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Bieżące wydarzenia w regionie
wydawca umieszcza na:
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www.kaszubypolnocne.pl
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Zanurzać zanurzać się
w ogrody rudej jesieni
i liście zrywać kolejno
jakby godziny istnienia...

E. Stachura

Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Kaszuby 
Północne” zaprasza 
na jesienny, terapeutyczny 
spacer shinrin-yoku 
z certyfikowanym 
przewodnikiem Forest Therapy 
Institute. 9 października 
po Puszczy Darżlubskiej (start 
w osadzie Sławutowo) 16 
października w Helu.

S hinrin-yoku (jap. 森林浴; 
kąpiel leśna) to prozdrowot-
na praktyka kontaktu z natu-

rą (głównie środowiskiem leśnym) 
powstała w Japonii, początkowo 
popularna na Dalekim Wschodzie, 
obecnie na całym świecie. Polega 
na wolnych, relaksacyjnych space-
rach i odbiorze naturalnego otocze-
nia wszystkimi zmysłami. Może być 
wykorzystywana jako technika profi-
laktyczna, rehabilitacyjna lub wspo-
magająca leczenie. Zanurzenie się 
w leśną atmosferę przywodzi na myśl 
zanurzenie się w wodzie – do czego 
właśnie nawiązuje nazwa.

Leśna terapia ma wiele pozytyw-
nych aspektów zdrowotnych, m.in. 
pomaga zredukować stres, obni-
ża ciśnienie, poprawia odporność. 
Japońscy lekarze już od ćwierć 
wieku, a od niedawna również fińscy, 

przepisują leśne kąpiele na receptę. 
To tzw. zielona recepta.

Las ze swym bogactwem (fiton-
cydy, monoterpeny, bakterie glebo-
we, powietrze, światło, dźwięki...) 
ma przebadany wpływ na nasze zdro-
wie. A dzięki obecności przeszkolone-
go przewodnika i ćwiczeniom relaksa-
cyjnym oraz uważnościowym można 
zanurzyć się w nim wszystkim zmy-
słami. Przejdziemy się po lesie szla-
kiem naszych zmysłów! 

Jeśli potrzebujesz pogłębionej relak-
sacji, uważnego spotkania z naturą, 
skorzystaj z zaproszenia.

„ZANURZMY SIĘ W JEJ SKARBACH 
NIEZMIERZONYCH”!

Jedna sesja shinrin-yoku trwa od 2 
do 4 godzin, w zależności od chęci 
i możliwości grupy, pogody, itd. Spa-
cery odbywają się grupowo. Liczba 

uczestników: max. 15 osób, decydu-
je kolejność zgłoszeń.

W związku z COVID-19 obowiązu-
je ograniczona liczba miejsc. Miejsce 
można rezerwować mailem: sensuszla-
kiem@gmail.com. Szczegółowe infor-
macje nt. godziny i miejsca zbiórki 
podamy mailowo na kilka dni przed 
wydarzeniem.

Koszt: bezpłatnie.

Zadanie jest współfinansowane przez 
Powiat Pucki.

Więcej o kąpielach leśnych i terapii lasem można poczytać tutaj: 
https://www.facebook.com/sensuszlakiem/.

 n LOT Kaszuby Północne
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Powiat Pucki. Oświata

I LO z wizytą w czeskim 
Hawierzowie w ramach programu 
Erasmus+

W dniach 29 sierpnia – 
4 września uczniowie 
i nauczyciele z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego w Pucku 
uczestniczyli w wizycie 
studyjnej w ramach programu 
Erasmus+ w Czechach. 

P odczas wielu warsztatów i lek-
cji z rówieśnikami z Czech, 
Słowacji i Rumunii porusza-

li oni zagadnienia związane z ekolo-
gią i zdobywali wiedzę praktyczną 
z zagadnień związanych z ochroną 
środowiska. W programie wymia-
ny była m.in. wizyta w elektrowni 
szczytowo-pompowej. Poniżej rela-
cja uczniów z wyjazdu, jaka ukaza-
ła się w mediach społecznościowych.

DZIEŃ 1

I Liceum Ogólnokształcące im.Stefa-
na Żeromskiego, koło Erasmus+ 7 
uczniów i dwóch nauczycieli w drodze 
do Hawierzowa w Czechach. Jeszcze 
wakacyjnie, ale już troszkę edukacyj-
ne. Pociąg z Gdyni z małym opóźnie-
niem odjechał do Ostravy-Svinov. 
Cieszymy się, że pomimo pandemia 
udało Nam się wyjechać na tygodnio-
wą wymianę partnerską na Mora-
wy od 30 do 3 września. Dwa dni 
w podróży, zatem 29 i 4 września spę-
dzimy w pociągach. Wieczorem spo-
tkamy się z ekipą z Czech, Rumunii 
i Słowacji i będzie wspólna integracja.

