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Rozmowa z Jolantą 
Szatko-Nowak

Władysławowo z góry
otwarte morze oferuje 
niecodzienne poczucie 
uwolnienia. to i inne 
niesamowite wrażenia 
towarzyszą widzom programu 
polska z góry, który tym razem 
przedstawia piękno gminy 
Władysławowo. premiera 
odcinka pt. „Władysławowo 
i okolice” miała miejsce 22 
czerwca. przegapiłeś emisję 
nic straconego, poniżej 
prezentujemy harmonogram 
powtórek programu na kanale 
planete+:

 n 2 sierpnia o godz. 20:00
 n 7 sierpnia o godz. 19:00
 n 8 sierpnia o godz. 20:25
 n 14 sierpnia o godz. 19:00
 n 15 sierpnia o godz. 19:00
 n 22 sierpnia o godz. 19:00
Program dostępny jest również na 

player.pl
Gwarantujemy zapierające dech 

w piersiach ujęcia dopełnione wcią-
gającą narracją.

Program „Polska z Góry” został zre-
alizowany we współpracy z Gminą 
Władysławowo.

 n Urząd miejski we Władysławowie
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Zadanie publiczne 

„Ziemia Pucka.info 
– prasa regionalna” 

jest dofinansowane 
przez Gminę Krokowa

Powiat Pucki. Społeczeństwo

Szlachetna postawa 
przedsiębiorców z branży 
budowlanej na rzecz 
potrzebujących dzieci
andrzej siek 
z firmy Ds DeVelopment 
oraz Jacek Droszcz ze studia 
architektonicznego kwadrat, 
który w swoim dorobku 
ma m.in. wykonanie budynku 
muzeum ii Wojny Światowej 
w gdańsku, gościli w puckim 
starostwie 2 lipca. 

O baj przedsiębiorcy postano-
wili charytatywnie wyko-
rzystać swoje umiejęt-

ności i doświadczenie, działając 
na rzecz dobra wspólnego. Zaoferowali 
bowiem, że bezpłatnie wykonają pro-
jekt architektoniczny nowej placówki 

opiekuńczo-wychowawczej o charak-
terze specjalistycznym, której budo-
wa planowana jest w Kłaninie. Doce-
lowo placówką ma służyć 14 dzieciom 
z Powiatu Puckiego.

Takie bezinteresowne postępo-
wanie jest godne podziwu i wpisu-
je się w działania spod szyldu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. 
Tym bardziej w nowej rzeczywistości 
naznaczonej pandemią warto doce-
nić tę postawę, która przyczynia się 
do przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu, na które szczególnie 
narażone są najbardziej potrzebują-
ce dzieci.

 n www.powiat.puck.pl

Powiat Pucki

Zakończyły się konsultacje społeczne 
w sprawie opracowania Strategii Rozwoju 
Elektromobilności dla Powiatu Puckiego 
do roku 2035 
W dniach 1 – 22 lipca br. 
na terenie powiatu puckiego 
odbywały się konsultacje 
społeczne w sprawie 
opracowaniem dokumentu 
pod nazwą „strategia rozwoju 
elektromobilności dla powiatu 
puckiego do roku 2035”. 

C elem niniejszego projektu jest 
wprowadzenie rozwiązań sys-
temowych, mających na celu 

poprawę jakości powietrza oraz 
redukcje hałasu generowanego przez 

pojazdy napędzane przy użyciu kon-
wencjonalnych źródeł energii. Jednym 
z podstawowych złożeń strategii jest 
stworzenie warunków technicznych 
do wprowadzenia elektromobilności, 
chociażby poprzez budowę stacji łado-
wania pojazdów. 

Korzyści wynikających z wpro-
wadzenia tego typu rozwiązań jest 
bardzo wiele z pozytywnym wpły-
wem na środowisko jako podstawo-
wym argumentem za ich propago-
waniem. Wspomniane korzyści mają 
również wymiar ekonomiczny, gdyż 

samochody elektryczne do pewnej 
prędkości napędzane są energią elek-
tryczną, nie generując kosztów.

Opracowanie niniejszego doku-
mentu ma służyć również podnosze-
niu świadomości ekologicznej wśród 
mieszkańców Powiatu Puckiego oraz 
wyznaczeniu kierunków rozwoju 
tego ważnego społecznie zagadnie-
nia, w tym promocji środków trans-
portu z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii.

 n oskar struk 
powiat pucki

Gmina Władysławowo. Wybory

Władysławowo zwyciężyło w Bitwie o Głosy
omggs przeprowadziło 
akcję profrekwencyjną Bitwa 
o głosy, która miała zachęcić 
mieszkańców metropolii 
do udziału w wyborach 
prezydenckich. Wyścig odbył 
się w trzech kategoriach: gminy 
do 10 tys. mieszkańców, gminy 
od 10 do 30 tys. mieszkańców 
oraz gminy powyżej 30 tys. 
mieszkańców. zwycięzcy każdej 
kategorii otrzymają 30 tys. zł 
i sami zdecydują na co wydać 
pieniądze.

