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S p r a w o z d a n i e  

z  d z i a ł a l n o ś c i  S t o w a r z y s z e n i a  P r z y j a c i ó ł  G m i n y  K o c z a ł a  

z a  r o k  2 0 0 8  

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała działa od 15 marca 2007r., a od 28 czerwca 
2007r. jest wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fun-

dacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000283788. Obecnie Stowa-
rzyszenie liczy 81 członków. 

Zgodnie ze Statutem bieżące sprawy Stowarzyszenia prowadzi Zarząd. W roku 2008 Za-
rząd odbył 8 posiedzeń i przyjął 5 uchwał (4 dotyczyły przyjęcia do SPGK nowych członków, 1 
przystąpienia Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała do Fundacji Lokalna Grupa Działania – 
Naszyjnik Północy w charakterze partnera). Prowadzona jest dokumentacja z posiedzeń Zarzą-
du i Walnego Zebrania Członków, ewidencja członków i korespondencja oraz wymagana pra-
wem dokumentacja finansowo-księgowa. Stronę internetową Stowarzyszenia stworzył i aktuali-
zuje Janek Stasiukiewicz, a kronikę Stowarzyszenia prowadzi Piotr Stasiukiewicz. 

Działalność Stowarzyszenia w znacznej mierze opiera się na realizacji projektów, na któ-
re pozyskujemy dotacje startując w konkursach. W roku 2008 zrealizowano następujące projek-
ty: 

1. „Internetowa sieć – pokoleniowa więź”. Projekt realizowała grupa działania skupia-
jąca członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała reprezentowana przez Zespół Kształ-
cenia i Wychowania w Koczale w oparciu o grant w wysokości 14 999 zł uzyskany w konkursie II 
edycji programu „Rzeczpospolita internetowa”. Okres realizacji od 1 października 2007r. do 31 
marca 2008r. Projekt koordynowali Piotr Stasiukiewicz i Joanna Myszka, a rozliczała Helena 
Jankiewicz. 

Na projekt składał się cykl bezpłatnych warsztatów komputerowych, fotograficznych i 
terenowych adresowanych do mieszkańców gminy Koczała, głównie do seniorów z wnukami i 
rodziców z dziećmi. Warsztaty komputerowe odbywały się w poniedziałkowe popołudnia w 
Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale, w pracowni informatyki i szkolnej bibliotece wy-
posażonej w stanowiska komputerowe. Zajęcia odbywały się w trzech grupach (jedna grupa 
zaawansowana i dwie grupy początkujące). Grupa zaawansowana, czyli osoby umiejące bardzo 
dobrze obsługiwać komputer i Internet, uczyły się budować strony internetowe i pracowały nad 
utworzeniem interaktywnej mapy gminy. Dwie grupy początkujące od podstaw uczyły się ob-
sługiwać komputer i korzystać z Internetu. Dzięki naszym warsztatom wiele osób przełamało 
strach przed posługiwaniem się komputerem, nauczyło się pisać w edytorze tekstów, zapisywać 
dokumenty na wymiennych nośnikach, założyło swoje skrzynki e-mail, przekonało się, że Inter-
net można wykorzystywać do załatwienia wielu codziennych spraw oraz nauczyło się prostej 
obróbki zdjęć. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że warsztaty są jednocześnie świetną okazją do 
spotkań ze znajomymi, poznawania nowych ludzi oraz dobrym sposobem, by w ciekawy sposób 
spędzać czas wolny. 

Warsztaty fotograficzne były prowadzone przez pana Tadeusza Przybyła, mieszkańca 
naszej gminy i cenionego fotografika odnoszącego sukcesy w kraju w dziedzinie fotografii przy-
rodniczej. Dla większości uczestników nasze zajęcia były pierwszą okazją do kontaktu z apara-
tem cyfrowym i samodzielnego wykonywania zdjęć. Warsztaty fotograficzne zostały połączone z 
warsztatami terenowymi i były prowadzone w sobotnie przedpołudnia w świetlicach wiejskich 
w odwiedzanych przez nas miejscowościach gminy. Po prezentacji multimedialnej poświęconej 
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teorii fotografii, udawaliśmy się w plener, by pod kierunkiem pana Przybyła robić zdjęcia, a po 
powrocie wspólnie oglądaliśmy i omawialiśmy wykonane zdjęcia. W trakcie warsztatów powsta-
ły setki zdjęć przedstawiających naszą gminę. W ramach warsztatów fotograficznych, dzięki 
uprzejmości Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, udało się nam zorganizować wystawę 
fotografii pana Jana Maziejuka „Tak to widziałem” i spotkanie z autorem prezentowanych zdjęć. 

