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Zadanie publiczne
„Ziemia Pucka.info – prasa regionalna”

jest dofinansowane
przez Gminę Krokowa

Gmina Krokowa

Poznaj kaszubską kulturę

„poznaj kaszuby” to cykl 
bezpłatnych warsztatów 
przedstawiających kulturę 
kaszubską.

Z ajęcia pozwalają zaczerpnąć 
wiedzę o tradycjach kaszub-
skich, a  także rękodzie-

le ludowym. Każdy warsztat jest 

inny i wyjątkowy, w ofercie mamy 
różnorodne zajęcia artystyczne, 
w tym: malowanie folku, współcze-
sne garncarstwo, kaszubskie anio-
ły na desce, tworzenie plecionek 
z makramy, koncert orkiestry dętej, 
emisja filmu „Całe szczęście”. Są też 
kaszubskie przyśpiewki z Kapelą 
Szczypior, która występuje w stroju 

regionalnym, używając instrumen-
tów ludowych i częstując kaszub-
ską tabakę.

Dofinansowano ze środków Mini-
sterstwa Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzące z Fun-
duszu Promocji Kultury.

W ramach otrzymanego dofinanso-
wania z programu EtnoPolska Edycja 
2022, nazwa zadania „Tu, je nasza 
Ziemia – Poznaj kulturę Nordy” 
na terenie Białogóry i Dębek realizo-
wane są darmowe warsztaty mające 
za zadanie przybliżyć kulturę kaszub-
ską poprzez ukazanie tradycji kaszub-
skich. Warsztaty nawiązują do muzy-
ki, języka, barw stroju kaszubskiego. 
Program znajduje się na plakacie.

Oprócz zajęć warsztatowych 
w dniach 18‒22 lipiec zorganizo-
wany został także plener rzeźbiarski 
podczas, którego lokalni rzeźbiarze 
stworzyli bogów morskich. Rzeźby 
przez długie lata będą zdobić nad-
morską miejscowość Białogórę.

Dofinansowano ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach programu Narodo-
wego Centrum Kultury EtnoPolska. 
Edycja 2022”

 n kck w krokowej

nadszedł upragniony czas 
wakacji. podpowiadamy 
Wam jak spędzić je w gminie 
Władysławowo. korzystajcie 
bezpiecznie z dobrodziejstw 
kaszubskiej nordy. Życzymy 
wszystkim wspaniałego 
czasu, dużo słońca i dobrego 
wypoczynku.

KAlenDARZ wyDARZeń

SIeRPIeń 2022:

4.08 – VII Spotkania 
z Muzyką – JASTRZĘBIA GÓRA, 
Promenada Światowida, 17:00
4.08 – Enej – Festyn 
Rodzinny – OSTROWO, skwer przy 
ul. Bielawskiej

5.08 – Tymek – WŁADYSŁAWOWO, 
Estrada Miejska
5‒7.08 – Projekt Plaża 
TVN – WŁADYSŁAWOWO, wejście 
na plażę nr 1
6‒7.08 – Festiwal Kultury 
Kaszubskiej – JASTRZĘBIA GÓRA, 
Estrada Miejska
10.08 – Festyn Kultury 
Kaszubskiej – WŁADYSŁAWOWO, 
Targowisko Miejskie
11.08 – happysad – 
WŁADYSŁAWOWO, Estrada Miejska
12.08 – Baranovski – JASTRZĘBIA 
GÓRA, Promenada Światowida
15.08 – Koncert Dwóch Latarni 
Zawisza Czarny – ROZEWIE, plac 
przy Latarni Morskiej
18.08 – Festyn Kultury 
Kaszubskiej – WŁADYSŁAWOWO, 
Targowisko Miejskie, 18:00
19.08 – Natalia Zastępa – 
CHAŁUPY, Szperk
19‒20.08 – Sk8stacja 
– WŁADYSŁAWOWO, skatepark,
ul. Morska 1 

