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Dni Juraty

W

bieżącym roku mija 80 lat od założenia Juraty. Z tej okazji w dniach 30 – 31 lipca zorganizo-

wano „Dni Juraty” – które miały być ciągiem imprez kulturalnych upamiętniających to wydarzenie.
Rozpoczęły się one 30 lipca o godzinie 19.00 spotkaniem na molo
i spaceru deptakiem Międzymorze
z towarzyszeniem Orkiestry Dętej
z Jastarni oraz jazzowego zespołu
Detko Band. Pochód wyglądał dość
atrakcyjnie, ponieważ niektóre osoby
dostosowały się do sugestii organizatorów i przyszły w strojach stylizowanych na lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego wieku. Ponadto
przemarszowi towarzyszył pokaz
starych samochodów. O godzinie
20.20 wystąpiła gwiazda wieczoru –
artystka teatralna i filmowa, Ewa Kuklińska. Wydarzenia tego dnia zakończył raut o godzinie 22.00, a na
molo został zaorganizowana iluminacja świetlna. Następnego dnia
o godz. 15.00 w miejscowym kościele została odprawiona msza święta
w intencji Juraty i odbył się koncert
kwartetu smyczkowego PRESTIGE.
Ostatnim punktem programu był
wieczór autorski Teresy Urban, promujący książkę „Moja Jurata”, który
odbył się o godz. 19.00 w kawiarni Przemarsz deptakiem Międzymorze wyglądał naprawdę imponująco
(fot. Anna Necel - Bulińska)
„Kossakówka”.
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W głosowaniu potrzebna i twoja pomoc!

W

konkursie Nivei na place zabaw, wyłoniono już
pierwszych 25 lokalizacji.
W momencie oddawania do druku bieżącego numeru „Jastarnickich nowin”, Jastarnia w konkursie
Nivei na plac zabaw zajmowała
860 miejsce, mając na swoim koncie 632 głosy.
Dużo to czy mało? Na pewno
mniej niż potrzeba do uzyskania
placu zabaw (pierwszych 25 lokalizacji już zostało wybranych, do

rozdysponowania pozostało jeszcze
75 lokalizacji). Jeżeli weźmiemy
pod uwagę ilość mieszkańców Jastarni posługujących się na codzień
internetem, to pozycja ta również
jest śmiesznie niska (tym większe
uznanie należy się tym, którzy się
nią nie zrażają i codziennie głosują). Inne gminy powiatu puckiego,
biorące także udział w konkursie
Nivei, plasują się jeszcze niżej od
Jastarni. Hel znajduje się na 1148
miejscu, Władysławowo na 1180,

zaś Puck, który podał dwie lokalizacje, zajmuje 1012 oraz 1327
miejsce. W porównaniu ze swoimi
sąsiadami nie wyglądamy więc najgorzej, pamiętajmy jednak, że place
zabaw zostaną wybudowane jedynie
w pierwszych 75 lokalizacjach, a do
tego na razie nam daleko. Dlatego
przyda się każda pomoc w głosowaniu, o którą też apelujemy.

Kolejni złoci jubilaci

W

piątek
12
sierpnia
w Urzędzie Miasta w Jastarni miała miejsce uroczystość
wręczenia medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” kolejnym jubilatom z 50-letnim
małżeńskim stażem. Państwo
Małgorzata i Stanisław Żak
mają 3 dzieci i 5 wnucząt.

Państwu Żak podczas uroczystości towarzyszyła córka i dwie wnuczki

Jastarnickie pomeranki najlepsze
w Chałupach

W

niedzielę 24 lipca w Chałupach odbył się festyn
kaszubski „Kaszebszci bote pod
żeglami”.
W odbywających się tam regatach tradycyjnych łodzi żaglowych,
wzięły udział pomeranki z Jastarni.
Był to występ skuteczny o tyle, że
zdobyły dla siebie całe podium. Na
pierwszym miejscu linię mety minęła „Daneszka” Jana Gwardzika,
miejsce drugie zajął „Waśleuper”
Klaudiusza Narkowicza, trzecie –
„Wik” Mieczysława Konkola.