DZIEŃ 2

Tym razem realizujemy projekt: 
WAVES, w ramach, którego anali-
zujemy tematy związane z ekologią. 
W czasie naszego spotkania będziemy 
zwiedzać elektrownię, oddychać świe-
żym górskim powietrzem, dyskutować 
na tematy ważne dla Naszej plane-
ty, będą lekcje i warsztaty. W ramach 
naszych wspólnych działań powstaną 
zdjęcia, filmiki i artykuły. Podzielimy 

się wrażeniami z każdego dnia wspól-
nych spotkań. Będzie praca na platfor-
mie etwinning.

DZIEŃ 3

Pozdrawiamy Szkołę i realizujemy 
naszą erasmusową + przygodę.

Ciekawy dzień spędziliśmy 
na wycieczce zwiedzając elektrow-
nię szczytowo-pompową Dlouhne. 
Wyposażona jest w największą turbi-
nę rewersyjna w Europie. Jest elek-
trownią wodną o najwyższej mocy. 
Jest pięknie położona w górach.

Ekologiczna wycieczka była wspa-
niała lekcja, z wykładem i prezenta-
cją. Potem próbowaliśmy smacznej 
kuchni czeskiej, knedliki z mięsem 
i zupę warzywną.

Po południu ostatni punkt wyciecz-
ki w cudnej Karlovej Studentkie. 
Uzdrowisku z wyjątkowo czystym 
powietrzem i źródłami wody lecz-
niczej i pięknym zbiorem kamieni 
z Czech. Dzięki Erasmus+ mogliśmy 
zwiedzić tyle ciekawych miejsc.

DZIEŃ 4

Z Erasmus+ w Karwinach, ciekawa 
historia krzywej czeskiej Pisy- kościoła 
świętego Piotra. To wszystko u partne-
rów projektu z Hawierzowa w ramach 
wymiany, z regionu Moraw, ślada-
mi naszego projektu WAVES. Kolejny 
ciekawy dzień z Erasmus+ na warsz-
tatach o pszczelich ulach, a potem 
spotkanie z Burmistrzem Haviro-
wa i rozmowa na temat projektów 
i wspólnej integracji po pandemii.

DZIEŃ 5

Nasze wymiana Erasmus+ dobie-
gła końca. Pożegnaliśmy Słowaków, 
Rumunów i Czechów. Wracamy 
do Szkoły i obowiązków. Wspaniała 
lekcja ekologii w różnych ciekawych 
miejscach. Dbajmy o Naszą Planetę

 n www.powiat.puck.pl

fot. Izabela Pałucka

Gmina Władysławowo

Gratka dla miłośników 
wyczynowej jazdy na dwóch 
kółkach

Jeszcze w tym roku zostanie 
zagospodarowany tor 
rowerowy znajdujący się 
pomiędzy Aleją Żeromskiego 
a boiskiem Klifu Chłapowo 
i dostosowany do standardów 
zrównoważonych tras typu 
„singletrack”.

B udowę obecnego toru zainicjo-
wał klub Klif Chłapowo. Coraz 
większa ilość dzieci, chcących 

trenować na rowerach wpłynęła na to, 
że szukaliśmy terenu do treningów. 
Oczywiście bardzo dużo jeździliśmy 
po leśnych ścieżkach i korzystali-
śmy z dostępnych tras rowerowych, 
ale potrzeba była jeszcze większa. 
To skłoniło nas do tego, ze zaczęli-
śmy porządkować najbliższy teren, 
który doskonale nadał się na tworze-
nie, co się później okazało, początku 
parku rowerowego w naszej miejsco-
wości. – mówi Dariusz Marzejon Pre-
zes Klubu Sportowego Klif Chłapowo.

Istniejąca ścieżka zostanie zaadop-
towana na potrzeby tras rowerowych. 
Przede wszystkim zostanie wyremon-
towana nawierzchnia toru, ale rów-
nież wybudowana mała architektura. 
Powstanie drewniana wiata rowero-
wa z ławkami i stołem oraz samoob-
sługowa stacja naprawy rowerów. 
Podstawowym założeniem projektu 
jest pozostawienie naturalnego cha-
rakteru miejsca. Elementy zaprojek-
towane oparte zostały o naturalne 

fot. Urząd Miejski we Władysławowie 

materiały i kolorystykę – drewno, 
kamień, ziemia. Koszt realizacji 
zadania o nazwie „Zagospodarowa-
nie terenu w zakresie dostosowa-
nia istniejących ścieżek terenowych 

do standardów zrównoważonych tras 
rowerowych typu „singletrack” oraz 
budowy małej architektury” wynie-
sie 200 tys. zł.

 n Urząd Miejski we Władysławowie

fot. Urząd Miejski we Władysławowie 

fot. Urząd Miejski we Władysławowie 
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Gmina Władysławowo

Piknik militarny

W drugą sobotę września 
miłośnicy militariów oraz 
historii mogli podziwiać 
wojskowe pojazdy, które 
wystawione zostały na placu 
przy ulicy Żeromskiego 
we Władysławowie podczas 
pikniku związanego z historią 
drugiej wojny światowej.

Zwiedzających przyciągnęły 
dynamiczne pokazy sprzętu 
wojskowego z lat 1939‒1945. 