27.08 – Biesiada Kaszubska 
– WŁADYSŁAWOWO, Karczma 
Swojskie Jadło

 n „AKTYWNA JEDYNKA”
plaża we Władysławowie, wejście nr 1
Siatkówka plażowa – 10:00
sierpień: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24
Piłka nożna plażowa – 10:00
sierpień: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25
Joga na plaży – 8:30,
sierpień: 3, 10, 17, 24

 n Kino na leżakach
 n sierpień
14 – CHAŁUPY
15 – CHŁAPOWO
16 – OSTROWO
17 – WŁADYSŁAWOWO
 n Bezpłatne Spacery 
z Przewodnikiem

sierpień: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 
WŁADYSŁAWOWO, Dom Rybaka, 17:00

 n Koncerty w ramach Letnich 
Festiwali Muzycznych

sierpień: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 
27, JASTRZĘBIA GÓRA, kościół pw. 
Ignacego Loyoli, 20:00

 n 49. Letnie Koncerty Organowe 
i Kameralne im. Eugeniusza Brańki

sierpień: 4, 11, 18, 25, WŁADYSŁA-
WOWO, kościół pw. WNMP, 20:00

 n Ratownik radzi, jak nie utonąć
sierpień: 6, 13, 20, KARWIA, wejście 
na plażę nr 45, 11:00, sierpień: 5, 
12, 19, WŁADYSŁAWOWO, wejście 
na plażę nr 1, 11:00.
Wstęp bezpłatny na wszystkie wyda-
rzenia

Gmina władysławowo

lato 2022
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Zaproszenie

Żarnowiec i jego dialog muzyczny

kolejna już edycja 
koncertu „missa pro pace” 
(w tłumaczeniu „msza o pokój”) 
odbędzie się 15 sierpnia o godz. 
20:00 w żarnowieckim kościele. 
Jest to propozycja dla osób 
ceniących wysoką kulturę.

„Missa pro pace” to koncert dia-
logowy – zaaranżowany w opar-
ciu o XV-wieczny rękopis cyster-

ski, tzw. „Graduał Żarnowiecki”. 
Tytuł „Missa pro pace” (tł. msza 
o pokój) nawiązuje do pierwszego 
zdania księgi graduału, będącej wła-
snością skarbca Opactwa Benedyk-
tynek w Żarnowcu. Projekt jest war-
tościowy i unikalny ze względu m.
in. na fakt, że przedmiotowy madry-
gał przez kilkuset lat był w ukryciu 
skarbca, w 2019 roku został odna-
leziony, a muzyka w nim zapisa-
na została wskrzeszona. Propozycja 
odtworzenia XV-wiecznych motywów 
sakralnych wprowadza nową jakość 
do ogólnopolskiego życia kulturalne-
go. Odniesienie do korzeni i historii 
propaguje postawy oparte na świa-
domości własnej tożsamości kulturo-
wej. Materiał źródłowy jest inspiracją 
i podstawą działania artystycznego. 
Twórcy, artyści i wykonawcy podjęli 

próbę nawiązania dialogu przeszło-
ści (XV w.) z przyszłością (XXII w.) 
i znalezienia uniwersalnego języ-
ka porozumienia z odbiorcą. Wspo-
mniany Dialog polega na „rozmowie” 
muzyki dawnej i współczesnej.

Na koncert składa się wykonanie 
dialogu wokalno – instrumentalne-
go: Introit, Kyrie, Gloria, Graduale, 
Alleluja, Credo, Offertorium, Sanc-
tus, Agnus dei, Communio. Utwory 
śpiewane są w języku oryginalnym 

– łacińskim. Ponadto jeden z utwo-
rów – „Gloria” – został przetłumaczo-
ny na język kaszubski (język lokalnej 
społeczności etnicznej, zamieszkują-
cej ten teren od setek lat), co stanowi 
klamrę w połączeniu kultur i dziejów. 