Walka na trasie regat była zażarta i niezwykle wyrównana
(fot. Jerzy Kąkel)
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Dni Węgorza

W

dniach 6 – 7 sierpnia w porcie rybackim w Jastarni odbyły
się DNI WĘGORZA – impreza plenerowa mająca promować tradycje rybaków kaszubskich.

Wszystkie konkursy dla publiczności cieszyły się wielkim
zainteresowaniem

W czasie „Dni Węgorza” odbywało się szereg pokazów, np. bejtowania (naprawiania) sieci czy nawijania klejszk. Jednak największe
zainteresowanie budziły konkursy
organizowane dla publiczności: rezowania pala, walki na bukszprycie, przeciąganie liny, przeciąganie
kutra oraz cieszące się największą
popularnością łowienie węgorza
gołą ręką. Zwycięzcy poszczególnych konkursów byli nagradzani
rybą, od której impreza wzięła swoje imię – węgorzem. Wszystko to
oczywiście działo się przy występach
zespołów
kaszubskich.
Zwieńczeniem konkursów były regaty pomeranek (tradycyjnych łodzi żaglowych), a same DNI WĘGORZA zakończono pokazem
sztucznych ogni.

Pół godziny w bajkowym świecie

W

czwartek 4 sierpnia w parku miejskim w Jastarni odbyło się przedstawienie bajki dla dzieci
„Śpiąca królewna”. Wystąpił krakowski Teatr Art-Re, który z podobnym przedstawieniem
dla dzieci gościł także przed rokiem.
Również, tak jak rok temu, orga- zainteresowane, że przez te pół goJednak przedstawienie się końnizatorem przedstawienia była Pa- dziny wpatrują się w scenę jak zacza- czy, a następne będzie chyba dopierafia Nawiedzenia Najświętszej rowane.
ro w przyszłym roku.
Maryi Panny w Jastarni. Występ
trwał pół godziny i zgromadził kilkadziesiąt dzieci z opiekunami.
Przy tej okazji nasuwa się pewna
refleksja. Jastarnia chce być postrzegana jako przyjazne miejsce do wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Jednak propozycja kulturalna dla
najmłodszych jest bardziej niż uboga. Kilka przedstawień cyrkowych
w sezonie, kilka seansów w miejscowym kinie – oto cała lista propozycji.
Tymczasem przedstawienie Teatry
Art-Re udowodniło, że aby zainteresować dzieci, wcale nie potrzeba dużych nakładów finansowych. Wystarczy kilku aktorów, dekoracje
Przedstawienie „Śpiąca królewna” było jedną z nielicznych propozycji
namalowane na płótnie i dzieci są tak
kulturalnych dla dzieci
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Muzyczne Lato w Juracie

W

dniach 12 – 13 sierpnia
w Juracie odbyły się dwa
koncerty w ramach „Muzycznego Lata w Juracie”. Miejscem
pierwszego z koncertów był hotel „Bryza”, wystąpił Gdański
Chór Puzonów, składający się
z ośmiu puzonistów.
Zespół wykonał oni kilkanaście
utworów, wśród których znalazły
się dzieła muzyki klasycznej oraz
znane wszystkim utwory muzyki
popularnej. Co prawda znane, ale
z wykonań na inne instrumenty, bo
na przykład usłyszeć „Tears in heaven” Erica Claptona grane przez
siedem puzonów zdarzyło się chyba
całej publiczności po raz pierwszy.
Niespodzianką był występ sopranistki Zuzanny Kassak. To właśnie
jej piosenki wywołały największe
brawa na widowni.
Następny koncert odbył się w hotelu „Lido” i był utrzymany w całkiem innej atmosferze niż ten z poprzedniego dnia. Wystąpił tu zespół
„Aqustic acrobats” grający mieszankę muzyki jazzowej, klezmerskiej i etnicznej. Słuchając wykonywanej muzyki można było
odnaleźć w niej rytmy między innymi bałkańskie, hinduskie, karaibskie. Sami artyści określali swój
występ jako „muzyczną wycieczkę
po świecie”. Formuła tej wycieczki
najwyraźniej się spodobała, gdyż
każdy kolejny utwór był tutaj nagradzany gromkimi brawami.
Tegoroczne „Muzyczne lato” było
jedenastym z kolei. Podczas gdy na
poprzednie dziesięć składały się trzy
koncerty, tutaj było dwa (każdy więc
bez trudu mógł zauważyć zabiegi
oszczędnościowe). Na szczęście objęły one tylko ilość koncertów, nie
wpływając zupełnie na ich jakość.
„Muzyczne lato w Juracie” obroniło
się jako największe wydarzeniie kulturalne sezonu letniego, na które czeka się cały rok.