Zobaczyć można było m.in. radziec-
ki czołg T-34/85 znany z serialu 
„Czterej pancerni i pies” oraz nie-
mieckie działo szturmowe StuG III. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły 
się także pozostałe pojazdy, wśród 
nich ciągnik artyleryjski SdKfz. 7, 
transportery opancerzone Studeba-
ker T24 Weasel i Universal Carrier 
oraz samochody wojskowe Willysy 
MB, Citroen AC 4 i Fiat 1100 w bar-
wach z Wojny Obronnej 1939 roku. 
Podziwiać można było także rekon-
struktorów historycznych. Swoje 

dioramy rozstawili GRH Obrony 
Wybrzeża, odtwarzająca żołnierzy 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego 
w Pucku i GRH Tobie Polsko rekon-
struująca sylwetki spadochroniarzy 
1. Samodzielnej Brygady Spadochro-
nowej. Piknik przyciągnął setki zwie-
dzających, wśród nich także wielu 

turystów z zagranicy. Organizatorem 
wydarzenia było Centrum Kultury 
we Władysławowie oraz Muzeum 
Pojazdów Wojskowych i Uzbroje-
nia w Kłaninie. Patronat medialny 
sprawował kanał youtube’owy „Tank 
Hunter”.

 n Urząd Miejski we WładysławowieRadziecki czołg T-34/85 znany z serialu „Czterej pancerni i pies”

Samochody wojskowe

Kaszuby Północne

Prezes Marta Balicka wciąż  
za sterem

Podczas Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 
Turystycznego Kaszuby 
Północne LOT wybrano 
nowy skład Zarządu. Od 13 
września społeczne funkcje 
w Zarządzie objęli: Prezes 
Marta Balicka, Wiceprezes 
Anna Padée oraz Skarbnik 
Żanna Sępińska. Pani Balicka 
kieruje organizacją już 
od ponad 16 lat.

P an Jacek Thiel, Wicestaro-
sta Wejherowski, do tej pory 
przez wiele lat był Wicepre-

zesem w stowarzyszeniu i aktywnie 

włączał się w projekty turystyczne 
sieciujące obszar. Spotkanie było oka-
zją, aby podziękować mu za dotych-
czasowe wsparcie.

Walne Zebranie zatwierdziło spra-
wozdanie merytoryczne i finansowe 
za ubiegły rok oraz udzieliło absolu-
torium Zarządowi.

W zebraniu uczestniczyli przedsta-
wiciele: Powiatu Puckiego, Powiatu 
Wejherowskiego, Miasta Hel, Gminy 
Jastarnia, Gminy Władysławowo, 
Gminy Krokowa, Gminy Kosakowo, 
Gminy Puck, Harcerskiego Ośrodka 
Morskiego w Pucku.

 n Barbara Mudlaff 
LOT Kaszuby Północne

Prezes Marta Balicka dziękuje za współpracę Wicestaroście Wejherowskiemu 
Jackowi Thielowi

fot. Barbara Mudlaff

fot. Urząd Miejski we Władysławowie 

fot. Urząd Miejski we Władysławowie 

Kaszuby Północne

Wizyta w pałacach w Zachodniopomorskim

Związek Miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty wraz z gospodarzami 
Pałacu w Siemczynie Bogdana 
i Zdzisława Andziaków gościli 
przedstawicieli pięciu dworów 
i pałaców północnych Kaszub. 

O rganizowany w weekend 
17-19 września Festiwal 
Dworów i Pałaców w woje-

wództwie zachodniopomorskim był 
okazją do wizyty studyjnej i pozna-
nia realiów naszych sąsiadów.

Zgodnie z programem uczestnicy 
zwiedzili nocą pałac funkcjonujący 
jako muzeum. Dużą atrakcją był kon-
cert muzyki barokowej, na którym 
to wystąpiły panie w strojach epoko-
wych. Atmosfera sprzyjała integracji 
i lepszemu poznaniu się.

 n Radosław Kamiński 
LOT Kaszuby Północne

Gestorzy dworów w strojach z epoki

Przedstawiciele pięciu kaszubskich obiektów przed Pałacem w Siemczynie

fot. Radosław Kamiński

fot. Radosław Kamiński
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Gmina Krokowa

Wirtualny spacer turystyczny

Zwiedzanie gminy Krokowa 
bez wychodzenia z domu 
już możliwe! Rodzinnie lub 
w pojedynkę można poznać 
miejsca kulturowe oraz 
przyrodnicze (www.kck.
krokowa.pl).

K rokowskie Centrum Kultury 
w Krokowej w ramach pro-
jektu „Energetycznie z pomy-

słem” opracowało wirtualny spacer 
po gminie. Interaktywna mapa sta-
nowi bazę atrakcji turystycznych 
gminy będąc swego rodzaju „pigułką 
obszaru”. Jest to pierwszy etap duże-
go projektu, który będzie uzupełnia-
ny o kolejne atrakcje i miejscowości.

Wirtualny Spacer ma walor 
nie tylko estetyczny, ale również 

edukacyjny, gdyż poszczególne miej-
sca zostały opisane. Samo korzystanie 
z aplikacji jest bardzo proste dzięki 
przejrzystej i łatwej w obsłudze nawi-
gacji. Wystarczy wybrać poszczególny 
obiekt i..... zacząć zwiedzać! Naciśnię-
cie przycisku „opis panoramy” spo-
woduje wyświetlenie tekstu o danym 
miejscu.