Elementem wyróżniającym koncert 
na tle innych ofert muzycznych jest 
wykonanie oryginalnej wersji chora-
łu – jednogłosowego śpiewu, zasto-
sowanie improwizacji muzycznej 
realizowanej w oparciu o oryginal-
ne melodie graduału oraz zaprosze-
nie widowni – uczestników wydarze-
nia do czynnego wykonania utworu 
„Gloria”. Uczestnicy przed koncer-
tem otrzymają broszury informacyj-
ne wraz z tekstem do recytacji.

 n WYSTąPIą: zespół wokalny pod 
dyrekcją Michal Hajduczenia: 
Zuzanna Szary – sopran, Karol Bar-
tosiński – kontratenor, Jakub Pru-
szek – tenor, Michał Hajduczenia 
– baryton; Jakub Klemensiewicz– 
saksofon, Dominik Kisiel Domi-
nik Kisiel – organy, Jakub Muża – 
trąbka, Wiktor Winszczyk – puzon, 
Stanisław Budzisz – puzon, Michał 
Bieżuński – tuba, Paweł Wiśniew-
ski– akordeon, Alicja Olejarz – 
śpiew, Michał Hajduczenia – erhu, 
kontrabas, Chór Lutnia z Luzina pod 
dyrekcją Tomasza Fopke.

 n ORGANIZATOR: Fundacja im. Księ-
dza Profesora Włodzimierza 
Sedlaka.

 n red

Pamiątkowe zdjęcie z koncertu z roku 2021

Podróże

Dwory i pałace Północnych Kaszub
szlak dworów i pałaców 
północnych kaszub stanowi 
jedną z wielu atrakcji tej 
części pomorza. nasycenie 
zabytkowymi obiektami jest 
tutaj zdecydowanie większe niż 
w innych powiatach ziemskich. 
ich losy i burzliwe dzieje 
stanowią wciąż nie do końca 
odkrytą kartę historii, świadczą 
też o skomplikowanych 
stosunkach narodowościowych 
wynikających z przemian 
mających miejsce 
na przestrzeni wieków.

Z achęcamy do podróży po szlaku 
– czy to samochodem, rowerem 
czy pieszo. Fani geocachingu 

będą również zadowoleni ze specjal-
nej geościeżki po szlaku. Do odkry-
cia zostawiliśmy 20 skrzynek naj-
częściej na przestrzeni kompleksów 
parkowych. Na stronie opencaching.
pl znajdziecie pełną listę.

Z kolei tegoroczną książkę „Na szla-
ku dworów i pałaców Północnych 
Kaszub” pobierzecie lub przeczyta-
cie na stronie www.kaszubypolnoc-
ne.pl w zakładce e-publikacje.

 n lot kaszuby północne
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Gmina władysławowo

Taras wieży Domu Rybaka 
otwarty dla zwiedzających

Z  wysokości 45 metrów nad 
poziomem morza podziwiać 
można panoramę Władysławo-

wa, Półwysep Helski, Bałtyk, Zato-
kę Pucką i Kępę Swarzewską. Przy 
dobrej widoczności dostrzec można 

torpedownię w Babich Dołach, latar-
nię morską w Helu, a nawet oddalone 
o 50 km suwnice terminala kontene-
rowego DCT w Gdańsku. Taras czyn-
ny jest codziennie od godziny 10:00 
do 21:00.

Ceny bIletów: 

 n 11 zł normalny, 
 n 6 zł ulgowy (dzieci i młodzież uczą-
ca się, seniorzy).
 n Urząd miejski we Władysławowie

Gmina Krokowa

Wystawa „Jak  
skała na morzu.  
O polskości 
Pomorza”

D o końca sierpnia na dzie-
dzińcu krokowskiego zamku 
będzie można obejrzeć wiel-

koformatową wystawę. Ekspozycja 
poprzez archiwalne fotografie, obra-
zy i cytaty ze wspomnień opowiada 
o trudnej historii Kaszubów i innych 
Pomorzan, a  także o  znaczeniu 

Pomorza dla naszego kraju. Zwraca 
uwagę na aktywność mieszkańców 
regionu, której przykładem jest m.
in. wysłanie swoich przedstawicie-
li na konferencję pokojową do Pary-
ża z żądaniem przyłączenia Pomorza 
do Polski.

 n kck w krokowej

fot. Urząd Miejski we władysławowie

fot. KCK w Krokowej
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Gmina władysławowo

targowisko 
Miejskie otwarte
tradycyjnie na okres wakacyjny, 
a nawet na miesiąc dłużej 
otwarte zostało targowisko 
miejskie we Władysławowie. 
W tym roku funkcjonować 
będzie codziennie do końca 
września od godz. 11.00 do 21.00.