Zuzanna Kassak z towarzyszeniem Gdańskiego Chóru Puzonów

Występ zespołu „Aqustic acrobats” stanowił muzyczną wycieczkę
po świecie

Festyn charytatywny

2

sierpnia w porcie rybackim w Jastarni bawiliśmy się na koncercie charytatywnym, podczas którego uczestnicy imprezy
hojnie ofiarowali środki na leczenie mieszkanki Jastarni, małej
Oliwki Rumpca, która urodziła się z rzadkim schorzeniem zwanym achondroplazją.
Podczas przeprowadzonej loterii,
licytacji oraz sprzedaży cegiełek
udało nam się zebrać imponującą
kwotę 14.137,24 zł.
Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują licznie przybyłym
mieszkańcom Jastarni oraz gościom. Szczególne podziękowania
zaś kierujemy do:

Burmistrza Jastarni Pana Tyberiusza Narkowicza, Pana Artura „Piranii” Hermann, Miejskiego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni, Jastarnickiej Orkiestry Dętej,
Państwa Joanny i Mariana Struck,
Pana Pawła Mądrego, firmie Manix
Pana Mariana Pieper, firmie POLSPORTY Pani Zosi Chruściel►
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i Kamila Cieśluka, Nadleśnictwu
OPOLE, Firmie THOR Państwa
Grażyny i Leszka Hermann, Pana
Roberta Kohnke, Pani Marii Necel,
Pani Małgorzaty Borkowskiej, Pani
Joanny Jaworskiej, Pani Anety
Struck, Pana Arkadiusza Struck,
Pana Mariusza Kołodziejskiego,

Pana Karola Dahl, Państwa Grażyny
i Kazimierza Pieper, Państwa Barbary i Edwarda Muża, Państwa
Anny i Kazimierza Budzisz, Państwa Edyty i Ryszarda Szomborg,
Pani Zofii Zmyślony, właścicielom
Sklepu „U Marzejona”, Pani Anny
Szulc – Pokrywka, Biblioteki Miej-

Namiot w którym sprzedawano losy na loterię, był dosłownie oblężony
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skiej w Jastarni, Pana Ryszarda
Struck, Pana Ludwika Trziszka prowadzącemu Lunapark w Jastarni,
Pani Bożeny i Zdzisława Tokarczyk,
Pana Sławomira Sienkiewicza z Baru Tukan, Delikatesów Nadmorskich
w Jastarni, Pani Anny Zasackiej,
Pana Marcina Budzisz, Państwa Lucyny i Mieczysława Konkol, Kwiaciarni Gardenia, właścicielom Sklepu
„U Groszka”, Pani Katarzyny Kaczmarek, Pani Marty Przybylskiej
Sklep Kramik, Pana Radosława Nowaka, Pani Grażyny Panasewicz
z kwiaciarni w Helu, Państwa Kutyłowskich, Pana Rafała Nadolskiego,
Firmy Konkol, Hotelu Dom Zdrojowy, Pana Grzegorza Konkel, Państwa
Anny i Wiesława Olejniczak, Pani
Beaty Chełkowskiej.
To właśnie tacy ludzie jak Państwo,
dają drugiemu człowiekowi, słabszemu i choremu, nadzieję. Dziękujemy
za wielkie i wrażliwe serca.

Wierni Juracie

S

potykają się raz do roku. Termin spotkania jest ustalony raz
na zawsze: 15 sierpnia o godzinie 15.00.