W trakcie warsztatów terenowych odwiedziliśmy pięć sołectw w gminie Koczała (Łęki-
nia, Pietrzykowo, Starzno, Załęże i Stara Brda). Gospodarzami tych spotkań byli sołtysi i człon-
kowie rad sołeckich. Dzięki nim mogliśmy spotkać się z najstarszymi mieszkańcami poszczegól-
nych miejscowości i poznać historię tych terenów. Sołtysi również oprowadzali nas po cieka-
wych miejscach w swoich sołectwach. W Łękini widzieliśmy najstarszy dom we wsi, jezioro, po-
niemiecki cmentarz i nieczynną stację kolejową. W Pietrzykowie oglądaliśmy stawy rybne i za-
bytkowy kościół. W Starznie zwiedziliśmy jeden z najstarszych drewnianych kościółków w po-
wiecie oraz odwiedziliśmy miejscową remizę i gospodarstwo rolne państwa Stoltmann, gdzie 
prawdziwą sensacją były dla nas hodowane w gospodarstwie długowłose krowy. W Załężu za-
chwycaliśmy się sosnową aleją i uroczyskiem nazywanym przez mieszkańców wsi „Kuby Mo-
stek” a będący w naszej grupie leśnicy opowiadali nam m.in. o działalności bobrów. Ostatnie 
warsztaty terenowe odbyły się na terenie sołectwa Trzyniec. W Starej Brdzie widzieliśmy zabu-
dowania o konstrukcji szkieletowej i odwiedziliśmy byłą leśniczówkę, w której swego czasu 
znajdował się ośrodek badawczy SGGW oraz rosnące nieopodal 200-letnie dęby, które są po-
mnikami przyrody. Na dawnej granicy polsko-niemieckiej odnaleźliśmy kamień graniczny. 
Warsztaty zakończyliśmy ogniskiem w Starej Brdzie Pilskiej na polu namiotowym nad brzegiem 
rzeki Brdy. Nierzadko odwiedzanym miejscom towarzyszył komentarz „Tyle lat mieszkam w 
naszej gminie, a nigdy tu jeszcze nie byłem, nie wiedziałem, że jest tu tak pięknie”. Dla wszyst-
kich uczestników warsztaty te były okazją, by w miłym gronie wspólnie spędzać czas, poznawać 
nowych ludzi i odkrywać w naszej gminie miejsca, których dotąd nie znaliśmy. 

Łącznie w projekcie wzięło udział ponad 100 mieszkańców naszej gminy. Na potrzeby 
projektu kupiliśmy 3 aparaty cyfrowe z osprzętem, oprogramowanie do tworzenia stron inter-
netowych, dyktafon oraz otrzymaliśmy w pakiecie startowym jeden aparat cyfrowy i rzutnik 
multimedialny. Na podstawie porozumienia z ZKiW i SPGK z dnia 18 czerwca 2008r. ZKiW prze-
kazało Stowarzyszeniu dwa aparaty cyfrowe i dyktafon oraz rzutnik i aparat z pakietu startowe-
go. 7 kwietnia 2008r. został złożony raport końcowy z realizacji projektu, który został przyjęty 
bez uwag. 

2. „Turystyka rowerowa – przyjazna dla środowiska, korzystna dla zdrowia”. Nasz 
projekt polegał na realizacji spójnych ze sobą trzech zadań: utworzeniu wypożyczalni rowerów, 
odnowieniu, modernizacji i konserwacji ścieżek rowerowych oraz promocji turystyki rowero-
wej. 

W okresie lipiec – sierpień 2007r. w specjalnie do tego celu przygotowanym magazynie 
na sprzęt sportowy w miejscowym Zespole Kształcenia i Wychowania utworzyliśmy wypoży-
czalnię rowerów. Do wypożyczalni kupiliśmy 13 rowerów (dodatkowo jeden ufundował sklep 
„U Arka”), 20 kasków ochronnych, 3 foteliki dziecięce, części zapasowe i niezbędne narzędzia. 
Uroczyste otwarcie wypożyczalni odbyło się 25 sierpnia 2007 r., a następnie udaliśmy się na 
rajd rowerowy Szafirowym Szlakiem. W rajdzie uczestniczyło ponad 30 osób. W roku 2008 wy-
pożyczalnia rowerów została przeniesiona do pomieszczenia użyczonego przez Urząd Gminy 
przy ul. Zielonej 2. Przed wypożyczalnią zamontowaliśmy tablicę informacyjną z mapą gminy i 
przebiegiem ścieżek rowerowych oraz informacjami przydatnymi dla turysty (m.in. baza tury-
styczna, atrakcje przyrodnicze, zabytki, ważne instytucje i punkty usługowe). Nad wypożyczal-
nią i na placu przed szkołą wisiały banery z numerem telefonicznym wypożyczalni.  
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W ramach projektu dokonaliśmy przeglądu 40 km tras rowerowych w gminie (Szafirowy 
Szlak i Trasa Jelenia). Tam, gdzie było to konieczne, uzupełniliśmy brakujące oznakowanie. Na 
Szafirowym Szlaku w miejsce zdewastowanej tablicy edukacyjnej zamontowaliśmy nową. Przy 
współpracy z Nadleśnictwem Niedźwiady na Trasie Jeleniej wyznaczyliśmy dwa miejsca odpo-
czynku i postawiliśmy tam tablice edukacyjne, stoły i ławeczki. Dodatkowo wytyczyliśmy i ozna-
kowaliśmy nową ok. 12-kilometrową ścieżkę rowerową pn. „Trasa Bobrowa”. Umożliwia ona 
jadącym Trasą Jelenią powrót do Koczały. Na ścieżce powstały dwa miejsca odpoczynku ze stoli-
kiem, ławeczkami i tablicą edukacyjną. Uroczyste otwarcie Trasy Bobrowej (13.09.2008) połą-
czyliśmy z rajdem rowerowym. Na rajd zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich instytucji i 
przedsiębiorców, którzy włączyli się w nasz projekt, a przy ognisku wręczyliśmy im podzięko-
wania. W Koczale na skrzyżowaniach przy szkole i przy ul. Miasteckiej i Człuchowskiej ustawili-
śmy 2 kierunkowskazy z przebiegiem tras rowerowych. W sezonie na bieżąco służby leśne kon-
trolowały stan czystości na ścieżkach rowerowych. 