Z każdym rokiem staramy się jesz-
cze bardziej uatrakcyjniać „życie 
na  targowisku”, podkreślając 

wyjątkowy i autentyczny charakter tego 
miejsca. Będzie regionalnie, tradycyjnie 
i po kaszëbsku – informuje burmistrz 
Władysławowa. Podobnie jak w roku 
ubiegłym w weekendy, ale także w dni 
powszednie odbywać się będą wystę-
py artystyczne oraz warsztaty pokazo-
we, na które serdecznie zapraszamy. 

Harmonogram 
tych wydarzeń 
opracowany 
został na pla-
kacie dedy-
k o w a n y m 
targowisku. 

Do ùzdrzeni! 
10.08 Festyn Kultury Kaszubskiej 
– zespół Manijôcë, Plesta, 
Kaszubianki, bliza, godz. 18:00
19.08 Pokaz kulinarny Andrzej 
Ławniczak, Zespół Kosakowianie, 
Zespół bliza, godz. 15:00
25.08 Akordeon Paweł nowak, 
godz. 19:00

 n Urząd miejski we Władysławowie

Wakacje to  czas relaksu 
i dobrej zabawy, jednak 
nie możemy zapominać 

o zdrowym rozsądku, aby uchronić 
siebie i innych przed tragedią. Nale-
ży pamiętać o kilku podstawowych 
zasadach, aby urlopowe wspomnie-
nia były tylko przyjemne:

 n Pływaj tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych – najbezpiecz-
niejsza jest kąpiel w miejscach 
odpowiednio zorganizowanych 
i oznakowanych, będących pod 
nadzorem ratowników WOPR 
lub funkcjonariuszy Policji Wod-
nej. Nie pływaj w miejscach, 
gdzie jest dużo wodorostów lub 
wiesz, że występują zawirowania 
i zimne prądy. Nie skacz do wody 
w miejscach nieznanych, gdy nie 
wiesz jaka jest głębokość wody 
i jak ukształtowane jest dno. 
Może się to skończyć śmiercią lub 
kalectwem! Absolutnie zabronio-
ne są w takich miejscach skoki 
na tzw. główkę. Pamiętaj też, żeby 
nie popychać innych kąpiących się 
i wypoczywających.

 n Przestrzegaj regulaminu kąpie-
liska, na którym wypoczywasz. 
Dobrze jest znać oznaczenia obo-
wiązujące na kąpielisku: biała 
flaga – kąpiel dozwolona, czerwo-
na flaga – kąpiel zabroniona, brak 
flagi – nie ma dyżuru ratowników.

 n Bądź odpowiedzialnym opiekunem 
– jeśli Twoje dzieci są w wodzie, 
miej nad nimi ciągły nadzór 
(na moment nie spuszczaj ich 

z oka), nawet wtedy, gdy umie-
ją pływać. Jedno zachłyśnięcie 
może się skończyć utonięciem. 
Obecność ratowników nie zwal-
nia rodziców lub opiekunów 
z obowiązku pilnowania dziecka. 
Odpowiedzialność za swoje dzie-
ci zawsze ponoszą rodzice. Pod-
czas pływania kajakiem, łódką 
czy żaglówką, pamiętaj zawsze 
o założeniu dziecku kamizelki 
ratunkowej z kołnierzem, która 
musi być dopasowana do jego 
wagi i wzrostu oraz koniecznie 
zapięta.

 n Przed kąpielą sprawdź tempera-
turę wody – nie pływaj w wodzie 
o temperaturze poniżej 14 stop-
ni Celsjusza. Nie skacz do wody, 
gdy skóra jest nagrzana po bez-
pośrednim kontakcie ze słoń-
cem. Przed wejściem do wody 
skorzystaj z prysznica lub stop-
niowo ochlap klatkę piersiową, 
szyję i nogi – unikniesz wtedy 
wstrząsu termicznego, skurczu 
lub omdlenia. Nie przebywaj też 
za długo w wodzie, gdyż grozi 
to wychłodzeniem organizmu. 
Po wyjściu z wody trzeba się osu-
szyć i przebrać w suche ubranie. 
Na brzegu, szczególnie w słoń-
cu, noś nakrycie głowy, smaruj 
się filtrami ochronnymi. Najle-
piej opalaj się w ruchu, np. gra-
jąc w piłkę.