M etropolitalna akcja profre-
kwencyjna #Metropolia-
Głosuje dobiegła końca. 

W rywalizacji brało udział 48 miast 
i gmin Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Laureatów wyłoniono na podstawie 
średniej frekwencji z obu tur wybo-
rów prezydenckich. Wśród wygranych 
w trzech kategoriach są Sopot, Włady-
sławowo i Krynica Morska.

W kategorii gmin do 10 tys. miesz-
kańców zwyciężyła Krynica Mor-
ska z końcową frekwencją 86,07%, 
wyprzedzając lidera z I tury – Jastar-
nię, gdzie średnia frekwencja wynio-
sła 85,83%.

W gminach od 10 do 30 tys. miesz-
kańców zwycięzcą zostało Władysła-
wowo (81,12%).

Wśród gmin powyżej 30 tysię-
cy mieszkańców walka toczyła się 
do samego końca. Ostatecznie wygrał 
Sopot (75,95%), wyprzedzając Gdynię 
(73,59%) i Gdańsk (73,22%).

– Udział w wyborach to nasz przy-
wilej, dzięki któremu mamy możli-
wość wpływu na to, jak będzie wyglą-
dał nasz kraj. I tym razem mogliśmy 
liczyć na aktywną postawę obywatel-
ską Mieszkańców Gminy Władysławo-
wo. Te wybory były trudne pod wzglę-
dem organizacyjnym i nie obyło się 
bez incydentów podczas głosowa-
nia oraz niepotrzebnych interwen-
cji dlatego chciałbym podziękować 
członkom komisji oraz pracownikom 

urzędu za ogrom sprawnej i rzetel-
nej pracy, którą włożyli w ich przy-
gotowanie i przeprowadzenie. – 
powiedział Roman Kużel, Burmistrz 
Władysławowa.

Dzięki zaangażowaniu samorzą-
dów średnia frekwencja w Obsza-
rze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-
-Sopot wyniosła rekordowe 67,24%. 
W II turze zagłosowało 69,69% miesz-
kańców metropolii.

 n Urząd miejski we Władysławowie
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Gmina Jastarnia. Zaproszenie

Wydarzenie
muzyczne
MISSA PRO PACE

koncert dialogowy na chór, 
organy i saksofon. przed nami 
połączenie muzyki dawnej 
i współczesnej: XV- wiecznych 
graduałów cysterskich 
wykonanych śpiewem 
chóralnym z muzyką organową 
i improwizacją muzyczną 
współczesnych trendów 
jazzowych. 

T ytuł „Missa pro pace” (tł. msza 
o pokój) nawiązuje do pierw-
szego zdania księgi cysterskich 

rękopisów z XV wieku, będących wła-
snością skarbca Opactwa Benedykty-
nek w Żarnowcu. Materiał źródłowy 
jest inspiracją i podstawą działania 
artystycznego. Twórcy, artyści i wyko-
nawcy podjęli próbę nawiązania dia-
logu przeszłości (XV w.) z przyszłością 
(XXII w.) i znalezienia uniwersalnego 
języka porozumienia z odbiorcą.

Na wykonanie utworu „Missa pro 
pace” składają się elementy mszy 
pozostające ze sobą w dialogu wokal-
no – instrumentalnym: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus i Agnus Dei. Ekspe-
ryment poszerza działanie o interak-
cję z publicznością i prezentację czę-
ści „Gloria” w języku kaszubskim 
wykonaną wspólnie z uczestnikami 
koncertu. Missa pro pace” odbędzie 
się 29 lipca o godz. 19:00 w koście-
le w Jastarni oraz 15 sierpnia o godz. 
20:30 w kościele w Żarnowcu.

 n moksir Jastarnia  
Fundacja sedlaka

Dyrygent Tomasz Fopke

Chór Lutnia z Luzina
Z przodu od lewej Aleksandra Pitra-Kox, Tomasz Fopke, Dominik Kisiel oraz Jakub 
Klemensiewicz, Fot. Andrzej Sipajło

Saksofonista Jakub Klemensiewicz, a na organach zagra Dominik Kisiel
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Gmina Krokowa. Wystawa

Ziemia pucka okiem mieszkańców

Wystawa fotograficzna „powiat 
pucki w obiektywie” jest 
częścią warsztatów letnich 
poświęconych kulturze 
i tradycji kaszubskiej, 
realizowanych przez 
krokowskie centrum kultury 
w krokowej w ramach 
projektu „spotkanie z kulturą 
kaszubską”. 

