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Uhonorowanych zostało 13 osób zwią-
zanych ze sportem, w tym: Maja Włosz-
czowska, Małgorzata Glinka-Mogentale, 
czy Justyna Kowalczyk – Tekieli. Swoją 
gwiazdę odsłonił również Jerzy Szcze-
pankowski, prezes fundacji Alei Gwiazd 
Sportu i pomysłodawca tego wydarzenia.

Jedną z atrakcji nadmorskiego Włady-
sławowa jest Aleja Gwiazd Sportu, która 
powstała na początku XXI wieku w są-
siedztwie Centralnego Ośrodka Przy-
gotowań Olimpijskich. Inicjatorem tego 
przedsięwzięcia był Jerzy Szczepankowski, 
lokalny przedsiębiorca i pasjonat sportu.

-„Jak zaczynaliśmy Aleję Gwiazd Spor-
tu, miałem świetnych doradców. Redaktor 
Bohdan Tomaszewski i Jerzy Gebert. Bar-
dzo im się podobał ten pomysł. Miejsce 
znakomite, bo przy Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich. Od razu chcieliśmy ustawić 
wysoki poziom. Już pierwsze gwiazdy 
Feliksa Stamma, Janusza Kusocińskiego, 
czy Haliny Konopackiej narzucały wysoki 
pułap i tak trzymamy do dzisiaj”. – mówi 
prezes Alei gwiazd.

Tegoroczna odsłona tej cyklicznej im-
prezy była pod każdym względem wyjąt-
kowa. Bowiem odbyła się po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią. Ze 
względu na wspomniane zaległości, or-
ganizatorzy zdecydowali się odsłonić aż 
trzynaście gwiazd. Zwyczajowo ich liczba 
oscyluje w granicach 6. Gwiazd właściwie 
było czternaście, bo z inicjatywy Burmi-
strza Władysławowa, Romana Kużla, od-
słonięto jeszcze jedną „nadprogramową”. 
Była to niespodzianka dla Jerzego Szcze-
pankowskiego, który również otrzymał 
swoją gwiazdę w ramach podziękowania 

za dotychczasową działalność.
-„Przyjechałem do Władysławowa tyl-

ko na jeden rok, przeciągnęło się to tro-
chę” - powiedział Jerzy Szczepankowski. 
„Jestem dumny, że mogłem się przydać 

w tym moim mieście, w tej mojej, małej 
ojczyźnie”.

Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: 
Himalaista Leszek Cichy, lekkoatlet-
ka Wanda Panfil, siatkarka Małgorzata 

Glinka-Mogentale, trener Edward Szym-
czak, trener Stanisław Majorek, siatkarka 
Krystyna Krupa, kolarka górska Maja 
Włoszczowska, lekkoatletka Jarosła-
wa Jóźwiakowska, mistrz paraolimpij-

ski w wyciskaniu sztangi leżąc, Henryk 
Kohnke, biegaczka narciarska Justyna 
Kowalczyk - Tekieli trener Aleksander 
Wierietielny, pilotka rajdowa Ewa Zasa-
da i trener pięściarski, Andrzej Gmitruk. 
Równie dumny z przyznanego odznacze-
nia był przedstawiciel ziemi puckiej, Hen-
ryk Kohnke, który dziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do jego obecności 
wśród wyróżnionych. Wyglądał na wzru-
szonego i przejętego rolą, jaka tego dnia 
przypadła mu w udziale. Nic dziwnego, bo 
jest on niezwykle skromną osobą. Za swo-
im mistrzem z Jastarni do Władysławowa 
przyjechała liczna grupa kibiców, którzy 
głośno skandowali jego imię. Henryk 
Kohnke jest dwukrotnym medalistą para-
olimpijskim, w wyciskaniu sztangi leżąc. 
W Seulu zdobył złoto, a cztery lata póź-
niej w Barcelonie uzyskał srebro, przegry-
wając jedynie wagą ciała. Na swoim kon-
cie ma również wiele medali mistrzostw 
świata i Europy. Po zakończeniu kariery 
zawodniczej zajął się pracą trenerską, pro-
wadząc sekcję siłową MOKSiR Jastarnia. 
Jego podopieczni również mają w dorob-
ku wiele sukcesów. Pan trener wychował 
m.in. trzech mistrzów świata. Po powro-
cie z uroczystości czekało na niego hucz-
ne przywitanie, które uświetniła Rybacka 
Orkiestra Dęta z Jastarni. To wyróżnienie 
ma dla mnie ogromne znaczenie. Znaleźć 
się w tak zacnym gronie, jak chociażby Fe-
liks Stamm, to wspaniała sprawa – mówił 
nam przed uroczystością przedstawiciel 
powiatu puckiego. Dzień wcześniej wszy-
scy uhonorowani zasadzili pamiątkowe 
drzewka.