 n Zwróć uwagę na warunki atmos-
feryczne – nie pływaj w czasie 
burzy, mgły, gdy wieje porywisty 

wiatr. Także pływanie po zapad-
nięciu zmroku oraz w nocy jest 
bardzo niebezpieczne.

 n Nigdy nie pływaj po spożyciu alko-
holu, na czczo lub bezpośrednio 
po posiłku!

 n Dobieraj odpowiedni sprzęt pływa-
jący – pamiętaj, że materac dmu-
chany nie służy do wypływania 
na głęboką wodę, daleko od brze-
gu, podobnie jak inne gumowe 
zabawki (np. koło, rękawki, pon-
tony). Korzystaj jedynie z pewnego 
i sprawnego sprzętu pływającego.

 n Zadbaj o innych – jeżeli jesteś 
świadkiem udzielania pomo-
cy człowiekowi wyciągniętemu 
z wody – nie przeszkadzaj ratow-
nikom, nie komentuj ich działań, 
nie traktuj tej sytuacji instrukta-
żowo, nie rób zdjęć i nie kręć fil-
mów. Tu toczy się walka o życie 
ludzkie. Bawiąc się w wodzie, 
nie zakłócaj wypoczynku innym. 
Zadbaj o czyste kąpielisko – nie 
wrzucaj do wody żadnych śmie-
ci, butelek, papierków, opakowań. 
Nie krzycz nad wodą, nie rób nie-
potrzebnego hałasu, nie wzywaj 
pomocy dla żartu. Jeśli widzisz, 
że ktoś w wodzie lub na brzegu 
potrzebuje pomocy ratownika, naj-
lepiej unieś obie ręce, krzyżuj i roz-
kładaj je nad głową.

Na terenie Gminy Władysławo-
wo znajduje się 15 kąpielisk strze-
żonych, na których służbę peł-
nią ratownicy WOPR, pilnując 

bezpieczeństwa kąpiących się 
na długości 100 mb linii brzego-
wej każde.

Na kąpieliskach powstały tzw. 
„korytarze życia”. Są to wyznaczo-
ne specjalnie oznakowanymi para-
wanami trasy, od linii brzegowej 
do wyjścia z plaży, które ułatwiają 
służbom ratunkowym szybkie dotar-
cie do poszkodowanego, jak i spraw-
ne wywiezienie go z plaży, jeżeli zaj-
dzie taka potrzeba. Takie korytarze 
są niezbędne do tego, aby móc bły-
skawicznie zareagować na niebez-
pieczeństwo i sprawnie poruszać się 
wśród plażowiczów.

Ratownicy WOPR jak i Strażni-
cy Miejscy wyposażeni zostali rów-
nież w tzw. opaski bezpieczeń-
stwa, na których możemy napisać 
numer telefonu lub ważną infor-
mację np. o stanie zdrowia, zało-
żyć dziecku lub osobie, która tego 
wymaga, na rękę i w razie zgubie-
nia się lub zagrożenia, udzielają-
cy pomocy będą mieli możliwość 
szybkiego kontaktu z opiekunem. 
Zachęcamy do odbierania opasek 
od ratowników i strażników.

Nowym i niezwykle potrzebnym 
przedsięwzięciem realizowanym 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
we Władysławowie przy współpracy 
z OSP Karwia są lekcje bezpieczeń-
stwa „Ratownik radzi jak nie uto-
nąć”, które odbywają się w każdy 
wtorek na plaży w Karwi (wejście nr 
45) o godz. 11:00 i w każdy piątek 
na plaży we Władysławowie (wej-
ście nr 1) o godz. 11:00. Podczas 
zajęć uczestnicy dowiedzą się jak 
bezpiecznie zachowywać się podczas 
kąpieli w morzu, jak udzielać pierw-
szej pomocy, jakich zasad przestrze-
gać na kąpieliskach.

 n Urząd miejski we Władysławowie

Gmina władysławowo

Najważniejsze bezpieczeństwo
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DNI GMINY 
KROKOWA 