Można poznać ciekawostki o atrak-
cjach wokół nas, a także obejrzeć 
piękne panoramy gminy Krokowa. 
Może komuś uda się wypatrzyć zna-
jome miejsca?

Realizacja Wirtualnego Spaceru 
po Gminie Krokowa dofinansowana 
przez Polskie Elektrownie Jądrowe 
sp. z o.o. w ramach Programu Wspar-
cia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych.

 n KCK w Krokowej

Kaszuby Północne

Na duńskiej wyspie o Kaszubach

W dniu 22 września odbyła 
się konferencja ekspertów 
w ramach spotkania partnerów 
Dwory Południowego Bałtyku, 
tym razem w Danii na wyspie 
Lolland-Falster w pałacu 
Fuglsang. 

W śród wystąpień była prezen-
tacja Anny Mazuś z Folwar-
ku Jackowo. 

Wśród uczestników znaleźli się 
ponadto reprezentanci Zamku Jana 
III Sobieskiego w Rzucewie oraz Pała-
cu Sasino.

 n LOT Kaszuby Północne

Kaszuby Północne. Promocja

Na targach  
w Rostoku

Oferta kulturalna wysokiej 
jakości dla publiczności w kraju 
związkowym Meklemburgia-
Pomorze Przednie w północno-
wschodnich Niemczech była 
prezentowana na targach 
„Klostertage” 25 września. 

N ie mogło tam zabraknąć ekipy 
z Kaszub. W ramach projek-
tu Dwory Południowego Bał-

tyku wraz z partnerami niemieckimi 
i szwedzkimi obsługiwaliśmy stoiska 
i wystawy plenerowe dla odwiedza-
jących gości.

 n LOT Kaszuby Północne

fot. Radosław Kamiński

fot. Radosław Kamiński

fot. Radosław Kamiński

fot. Radosław Kamiński



KULTURA 5Ziemia Pucka.info NR 10 (143)  n PAźDZIERNIK 2021

Z pasją przez życie

ZBIGNIEW WÓJCIK: gram 
w klubach, czy prywatnych 
domach opieki

Akordeonista, który 
gościnnie wystąpił 
w Jastarni. Na instrumencie 
gra od blisko 70 lat, będąc 
jednym z najstarszych 
adeptów akordeonu 
w Polsce. Zachęcamy 
do zapoznania się 
z treścią wywiadu, który 
przeprowadził Oskar Struk 
z MOKSiR Jastarnia.

Oskar Struk: Jak zaczęła 
się Pana przygoda z 
akordeonem?

Zbigniew Wójcik: Moja przygoda 
zaczęła się od tego, że mój ojciec grał 
na akordeonie. To było jeszcze w cza-
sach wojny. Akordeon był zrobiony 
przez Pana Ciuka, bo nie było wtedy 
fabryki akordeonów. Był zbyt opor-
ny, żebym mógł na nim grać, gdy 
w wieku 12 lat poszedłem do szko-
ły muzycznej w Będzinie. Dlatego 
przez pierwsze pół roku zostawa-
łem po lekcjach i ćwiczyłem, bo nie 
było w domu instrumentu, na któ-
rym dałoby się grać. Mój ojciec pra-
cował na kopalni Grodziec i tam były 
tzw. talony dla górników. W ten spo-
sób ojciec kupił mi mój pierwszy 
akordeon. Moja kariera akordeono-
wa mogłaby się skończyć, ponieważ 
w tym czasie nie było szkoły średniej 
ani wyższej klasy akordeonu. Chcąc 
się rozwijać muzycznie, trzeba było 
zmienić instrument. Później zawodo-
wo zająłem się naprawą telewizorów. 
Byłem jednym z pierwszych fachow-
ców w Polsce w tej dziedzinie. Histo-
ria mojego życia do czasów emerytu-
ry to jest rozwój telewizji w Polsce. 
Jednak muzyka była mi bliska i akor-
deon cały czas mi towarzyszył.

Przy okazji, jakich 
uroczystości można było 
Pana usłyszeć?
– Grywałem na uroczystościach 
rodzinnych, ale byłem też człon-
kiem różnych zespołów. Podczas 
nauki w Warszawie stworzyłem 
zespół, z którym dwukrotnie grali-
śmy w ambasadzie amerykańskiej. 
Moje uszy były ciągle nastawione 
na akordeon. W tamtym czasie nie 
było możliwości wejść do Internetu 
i posłuchać, więc szukałem każdej 
melodii tego instrumentu.

Jak obecnie wygląda Pański 
kontakt z akordeonem?
– W 65. roku życia przeszedłem 
na emeryturę. Mieszkam w Siewie-
rzu, gdzie jest dom kultury. Powstał 
tam zespół chóralny, składający się 
z 30 osób, któremu przewodniczy-
łem. Występowały emerytki. Mamy 
piękne nagrania. Niestety zespół się 
rozpadł. W tej chwili udzielam się 
sporadycznie, w miarę potrzeb. Gram 
w klubach czy prywatnych domach 
opieki. To mnie cieszy, bo ludzie przy 
pomocy opiekunów wstają z wózków 
i tańczą do mojej muzyki (śmiech).