Źródło: Oskar Struk.

Alei Gwiazd Sportu.
Odsłonięto nowe gwiazdy

WŁADYSŁAWOWO | W dniach 2- 3 lipca nasza redakcja gościła we Władysławowie, gdzie 
odbyły się uroczystości związane z 21. edycją Alei Gwiazd Sportu.
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Jastarnia od kilku lat konsekwent-
nie realizuje inwestycje mające 
na celu poprawę dostępności 
plaż dla osób niepełnosprawnych, 
o ograniczonej mobilności czy 

rodzin z dziećmi. W sezonie letnim 
instalowane są szerokie kładki, 
dostosowane przebieralnie, czy 
prysznice. Prawdziwy hit stanowi 
specjalna amfibia, która umożliwia 

osobom niepełnosprawnym wejście 
do wody lub przetransportowanie 
się na piasek. Przeszkoleni w tym 
zakresie ratownicy WOPR zawsze 
chętnie udzielają pomocy. Z roku 
na rok coraz więcej osób korzysta 
z ich pomocy, wybierając Jastarnię 
jako miejsce letniego wypoczynku 
właśnie ze względu na jej dostęp-
ność. Początek tych pozytywnych 
zmian był możliwy dzięki fundacji 
„Machina zmian”, która kilka lat 
temu zorganizowała warsztaty dla 
lokalnej społeczności. Ich efektem 
było wybranie oraz zaprojektowa-
nie przejść, które będą ubiegać 
się o certyfikat dostępności. 29 
czerwca w Jastarni odbyła się 
uroczysta gala dostępnych plaż, na 
której wręczono certyfikaty. Oprócz 
Jastarni wyróżniono również Sopot 

i Gdynię. Co w poszczególnych 
wejściach doceniła komisja?
Jastarnia - łączna liczba punktów 
w ramach kryteriów certyfikacyjnych 
76/100.
„Gmina Jastarnia była niezwykle 
zaangażowana w proces certyfi-
kacji i udowodniła, że nawet mała 
miejscowość z niewielkim budżetem 
może zadbać o dostępność i wycza-
rowywać infrastrukturę przyjazną dla 
wszystkich! Komisja szczególnie do-
cenia samorząd Jastarni i tworzących 
go ludzi, którzy faktycznie są blisko 
zarówno mieszkańców i mieszkanek, 
jak i turystów i turystek. Jastarnia 
wydelegowała fantastyczne osoby 
odpowiedzialne za powstanie plażo-
wej infrastruktury. Gmina ma także 
doskonale przeszkolone ratowniczki 
i ratowników, którzy w swoich obo-

wiązkach mają pełną obsługę amfibii 
i wsparcie każdej osoby z niepeł-
nosprawnością na plaży, która tego 
potrzebuje. Dodatkowo Jastarnia 
jest bezkonkurencyjna w kategorii 
„Przewijak dla dzieci” - posiada 
zdecydowanie najlepszy” – czytamy 
w oficjalnym uzasadnieniu.
Program certyfikacji „Plaże dla 
Wszystkich” jest realizowany z do-
tacji programu Aktywni Obywatele 
– Fundusz Krajowy, finansowane-
go przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 
Uroczystość uświetnił koncert Trio 
Moniki Kuszyńskiej - Ambasadorki 
projektu. Odbył się również spacer 
do dostępnego wejścia w Jastarni 
(nr 48) oraz uroczyste odsłonięcie 
tablicy ze znakiem certyfikacyjnym.
Źródło: Oskar Struk

Jastarnia z prestiżowym certyfikatem programu „plaże dla wszystkich”
Jastarnia | 29 czerwca w Jastarni odbyła się uroczysta gala dostępnych plaż, na której wręczono prestiżowe certyfikaty trzem nadmorskim gminom. Jedną z nich była Jastarnia, która 
otrzymała wyróżnienie za wejście na plażę numer 48.

fot. MOKSiR Jastarnia
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Oskar Struk: Jak do tego doszło, że 
podczas 21. edycji Alei Gwiazd Sportu 
odsłonięto również Pana gwiazdę?