08.2022
05 - 06 BIAŁOGÓRA   / PLAŻA, WEJŚCIE NR 33/

13:00   RODZINNE BUDOWANIE NA PIASKU
14:00   ZUMBA
14:00  POKAZY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

  9:00   BIEG LEŚNY DO DĘBEK 10 km / zapisy - Dom Ludowy, godz. 8:40/

11:00   RODZINNE BUDOWANIE NA PIASKU
12:00   ZUMBA
12:00  POKAZY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 

10:00  POWITANIE I NAGRODZENIE ZWYCIĘZCÓW BIEGÓW
10:00  ZUMBA
11:00  RODZINNE BUDOWANIE NA PIASKU
12:00  TURNIEJ SIATKÓWKI
12:00  POKAZY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

05.08 /PIĄTEK/ NA SPORTOWO

DĘBKI  / PLAŻA, WEJŚCIE NR 19/

KARWIEŃSKIE BŁOTO DRUGIE  / PLAŻA, WEJŚCIE NR 11/

17:00 DMUCHAŃCE, ANIMACJE DLA DZIECI, STOISKA GASTRONOMICZNE

18:15  MY STAKE
19:00  ORKIESTRA DĘTA OSP SŁAWOSZYNO         
19:45  WHITE ROOM AND FRIENDS

06.08 /SOBOTA/ KONCERTY

06.08 /SOBOTA/ ŚWIECINO

KROKOWA / PODZAMCZE

21:00  GWIAZDA WIECZORU 

MAŁGORZATA OSTROWSKA
SPONSOR GŁÓWNY PATRONAT MEDIALNYORGANIZATOR              PARTNERZY

13:00 - 18:00 OTWARTA WIOSKA RYCERSKA 
15:00  INSCENIZACJA BITWY POD ŚWIECINEM

D
N

I 
G

M
IN

Y
K

R
O

K
O

W
A

Gmina Krokowa

„Krokowska 10 i 5” za nami

4 00 biegaczy zdecydowało się 
na udział w imprezie „Krokow-
ska 10 i 5” na dystansach 10 i 

5 kilometrów w dniu 2 lipca. Trady-
cyjnie wydarzenie wpisuje się w cykl 
Kaszuby Biegają 2022. Trasa biegnie 

po malowniczej Wysoczyźnie Żarno-
wieckiej.

 n kck w krokowej

fot. KCK w Krokowej
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Gmina Jastarnia

Henryk Kohnke: Emocje podczas 
odsłonięcia gwiazdy były podobne  
do tych na Igrzyskach Olimpijskich

Jednym z uhonorowanych 
sportowców podczas 21. 
edycji alei gwiazd sportu 
we Władysławowie był 
Henryk kohnke, mieszkaniec 
Jastarni, dwukrotny medalista 
paraolimpijski w wyciskaniu 
sztangi leżąc, a obecnie trener 
w sekcji siłowej moksir 
Jastarnia. nam opowiedział 
o emocjach, jakie towarzyszyły 
mu podczas tej uroczystości 
oraz o tym, co znaczy dla niego 
to wyróżnienie.

Oskar Struk: Jak do tego 
doszło, że podczas tegorocznej 
edycji Alei Gwiazd Sportu 
odsłonięto również Pana 
gwiazdę?

Henryk Kohnke: Z tego co wiem, 
najpierw musi być złożony akces 
o gwiazdę. W moim przypadku ini-
cjatorami tego pomysłu byli Arkadiusz 
Dettlaff i Marta Balicka. Podstawą 
do jej przyznania były moje osiągnię-
cia sportowe i późniejsza działalność 
w roli trenera. Ta uroczystość miała 
się odbyć już rok wcześniej, ale pan-
demia wszystko opóźniła.

– Co dla Pana oznacza 
to wyróżnienie?

– Traktuję to  jako najwyższy 
rodzaj uznania moich osiągnięć. Dla 
mnie to było wielkie wyróżnienie. 
Tym bardziej że jestem osobą nie-
pełnosprawną. Cieszę się, że jako 
pierwszy przedstawiciel ziemi 
puckiej mogłem znaleźć się w tak 
zacnym gronie. Bardzo mi się podo-
ba postawa prezesa fundacji Jerzego 
Szczepankowskiego. Po raz pierwszy 
z nim rozmawiałem przed sobotnim 
bankietem. Powiedział mi, że kapitu-
ła była jednogłośna w sprawie przy-
znania mi gwiazdy. Bardzo mnie 
podbudowały te słowa.