Podczas koncertów 
w Jastarni pokazał Pan 
bardzo wiele utworów 
w różnych gatunkach 
muzycznych. Czy są jakieś 
melodie specjalne napisane 
pod akordeon?
– Akordeon to bardzo plastyczny 
instrument. Nie wymaga akompa-
niamentu, na basach sami możemy 
go tworzyć, natomiast na klawiszach 
możemy zagrać praktycznie każdą 
melodię. Standardy jazzowe, muzy-
kę poważną czy popularną. Ja prefe-
ruję improwizację. Wstyd się przy-
znać, ale znam tylko jednego oberka 
i kujawiaka, którego i tak nie zdą-
żyłem zagrać (śmiech). 

Mam świetną pamięć muzyczną. 
Natomiast mam licznik przy domu 

i jak go odczytuje, to po powro-
cie do domu już tego nie pamiętam 
(śmiech).

Jak wygląda Pana 
przygotowanie do występu?
– Nie robię tego zawodowo, tylko 
sporadycznie. Jeżeli chodzi o przy-
gotowanie, to mnie dopinguje, gdy 
mam jakieś plany związane z wystę-
pami. W związku z pandemią z tymi 
planami było różnie. Gdy nie mam 
występów, to nie gram na akorde-
onie. W związku z wiekiem straci-
łem trochę na technice. Miałem pro-
blemy z cieśnią nadgarstka, ale mam 
zoperowane obie ręce i już mi to nie 
przeszkadza. Technicznie nie jestem 
za mocny, natomiast bardziej gram 
sercem.

Jak dużą rolę w ukazaniu 
walorów akordeonu szerszej 
publiczności odegrał Marcin 
Wyrostek, triumfator II edycji 
Mam talent?
– Ja Marcina Wyrostka znam od czasu 
Mam talent, to jest ponad 12 lat. 
Nagrałem wszystkie jego występy 
i podarowałem mu płytkę na pamiąt-
kę. Marcin pochodzi z Jeleniej Góry. 
Tam ukończył średnią szkolę muzycz-
ną. Później u prof. Pichury w Kato-
wicach ukończył akademię muzycz-
ną. Podziwiam go, ponieważ jest 
to wirtuoz akordeonu światowej klasy. 
Miał zakontraktowane wiele koncer-
tów, m.in. w Chicago, ale pandemia 
zmusiła go do przełożenia tych planów. 
Czaruje swoim akordeonem. To on 
wprowadził akordeon do filharmonii.

Jaką osobą jest Marcin 
Wyrostek?
– Marcina traktuję jak syna, przy-
jaźnimy się. U niego nie ma żadne-
go zadufania w sobie. To jest bardzo 
skromny człowiek i bardzo pomoc-
ny. Jest taki akordeonista Piotr Bia-
zik, który dostał udaru. Co jakiś czas 
odbywają się koncerty charytatyw-
ne, by zbierać środki na jego reha-
bilitację. Opowiedziałem Marcinowi 
historię mojego kolegi, który rów-
nież wymaga rehabilitacji. Zapy-
tał jak może pomóc. Zaproponowa-
łem, czy może zagrać na jego rzecz. 
Wówczas był zaproszony do Pana-
my na Światowe Dni Młodzieży. 
Mimo to zagrał w pierwszej czę-
ści tego charytatywnego koncertu, 
a następnie zdążył na samolot. Mar-
cin ma otwarte serce na ludzi potrze-
bujących.

Jak Pan to robi, że pomimo 
upływu lat utrzymuje się 
w tak świetnej kondycji 
fizycznej i intelektualnej?
– Mam w miarę dobre zdrowie. 
Zawdzięczam to lekarzom z Klini-
ki Chorób Serca w Zabrzu. Sześć 
lat temu przeszedłem ablację serca 
i od tego czasu przyjmuję leki na roz-
rzedzenie krwi, ale w miarę czuję się 
dobrze. Żyję w otoczeniu lasu. Z żoną 
utrzymujemy się w zdrowiu.

Jak do tego doszło, 
że dwukrotnie mogliśmy 
Pana usłyszeć w Jastarni?
– Jeżdżę z akordeonem po całym 
świecie. Kiedyś na granicy celni-
cy chcieli mi zaplombować akorde-
on, ale zagrałem i tego nie zrobili, 
ale wpisali do paszportu. Przysze-
dłem do Miejskiego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Jastarni. 
Zaprezentowałem się i powiedziałem, 
że chciałbym zagrać dla turystów. 
Pani dyrektor uprzejmie się zgodzi-
ła i tak do tego doszło.

Jakie wyznacza Pan sobie 
muzyczne cele na przyszłość?
– Wymieniamy się z kolegami nuta-
mi, staram się tworzyć autorskie 
melodie. Cały czas poszerzam swój 
repertuar.