Henryk Kohnke: Z tego co wiem, naj-
pierw musi być złożony akces o gwiazdę. 
W moim przypadku inicjatorami tego 
pomysłu byli Arkadiusz Dettlaff i Marta 
Balicka. Podstawą do jej przyznania były 
moje osiągnięcia sportowe i późniejsza 
działalność w roli trenera. Ta uroczy-
stość miała się odbyć już rok wcześniej, 
ale pandemia 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 niepełnosprawną. Cie-
szę się, że jako pierwszy przedstawiciel 
Ziemi Puckiej mogłem znaleźć się w tak 
zacnym gronie. Bardzo mi się podoba 
postawa prezesa fundacji, Jerzego Szcze-
pankowskiego. Po raz pierwszy z nim 
rozmawiałem przed sobotnim bankie-
tem. Powiedział mi, że kapituła była 
jednogłośna w sprawie przyznania mi 

gwiazdy. Bardzo mnie podbudowały te 
słowa.

Jak Pan się czuł w gronie tak znakomi-
tych sportowców, którzy również tego 
dnia odsłonili swoje gwiazdy?

Było to bardzo doborowe towarzystwo 
i bardzo zróżnicowane. Wiele osób mó-
wiło mi, że już wcześniej powinienem 

otrzymać tę gwiazdę. Ja absolutnie tak 
do tego nie podchodziłem. Nigdy się nie 
spodziewałem takiego wyróżnienia. Było 
tam wiele osób, które jeszcze dłużej niż 
ja czekały na swoją gwiazdę. Bardzo mi 
się podobało, że organizatorzy docenili 
również sportowców, którzy w przeszło-
ści osiągali sukcesy.

Podczas uroczystości wyglądał Pan na 
wzruszonego i przejętego. Jakie emocje 
Panu wówczas towarzyszyły?

Tak, byłem bardzo wzruszony. Mógł-
bym porównać te emocje do tych, które 
towarzyszyły mi podczas Igrzysk Olim-
pijskich w Seulu. Pomimo że do Wła-
dysławowa nie przyjechałem zdobywać 
medali, a otrzymać wyróżnienie, to dla 
mnie ta atmosfera była równie uroczy-
sta. Na szczęście mnie nie przytłoczyła 
i umiałem się wysłowić. (śmiech). Tętno 
szło w górę, serce szybciej biło. Chciałem 
podziękować wielu ludziom, bo żeby od-
nieść sukces sportowy, to trzeba na swo-
jej drodze spotkać wielu dobrych ludzi. 
U mnie ta droga była wyboista, ale wtedy 
sukces smakuje jeszcze lepiej.

Za Panem do Władysławowa przyjecha-
ła ogromna grupa wsparcia. Czy spo-
dziewał się Pan tak gorącego przyjęcia?

To było coś wspaniałego. Szczególnie 
cenne było to, że przyjechali tam również 
ludzie, których nie trenowałem. Wtedy 
poczułem, że osiągnąłem coś wyjątko-
wego. 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 ci 
ludzie 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. Otrzymałem 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 medali i wyróż-
nień. Nigdy nie udawałem 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. Zamierzam to 
robić, dopóki będzie zdrowie. Czasem 
czuję się zmęczony, ale jak odpocznę 
dzień, dwa, to czuję, że zaczyna mi tego 
brakować. Młodzież, którą teraz ćwiczę, 
chętnie do mnie przychodzi. Moje ser-
ce rośnie, gdy widzę zaufanie rodziców, 
którzy powierzają mi swoje dzieci. Ta 
świadomość utwierdza mnie w przeko-
naniu, że jestem potrzeby i dobrze wy-
konuję swoją pracę. To daje mi ogromną 
satysfakcję.

Czy w obliczu Pańskiego wyróżnienia, 
chciałby Pan coś przekazać lokalnej spo-
łeczności?

Pragnę złożyć najszersze podziękowa-
nia za tak liczny udział w tej uroczystości. 
Bardzo sobie to cenię. Bardzo dziękuję 
również za liczne gratulacje i pozytywny 
odbiór mojej osoby. Chciałbym być do-
brym człowiekiem. Jeśli ludzie mnie tak 
postrzegają, to jest to dla mnie coś fan-
tastycznego.