P okazując miejsca związa-
ne z Kaszubami oraz poprzez 
warsztaty z lokalnymi twórca-

mi, zamierzamy przybliżać kaszubskość 
turystom odwiedzającym naszą małą 
ojczyznę. Na otwarciu wystawy obecny 
był wójt Gminy Krokowa Adam Śliwic-
ki, dyrektor KCK w Krokowej Krzysztof 

Gmina Puck. Atrakcja

Żeglowanie rodem z Polinezji

W dniach 10-19 lipca 
2020 r. gościliśmy w rzucewie 
uczestników zlotu łodzi 
polinezyjskich pjoa.

P joa to malowniczo wyglądają-
ce łodzie, pochodzące z wysp 
Polinezji. Swoją budową przy-

pominają katamarany. Zbudowane 
są z jednego kadłuba głównego i jed-
nego pływaka, stanowiącego przeciw-
wagę dla konstrukcji. Bardzo często 
wyposażone są w ożaglowanie typu 
„szczypce kraba” praktycznie już nie-
występujące w nowych łodziach. Dzię-
ki swojej budowie i lekkości są nie-
zwykle lekkie, szybkie i stabilne.

Uczestnicy zlotu chętnie dzielili się 
wiedzą na temat żeglowania poline-
zyjskiego i sztuki żeglarskiej Oceanii. 
Niezwykle łodzie stały się dodatko-
wą atrakcją odwiedzających Rzuce-
wo turystów.

 n Wiesława roszman-selin 
oksit w gminie puck

 fot. Wiesława Roszman-Selin

Obszyński, goście ze Starostwa Powiato-
wego w Pucku – Nadia Szafraniec oraz 
Karol Miller. Obecni byli też autorzy 
zdjęć Katarzyna Littwin oraz Krzyszto-
fow Gruchała. Wystawa jest dostępna 
od 15‒31 lipca w Dębkach (Rybaczów-
ka) w godz. 15:30 -21:30, następnie 
fotografie od 01‒15.08 br. powędrują 
do Białogóry (Dom Ludowy). Fotogra-
fie wykonali: Katarzyna Littwin, Maria 
K., Krzysztof Gruchała, Jarosław Wło-
darczyk, Krzysztof K.

Wystawę fotograficzną w ramach 
projektu „Spotkanie z Kulturą Kaszub-
ską” dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.

 n kck w krokowej

Kaszuby Północne. Dębki

Kaszubskie sacrum

Dział przedstawia bogactwo 
architektoniczne ziemi 
puckiej, czyli świątynie, 
w których koncentruje się 
życie na poziomie duchowym. 
czytelnicy dowiedzą się 
o ciekawostkach i zabytkach, 
które kryją w sobie nordowe 
kościoły.

K aplica pw. Matki Boskiej Czę-
stochowskiej Księży Zmar-
twychwstańców w Dębkach 

została wybudowana w 1935 r. 
według projektu inż. arch. T. Hornun-
ga. Architektura drewnianego kościoł-
ka na planie litery T nawiązuje do tra-
dycyjnych wzorców kaszubskich.

Wyposażenie obejmuje rzeźbio-
ne stacje drogi krzyżowej dłuta Teo-
dora Plińskiego z Wiela i Franciszka 

Menczykowskiego. Cenna jest też pła-
skorzeźba Matki Boskiej Morskiej.

Między prezbiterium a nawą znaj-
duje się krucyfiks.

Inicjatorem powstania kościoła 
w Dębkach był prof. Adam Wrzosek 
z rodziną oraz Zakon Księży Zmar-
twychwstańców z Poznania.

Do kaplicy przylega ośrodek 
rekolekcyjny.

Adres: Dębki, ul. Spacerowa 81, 
84‒110 Krokowa

 n Barbara mudlaff 
lot kaszuby północne

Front kaplicy

 fot. Barbara Mudlaff

Stacje drogi krzyżowej z drewna

Płaskorzeźba Matki Boskiej Morskiej
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Powiat Pucki. Zaproszenie

Aktywny weekend 
na ziemi puckiej

scenerii, gdyż rzeka wpływa bezpo-
średnio do Morza Bałtyckiego.

Aktywny wypoczynek można prowa-
dzić również na lądzie dzięki 45 kilo-
metrom tras i ścieżek rowerowych, 
które w znacznej części ciągnąc się 
wzdłuż wody, dając możliwość obco-
wania z naturą. Wycieczka rowerowa 
stanowi idealny pomysł na spędzenie 
wolnego czasu. Natura to także wyjąt-
kowe szlaki przyrodnicze i drogi leśne, 
które podczas krótkoterminowego 
wypadu za miasto pozwolą na chwilę 
odetchnąć i schronić się w cieniu lasu.