Skąd Pan czerpie tyle 
pozytywnej energii 
do działania?
– Moim motorem do działania 
jest pasja. Trzeba mieć pasję i sta-
rać się żyć tak, żeby dzień nie był 
podobny do dnia. Nie zawsze to się 
udaje. Trzeba też przebywać z ludź-
mi i w ramach możliwości wycho-
dzić do kina czy teatru. Ja staram 
się to robić.

Na zakończenie: czego można 
panu życzyć?
– Przede wszystkim zdrowia i tego, 
żebym mógł tu przyjechać za rok. 
Jesteśmy pierwszy raz na Mierzei 
Helskiej i bardzo nam się tu podoba. 
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Gmina Puck. Śpiew

Nowe głosy chętnie 
poszukiwane
Działający od 2000 roku 
chór mieszany „Jubileum” 
z Żelistrzewa po przerwie 
związanej z pandemią wznawia 
swoją działalność.

Z apraszamy na próby w ponie-
działki i środy o godz. 19:00 
do Domu Kultury w Żelistrze-

wie.
W naszym chórze jest miejsce dla 

wszystkich lubiących muzykę i śpiew 
od nastolatków po seniorów.

Do tej porty występowaliśmy 
na wielu koncertach, konkursach, 

festiwalach i uroczystościach 
religijnych.

Wykonujemy szeroki repertuar 
muzyczny. Od muzyki religijnej, daw-
nej, klasycznej po ludową, gospelową 
i rozrywkową. A może grasz na jakimś 
instrumencie?

Dołączając do naszego zespołu 
możesz liczyć na miłą atmosferę i pro-
fesjonalne podejście.

Zapraszamy na próby. 
Do zobaczenia! 
 n Więcej informacji:  
kultura@oksitpuck.pl

 n OKSiT w Gminie Puck

Gmina Krokowa

Atrakcje dożynkowe
W niedziele 29 sierpnia 2021 
roku mieszkańcy Gminy 
Krokowa spotkali się w Brzynie, 
by wspólnie dziękować 
za tegoroczne plony. 

U roczystość rozpoczęła się 
od przemarszu delegacji 
sołectw Gminy Krokowa wraz 

z zaproszonymi gośćmi, od kapliczki 
na plac, na którym najpierw odby-
ła się uroczysta msza święta. Zaraz 
po niej zabawa celebrująca kolejny 
rok zbiorów. Podczas dożynek wrę-
czono nagrody za konkurs Piękna 
Wieś: pierwsze miejsce zajęła wieś 
Sławoszyno, drugie miejsce zdobyła 
Białogóra, a trzecie Brzyno. W katego-
ria zagroda wyniki wyglądają następu-
jącą: pierwsze miejsce zajęli Państwo 
Anna i Grzegorz Reska ze Sławoszy-
no, drugie miejsce Pani Anna Prze-
pióra – Nadolska z Karwieńskich Błot, 
natomiast trzecie miejsce zdobyła Pani 
Agata Radziejewska z Żarnowca.

Podczas dożynek nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci oraz dożynko-
wych konkursów. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Gesek i Boyfriend.

 n KCK w Krokowej
fot. KCK w Krokowej fot. KCK w Krokowej

fot. KCK w Krokowej fot. KCK w Krokowejfot. KCK w Krokowej



KULTURA 7Ziemia Pucka.info NR 10 (143)  n PAźDZIERNIK 2021

MIESIĘCZNIK
Wydawca: Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby 
Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna
Adres: ul. Pałacowa 14, 84-107 Kłanino
Kontakt: www.ziemiapucka.info 

e-mail: redakcja@ziemiapucka.info
Redaktor naczelna: Barbara Mudlaff
Skład i druk: skladgazet.pl
info@skladgazet.pl
Nakład: 3000 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych 
do druku. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub 
przedrukowana bez pisemnej zgody wydawnictwa.ISSN: 2449-8173

Gmina Władysławowo

Reportaże 
filmowe  
na 100-lecie 
Jastrzębiej Góry
W jubileuszowym roku 100-
lecia Jastrzębiej Góry, wśród 
wielu różnorodnych zadań, 
realizowany był w okresie 
od czerwca do września 
reportaż filmowy w formie 
tryptyku, na który składają się 
trzy części: Historia, Kultura 
oraz Współczesność. 

K ażda z części stanowi odrębny 
dokument publicystyczny, któ-
rego wspólną osią jest tegorocz-

ny jubileusz Jastrzębiej Góry. Przed-
miotem rozważań I części pt. Historia 
jest powstanie letniska i jego rozwój, 
o którym z pasją opowiadają pano-
wie: Roman Kużel senior, kolekcjoner 
i miłośnik Jastrzębiej Góry oraz Jędrzej 
Cierniak przewodnik turystyczny i rów-
nież miłośnik tego urokliwego miejsca 
na ziemi.

Druga część Kultura dedykowana jest 
właśnie kulturze i jej znaczeniu w życiu 
mieszkańców Jastrzębiej Góry. To opo-
wieść o idei powstania tutejszych festi-
wali, o artystach, którzy związani byli 
z tym miejscem od lat oraz o począt-
kach działalności Towarzystwa Miło-
śników Jastrzębiej Góry – współorga-
nizatora tegorocznych jubileuszowych 
obchodów. W materiale wystąpiła pre-
zes TMJG pani Edwarda Hepek-Cymer.