Oskar Struk

Henryk Kohnke: Emocje podczas 
odsłonięcia gwiazdy były podobne 
do tych na Igrzyskach Olimpijskich
WŁADYSŁAWOWO | 3 lipca we Władysławowie odbyła się 21. edycja Alei Gwiazd Sportu. Jednym z uhonorowanych sportowców był Henryk Kohnke, 
mieszkaniec Jastarni, dwukrotny medalista paraolimpijski w wyciskaniu sztangi leżąc, a obecnie trener w sekcji siłowej MOKSiR Jastarnia. Nam opowie-
dział o emocjach, jakie towarzyszyły mu podczas tej uroczystości oraz o tym, co znaczy dla niego to wyróżnienie.
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IV edycja turnieju Streetball Jurata
JURATA | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni zorganizował już IV odsłonę turnieju Streetball Jurata. To wydarzenie na stałe 
wpisało się w lokalny kalendarz imprez. Jak zwykle dopisała frekwencja. Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn. Nie brakowało efektownych zagrań, 
nieoczekiwanych zwrotów akcji i czystych sportowych emocji.

Piękna, słoneczna pogoda to doskonała 
okazja do sportowej rywalizacji wszyst-
kich miłośników koszykówki ulicznej, 
którzy w dniu 27 czerwca spotkali się 
na boisku przy ul. Sosnowej  podczas IV 
edycji turnieju Streetball Jurata. W za-
wodach wzięło udział 7 zespołów, w któ-
rych występowało trzech zawodników. 
Niektóre z nich miały w swoim składzie 
rezerwowego. Rywalizacja toczyła się 
systemem każdy z każdym, na dwóch 
boiskach równocześnie. Mecze trwały 
siedem minut i były rozgrywane na za-
sadach obowiązujących w koszykówce 
ulicznej. Łącznie odbyło się 21 spotkań. 
Warto podkreślić, że wśród uczestni-

ków znaleźli się zarówno wczasowicze, 
jak i przedstawiciele lokalnej społecz-
ności. Nie zabrakło efektownych wejść 
na kosz, rzutów z dystansu czy determi-
nacji w obronie. Pomimo sporej dawki 
rywalizacji zawody przebiegły w miłej 
atmosferze, a od wyniku ważniejszy był 
sam udział. Jedynie z dziennikarskiego 
obowiązku informujemy, że najlepsza 
okazała się być drużyn o dość oryginal-
nej nazwie „Larry do domu” w składzie: 
Adrian Chrószcz, Jakub Nowak, Adam 
Kuchnowski, Krzysztof Talaszewski. Po-
zostałe miejsca w klasyfikacji końcowej 
zajęli:

2. Jointers

3. Szybcy i wściekli
4. Jastarnia
5. RKS
6. Sicarios
7. Los Angeles Jastarnia
Najlepsze zespoły otrzymały pamiąt-

kowe statuetki. Dodatkowo do rąk 
zwycięzców powędrowały kupony na 
pyszną pizzę do restauracji Veneto. 
To nie koniec koszykarskich emocji 
na Półwyspie Helskim. Już 28 lipca na 
kompleksie boisk w Jastarni odbędzie 
się podobny turniej, będący elemen-
tem, organizowanych od kilku lat przez 
MOKSiR Jastarnia sportowych wakacji.

Źródło: Oskar Struk fo
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Koncert Rybackiej Orkiestry Dętej
JASTARNIA | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni w czerwcowy długi weekend zaprosił mieszkańców i turystów na prawdziwą 
muzyczną ucztę. Był nią koncert Rybacki Orkiestry Dętej, która tradycyjnie przeniosła słuchaczy w magiczny świat dźwięków o unikalnym brzmieniu.

„Rybacka Orkiestra Dęta” jest kontynu-
atorką muzycznych tradycji zespołu dzia-
łającego w Jastarni w latach 20. XX wie-
ku. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry 
był Walentyn Muża, grający na klarnecie 
„Es”, rzadko spotykanym w takich zespo-
łach. Z zachowanych opisów wynika, że 
pierwszy skład grał głównie ze słuchu, ale 
w popularnych jak na tamte czasy stylach: 
foxtrot, walc, itp.