Zorganizowaliśmy 6 spotkań informacyjnych we wsiach sołeckich, by przybliżyć miesz-
kańcom założenia naszego projektu. Wydaliśmy 100 plakatów promujących nasz projekt, 2500 
folderów „Szlaki rowerowe w gminie Koczała”, 100 naklejek, 100 wizytówek-kalendarzyków i 
100 zakładek. Zorganizowaliśmy 3 rajdy rowerowe (25.08.2007, 07.06.2008, 13.09.2008), by 
rozpropagować rekreacyjną jazdę na rowerze i zachęcić do korzystania z wypożyczalni rowe-
rów. Łącznie w rajdach wzięło udział ponad 100 osób w bardzo różnym wieku. Rajdy na rozpo-
częcie i zakończenie sezonu turystycznego na stałe weszły do kalendarza imprez gminnych. 

W realizację projektu zaangażowani byli: członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 
Koczała (realizacja całości projektu), Nadleśnictwo Niedźwiady (ufundowało 4 tablice edukacyj-
ne na szlaki rowerowe i dostarczyło drewno na stoliki i ławki), ZPD „Poltarex” – Tartak w Biel-
sku (dostarczył drewno na kierunkowskazy stelaże tablic), firma p. Mirosława Drzewieckiego 
(przetarła drewno na stoły i ławki), sklep „U Arka” (transport zakupionych rowerów i sponsor 
jednego roweru), Urząd Gminy Koczała (oddelegował pracowników do osadzenia tablic na stela-
żach i do wkopania kierunkowskazów, udostępnił pomieszczenie na wypożyczalnię rowerów 
oraz ufundował 8 tablic kierunkowych na kierunkowskazy), Zespół Kształcenia i Wychowania 
(udostępnił pomieszczenie na wypożyczalnię i pomógł w jego adaptacji), Gminny Ośrodek Kul-
tury (użyczył konto i prowadził księgowość), Policja (przekazała kamizelki odblaskowe), sołtysi 
i rady sołeckie (pomogli w organizacji spotkań informacyjnych), leśnicy Nadleśnictwa Miastko i 
Nadleśnictwa Niedźwiady (przegląd stanu ścieżek rowerowych). Ubezpieczając rajd rowerowy 
otrzymaliśmy kilka koszulek z logo PZU. 

Na realizację projektu otrzymaliśmy grant w wysokości 10000,00 zł w ramach konkursu 
„Środowisko naturalne naszą szansą 2007” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi i 
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Projekt realizowaliśmy od 25 lipca 2007r. do 15 li-
stopada 2008. Do grudnia 2007r. projekt koordynował Marek Chodań, a od stycznia 2008 zastą-
piła go Joanna Myszka. 12 grudnia 2008r. został złożony raport końcowy z realizacji projektu, do 
którego nie wniesiono żadnych uwag. 

3. „Zwiększenie potencjału instytucjonalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy 

Koczała”. Projekt był realizowany od 1 kwietnia do 30 grudnia 2008r., a składające się na niego 
działania to remont i wyposażenie siedziby SPGK, wizyta studyjna i szkolenia dla członków Sto-
warzyszenia. 

W ramach projektu wyremontowana i wyposażona została nowa siedziba Stowarzysze-
nia, do której kupiono m.in. regały, stoliki, krzesła, 2 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, telefon, 
ekran i naczynia. Uroczyste otwarcie i poświęcenie siedziby miało miejsce 4 października 2008r. 
Obecnie siedziba ta służy nie tylko SPGK, ale również innym organizacjom i grupom. Swoje spo-
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tkania ma tam parafialna Caritas, schola młodzieżowa, ministranci, młodzież przygotowująca się 
do bierzmowania, a także w razie potrzeby spotyka się tam Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Zasady korzystania z pomieszczeń SPGK określa opracowany i przy-
jęty przez Zarząd regulamin. 

W dniach 29-30 września 2008 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Ko-
czała tj. Irena Laskowska, Renata Minda, Joanna Myszka, Ewa Otyńska, Wanda Psujek, Włady-
sław Sominka, Maria Zielińska, Janusz Zieliński uczestniczyli w wizycie studyjnej do organizacji 
pozarządowych Fundacja „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią oraz Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” w Bałtowie. Celem wizyty było poznanie tych or-
ganizacji działających na rzecz obszarów wiejskich i aktywizacji mieszkańców wsi oraz i wymia-
na doświadczeń. 

W Nakle w imieniu Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” powitała nas pani Henryka 
Tracz, która opowiedziała nam o Fundacji i podejmowanych przez nią działaniach (pierwszy w 
Polsce Powiatowy Program Odnowy Wsi, 2002r.; powołanie pierwszej w województwie kujaw-
sko-pomorskim Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych, 2003r.; zawarcie Partnerstwa dla 
Krajny i Pałuk, 2005r.; powstanie Fundacji, 2005r.; realizacja projektów w ramach programów 
Działaj Lokalnie, INTERREG III C, LEADER+). Następnie udaliśmy się do Anielin, gdzie Stowarzy-
szenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” od 2003r. prowadzi niepubliczną szkołę 
podstawową. Tam pani Marietta Błaszkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Żakus” a zarazem czło-
nek zarządu Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, i pani Małgorzata Wajer, dyrektor niepu-
blicznej szkoły podstawowej w Anielinach i jednocześnie zastępca przewodniczącego rady Fun-
dacji, oprowadziły nas po szkole a podczas spotkania opowiedziały o historii powstania ich Sto-
warzyszenia, realizowanych projektach oraz o sukcesach i doświadczeniach z prowadzenia 
szkoły, która dla okolicznych mieszkańców jest nie tylko placówką oświatową, ale równocześnie 
jest motorem napędowym dla wielu cennych inicjatyw w zakresie rozwoju pobliskich wsi (m.in.: 
Wiejskie Eko-Centrum, Zielona Altanka, Klub Zdrowia i Urody „Baobab”, leśna ścieżka sportowo-
przyrodnicza, świetlica środowiskowa, organizacja szkoleń dla dorosłych i imprez integracyj-
nych). Na zakończenie udaliśmy się do Olszewki do gospodarstwa agroturystycznego państwa 
Horodeckich, gdzie mogliśmy podziwiać zaadaptowaną na salę bankietową starą stodołę, kolek-
cję nieużywanych już w gospodarstwie przedmiotów i sprzętów oraz prywatne pole golfowe. Po 
obiedzie wyruszyliśmy w drogę do Bałtowa. 