Ostatni trzeci reportaż zatytułowa-
ny Współczesność odnosi się do czasów 
obecnych miejscowości. Sołtys Jastrzę-
biej Góry pan Szymon Redlin opowia-
da w nim m.in. o potencjale kurortu, 
jego walorach, atrakcjach, o rozwoju 
turystyki oraz o planach, jakie mamy 
nadzieję zrealizować w ciągu najbliż-
szych kilku lat.

GORĄCO POLECAMY PAŃSTWU 
WSZYSTKIE CZĘŚCI REPORTAŻU, 
KTÓRE DOSTĘPNE SĄ NA KANALE 
YOUTUBE

 n 100 lat Jastrzębiej Góry – część 
I Historia

 n 100 lecie Jastrzębiej Góry Film 
o rozwoju kultury (część II)

 n 100 lecie Jastrzębiej Góry część 
III Współczesność.

Reportaże zrealizowane zostały 
przy współpracy Gminy Władysła-
wowo z Polska Press.

 n Urząd Miejski we Władysławowie

Gmina Puck

Warsztaty 
archeologiczne  
w Osadzie  
Łowców Fok

W PROGRAMIE:

 n pokaz wytwarzania pierw-
szych narzędzi krzemiennych 
(godz.11.00)

 n prezentacja filmu „Krzemienne 
dziedzictwo” (godz.13.00)

 n prelekcja „Krzemionki-pradziejo-
we kopalnie krzemienia pasiaste-
go i ich droga na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO”.

Wstęp wolny.
 n OKSiT w Gminie Puck

Zapraszamy w dniu 2 października do Parku Kulturowego 
Osada Łowców Fok w Rzucewie na interesujące warsztaty 
archeologiczne.
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Gmina Puck

Krzysztof Jednachowski pobiegł najszybciej

W zawodach siódmego biegu 
Ziemi Puckiej na 10 km 
wystartowało 99 zawodników, 
którzy mieli do pokonania 
trasę z terenu Puszczy 
Darżlubskiej do Połczyna. 

Zwycięzcą został podobnie jak 
w roku ubiegłym Krzysztof 
Jednachowski z Pucka, który 

pokonał drogę w 33 min i 4 s. Wśród 
kobiet najszybsza okazała się Katarzy-
na Klahs z Połczyna uzyskując wynik 
41 min i 8 sek. Po zakończonym biegu 
każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
medal. Oczekując na ceremonię wrę-
czenia nagród zawodnicy częstowali 
się zupą, kawą oraz ciastem.

Za zajęcie miejsc od I-VI w kla-
syfikacji generalnej kobiet i męż-
czyzn zawodnicy otrzymali puchary. 

Ponadto w każdej kategorii wieko-
wej czołowa trójka otrzymała pucha-
ry (nagrody nie były dublowane). 
Wyróżniono również najlepszych 
strażaków OSP w kategorii mężczyzn 
i kobiet oraz najstarszego i najmłod-
szego zawodnika. Spośród uczest-
ników biegu rozlosowano 25 osób, 
które za okazaniem numeru starto-
wego otrzymało upominki rzeczowe.

Puchary i upominki rzeczowe 
wręczał Wójt Gminy Puck Tadeusz 
Puszkarczuk oraz Zastępca Preze-
sa Pomorskiego Zrzeszenia LZS Jan 
Trofimowicz.

 n Tabela ze szczegółowymi wynika-
mi jest na stronie: oksitpuck.pl/
vii-bieg-ziemi-puckiej-na-10-km/

W wydarzenie byli zaangażowani: 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 
w Gminie Puck, Urząd Gminy Puck, 
Starostwo Powiatowe w Pucku, 
Pomorskie Zrzeszenie LZS, Państwo-
wa Straż Pożarna, Policja Powia-
towa w Pucku, OSP Gnieżdżewo, 
Iskra Połczyno oraz Gminne Zrze-
szenie „Ludowe Zespoły Sportowe” 
w Pucku.

 n OKSiT w Gminie Puck
fot. OKSiT w Gminie Puck

Gmina Władysławowo

Wyniki szóstego Maratonu Północy
Trasa przebiegała od startu 
przy latarni morskiej w Helu, 
po metę przy latarni morskiej 
w Rozewiu. 
Poza maratończykami 
na trasie zobaczyliśmy sztafety 
dwu i czteroosobowe (IV 
Maratońskie Sztafety Północy) 
oraz kijkarzy (III Półmaraton 
Północy Nordic Walking). 
Maraton oraz Sztafety miały 
do pokonania trasę Hel – 
Rozewie, natomiast kijkarze 
rozpoczęli swoją rywalizację 
w Kuźnicy, a zakończyli także 
przy latarni w Rozewiu.