Wychowankiem Walentego był Alojzy 
Konkel „Wuj Alojzk” (1888-1960) - za jego 
sprawą zespół, grający głównie ze słuchu, 
przeobraził się w doskonale brzmiącą or-
kiestrę dętą, która przez długie lata stanowi-
ła muzyczną wizytówkę Jastarni. Orkiestra 
uczestniczyła w najważniejszych wydarze-
niach kościelnych i państwowych, nadając 
uroczysty wymiar lokalnym świętom i od-
pustom. Po śmierci Alojzego pieczę nad 
zespołem przejął utalentowany rybak Ge-
rard Konkel „Bojczi Gerard” (1919-1997), 
twórca znanych pieśni: „Jem jô rëbôk” czy 
też „Piesniô Jastarni” i zarazem znakomi-
ty aranżer oraz organista. Niektóre z jego 
opracowań do dziś funkcjonują w re-
pertuarze orkiestry. Dwa lata po śmierci 
Gerarda Konkela orkiestrę reaktywował 

najmłodszy z orkiestrantów, Kazimierz 
Budzisz, który doprowadził do rejestracji 
tradycyjnego repertuaru na płycie „Ry-
backa Orkiestra Dęta” (2003). W dawnym 
składzie orkiestra grała do 2005 roku, by 
odrodzić się w 2008 roku w ramach „Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej”, którą zwycza-
jowo zaczęto nazywać mianem swojej po-
przedniczki. W ciągu minionego stulecia 
przez szeregi orkiestry przewinęło się kil-
kadziesiąt osób, z których żadna nie była 
zawodowym muzykiem. Wszyscy dzisiejsi 
orkiestranci znają nuty, wielu z nich ukoń-
czyło szkoły muzyczne, niektórzy wystę-
pują z powodzeniem jako soliści. W 2019 
roku orkiestra nagrała płytę, na której 
znalazł się obecny repertuar rozrywkowy 
zespołu. Płytę można znaleźć na portalach 
streamingowych. W 2021 roku orkiestra 
została zaproszona do projektu Fundacji 
Sedlaka pt. „Missa Pro Pace” koncert dia-
logowy na chór, organy, orkiestrę oraz so-
listów, bazujący na żarnowieckim graduale 
z XIV wieku. Kapelmistrz orkiestry, Kazi-
mierz Budzisz, kierując się niezawodnym 
zmysłem harmonicznym i wieloletnim 
doświadczeniem gry w zespole, osobiście 
aranżuje wykonywane utwory, pielęgnując 

w repertuarze orkiestry melodie związane 
z morzem, z Jastarnią”.

To kaszubskie dziedzictwo wyraża się, 
chociażby poprzez piękne rybackie stroje. 
W czerwcowy długi weekend Rybacka Or-
kiestra Dęta po raz kolejny zaprezentowa-

ła wysoki poziom artystyczny, który umilił 
dzień wszystkim tym, którzy zdecydowali 
się spędzić to słoneczne popołudnie w par-
ku miejskim. Muzyczny kunszt, mno-
gość instrumentów, które we wspólnym 
brzmieniu przenosiły słuchaczy w magicz-

ny, niepowtarzalny klimat. To wszystko 
sprawiło, że ten koncert był chwilą relaksu 
w towarzystwie artystów w swoim fachu, 
jakimi niewątpliwie są lokalni muzycy, re-
prezentujący różne pokolenia.

Źródło: Oskar Struk
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13 lipca w parku miejskim w Jastarni odbyło 
się wyjątkowe widowisko muzyczno- ta-
neczne. Na zaproszenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji wystąpiła 
Patrycja Runo, królowej romskiej piosenki. 
Patrycja Runo to jedna z najbardziej rozpo-
znawalnych artystek, które wykonują muzy-
kę romską na wielu scenach muzycznych w 
Polsce. W swoim dorobku ma m.in. występ 
podczas „Sylwestra marzeń” oraz wielu 
festiwali poświęconych kulturze romskiej. 
Zanim jednak na scenie pojawiła gwiazda 
wieczoru, to publiczność rozgrzała Venus, 
która specjalizuje się w muzyce tanecznej. 
Swój najlepszy czas przeżywała w latach 
90. Kilka lat temu reaktywowała swoją 
karierę. Zaśpiewała legendarne „Kawiaren-
ki” i wiele innych utworów, które rozkręciły 
niejedną imprezę. Gdy publiczność była 
już gotowa na międzykulturową podróż, 
na scenie zjawiła się Patrycja Runo wraz z 
zespołem tanecznym. Efektowne, barwne 
stroje od początku przykuwały uwagę. 

