
W ostatni¹ sobotê lipca miesz-
kañcy gminy, tury�ci, uczestnicy IV
Zlotu Mi³o�ników  VW Garbusa oraz
licznie zaproszeni go�cie wziêli
udzia³ w obchodach 100-lecia latar-
ni morskiej STILO. Uroczysto�ci
rozpoczê³y siê o godz. 1400 bezpo-
�rednio u podnó¿a latarni morskiej.
Rolê gospodarza pe³ni³ Dyrektor

ty�ci rozdawali autografy, mo¿na by³o
zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie - chêt-
nych by³o bardzo wielu.

W miêdzyczasie stra¿acy serwo-
wali smaczn¹ i darmow¹ grochówkê,
przygotowan¹ przez pracowników
sto³ówki ZS w Choczewie pod kulinar-
nym kierownictwem pana Krzysztofa
Lewañczyka. Mo¿na by³o posiliæ siê

Urzêdu Morskiego w Gdyni pan Andrzej Królikowski.
Dzieje naszej latarni przybli¿y³ zebranym pan Apolo-
niusz £ysejko - autor publikacji pt. "100-lecie latarni
morskiej STILO", natomiast szczegó³y pracy latarni-
ka przybli¿y³ starszy latarnik pan Romuald £ozicki.
Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej pani
Magdalena Jab³onowska dokona³a uroczystego od-
s³oniêcia tablicy pami¹tkowej /replika tablicy przed-
wojennej/. W podziêkowaniu za szczególne zaanga-
¿owanie  w krzewienie kultury morskiej i historii latar-
nictwa morskiego Dyrektor Urzêdu Morskiego  w
Gdyni wrêczy³ kilkunastu osobom medal okoliczno-
�ciowy. Uroczysto�ciom towarzyszy³y poczty sztan-
darowe ZHP Wroc³aw i G³ogów, a hejnalista gra³ utwory z galerii latarnictwa :
"Marsz sygnalisty", "Sygna³ wojskowy", "Uwaga". Uroczysto�ci przy latarni za-
koñczone zosta³y zaproszeniem zebranych na festyn rekreacyjny do Chocze-
wa, a nad ich sprawnym przebiegiem czuwali przedstawiciele Towarzystwa Przy-
jació³ Centralnego Muzeum Morskiego wraz z Prezesem panem Fryderykiem
Tomal¹. Obchody rocznicowe na bie¿¹co relacjonowane by³y na antenie Radia
Gdañsk podczas 4-godzinnej audycji prowadzonej  "na ¿ywo" w³a�nie spod la-
tarni, jak równie¿ rejestrowane przez dziennikarzy Twojej Telewizji Morskiej  oraz
Dziennika Ba³tyckiego w Wejherowie.

Festyn rekreacyjny na gminnych obiektach sportowych w Choczewie roz-
pocz¹³ siê ju¿ o godz. 1500  wystêpem kapeli "Martyni" ze Skarszew. Godzinê
pó�niej Wójt Gminy pan Jacek Micha³owski powita³ uroczy�cie wszystkich przy-
by³ych, w�ród których byli m.in. marsza³ek Senatu senator Maciej P³a¿yñski,
pose³ na Sejm RP Jerzy Budnik, Starosta Wejherowski Józef Reszke, Dyrektor
Urzêdu Morskiego pan Andrzej Królikowski, Dyrektor Centralnego Muzeum Mor-
skiego pan Jerzy Litwin, Prezes Towarzystwa Przy-
jació³ Centralnego Muzeum Morskiego pan  Fryderyk
Tomala.  Nastêpnie pan Wójt poprowadzi³, czwart¹ ju¿
z kolei, prezentacjê psów rasowych i wielorasowych.
Do konkursu zg³oszonych zosta³o 16 czworonogów
ró¿nych ras, które w ró¿norodny sposób zaprezen-
towa³y swoje wdziêki - jedne na w³asnych ³apach, inne
ze wzglêdu na m³ody wiek na rêkach w³a�cicieli. Jury
w sk³adzie : Jacek Micha³owski, Jerzy Czerwionka,
Ryszard Karpiñski, postanowi³o przyznaæ nagrody
pieskom : miejsce I - Atos - 6-letni owczarek niemiecki
pana Micha³a Hanajczyka, miejsce II - Alfa - 3-letni
owczarek szwajcarski pana Andrzeja Szalkiewicza,
miejsce III - Hultaj - 4-letni posokowiec bawarski pana
Andrzeja Widzowskiego. Poniewa¿ publiczno�ci po-
doba³y siê wszystkie czworonogi, wszystkie wiêc otrzy-
ma³y nagrody pocieszenia - wêdzone przysmaki, przy-
gotowane przez  PPHU "Czer-Mar" w Choczewie.