W VI Maratonie Północy w 
kategorii mężczyzn pierw-
sze miejsce zajął Łukasz 

Gostkowski z Bytowa. Trasę marato-
nu pokonał w czasie 3:09:48.33. Na 
drugiej pozycji uplasował się Mariusz 
Kościelski z Rumi (Kujawscy Runners, 
3:13:08.79). Na najniższym stopniu 
podium stanął Dawid Zarodkiewicz z 
Wężewa (Zasuwaj, 3:15:18.98).

W kategorii kobiet pierwsze miejsce 
zajęła Marta Sokołowska z Augustowa 
(ATP Augustów, 4:06:26.27). Na dru-
gim stopniu podium stanęła Elżbieta 
Rutkowska z Gdańska (4:07:04:52). 
Na trzeciej pozycji linię mety poko-
nała Iwona Rożniata z Głowna (SNG 
Wild Ducks, 4:10:08.46).

W VI Maratonie Północy dodatko-
wo nagrodzono najlepszych zawodni-
ków reprezentujących Powiat Pucki. W 
kategorii mężczyzn wygrał Jan Oresz-
ke z Karwi (4:06:15.28). W kategorii 
kobiet tryumfowała Anna Janowicz z 
Władysławowa (4:19:46.99).

W III Półmaratonie Północy Nor-
dic Walking w kategorii mężczyzn 
na pierwszym miejscu uplasował się 
Jacek Szymański ze Skórki (Pozytyw-
ni Biegacze, 2:43:14.78). Na drugim 
miejscu sklasyfikowano Piotra Wójcika 
z Gdyni (Morsik Weteran, 2:55:39.07). 
Trzecie miejsce zajął Krzysztof Klebba 
z Łebcza (Kaszebe Łebcz, 2:55:39:93).

W klasyfikacji kobiet zwycię-
żyła Magdalena Oberzig Zasada z 

Grzębska-Buja. Na trzeciej pozycji 
sklasyfikowano drużynę pod nazwą 
Młode Wilki (4:09:24.56). Młodych 
Wilków reprezentowali: Szymon Soko-
łek oraz Paweł Licau.

W sztafetach czteroosobowych na 
pierwszej pozycji linię mety pokona-
ła drużyna Biegamy Razem Władysła-
wowo/Przyjaciele w składzie Damian 
Buczkowski, Paweł Kobierzyński, Bar-
tosz Cieślak i Dawid Gojke. Trasę 
pokonała w czasie 3:07:02.23. Na 
drugiej pozycji sklasyfikowano Rum-
skich Dzików (Bogumił Kreft, Mateusz 
Muchewicz, Laura Fajtek, Sebastian 
Fajtek, 3:23:00.38). Trzecie miejsce 
zajął 43. Batalion Saperów z Roze-
wia w składzie Adam Kowalik, Artur 
Parchem, Łukasz Jaszke oraz Paweł 
Hapka, 3:46:21.30.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończy-
li bieg oraz marsz otrzymali pamiąt-
kowe medale, a najlepsi zawodnicy 
zostali uhonorowani pucharami. Spo-
śród wszystkich uczestników rozloso-
wano również nagrody rzeczowe.

Podsumowanie biegów oraz 
poczęstunek odbył się w Ośrodku 

Władysławowa. Trasę z Kuźnicy do 
Rozewia pokonała w czasie 2:55:04.78. 
Drugie miejsce zajęła Anna Kollek z 
Władysławowa (Biegamy Razem Wła-
dysławowo, 3:08:50.53). Na trzeciej 
pozycji do mety dotarła Małgorzata 
Torłop z Gdańska (Kociewie Tczew, 
3:12:10.81).

W IV Maratońskich Sztafetach Pół-
nocy (2-osobowych) pierwsze miej-
sce zajął 43. Batalion Saperów z Roze-
wia (2:57:43.65). Drużyna wystąpiła 
w składzie: Igor Pecz i Marek Dorob-
czyński. Na drugiej pozycji upla-
sowali się Biegnięci (3:48:09.44) w 
składzie: Marek Necel, Małgorzata 

Wypoczynkowym Feniks w Jastrzę-
biej Górze.

Organizatorem wydarzenia był: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wła-
dysławowie we współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Jastarni oraz Urzędem 
Miasta w Helu. Patronat honoro-
wy objęli: Marszałek Województwa 
Pomorskiego oraz Starosta Powia-
tu Puckiego.

Organizatorzy kierują serdeczne 
podziękowania do Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego oraz Staro-
sty Powiatu Puckiego za ufundowa-
nie pucharów. Dziękujemy również 
Ochotniczej Straży Pożarnej we Wła-
dysławowie, Straży Miejskiej oraz 
Policji za zabezpieczenie tras bie-
gów – podsumowuje Janusz Nowic-
ki dyrektor Ośrodka Sportu i Rekre-
acji we Władysławowie i dodaje: oraz 
wolontariuszom za pomoc w obsłu-
dze gastronomicznej podczas poczę-
stunku dla uczestników. Zaprasza-
my do wzięcia udziału w kolejnych 
edycjach!

 n Urząd Miejski we Władysławowie

fot. Urząd Miejski we Władysławowie 

fot. Urząd Miejski we Władysławowie 

fot. Urząd Miejski we Władysławowie 