Artystka zaprezentowała autorskie utwory, 
także te najnowsze, np. „Świat oszalał” Od 
początku występu próbowała nawiązywać 
kontakt z publicznością i angażować ją do 
wspólnej zabawy. Początkowo słuchacze 
wyglądali na dość onieśmielonych, ale z 
każdym utworem nabierali więcej ochoty 
do wspólnych tańców. Dynamiczne układy 
taneczne i skoczne rytmy sprawiły, że 
trudno było stać bez ruchu. Nie zabrakło 
tak kultowych utworów, jak „Gdybym gitarę” 
czy „Cyganeczka Zosia”. Zwieńczeniem kon-
certu był najbardziej znany romski utwór 
„My Cyganie”, który rozgrzał publiczność do 
czerwoności. Wieczór spędzony z Patrycją 
Runo stanowił ciekawą podróż do niezwykle 
barwnej kultury romskiej oraz idealnie wpi-
sał się w wakacyjny klimat. Po zakończeniu 
występu artystka długo pozowała do zdjęć 
w ramach podziękowania za frekwencję, 
która dopisała: wszystkie miejsca w parku 
miejskim były zajęte.
Źródło: Oskar Struk

roztańczony koncert patrycJi runo
Jastarnia | miejski ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Jastarni zaprosił mieszkań-
ców i wczasowiczów na wyjątkowe widowisko muzyczno- taneczne. Był nim koncert 
patrycji runo, królowej cygańskiej piosenki.

fot. MOKSiR Jastarnia

Oskar Struk: Co oznacza dla Pani fakt, że podczas 
21. edycji Alei Gwiazd we Władysławowie zostanie 
odsłonięta również Pani gwiazda?

Małgorzata Glinka-Mogentale: To dla mnie jest 
wielki zaszczyt, że zostałam zaproszona do tak za-
cnego grona. Na pewno to jest bardzo miłe, że ludzie 
o nas pamiętają, doceniają nasz trud i wysiłek przez 
całe życie. Za to, że reprezentowaliśmy Polskę. Dali-
śmy im radość i to jest dla nas tak samo bardzo miłe.

Jak z perspektywy czasu podchodzi Pani do swoich 
największych sukcesów?

Myślę, że trudno będzie powtórzyć nasze sukcesy. 
Byłyśmy bardzo zgraną drużyną. Nie tylko, dlatego że 
wygrałyśmy. Ludzie nas lubili nie tylko za grę, ale też 
za poczucie humoru i wygląd. Sądzę, że to także było 
dla kibiców bardzo ważne.

Jak wówczas radziła sobie Pani z ogromną popular-
nością, która towarzyszyła Pani nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą?

Jak sobie radziłam? Normalnie. To mi nie sprawia-
ło, żadnego problemu. To są miłe rzeczy. Kiedy mo-
głam poświęcić czas kibicom, to zawsze chętnie to 
robiłam. Były oczywiście momenty, kiedy musiałam 
odmówić i skupić się na odpoczynku, ale to zawsze 
jest miłe, kiedy ktoś chce zrobić sobie zdjęcie lub po-
rozmawiać.

Pani koleżanka z parkietu, Aleksandra Jagieło 
przewodniczyła komisji ds. wyboru nowego trene-
ra żeńskiej kadry siatkarek. Jak była Pań rola w tym 
procesie?

To bardzo miło ze strony prezesa Sebastian Świ-

derskiego, że pytał się o zdanie byłych zawodniczek, 
które coś w tym sporcie osiągnęły i mają wiedzę na 
temat trenerów. Przez mają karierę, przewinęło się 
ich bardzo wielu. Wydaje mi się, że był to dobry ruch 
ze strony prezesa.

Jak Pani widzi przyszłość żeńskiej reprezentacji 
Polski?