Dziedzictwem Powiatu Puckie-
go jest przywiązanie do Morza Bał-
tyckiego, kultury kaszubskiej oraz 
szacunek do rzemiosła rybackiego 
Widać to w lokalnych zwyczajach, 
a także kulinariach, które opierają się 
na darach, które oferuje morze. Ryba 
w każdej postaci to idealny pomysł 
na obiad. Szacunek do tradycji ma rów-
nież wymiar polegający na akcentowa-
niu walorów historycznych tutejszych 

terenów. Można je odkryć, podążając 
szlakiem historii militarnej oraz odwie-
dzając Muzeum Obronny Wybrzeża 
w Helu czy Muzeum Ziemi Puckiej 
z oddziałami w Pucku i Władysławo-
wie, gdzie można m.in. poznać życie 
generała Józefa Hallera, odwiedzając 
wybudowaną w 1924 roku willę. Wiatr 
historii czuć również podczas wizytacji 
dworków i pałaców, chociażby w Rzu-
cewie czy w Sławutówku.

Powiat Pucki to idealne miejsce 
na weekendowy wypad. Rozbudowa-
na baza noclegowa oraz zlokalizowa-
ne na jego terenie punkty informacji 
turystycznej, oferują możliwość znale-
zienia zakwaterowania. Różnorodność 
atrakcji połączona z dobrodziejstwem 
natury sprawiają, że każdy spragniony 
wypoczynku w różnej formie znajdzie 
coś dla siebie. Decydując się na week-
end na terenie ziemi puckiej dokonu-
jesz właściwego wyboru.

 n oskar struk 
www.powiat.puck.pl

nie masz pomysłu podczas 
czasu wolnego? nic straconego. 
z pomocą przychodzi ci powiat 
pucki ze swoim bogactwem 
i różnorodnością. 

O wo bogactwo wynika z wyjąt-
kowego położenia geo-
graficznego, gdyż jest on 

z dwóch stron otoczony wodą: Zato-
ka Pucka i sąsiedztwo Morza Bał-
tyckiego tworzą niezwykły klimat 
do odpoczynku, także krótkotermi-
nowego. Piaszczyste plaże dają oka-
zje do spędzenia czasu w leniwy, 
ale jakże przyjemny sposób. Jednak 
dzięki możliwościom, jakie stwa-
rza natura, nie trzeba się ograniczać 
do leżenia na piasku. Dla aktyw-
nych ciekawą alternatywą są liczne 
szkółki, które dają szansę obcowa-
nia ze sportami wodnymi. Półwysep 
Helski uznawany jest za stolicę tego 
typu aktywności, dysponując rozbu-
dowaną infrastrukturą oraz wyjąt-
kowymi na skalę europejską warun-
kami, które są idealne zarówno dla 
początkujących miłośników deski 
z latawcem, jak i starych wyjadaczy 
tej z żaglem. Pasjonaci kajaków mogą 
z kolei odwiedzić spływ zlokalizo-
wany na północy Kaszub, czyli Czar-
ną Wodę, której nazwa wywodzi się 
z brunatnego koloru wody, tworzo-
nego przez torfowiska. Zachowuje 
ona jednak przejrzystość. Wyprawa 
kajakowa odbywa się w wyjątkowej 

Gmina Jastarnia. Zaproszenie

Salt Wave Festival
takiego lata nikt się nie 
spodziewał. odwołane 
festiwale, utrudnione podróże 
i utracona normalność.

W ostatnich miesiącach 
musieliśmy zatroszczyć się 
o siebie i nauczyć się żyć 

w nowej rzeczywistości, by powoli móc 
wracać z nową energią do wspólnego 
przeżywania muzycznych emocji i nie 
tylko! Właśnie dlatego przygotowali-
śmy Salty Sounds – siostrzany projekt 
Salt Wave Festival. Letni cykl koncertów 

na Półwyspie Helskim. W sierpniowe 
weekendy w Jastarni pojawią się Daria 
Zawiałow, Artur Rojek, Natalia Przy-
bysz, Ralph Kamiński, sanah, Kwiat 
Jabłoni, Bitamina, Fisz Emade Two-
rzywo i Karaś/Rogucki!

Przedsprzedaż biletów dla użytkow-
ników Allegro Smart! ruszy 16 lipca 
o 12:00, natomiast sprzedaż otwarta 
rozpocznie się 17 lipca o 12:00.

Szczegóły dostępne na stronie: 
https://www.ebilet.pl/muzyka/
festiwale/salty-sounds/

 n moksir Jastarnia
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Gmina Puck. Zaproszenie

Osada łowców 
fok dostępna dla 
turystów

Wzniesienia kępy puckiej 
i swarzewskiej już w epoce 
kamienia dawały schronienie 
osiedlającym się tutaj 
plemionom. 

B ardzo ważnym okresem w pra-
dziejach naszego regionu był 
późny neolit (2500‒1700 

p.n.e.), kiedy to nad dzisiejszą Zato-
ką Pucką pojawiły się pierwsze osady 
łowców fok. Swym zasiedleniem objęli 
Rewę, Mrzezino, Osłonino, Rzucewo, 
Ostrowo. Stworzyli silną, oryginalną 
kulturę, znaną z charakterystycznej 
ceramiki, wyrobów bursztynowych, 
kamiennych narzędzi. Rzucewska 
osada łowców fok została odkryta 
w roku 1894. Rzucewo stało się waż-
nym stanowiskiem badań nad epoką 
kamienia na Pomorzu, a termin „kul-
tura rzucewska” wszedł do historii 
cywilizacji.