Nazwali się „Dziećmi Juraty”, bo
każde z nich albo się tu urodziło, albo
chodziło do tutejszej szkoły. Łączą
ich więc wspólne wspomnienia, któ-

rymi dzielą się podczas tych corocznych spotkań, ale nie tylko one są
przedmiotem ich rozmów. Równie
ciekawi są aktualnych losów i wyda-

Tegoroczne spotkanie „Dzieci Juraty” odbyło się w kawiarni „Malibu”

rzeń z życia innych członków grupy,
wszak sami lubią się określać jako
jedna rodzina. Tegoroczne spotkanie
było czwartym z kolei, na pierwszym
stawiło się około trzydziestu osób, teraz już przybywa już ich coraz mniej,
pewnie nie każdy może się wyrwać z
kręgu swoich codziennych zajęć.
Jednak są wśród nich i tacy, którzy
pokonają nawet kilkutysięczne odległości (w tym roku jedna osoba przyleciała z Wielkiej Brytanii), byleby
przybyć na zaplanowane spotkanie.
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Mistrzostwa Europy
w pływaniu

A

gata Struck zawodniczka klubu „Delfin MOKSiR Jastarnia”
reprezentowała Polskę w kategorii juniorów na Mistrzostwach Europy w pływaniu w płetwach, które odbyły się w Miskolc na Węgrzech.
Nasz kraj reprezentowało 4 zawodników: Weronika Prentka, Agata
Struck, Patryk Laser i Tomasz Krzyśpiak. Trenerami polskiej reprezentacji
byli Jacek Mazurkiewicz oraz Tomasz
Kubicki.Trzy brązowe medale zdobyła Weronika Prentka z WUKS Poznań,
w konkurencjach bi-fins (płetwy pojedyńcze). Agata podczas zgrupowania
reprezentacji doznała kontuzji stawu
kolanowego i jej wyjazd stał pod zna-

kiem zapytania. Po serii zabiegów rehabilitacyjnych udało się odzyskać
sprawność. Podczas mistrzostw Agata
ustanowiła trzy nowe rekordy życiowe,
startując trzy razy w konkurencjach indywidualnych zakwalifikowała się dwa
razy do finału A i zajęła bardzo dobre
VI miejsce na 200 m i VIII miejsce na
100 m. Na 400 m zajęła XI miejsce.
W ten sposób zakończyły się najważniejsze zawody w roku 2011.

Poetyckim
okiem
***
Tyś stworzył nadziei bezmiary,
Tyś wyrył miłości świat cały,
Prawdziwe są słowa Twoje, mój Panie,
Cudem materia i cud, że widziane.
I ja wszakże, bo doświadczam pięknego,
Lecz z mą wolą masz mię miernego,
Przeciwność wszędy i dobra jest zło,
Radość lecz jem, że mnożej
szlachetnego.
Daj Stwórco mi siłę do troską otaczania
I ducha stan ratuj, nie daj zaniedbania
A docenić podobne do Ciebię rad dadzą
I z każdym kolejnym zło wszelkie
zgładzą.
P.S.
Trzeźwy sierpień!
Smutek gości w pustych butelkach
Spijasz ostatnie krople ze szkła
Zaczął się cykl powolnej śmierci
Pierwsze drżenie spoconych rąk
Wielkie zamglone, niewidzące oczy.
Spieczone wargi zdają się mówić: Pić!
Kolejna butelka rozkoszy
Cel – zalać się w trupa
Ten chaos to Twoje życie
Konwulsje, bezradność
Usta ociekające śliną
Oto coś sobie zgotował.
Czy taki naprawdę
Może być człowiek?
To alkohol – milczący demon absurdu.

Polska reprezentacja na ME Juniorów

Toni!

Sukcesy na Igrzyskach Polonijnych

W

każdym wydaniu naszej gazety piszemy o sukcesach naszych
sportowców z Jastarni.