W Bałtowie gospodarze przyjęli nas kolacją z miejscowymi specjałami, a następnie udali-
śmy się na nocleg do gospodarstwa agroturystycznego państwa Szczygłów „Świat kucyków”. 
Nazajutrz po śniadaniu udaliśmy się do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bał-
tów „Bałt” na seminarium. Prowadził je pan Łukasz Chlebny, dyrektor Fundacji „Partnerstwo 
Krzemienny Krąg”. Na seminarium dowiedzieliśmy się o powstaniu Stowarzyszenia „Bałt” jako 
sposobu na ograniczenie bezrobocia na wsi i stworzenie szansy rozwoju gminy Bałtów, realizo-
wanych projektach oraz wyrastających z tej samej idei kolejnych organizacjach (Stowarzyszenie 
„Delta”, Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur”, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Krze-
mienny Krąg”). Mieliśmy również okazję dowiedzieć się, jak jest zorganizowana praca w tak 
prężnie działającym stowarzyszeniu oraz obejrzeć biura Stowarzyszenia „Bałt”. Po seminarium 
udaliśmy się na warsztaty produktu lokalnego z miodu i wosku pszczelego, które prowadził pan 
Edward Budzeń, mistrz pszczelarski. Następnie pani Magdalena Sałek, pracownik Stowarzysze-
nia „Bałt”, oprowadziła nas po Bałtowskim Parku Jurajskim i Zwierzyńcu Bałtowskim, gdzie na 
własne oczy mogliśmy zobaczyć rezultaty kolejnych projektów i inicjatyw bałtowskich organiza-
cji pozarządowych stawiających na tworzenie markowych produktów turystycznych i tury-
styczne ożywienie regionu. Po obiedzie pożegnaliśmy się z naszymi gospodarzami i udaliśmy się 
w drogę powrotną do Koczały. 
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W dniach 10-11 października 2008 r. odbyło się szkolenie dla członków Stowarzyszenia 
Przyjaciół Gminy Koczała z tworzenia projektów i zarządzania nimi. Szkolenie prowadził Grze-
gorz Basarab, trener i pracownik Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Podczas szkole-
nia zostały omówione następujące zagadnienia: definicja projektu, różnica między wnioskiem a 
projektem, cykl projektowy, diagnozowanie problemów, definiowanie celów, harmonogram 
działań, zasoby, rezultaty projektu (miękkie i twarde, wskaźniki produktu, rezultatu i oddziały-
wania), ewaluacja a monitoring, źródła, skąd można pozyskiwać dotacje na swoje projekty.  

Natomiast w dniach 24-25 października 2008 r. odbyło się szkolenie z zakresu zarządza-
nia organizacją pozarządową, które prowadziła Marta Makuch, trenerka i wiceprezes Centrum 
Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Celem tego szkolenia było zwiększenie wiedzy i umiejętno-
ści uczestników szkolenia z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, w szczególności po-
przez: poznanie podstawowych struktur, poznanie podstawowych modeli zarządzania, poznanie 
jak organizować pracę i jak koordynować zadania, poznanie jak kierować zespołem i jak komu-
nikować się, poznanie co wpływa na zaangażowanie członków w działalność organizacji. Pod-
czas tego szkolenia uczestnicy pod kierunkiem trenerki wypracowali również katalog zadań, 
które pomogą usprawnić pracę Stowarzyszenia i zwiększyć zaangażowanie członków SPGK: 
obranie kierunku działań, stworzenie wizji, misji i strategii SPGK, opisanie struktury, wzmocnie-
nie poczucia wspólnoty członków SPGK i utożsamienia ze stowarzyszeniem, zwiększenie ich 
zaangażowania, stworzenie procedur (obieg dokumentów, zwłaszcza korespondencji i faktur, 
„złote myśli” dla koordynatorów, regulamin korzystania z biura SPGK), stworzenie listy osób 
stale odpowiedzialnych za określone zadania, dobór szkoleń dla konkretnych członków SPGK, 
„spróbowanie” różnych źródeł finansowania. Postanowiono, że wnioski z tego szkolenia i wy-
mieniony katalog zadań powinny stać się przedmiotem dyskusji podczas najbliższego zebrania 
Zarządu SPGK i Walnego Zebrania Członków. 

Oba szkolenia prowadzone było metodą warsztatów. Zaprezentowane zagadnienia na-
stępnie były ćwiczone podczas zadań realizowanych w grupach, a ich rezultaty i spostrzeżenia 
uczestników były omawiane na forum. Niezwykle cenne były wskazówki trenera i wymiana do-
świadczeń trenera i poszczególnych członków Stowarzyszenia. 