Dzięki staraniom Urzędu Gminy 
w Pucku i funduszom europejskim 27 
czerwca 2013 r. otwarto Park Kultu-
rowy Osada łowców fok.

Obecnie można obejrzeć wystawę 
„Rzucewo w epoce kamienia” oraz 
odbyć spacer „Szlakiem łowców fok”, 
na którym znajdują się zrekonstru-
owane obiekty z epoki kamienia.

Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzenia tego niezwykłego miejsca.

park kulturowy  
osada łowców Fok

czynna od 9.00-17.00 
(zwiedzanie od 10.00 do 16.00).
tel. + 48 58 690 71 26
email: osada@oksitpuck.pl
OKSiT w Gminie Puck

Kaszuby Północne. Promocja

Norda na Jarmarku 
Dominikańskim

samorząd Województwa 
pomorskiego w ramach 
Jarmarku św. Dominika 
w dniach 25 lipca – 16 
sierpnia 2020 r. organizuje 
ekspozycję wystawienniczą 
pod nazwą „pomorskie 
smaki”. Wydarzenie odbędzie 
się na wyspie ołowianka. 
Jarmark św. Dominika 
jest największą atrakcją 
turystyczną letniego sezonu 
w gdańsku, ogólnodostępną 
dla publiczności.

I deą, która przyświeca plano-
wanej ekspozycji wystawien-
niczej pn. „Pomorskie Smaki” 

na wyspie Ołowianka jest promocja 
walorów pomorskiej wsi i jej dziedzic-
twa kulturowego. Kluczowe podmio-
ty tej wystawy to członkowie sieci 
dziedzictwa kulinarnego, wytwór-
cy produktów i dań z pomorskiej 
Listy Produktów Tradycyjnych, jed-
nostki kultury m.in. muzea, których 
celem jest prezentacja kultury ludo-
wej naszego regionu, organizacje tury-
styczne, podmioty ekonomii społecz-
nej przeciwdziałające marginalizacji 
wiejskich społeczności oraz rękodziel-
nicy i twórcy ludowi.

Nasi reprezentanci będą w dniach 
10‒11 sierpnia br. na stoisku i będzie 
można nabyć wydawnictwa z zakre-
su oferty przyrodniczej, historii mili-
tarnej oraz dworów i pałaców z tere-
nu Kaszub Północnych.

Tradycja i współczesność, przed-
mioty z przeszłością i przedmioty 
wytwarzane z pasją, dobre smaki i kli-
matyczne, leniwe wieczory, trochę 

muzyki i trochę kina – taki będzie Jar-
mark św. Dominika 2020.

Informujemy, że mając na uwadze 
obowiązujący stan epidemiologiczny, 
ale jednocześnie znoszone obostrze-
nia i ograniczenia, organizator – Mię-
dzynarodowe Targi Gdańskie zapew-
nia o zachowaniu bezpieczeństwa 
wystawców oraz odwiedzających.

 n lot kaszuby północne

Kaszuby Północne. Promocja

Praca nad filmem
Już niedługo ukaże się nowa 
produkcja wideo, która 
przedstawia atuty kaszubskiej 
ziemi w nowoczesny sposób.

S pot w swojej formie przypomi-
nać ma film przyrodniczy. Nar-
ratorem filmu jest postać wzo-

rowana na takich przyrodnikach jak 
David Attenborough czy Tony Halik. 
Nasz przewodnik – podróżnik i przy-
rodnik odkrywa przed nami zwyczaje 
niezwykłego plemienia, które do per-
fekcji opanowało współistnienie z przy-
rodą. Korzystający z uroków Północ-
nych Kaszub turyści przedstawieni 
zostaną jako rzadki gatunek bytujący 
w dzikim rezerwacie przyrody.

Premiera realizacji odbędzie się 
w sierpniu br. Działanie odbywa się 
przy współudziale: Powiatu Puckiego, 
Powiatu Wejherowskiego, Miasta Hel, 
Gminy Jastarnia, Gminy Władysławo-
wo, Gminy Krokowa, Gminy Kosako-
wo, Gminy Puck.