Jest tych sukcesów wiele i nasi sportowcy mają sie czym chwalić. Sportowe ambicje nie są też obce naszym rodakom mieszkającym za granicą
Polski. Julia i Nina Lisakowskie, ktorych rodzice pochodzą z Jastarni, urodziły się i mieszkają w Danii. Każde
swoje letnie wakacje dziewczęta spę-

dzają w Jastarni, gdzie mieszka ich
najbliższa rodzina, czeka tu na nich
woda, słońce, plaża, nauka języka polskiego i poznawanie swoich polsko-kaszubskich korzeni. Jastarnia to dla nich
najlepsze wspomnienie lata. W Danii
dziewczęta od wielu lat trenują pływanie. Startują w wielu konkurencjach w

Danii i poza jej granicami, mogą pochwalić się wieloma medalami. Od
sześciu lat do rodzinnych tradycji wiążących sie z letnim pobytem w Polsce
należy uczestnictwo w Światowych
Letnich Igrzyskach Polonijnych, które
odbywają się co drugi rok, za każdym

►
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razem w innym polskim mieście. Jest
to impreza, na którą przyjeżdża Polonia z calego świata. Kanada, Niemcy,
Austria, to drużyny najliczniej reprezentowane i zawsze zdobywające najwiekszą liczbę medali. W 2007 roku
Julia po raz pierwszy, jako jedyny
przedstawiciel Danii, wzięła udzial
w XIII Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych, które odbywały
sie w Słupsku. Pomimo silnej konkurencji ze strony USA, Kanady i Niemiec, zdobyła w pływaniu dwa srebrne medale. Dwa lata później w XIV
Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Toruniu, również jako jedyny przedstawiciel Danii, zdobyła trzy
brązowe medale. W tym roku XV
Światowe Letnie Igrzyska Polonijne
odbyły się we Wrocławiu. Duńska
drużyna polonijna powiększyła się
o Ninę, młodszą siostrę Julii. Tym razem Julia nie dała konkurecji większych szans. Wystartowała w sześciu
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Julia (z prawej) i Nina Lisakowskie
ze zdobytymi medalami

konkurencjach pływackich i zdobyła
cztery złote i dwa srebrne medale. Debiutująca w Igrzyskach Nina nie była
gorsza. Wystartowała w pięciu konkurencjach pływackich, zdobywając dwa
złote i dwa brązowe medale. Jak widać, wyniki mówią same za siebie, spor-

towy duch Jastarni pielęgnowany jest
przez naszych rodaków z Danii. Jeszcze nie wiadomo, gdzie odbędą się następne Igrzyska, ale z pewnością będą
w nich brały udział nasze duńsko-jastarnickie rodaczki.

Popek i Wieczorek wygrywają
w Kołobrzegu

O

statni turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej mężczyzn zakończył
się wspaniałym sukcesem pary reprezentującej Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni, Dawid
Popek i Tomasz Wieczorek.
Znakomicie zaprezentowali się
w Kołobrzegu, gdzie od 12 do 14
sierpnia rozgrywany był ostatni –
przed Mistrzostwami Polski – turniej
z udziałem najlepszych siatkarzy plażowych naszego kraju. Dawid i Tomek zdecydowanie wygrywali wszystkie mecze, aż do fazy ćwierćfinałowej.
W półfinale po zaciętym meczu pokonali parę: Artur Bagiński / Wojciech
Włodarczyk 2:1 (21:18, 20:22 i 22:20),
natomiast w finale – po niesamowitym meczu pokonali ubiegło rocznych
Mistrzów Polski: Rafała Szternela i
Damiana Wojtasika wynikiem 2:1
(24:22, 10:21 i 15:13). Dzięki temu
zwycięstwu po raz pierwszy wygrali
tegoroczny turniej Beach Ball Tour
2011, umocnili się na pierwszym miejscu w rankingu PZPS i do Mistrzostw
Polski w Niechorzu przystąpią z numerem 1!!!

Ranking PZPS:
1. Dawid Popek – 1109 pkt.
Tomasz Wieczorek – 1109 pkt.
3. Dominik Witczak – 1059 pkt.
4. Rafał Szternel – 1054 pkt.
5. Damian Wojtasik– 994 pkt.
6. Piotr Janiak – 861 pkt.

7. Grzegorz Fijałek – 775 pkt.
Mariusz Prudel – 775 pkt.
Finał Mistrzostw Polski w siatkówce
plażowej mężczyzn odbędzie się
w dniach 19-21 sierpnia 2011 r.
w Niechorzu, który będzie można
oglądać na żywo w TVP Sport.
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Siatkówka plażowa w Niechorzu

W

dniach 19 – 24 VII Niechorze gościło najlepszych europejskich siatkarzy, którzy rywalizowali
w turnieju Polish Masters – eliminacjach do Mistrzostw Europy.