Trzecie szkolenie odbyło się w dniach 21-22 listopada 2008r. i dotyczyło finansów w or-
ganizacji pozarządowej. Prowadziła je Marta Makuch. Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy i 
umiejętności uczestników szkolenia z finansów w organizacji pozarządowej. Podczas szkolenia 
omówiono następujące zagadnienia: definicja organizacji pozarządowej, działalność statutowa 
nieodpłatna i odpłatna, działalność gospodarcza, status organizacji pożytku publicznego, defini-
cja wolontariatu i wolontariusza, prawa i obowiązki wolontariusza i organizacji, polityka ra-
chunkowości, zasady obiegu dokumentów, dokumenty księgowe, bilans i rachunek wyników. 
Szkolenie prowadzone było metodą wykładu, z możliwością konfrontacji rozwiązań przyjętych 
w Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Koczała (na podstawie statutu SPGK) i prezentowaną teorią. 
Uczestnicy zadawali konkretne pytania dotyczące finansów w organizacji w kontekście pełnio-
nych przez siebie funkcji i wynikających z nich obowiązków członków zarządu, członków komi-
sji rewizyjnej i księgowych. Szczególnie cenna była wymiana wiedzy i doświadczenia trenerki i 
obecnych członków Stowarzyszenia nabytych podczas pracy w swoich organizacjach. 

Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 24 członków Stowarzyszenia. Ponadto w ramach 
tego projektu Ewa Otyńska, która prowadzi księgowość Stowarzyszenia, w dniach 16-18 lipca 
2008 r. uczestniczyła w szkoleniu „Fimango – Zarządzanie finansami w organizacji pozarządo-
wej” w Warszawie, a 17 października 2008r. Ewa Otyńska i Teresa Drozd brały udział w szkole-
niu „Doradztwo z programu Rewizor GT” w Gdańsku.  
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Całkowity koszt projektu planowany wynosił 64 217 zł, a rzeczywisty po realizacji pro-
jektu 64 066,43 zł, w tym odpowiednio: dofinansowanie z Funduszu dla Organizacji Pozarządo-
wych 57 795 zł i 57 659,79 zł, a udział własny Stowarzyszenia i sponsorów 6 422 zł i 6 406,64 zł. 
W związku z tym, że na realizację projektu w pierwszej transzy otrzymaliśmy 90% przyznanej 
dotacji, tj. 46 236 zł , by móc w całości zrealizować projekt zaciągnęliśmy pożyczkę w wysokości 
11 559 zł. Pożyczki udzielił nam Urząd Gminy Koczała. Pożyczka zostanie spłacona po zaakcep-
towaniu końcowego raportu z realizacji projektu i wypłacie drugiej transzy dotacji. Raport zo-
stanie  złożony do końca lutego 2009r. 

4. „Razem Pauksztę czytamy, swoje dziedzictwo odkrywamy”. Projekt był realizo-
wany w dniach 01.09.2008 – 31.10.2008. Na realizację projektu SPGK otrzymało dofinansowanie 
w kwocie 7 000 zł z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu Kultura Bliska 2008.  

Celem naszego projektu było wzbogacenie oferty kulturalnej w naszej gminie poprzez 
przybliżenie mieszkańcom postaci i twórczości Eugeniusza Paukszty, rozbudzenie 
w mieszkańcach naszej gminy chęci czytania dobrej literatury i zainteresowania przeszłością 
miejsca, w którym żyją oraz ocalenie przed zapomnieniem ludzi, którzy mieli okazję poznać E. 
Pauksztę.  

Projekt był realizowany przez zespół tematyczny składający się z członków Stowarzy-
szenia Przyjaciół Gminy Koczała (Wiesława Lisek-Fronczak, Barbara Mikołajczak – koordyna-
torka projektu, Joanna Myszka, Ewa Otyńska, Józef Pożoga, Maria Zielińska, Janusz Zieliński) 
oraz osób spoza Stowarzyszenia deklarujących swój udział w projekcie. W ramach poszczegól-
nych działań zaprosiliśmy do współpracy: sołtysów i rady sołeckie, które pomogły nam zorgani-
zować spotkania informacyjne w sołectwach, nauczycieli ze szkoły w Koczale, którzy włączyli się 
w przygotowanie wystawy książek, listów i zdjęć E. Paukszty oraz przeprowadzili konkurs pla-
styczny dla dzieci i młodzieży i quiz, leśniczego leśnictwa Stara Brda, który opracował trasę spa-
ceru po Starej Brdzie, Gminny Ośrodek Kultury w Koczale, który udostępnił salę widowiskową 
na sympozjum, Urząd Gminy Koczała, który udostępnił sprzęt biurowy i miejsce na stronie in-
ternetowej, Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale, który udostępnił bibliotekę na spotka-
nia. natomiast pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale i szkolnej biblioteki zajęli się 
doborem odpowiednich fragmentów z książek E. Paukszty. 

W ramach naszego projektu w okresie od 1 września do 31 października zorganizowali-
śmy cykl spotkań poświęconych osobie i twórczości Eugeniusza Paukszty. Zostały one poprze-
dzone trzema spotkaniami informacyjnymi w wybranych wsiach sołeckich naszej Gminy: w Pie-
trzykowie (03.09.2008 r., prowadzili je państwo Maria i Janusz Zielińscy), w Bielsku (05.09.2008 
r., prowadziły je Joanna Myszka i Renata Minda) oraz w Starznie (09.09.2008 r., prowadziły je 
Barbara Mikołajczak i Joanna Myszka). Podczas spotkań na podstawie przygotowanej prezenta-
cji multimedialnej została przybliżona postać pisarza, który przed 50 laty przebywał i tworzył na 
terenie naszej gminy, oraz przeczytano fragmenty z jego powieści pt. „Wiatrołomy”. Na spotka-
niu także zapoznano uczestników ze szczegółami projektu. Łącznie w spotkaniach informacyj-
nych wzięło udział 30 osób. 