 n lot kaszuby północne

zapraszamy do śledzenia nas 
na profilach:

 n www.facebook.com/
lotkaszubypolnocne

 n www.instagram.com/kaszu-
bypolnocne/?hl=pl https://
www.youtube.com/chan-
nel/UCUxz4glAvL7N5n2hKR-
FXI3w oraz stronie 

 n www.kaszubypolnocne.pl
Jastarnia

Rewa



turystyka 7Ziemia Pucka.info nr 6 (131)  n sierpień 2020

Kaszuby Północne. Flora

Poznaj przyrodę lepiej

J eziora lobeliowe charaktery-
zują się tym, że niewiele się 
zmieniły od czasu powstania 

i są bardzo czyste. Woda jest jało-
wa i uboga w składniki odżywcze. 
W Polsce występuje ok. 173 takich 
akwenów, z czego 171 na Pomorzu. 
Jest to jedno z największych sku-
pisk w Europie, tuż za Skandyna-
wią i Szkocją! Jezioro Choczewskie 
i Czarne zaliczają się do tej grupy. 
Kwitną w nich lobelie, czyli reliktowe 
rośliny z białymi kwiatami, a także 
porybliny: jeziorny i kolczasty (ten 
gatunek występuje w Polsce jedy-
nie na kilku stanowiskach, w tym 
w Jeziorze Czarnym). Poryblin kol-
czasty rośnie na piaszczystym dnie 
w jeziorach kwaśnych ze sporą ilo-
ścią związków humusowych.

Okolice Jezior Choczewskich 
są świetnym miejscem na biwak, 
wycieczkę pieszą czy rowero-
wą i do tego są przygotowane tez 
kąpieliska.

 n Barbara mudlaff  
lot kaszuby północne Dojście do jeziora

 fot. Barbara Mudlaff

 fot. Barbara Mudlaff

 fot. Karol Tylmann

Gmina Puck. Rzeźba

Bajkowe ławeczki gotowe

plac zabaw, a wkoło 
niego ulubione dziecięce 
postacie: Bolek i lolek, 
reksio, miś Uszatek, 
koziołek matołek, 
zaczarowany ołówek 
i kot Filemon. taki będzie 
ostateczny produkt pleneru 
rzeźbiarskiego, który miał 
miejsce w dniach 13-8 lipca. 

A rtyści pracowali cały tydzień 
przed Wiejskim Domem Kul-
tury, aby stworzyć dla Żeli-

strzewa sześć bajkowych ławek. Staną 
przy wiejskim stawie.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców oraz 

turystów, którzy przyglądali się pracy 
pomorskich twórców.

W trakcie pleneru odbyły się dodat-
kowo warsztaty rzeźbienia w mydle 
dla najmłodszych oraz spotkania 
z innymi twórcami.
Trzeba jeszcze pomalować ławki 
na oryginalne kolory z tamtych lat.

Plener powstał dzięki współpra-
cy Ośrodka Kultury Sportu i Turystki 
w Gminie Puck, Sołectwa Żelistrzewo, 
Lasów Państwowych oraz Północnoka-
szubskiej Lokalnej Grupie Rybackiej.
Plener prowadzili Szymon Dettlaff 
oraz Wojciech Wesserling.
Szymon Dettlaff

 n animator kultury w WDk 
w Żelistrzewie [oprac. red.]

Jezioro Choczewskie
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24.07
 § Wkk połchowo 

potyczki sportowe 
Wyjdź z domu, przyjdź  
do nas!

28.07
 § Wkk leśniewo 

Żyj zdrowo i aktywnie

29.07
 § Dk swarzewo 

konkurs plastyczny 
chcę żyć zdrowo!

29.07
 § WDk strzelno 

rajd rowerowy 
Bliżej sportu – dalej od 
używek

Kalendarz imprez na lipiec/sierpień 2020

30. 07
 § Wkk mechowo 

zawody sportowe 
trzeźwo, zdrowo, na sportowo

31.07
 § Wkk sławutowo 

gra terenowa 
trochę ruchu i sportu to 
zdrowie wyższego sortu

6.08
 § Wkk połczyno 

zabawy sportowe 
mój sport to moja radość

13.08
 § Wkk połczyno 

konkurs tematyczny 
Wybieram radość

16.08
 § Wkk mechowo 

piknik rodzinny

18.08
 § Wkk leśniewo 

Warsztaty kulinarne 
W zdrowym ciele zdrowy 
duch

19.08
 § Wkk Darzlubie  

zdrowy sposób na życie

27.08
 § Dk swarzewo 

zabawy sportowe 
zdrowo i wesoło

Powiat Pucki

Śladami „Kamerdynera”  
w Kłaninie
W dniach 6- 13 lipca 
w kłaninie odbyła letnia 
sesja towarzystwa 
Uniwersytetów 
ludowych, której 
motywem przewodnim 
były wątki 
historyczne opisane 
w „kamerdynerze”.

