzień mają 1 czerwca, 
Polska jako członek Światowej Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych pragnie 
propagować datę 20 listopada, jako Mię-
dzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by 
przypomnieć, że każde dziecko to Mały 
Człowiek, posiadający swoje prawa.

W poniedziałek, 3 grudnia, odbył się 
apel przypominający wszystkim dzie-
ciom jakie mają Prawa. Przedstawili je 
uczniowie – uczniom. Rozdano również 

nagrody w  konkursie plastycznym ilu-
strującym dziecko i jego prawa. 

 Ilona Jabłkowska 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

Światowy Dzień Pluszowego Misia usta-
nowiono dokładnie w setną rocznicę 

powstania maskotki w 2002 roku. Wszyst-
ko zaczęło się jednak dużo wcześniej.

W 1902 roku prezydent Stanów Zjed-
noczonych Teodor Roosvelt, wybrał 
się na polowanie. Po kilku godzinach 
bezskutecznych łowów, jeden z  towa-
rzyszy prezydenta postrzelił małego nie-
dźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. 
Prezydent,ujrzawszy przerażone zwie-
rzątko, kazał je natychmiast uwolnić. 
Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecz-
nił historię niedźwiadka na rysunku 
w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał 
producent zabawek. Od tego momentu 
zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię 
prezydenta i sprzedawać maskotki pod 
nazwą Teddy Bear, która dziś w języku 
angielskim jest określeniem wszystkich 
pluszowych misiów. To historia (troszkę 
upiększona na potrzeby dzieci), a jak jest 
dzisiaj? Trudno sobie wyobrazić dzisiej-
szy świat bez Pluszowego Misia. Jest to-
warzyszem dzieci i dorosłych w świecie 
beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-

-powiernikiem największych sekretów 

i tajemnic. Doczekał się wielu misiów – 
postaci literackich i filmowych.

W poniedziałek, 26 listopada, w szkol-
nej bibliotece pierwszaki poznały histo-
rię misia, książeczki oraz bajki filmowe 
i telewizyjne, w których bohaterem jest 
miś. Wykonały taniec misia, odgadywały 
misiowe zagadki. Oczywiście wszystkie 

pierwszaczki przyniosły swoje pluszaki. 
Pierwszaki poznały bajkowe misie: Ku-
busia Puchatka, Misia Uszatka, Colargola, 
Paddingtona i wiele innych. Była to świet-
na zabawa, promująca książki, zachęcają-
ca do czytania.

Ilona Jabłkowska
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Popołudnie kolęd  
i pastorałek przy kominku 

z lampką wina

Występ  
Iwony Juchniewicz

25.12.2018 godz. 15 :30–17 :00
WSTĘP WOLNY SERDECZNIE ZAPRASZAMY

miejsce :– port jachtowy w łebie

Koncert  
Kolęd i Pastorałek 

Występuje  
Iwona Juchniewicz

12.01.2019 godz. 15 :30–18 :00
WSTĘP WOLNY SERDECZNIE ZAPRASZAMY

miejsce :– port jachtowy w łebie

Sylwestrowe
Kinder Party

Zapraszamy wszystkie dzieciaki 31 grudnia  
w godzinach 15:00-18:00 na wesołe 

Sylwestrowe popołudnie 
W programie: 

Zabawy z animatorem
słodki poczęstunek

konkursy z nagrodami
gry i zabawy 

malowanie buziek 

Koszt 45 zł
Zapisy: 601-862-411

HAPPY
NEW YEAR



czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Łebski Biuletyn
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