Pierwsze spotkanie pt. ”Eugeniusz Paukszta w świadomości mieszkańców Gminy Kocza-
ła” odbyło się 11 września 2008 r. w szkolnej bibliotece i było wieczorem wspomnień. Na spo-
tkanie zaproszeni zostali Urszula Lange, Łucja Hendel, Hildegarda Lewicka, Marian Fryda i Józef 
Pożoga - osoby, które znały pisarza osobiście, a także mieszkańcy naszej gminy. Mogliśmy do-
wiedzieć się, jak zapisał się w ich pamięci i w jaki sposób trafił w nasze okolice. Sylwetka pisarza 
i jego twórczość została przedstawiona przez panią Marię Zielińską. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa książek, listów i zdjęć autora pochodzących z prywatnych zbiorów, zbiorów bibliotek i 
archiwów. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 40 osób . 
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20 września 2008 r. odbyło się drugie spotkanie, którego tematem było „Życie wpisane 
w „Wiatrołomy”. Gimbusem pojechaliśmy do byłej leśniczówki w Starej Brdzie, miejsca do któ-
rego przed 50 laty pierwszy raz przyjechał na pracę twórczą Eugeniusz Paukszta. Na to spotka-
nie zaprosiliśmy Panią Krystynę Kowalewską i Pana Edmunda Kapiszka, którzy wspominali pi-
sarza. Spacerując po okolicy wzdłuż strumienia mogliśmy odnaleźć i zobaczyć opisane w powie-
ści „Wiatrołomy” pole i zastawkę na rzece, a pani Maria Zielińska odczytała opisujące je frag-
menty książki. Uczestnicy spotkania mogli także zobaczyć byłą leśniczówkę, w której przebywał 
pisarz. Po spacerze wszyscy udali się nad Jez. Zielone, nad którym E. Paukszta spędzał wolne 
chwile łowiąc ryby. Spotkanie zakończyliśmy ogniskiem. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. 

Trzecie spotkanie odbyło się 25 września 2008 r. i dotyczyło problemów narodowościo-
wych na terenach przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem dawnego powiatu miastec-
kiego. Wykład na ten temat wygłosił mgr Jan Ozymko, nauczyciel historii w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Miastku. Po wykładzie nawiązała się dyskusja. W spotkaniu uczestniczyły 
22 osoby. 

Równolegle ze spotkaniami, w porozumieniu z nauczycielami języka polskiego i sztuki, 
został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Przyroda w twórczości Eugeniusza Paukszty” dla 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na najlepszą ilustrację odczytanych na lekcji fragmen-
tów „Wiatrołomów”. Łącznie zostało złożonych 45 prac, w tym 6 ze szkoły podstawowej i 39 z 
gimnazjum. Komisja w składzie: Jolanta Klebeko – wicedyrektor Zespołu Kształcenia i Wycho-
wania w Koczale, Jolanta – Sylwia Wysocka – nauczyciel plastyki i sztuki w ZKiW w Koczale, Ma-
ria Zielińska – nauczyciel bibliotekarz w ZKiW w Koczale, Irena Laskowska – emerytowany na-
uczyciel, członek Stowarzyszenia, Joanna Myszka – sekretarz Stowarzyszenia i Janusz Zieliński – 
prezes Stowarzyszenia przyznali nagrody w kategorii szkoła podstawowa: I miejsce – Marta 
Stasiukiewicz, II miejsce – Karolina Lachowska, III miejsce – Joanna Włodarczyk i w kategorii 
gimnazjum: I miejsce – Katarzyna Przybył, dwa II miejsca – Monika Kulinska i Paweł Wysocki, III 
miejsce - Marcin Filipkowski. Komisja także przyznała wyróżnienia: Magdalenie Gacek, Paulinie 
Nadolskiej, Jowicie Nowaczyk, Paulinie Pięta, Lilianie Stemplewskiej, Danielowi Pogranicznemu. 
Nagrodzone prace były prezentowane na pokonkursowej wystawie podczas sympozjum po-
święconego osobie i twórczości E. Paukszty. 

Zwieńczeniem spotkań poświęconych Eugeniuszowi Paukszcie było sympozjum, które 
odbyło się 4 października 2008 r. Poprowadziła je Joanna Myszka – sekretarz Stowarzyszenia. 
Sympozjum uroczyście otworzył i powitał wszystkich zebranych Prezes Stowarzyszenia Przyja-
ciół Gminy Koczała Janusz Zieliński. W sympozjum udział wzięli syn pisarza, Dominik Paukszta 
wraz z rodziną, prof. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – córka byłego leśniczego ze Starej Brdy, 
członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście i mieszkańcy gminy. 