– Jak się Pan czuł w gronie 
tak znakomitych sportowców, 
którzy również tego dnia 
odsłonili swoje gwiazdy?

– Było to bardzo doborowe towa-
rzystwo i bardzo zróżnicowane. Wiele 
osób mówiło mi, że już wcześniej 
powinienem otrzymać tę gwiazdę. 
Ja absolutnie tak do tego nie podcho-
dziłem. Nigdy się nie spodziewałem 
takiego wyróżnienia. Było tam pewne 
grono, które jeszcze dłużej niż ja cze-
kało na swoją gwiazdę. Bardzo mi się 
podobało, że organizatorzy docenili 
również sportowców, którzy w prze-
szłości osiągali sukcesy.

– Podczas uroczystości 
wyglądał Pan na wzruszonego 

i przejętego. Jakie emocje 
Panu wówczas towarzyszyły?

– Tak, byłem bardzo wzruszo-
ny. Mógłbym porównać te emocje 
do tych, które towarzyszyły mi pod-
czas Igrzysk Olimpijskich w Seulu. 
Pomimo że do Władysławowa nie 
przyjechałem zdobywać medali, 
a otrzymać wyróżnienie, to dla mnie 
ta atmosfera była równie uroczysta. 
Na szczęście mnie nie przytłoczy-
ła i umiałem się wysłowić (śmiech). 
Tętno szło w górę, serce szybciej biło. 
Chciałem podziękować wielu ludziom, 
bo żeby odnieść sukces sportowy, 
to trzeba na swojej drodze spotkać 
dobrych ludzi. U mnie ta droga była 
wyboista, ale wtedy sukces smakuje 
jeszcze lepiej.

– Za Panem do Władysławowa 
przyjechała ogromna grupa 
wsparcia. Czy spodziewał się 
Pan tak gorącego przyjęcia?

– To było coś wspaniałego. Szcze-
gólnie cenne było to, że przyjechali 
tam również ludzie, których nie treno-
wałem. Wtedy poczułem, że osiągną-
łem coś wyjątkowego. Takich chwil 
nie miałem w życiu, nawet wracając 
z Igrzysk. Cieszę się, że moja radość 
była też ich radością, Ważne jest to, 
że w tej ważnej dla mnie chwili byli 
przy mnie.

– Jak pomimo tak ogromnych 
sukcesów udało się Panu 
pozostać tak skromnym 
człowiekiem?

– Ja się nie zmieniłem i się nie 
zmienię. Sukces sportowy nigdy nie 
wpływał na moje zachowanie. Otrzy-
małem gwiazdę za osiągnięcia, ale 
dalej muszę robić swoje i być takim, 
jakim jestem. Ogromnie się cieszę, 
że wciąż jestem potrzebny. To jest 
cenniejsze od wszystkich meda-
li i wyróżnień. Nigdy nie udawa-
łem kogoś, kim nie jestem. Źle bym 
się z tym czuł. To nie jest w mojej 
naturze.

– Czy to wyróżnienie dało 
Panu nową energię do pracy 
w roli trenera?

– Dało mi to pozytywnego,, kopa” 
do działania na kolejne lata. Zamie-
rzam to robić, dopóki będzie zdro-
wie. Czasem czuję się zmęczony, ale 
jak odpocznę dzień, dwa, to czuję, 
że zaczyna mi tego brakować. Mło-
dzież, którą teraz ćwiczę, chętnie 
do mnie przychodzi. Moje serce 
rośnie, gdy widzę zaufanie rodziców, 
którzy powierzają mi swoje dzie-
ci. Ta świadomość utwierdza mnie 
w przekonaniu, że jestem potrze-
by i dobrze wykonuję swoją pracę. 
To daje mi ogromną satysfakcję.Gwiazda Henryka Kohnke odsłonięta we władysławowie

Grupa wsparcia z Jastarni podczas finału Alei Gwiazd Sportu