O godz. 1700 "Morskie opowie�ci" �piewnie za-
prezentowali arty�ci z Teatru Muzycznego "HALS" z
Rumi. Gwiazd¹ festynu by³ Dziani z Zespo³em Gwiazd
Cygañskich. Podczas 90-minutowego koncertu pu-
bliczno�æ bawi³a siê fantastycznie, tañcz¹c i �piewa-
j¹c wraz z artystami cygañskie przeboje. Równie
wspania³y kontakt z publiczno�ci¹ nawi¹za³ duet
AN DREO & KARINA prezentuj¹cy przeboje w³oskie-
go duetu Al Bano & Romina Power. Po wystêpach ar-

kie³bas¹ z grilla i innymi daniami przygotowanymi
przez Klub "Orze³" Choczewo. Panie z Choczew-
skiego Stowarzyszenia Turystycznego czêstowa³y
chlebem ze smalcem i domowymi wypiekami, re-
klamuj¹c jednocze�nie nasz¹ gminê. Przy stoisku
Towarzystwa Centralnego Muzeum Morskiego w
Gdañsku mo¿na by³o nabyæ pami¹tki dot. latarni mor-
skich.

Najbardziej wytrwali, w tym wielu "Garbusiarzy",
których nie zniechêci³ rzêsisty deszcz, bawi³o siê
do rana przy muzyce zespo³u Duo Dance z Orla.

Uczestnicy zlotu - ³¹cznie 109 VW Garbusów
oraz innych niezwykle oryginalnych i barwnych sa-
mochodów, opu�cili Choczewo dopiero w niedzie-
lê po po³udniu, ¿egnani przez organizatorów Pañ-
stwa Wiolettê i Grzegorza Syrewicz.

Organizatorem i gospodarzem uroczysto�ci w
Choczewie by³ Wójt Gminy Choczewo, wspoma-
gany przez:
- Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "Orze³"
Choczewo,

- kierownictwo i pracowników gminnych jednostek
organizacyjnych: Gminny Zak³ad Gospodarki Ko-
munalnej, Gminny O�rodek Zdrowia, Gminny Ze-
spó³ O�wiaty,

- dyrekcjê i pracowników Zespo³u Szkó³ w Cho-
czewie,

- Stra¿ Po¿arn¹ - Komendanta Gminnego pana W³a-
dys³awa Skrzypkowskiego oraz jednostki

  OSP w Choczewie, Kopalinie,  S³ajszewie i Sasi-
nie,

- funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej Po-
licji w Wejherowie i Komisariatu Policji w Chocze-
wie,

- pracowników Urzêdu Gminy Choczewo.
Obchody 100-lecia latarni morskiej STILO to nie

tylko uroczysto�ci w dniu 29 lipca. To równie¿: wy-
emitowanie przez Pocztê Polsk¹ serii 4 znaczków
z latarniami morskimi, w tym latarni¹ STILO, wpro-
wadzenie br¹zowej, srebrnej i z³otej Turystycznej
Odznaki Mi³o�nika Latarñ Morskich "Bliza" oraz
paszportów dla osób odwiedzaj¹cych latarnie. Po-
nadto  do koñca sierpnia b.r. we wnêtrzu STILO
ogl¹daæ mo¿na zdjêcia i dokumenty po�wiêcone
historii latarni oraz wystawê malarstwa maryni-
stycznego pn. "STILO i okolice", autorstwa pana
Aleksandra Skotarczaka. Obchody jubileuszu za-
koñczone zostan¹ miêdzynarodowym plenerem
malarskim w Lubiatowie  i wystaw¹ poplenerow¹
we wrze�niu  b.r. zorganizowanymi przez Kaszub-
sko-Pomorski Oddzia³ Stowarzyszenia Marynistów
Polskich w Wejherowie pod kierownictwem Alek-
sandra Skotarczaka.
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