Podczas sympozjum prof. Bożena Górczyńska – Przybyłowicz wygłosiła wykład „Lesie, 
ojcze mój…”. Był on poświęcony przyrodzie i stosunkom międzyludzkim w twórczości Eugeniu-
sza Paukszty oraz interpretacji tytułu powieści „Wiatrołomy”. Następnie pan Dominik Paukszta 
w swoim wystąpieniu przedstawił sylwetkę swego ojca i wspomnienia ze Starej Brdy, kiedy to 
wraz z rodzicami spędzał wakacje w leśniczówce u państwa Gorczyńskich. Szczególnie miłym 
akcentem tego wystąpienia było przekazanie Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Koczała popier-
sia Eugeniusza Paukszty wykonanego w pracowni profesora Józefa Petruka na Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu, które jest wyeksponowane w czytelni szkolnej biblioteki w Koczale. Swoje 
spotkania i znajomość z Eugeniuszem Pauksztą wspominał pan Józef Pożoga, który po swym 
wystąpieniu przekazał na ręce pana Dominika Paukszty kserokopie „Listów ze Starej Brdy”, pu-
blikowane przez E. Pauksztę na łamach „Głosu Koszalińskiego”. Na zakończenie sympozjum zo-
stały wręczone dyplomy i nagrody książkowe laureatom konkursu plastycznego „Przyroda 
w twórczości Eugeniusza Paukszty”. 
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Sympozjum towarzyszyła ekspozycja zdjęć, listów i książek Eugeniusza Paukszty oraz 
wystawa nagrodzonych prac w konkursie „Przyroda w twórczości Eugeniusza Paukszty”, którą 
wszyscy uczestnicy mogli oglądać w czasie przerwy. W przerwie można było kupić wznowione 
książki Eugeniusza Paukszty przywiezione przez Wydawnictwo „Replika” i otrzymać autograf 
pana Dominika Paukszty.  

Po sympozjum wszyscy zaproszeni goście udali się do Starej Brdy, gdzie na budynku 
dawnej leśniczówki Dominik Paukszta odsłonił tablicę upamiętniającą pobyt Eugeniusza 
Paukszty w tym miejscu w latach 1958-1961. Tablicę ufundowali obecni właściciele tej nieru-
chomości, państwo Katarzyna i Dariusz Łęgowscy. Wizycie w Starej Brdzie towarzyszył spacer 
do miejsc opisanych w powieści „Wiatrołomy”. Przyjazd do Starej Brdy był dla prof. Bożeny Gór-
czyńskiej-Przybyłowicz i dla Dominika Paukszty powrotem do lat dziecięcych i wywołał wiele 
wspomnień. 

Wystąpienia prof. Bożeny Górczyńskiej-Przybyłowicz, Dominika Paukszty i Józefa Pożogi 
oraz wspomnienia o Eugeniuszu Paukszcie, które zebraliśmy podczas spotkań poprzedzających 
sympozjum zostały opublikowane w broszurze „Wspomnienia o Eugeniuszu Paukszcie” w na-
kładzie 50 egzemplarzy. Znalazły się tam również zdjęcia z przebiegu naszego projektu. 

Pod koniec października 2008 r. w bibliotece szkolnej odbył się quiz dla uczniów pod-
sumowujący projekt. Do quizu zostało przygotowane 30 pytań. W quizie wzięło udział 9 osób. I 
miejsce zajęła Monika Kulinska, II miejsce - Aleksandra Kaciniel, III miejsce - Honorata Kuźniak. 
Komisja także przyznała wyróżnienia: Angelice Stasiak, Sarze Krauze i Remigiuszowi Nowaczyk. 
Dyplomy i nagrody zwycięzcom quizu wręczono na apelu szkolnym. Ponadto w ramach projektu 
kupiliśmy 36 książek E. Paukszty, które wzbogaciły księgozbiory bibliotek publicznej i szkolnej. 

28 listopada 2008 r. zostało złożone sprawozdanie końcowe, do którego nie zgłoszono 
żadnych uwag.  

5. „Jedna gryka – tysiąc możliwości”. Projekt był realizowany od 1 września 2008 do 
23 lutego 2009 r. w oparciu o dotację w wysokości 4500 zł otrzymaną w konkursie „Działaj Lo-
kalnie VI”. Koordynatorem projektu była Joanna Myszka. Głównym celem projektu było zaanga-
żowanie naszej społeczności w tworzenie lokalnego produktu z wykorzystaniem charaktery-
stycznego dla gminy Koczała surowca, jakim jest gryka, oraz stworzenie oferty przyjemnego i 
pożytecznego spędzania wolnego czasu. 

W ramach projektu przygotowaliśmy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gryczane 
Stoisko, na którym podczas gminnych dożynek w Koczale (06.09.2008) i powiatowych dożynek 
w Czarnem (20.09.2008) były prezentowane gryczane przedmioty ozdobne i użytkowe oraz 
gryczane pieczywo. Po południu w każdą środę w październiku i listopadzie ubiegłego roku oraz 
w styczniu tego roku w pracowni plastycznej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale od-
bywały się warsztaty rękodzielnicze prowadzone nieodpłatnie przez panią Jolantę-Sylwię Wy-
socką. W warsztatach brały udział dzieci i młodzież oraz kobiety zainteresowane rękodziełem, 
łącznie około 40 osób. Wykonane na warsztatach gryczane przedmioty ozdobne (kartki okolicz-
nościowe, wianuszki, palmy, świece, woreczki potpourri, poduszki, zagłówki) prezentowane są 
w witrynie ustawionej na korytarzu Urzędu Gminy, pełniącej rolę mini galerii lokalnego produk-
tu. 

28 stycznia br. we współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Człu-
chowie zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne „Uprawa i przetwórstwo gryki”. W spotkaniu 
uczestniczyły 24 osoby. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu dr. inż. Józefa Chrzanowskie-
go, pracownika Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, na temat uprawy gryki 
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i jej wykorzystania oraz wystąpienia Teresy Filipowicz reprezentującej przedsiębiorstwo zajmu-
jące się produkcją użyźniacza glebowego. Osoby szczególnie zainteresowane poruszonymi za-
gadnieniami miały możliwość zadawania pytań i wymiany swych opinii. 