Wykłady wybitnych 
prelegentów o skom-
plikowanej historii 

Kaszubów, zwiedzanie zabyt-
ków oraz ziem przedstawio-
nych w powieści, to wszystko 
było udziałem uczestników let-
niej sesji Towarzystwa Uniwer-
sytetów Ludowych. 
Jest to organizacja, która 
w swoim zamyśle propagu-
je idee holistycznego kształ-
cenia i uczenia się przez całe 
życie oraz swobodnej wymia-
ny myśli. Tym razem podczas 
letniej sesji dotknęli trudnych 
wątków cierpienia Kaszubów. 
Podjęli się zadania posze-
rzania wiedzy na ten temat, 
a także wymiany wzajemnych 
doświadczeń. Gospodarzem 
spotkania była szkoła w Kła-
ninie.

 n www.powiat.puck.pl

 fot. www.powiat.puck.pl

 fot. www.powiat.puck.pl
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PARTNERZY

Gmina Jastarnia. Literatura

„Sprawa gminy Ceynowy” – ciekawe 
spotkanie czytelnicze w Kuźnicy
z inicjatywy Dominiki 
Żemojtel-Dettlaff doszło 
do ciekawego spotkania 
czytelniczego w stacji 
turystycznej w kuźnicy. 
służyło ono przybliżeniu 
twórczości Wandy Brzeskiej 
o tematyce morskiej.

O kazją do dyskusji było 
wznowienie powieści 
„Sprawa gminy Ceyno-

wy”, która została poświęcona 
kobietom posądzonym o czary 
w tym mieszkance Chałup, która 
została poddana próbie wody, 
a w literaturze określana jest 
jako „ostatnia czarownica’. Zosta-
ła przybliżona postać autorki oraz 
geneza sądów nad czarownicami. 
Spotkanie cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem. Wśród zgro-
madzonych wywiązała się żywa 
dyskusja, która przeciągnęła się 
do godzin wieczornych. 

O oprawę muzyczną zadba-
li artyści w swoim fachu: Jakub 
Klemensiewicz i Dominik Kisiel, 
którzy zagrali utwory lokalne-
go poety kaszubskiego – Maria-
na Selina, dodając im nowocze-
snego brzmienia. W kolejnych 
latach zaplanowane są premie-
ry innych pozycji, ukazujących 

twórczość Wandy Brzeskiej, która 
była działaczką społeczną. Zajmo-
wała się etymologią i etnografią, 
badając zwyczaje lokalnych spo-
łeczności. Literatura była tylko 
jednym z elementów szerokie-
go spektrum jej zainteresowań 

o profilu humanistycznym, które 
miały również wymiar nauko-
wy. „Sprawa gminy Ceynowy” 
jest uznawana przez krytyków 
literackich za jej najwybitniej-
sze dzieło.

 n moksir Jastarnia

 fot. MOKSiR Jastarnia
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Z pasją przez życie 

Jolanta Szatko-Nowak
podtrzymujemy sportowe 
emocje w naszym cyklu, 
zapraszając do rozmowy 
wyjątkowego gościa spoza 
naszej gminy. Jest nim 
najbardziej utytułowana 
polska tenisistka stołowa, 
Jolanta szatko-nowak, która 
opowiedziała nam o pasji 
do tego sportu, największych 
sukcesach czy wspomnieniach 
związanych ze wspólnymi 
występami z legendarnym 
andrzejem grubbą. rozmawia 
oskar struk z moksir Jastarnia.

– W jaki sposób odkryła Pani 
w sobie pasję do tenisa stołowego?

– Od zawsze interesowałam się 
sportem. Na początku na podwórku 
grałam z chłopakami w piłkę nożną. 
Lubiłam i umiałam w nią grać. Tak 
zostało do dziś. Gdyby w tamtych cza-
sach bardziej popularna była kobie-
ca piłka nożna, to na 100% została-
bym przy tym sporcie i jestem pewna, 
że grałabym w Reprezentacji Polski. 
Jeśli chodzi o tenis stołowy, to bar-
dzo mało dziewczyn chciało w niego 
grać. Gdy chodziłam do szkoły pod-
stawowej, moim pierwszym klubem 
była Wanda Kraków. Trener prowa-
dził nabór w naszej szkole i zachę-
cał do przyjścia na trening, Pokazał 
mi wszystkie ruchy. Zaczęłam wszyst-
ko łapać od razu. Na początek ogra-
łam chłopaka, który trzy miesiące tre-
nował. Wtedy trener mi powiedział: 
Ty będziesz mistrzynią Polski. Już 
wtedy widziałam, że mam talent, dla-
tego chcąc coś osiągnąć, każdą wolną 
chwilę poświęcałam na trening.

– Ma Pani za sobą udział w mistrzo-
stwach świata i Europy. Jak 
wygląda specyfika przegotowań 
do imprezy rangi mistrzowskiej?

– To są bardzo trudne i wyczerpu-
jące imprezy. Dwa tygodnie spędza 
się na sali, rywalizując we wszyst-
kich możliwych wariantach. Do tego 
dochodzą jeszcze przygotowania, 
czyli obozy kadry, np. w Zakopanem, 
gdzie musieliśmy wbiec na Kaspro-
wy Wierch, mając na plecach pię-
ciokilogramowe worki (śmiech). 
Dla zwykłych ludzi nawet wejście 
jest wyczynem. Przygotowania były 

bardzo męczące, ale bez tego nie było-
by sukcesów.