Mimo że siatkarze z Jastarni do
turnieju dostali się dzięki tzw. dzikiej karcie, okazali się największą
niespodzianką zawodów. - Już w fazie wstępnych kwalifikacji zaskoczyli wszystkich pokonaniem eliminacyjnej
„jedynki”
belgijskiej
drużyny: Coucke/van Walle wynikiem: 1-2 (19-21, 21-17, 7-15) –
mówi Leszek Herrmann z UKS Jastarnia. Kolejny mecz – najdłuższy
ze wszystkich w turnieju – to przegrana z austriacką parą: Müllner/
Horst (9) 1:2 (14:21, 35:33 i 11:15).
W kolejnej rundzie zawodnicy UKS
w Jastarni pokonali parę: Wojtasik/
Szternel (7) w stosunku 2:1 (22-24,
21-18, 17-15). Stosunkowo najłatwiejszym przeciwnikiem dla siatkarzy w Półwyspu okazali się reprezentanci Turcji: Sekerci-Gögtepe V.
(2), którzy po 39 minutach gry zostali pokonani wynikem 2:0 w setach
do 16 i 21. Następnie czekał ich niezwykle trudny mecz z imponującymi
warunkami fizycznymi młodymi
siatkarzami z Ukrainy, rozstawionymi z nr. 4 w turnieju – Mykołą Babiczem i Oleksandrem Jojszerem.
Mecz ten zakończył się po 48 minutach zwycięstwem pary Popek/Wie-

czorek 2:1 (15:21, 22:20 i 15:9).
W meczu o wejście do szóstki jastarnicy zagrali z rozstawionymi z nr.
1 w turnieju Norwegami Horrem/
Hordvik. – O ile w zwycięstwo nad
Ukraińcami wierzyli nieliczni, to w
zwycięstwo nad Norwegami nie wierzył już chyba nikt... – przyznaje
Herrmann. Tymczasem niemożliwe
stało się możliwe. Polacy przegrali
wprawdzie po zaciętej walce pierwszego seta 20:22, jednak w drugim
zrewanżowali się rywalom pokonując ich do 17. Znów tie-break i niesieni dopingiem Tomasz Wieczorek
i Dawid Popek zagrali wyśmienite
zawody i pokonali Norwegów 15:12,
zdobywając awans do czołowej
szóstki turnieju! Z Niemcami – Thomasem Kaczmarkiem i Alexandrem
Walkenhorstem (10) – Polacy zagrali ostatni mecz, który dawał awans
do półfinału. Rywale już w tym turnieju pokonali dwie inne polskie
pary. Mimo, iż Tomek Wieczorek

i Dawid Popek grali na swoim najwyższym poziomie przeciwnicy
okazali się lepsi zarówno w pierwszym secie – wygranym do 19. punktów, jak i w drugim – wygranym do
17. - Zajęcie tak wysokiego miejsca
przez zawodników Uczniowskiego
Klubu Sportowego w Jastarni zapewniło im możliwość udziału w Mistrzostwach Europy, które rozegrane
zostaną w dniach 9-14 sierpnia
w norweskim Kristiansand – mówi
Leszek Herrmann.
Wyniki końcowe Polish Masters:
1. Kaczmarek/Walkenhorst
– Niemcy
2. Boersma/Spijkers – Holandia
3. Stiekema/Varenhorst – Holandia
4. Smedins/Caics – Litwa
5. Dawid Popek/Tomasz
Wieczorek – Polska
6. Müllner/Horst – Austria

KRAAL

w Jastarni poleca:
Kostka brukowa
Płoty drewniane (pergole)
Ziemia ogrodnicza – worki
Pustaki SILKA
Węgiel import
680 zł/t
Koks polski
1550 zł/t
Węgiel kostka
880 zł/t

Siatkarze UKS Jastarnia dali z siebie wszystko

tel. 58 67-52-407
58 67-53-017
Zapraszamy pn-pt 800-1600
sb 800-1200
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