W przerwach można było skosztować gryczanego miodu z pasieki p. Bolesława Kładnego 
oraz pierogów z gryczanym nadzieniem, gryczanych kotletów z pieczarkami i kaszy gryczanej po 
staropolsku. Potrawy te zostały przygotowane przez Adelę Gładysz i Wiolettę Włodarczyk na 
podstawie przepisów, które znalazły się w opracowanej przez Wiesławę Lisek-Fronczak wyda-
nej przez Stowarzyszenie broszurze „Kasza gryczana w twojej kuchni”. Spotkaniu towarzyszyła 
również wystawa dekoracyjnych przedmiotów wykonanych na warsztatach rękodzielniczych. 

Planowany termin złożenia raportu końcowego z realizacji projektu do końca lutego 
2009r. 

6. „Seniorzy w akcji”. Joanna Myszka wspólnie z p. Felicją Drwęcką napisały list inten-
cyjny, który przedstawiał założenia projektu adresowanego do seniorów i dzieci i młodzieży z 
naszej gminy.  Projekt zakładał cykl wspólnych zajęć muzycznych, sportowych i kulinarnych dla 
wymienionych grup wiekowych. Niestety, nasze Stowarzyszenie nie zakwalifikowało się do dal-
szego etapu konkursu. 

Inne działania zrealizowane przez Stowarzyszenie w 2008r. to: 

1. Przedstawienie działalności SPGK na sesji Rady Gminy. 17 czerwca 2008r. podczas 
XIX sesji Rady Gminy Koczała prezes Janusz Zieliński przedstawił informację o działalności Sto-
warzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała. Była to pierwsza okazja, by na forum Rady Gminy zapre-
zentować cele, jakie stawia sobie nasze Stowarzyszenie, skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 
dotychczasowe osiągnięcia. W swym wystąpieniu prezes Janusz Zieliński przedstawił ważniejsze 
projekty realizowane przez Stowarzyszenie, m.in. „Turystyka rowerowa – przyjazna dla środo-
wiska, korzystna dla zdrowia”, „Internetowa sieć – pokoleniowa więź” i „Zwiększenie potencjału 
instytucjonalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała”, oraz plany na najbliższe miesiące. 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Patejuk dziękując prezesowi Zielińskiemu za wy-
stąpienie, podziękował również za dotychczasową aktywną działalność Stowarzyszenia, zazna-
czając, że pomimo tak krótkiego czasu, bo jeszcze nie upłynął rok od rejestracji SPGK w KRS, 
Stowarzyszenie bardzo pozytywnie włączyło się w rozwój gminy Koczała i na trwałe wpisało się 
w lokalną świadomość 

2. Odsłonięcie tablicy w Starznie. Na prośbę pani prof. Bożeny Górczyńskiej-
Przybyłowicz Stowarzyszenie włączyło się w przygotowanie uroczystości odsłonięcia tablicy w 
języku polskim i niemieckim upamiętniającej wszystkich darczyńców, którzy przyczynili się do 
remontu kościoła w Starznie. Tablica została odsłonięta 4 października 2008r. po uroczystej 
Mszy Św. w kościele pw. Św. Mikołaja w Starznie. Mszy przewodniczył ksiądz biskup Edward 
Dajczak ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni 
mieszkańcy Starzna oraz zaproszeni goście, wśród których byli pani profesor Bożena Górczyń-
ska-Przybyłowicz, pan Eugeniusz Dmytryszyn, Wójt Gminy Koczała, pan Mariusz Patejuk, Prze-
wodniczący Rady Gminy, pan Wacław Brzezicki, były Wójt Gminy oraz ksiądz Kazimierz Gier-
szewski, dawny proboszcz parafii w Koczale. Niestety, na uroczystość nie dotarły zaproszone 
żony nieżyjących już darczyńców z Niemiec, panie Erika Emde i Maria Kapischke. Tablicę ufun-
dował ksiądz proboszcz Józef Oleski, który był wraz z mieszkańcami Starzna byli głównymi or-
ganizatorami tej uroczystości. 
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3. Spotkanie choinkowo-opłatkowe. 16 grudnia 2008r. blisko 40 członków Stowarzy-
szenia Przyjaciół Gminy Koczała uczestniczyło w uroczystym spotkaniu opłatkowym. Zanim 
jednak podzieliliśmy się opłatkiem, wspólnie ubraliśmy choinkę przed siedzibą naszego Stowa-
rzyszenia. Łamiąc się opłatkiem składaliśmy sobie najlepsze życzenia z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Najwięcej radości sprawiła nam wizyta Świętego Mi-
kołaja, który wszystkim obecnym wręczał prezenty. Siedząc przy stole zastawionym przyniesio-
nymi potrawami rozmawialiśmy, wspólnie śpiewaliśmy kolędy i wysłuchaliśmy wspomnień 
pani Ireny Laskowskiej z obchodów Świąt Bożego Narodzenia w Kazachstanie. Naszemu spotka-
niu towarzyszyła wystawa zagranicznych kartek świątecznych bożonarodzeniowych i nowo-
rocznych przygotowana przez Barbarę i Łukasza Mikołajczaków, Joannę Myszkę, Ewę Otyńską i 
Joannę Rudnik. Następnie wystawę można było oglądać do połowy stycznia w holu Urzędu Gmi-
ny. Na wystawie znalazły się kartki z Czech, Irlandii, Kazachstanu, Litwy, Niemiec, Portugalii, 
Rosji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Większość prezentowanych kartek pochodziła ze zbiorów pani 
Ireny Laskowskiej. 

Wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały w roku 2008 działania naszego Sto-
warzyszenia serdecznie dziękujemy i liczymy, że tak owocna współpraca będzie kontynuowana. 

        Prezes 

Janusz Zieliński 

 

Opracowanie: 
Joanna Myszka 
13.02.2009 