– Jaką rolę w osiąganych wynikach 
odgrywa przygotowanie fizyczne, 

które nie jest tak eksponowane 
w kontekście tenisa stołowego?

– Każdy zawodnik inaczej reaguje 
na obciążenia treningowe. Ja zawsze 
byłam wytrzymała i podchodziłam 

do tych ćwiczeń z pasją, bo wiedzia-
łam, że to mi pomoże. Tenis stołowy 
jest bardziej techniczną dyscypliną 
sportu, ale trzeba mieć sprawne nogi, 
żeby szybko dojść w każde miejsce 

stołu, bo podczas meczu trzeba prze-
biec bardzo długi dystans, dlatego 
odpowiednie przygotowanie fizycz-
ne jest niezbędne.

– W grze mieszanej miała Pani oka-
zję występować z legendarnym 
Andrzejem Grubbą, wygrywając 
trzykrotnie Superligę. Jakie czynni-
ki decydowały o tym, że był wów-
czas uznawany za jednego z naj-
lepszych zawodników na świecie?

– Paradoksalnie Andrzej Grubba nie 
miał wielkiego talentu, ale był osobą 
szalenie pracowitą, skrupulatną. Mnó-
stwo czasu spędzał na treningach. Spę-
dziłam z nim wspaniały czas, graliśmy 
super mecze, osiągając wspólnie wiele 
sukcesów, m.in. trzykrotnie wygrywając 
Superligę, co można przyrównać do pił-
karskiej Ligi Mistrzów. Nasze mecze 
cieszyły się ogromną popularnością. 
To były niezapomniane widowiska.

– Skąd pomimo upływu lat znajdu-
je Pani w sobie pasje do uprawia-
nia tego sportu?

– To jest moja pasja od dziec-
ka i gdyby ktoś mi to zabrał, to nie 
wiem, co by było. Dopóki będę zdro-
wa, to zamierzam grać do późnych lat. 
Zresztą jeżdżę po turniejach wetera-
nów. Cieszę się tym, to są fajne impre-
zy, cały czas jestem aktywna. Wszyst-
ko sprowadza się do tenisa stołowego.

– Jest Pani również popularyzator-
ką tego sportu. Jak Pani doświad-
czenie zawodnicze udaje się prze-
łożyć na pracę szkoleniową?

– Prowadzę swój klub, gdzie odby-
wają się zajęcia dla dzieci i doro-
słych. Staram się popularyzować ten 
sport. Cieszę się z każdego postępu 
moich zawodników. Jedną z nich jest 
Dorota Nowacka, którą przygotowuję 
do paraolimpiady w Tokio i to mi daje 
olbrzymią motywację do działania.

– Na zakończenie: czego można 
Pani życzyć?

– Zdrowia, bo wszystko, co miałam 
osiągnąć, to już osiągnęłam. Bardzo 
się cieszę, że spędzam czas w Jastarni 
u moich przyjaciół Ani i Jacka, gdzie 
mogę Anię przygotować do turniejów, 
sprawić, żeby lepiej grała, a warunki 
w Jastarni są wyśmienite: morze, las, 
a w dodatku spędzam czas na sporto-
wo. Czego chcieć więcej.

Z lewej Jolanta Szatko-Nowak, po prawej Ania, przyjaciółka mistrzyni, u której spędza wakacje

 fot. MOKSiR Jastarnia
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Gmina Krokowa

Piłka plażowa
na plaży w Dębkach 
zainaugurowano sezonowe 
rozgrywki sportowe. 

J ako pierwszy rozegrano turniej 
piłki nożnej plażowej w dniu 
12 lipca w uproszczonej for-

mie. Drużyny składają się z trzech 
osób i grają na małe bramki hokejo-
we oraz nie ma pozycji bramkarza. 
Dzięki takiej formule intensywność 
gry jest bardzo duża. Pomimo dość 
trudnych i niesprzyjających warun-
ków pogodowych (silny wiatr) zgłosi-
ły się trzy zespoły: PKS Błotniki, Byle 
nie do zera, Wisła Płock. 

Turniej rozegrano systemem bezpo-
średnich spotkań z dodatkową rundą 
rewanżową. W sumie każdy z zespo-
łów musiał rozegrać cztery pojedyn-
ki. Ostatecznie najlepszy okazał się 
zespół PKS Błotniki wyprzedzając 
kolejno zespół Wisłę Płock oraz Byle 
nie do zera. Na zakończenie turnieju 
wręczono nagrody wszystkim zespo-
łom. Organizatorem oraz fundatorem 
nagród było Krokowskie Centrum Kul-
tury w Krokowej.

 n adam centkowski

Warsztaty
„zamkowe tajemnice”

spacer Historyczny po zamkU
bezpłatny

w każdy piĄtek
od 3.07 do 28.08.2020

start godz. 17:00
przed mUzeUm

Obowiązują zapisy telefoniczne: 691 447 000
(ilość miejsc ograniczona)