Mam nadzieję, że w końcu mamy dobrego trenera, 
który osiągał sukcesy z innymi reprezentacjami i klu-
bami. Będzie to bardzo duże wyzwanie. Uważam, że 
przez ostatnie 6 lat na stanowisku był trener, który 
nie osiągnął sukcesu (Jacek Nawrocki, przyp. red.). 
To była strata czasu. W męskiej siatkówce w przypad-
ku braku wyniku następowała zmiana. U nas reakcji 
nie było i to mnie najbardziej dziwiło. Teraz musimy 
odpracować te 6 lat. Zmarnowaliśmy trochę czasu, 
ale fajnie, że dokonano zmiany. Myślę, że dziewczyny 
zostały docenione.

Jak zamierza Pani wykorzystać swoje siatkarskie 
doświadczenie dla przyszłych pokoleń?

Niestety nie widzę siebie w roli trenera, nie mam 
cierpliwości (śmiech). To jest zdecydowanie cięższa 
praca niż zawodnika. Jestem kobietą i moja rodzina 
jeździła przez całe życie za mną i nie wyobrażam 
sobie teraz, żeby znowu zabrać walizkę i gdzieś wy-
jechać. Ja swoje doświadczenie wykorzystuję bardzo 
dobrze. Mam swoją akademię, w której trenuje 2 
tysiące dzieciaków. Współpracuję z Ministerstwa-
mi Sportu i Zdrowia. Daje im możliwość zastrzyku 
sportowego. Realizuję różne akcje i projekty. W tym 
jestem na razie spełniona.

Oskar Struk

Cieszę się, że moje sukcesy 
zostały docenione
WŁADYSŁAWOWO | Przy okazji 21. edycji Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie udało nam się 
porozmawiać z Małgorzatą Glinka-Mogentale, dwukrotną mistrzynią Europy w siatkówce. Opowiedziała 
nam o tym, ile znaczy dla niej umieszczenie jej gwiazdy w Alei Gwiazd sportu. Wspomniała dawne sukcesy, 
a także zdradziła, czym zajmuje się obecnie. 
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Od niepamiętnych czasów przesilenie 
letnie było wśród ludów całej Europy 
okresem palenia ognisk, obrzędowej ką-
pieli, i kultu płodności. Ta stara praktyka 
o jeszcze pogańskim rodowodzie, pomi-
mo piętnowana przez duchownych chrze-
ścijańskich, jako gorsząca, przetrwała 
w wielu rejonach do dziś, stając się ważną 
częścią roku obrzędowego. Podobnie jest 
i na Północnych Kaszubach, gdzie trady-
cja obchodzenia sobótki jest żywo kulty-
wowana od wielu wieków, a jej najbardziej 
charakterystycznym elementem jest pale-
nie ognia w beczkach umieszczonych na 
wysokich palach. Ten widoczny z daleka 
ogień symbolizować ma górujące tego 
dnia słońce.

Szczególnie widowiskowo obchodzone 
są obecnie sobótki w Jastarni na Półwy-
spie Helskim.

Hieronim Gołębiewski – tutejszy dusz-
pasterz w latach 1872-1887 - tak pisał 
o tym zwyczaju: I tu od wieków utrzymał 
się zwyczaj palenia Sobótek. W wigilię 
św. Jana każda wieś pali ku wielkiej ucie-
sze dorosłych i małych za wsią nad brze-
giem morskim jedną lub drugą beczkę od 
smoły, aby zaś ogień jaśniał jak najdalej, 
przybijają beczkę do wysokiego drąga. 
Ujmujące to wrażenie, kiedy jakby na jed-
no hasło wokoło naraz się widzi z 10-15 
ogni na swarzewskiej, puckiej lub oksyw-
skiej kępie, a przy dobrej pogodzie nawet 
sztuczne ognie spod Gdańska. Z har-
monijką na czele młodzież udaje się na 
nadmorską łąkę, a przy palącej i kopcącej 
beczce wszyscy śpiewają pieśń o – św. Ja-
nie Nepomucenie.

Sobótkowe atrakcje w Jastarni rozpo-
czynają się zawsze w wigilię św. Jana (23 
czerwca) około godziny dwudziestej. 

W okolicy ulicy Bałtyckiej gromadzą się 
tłumy mieszkańców i turystów, by wspól-
nie w korowodzie przemaszerować nad 
brzeg Zatoki Puckiej i rozpalić „święty 
ogień”. Prym wśród zebranych wiodą 
dziewiętnastoletni chłopcy z rocznika po-

borowego. Przebrani za groźnych piratów, 
z twarzami pokrytymi farbą i rakietnica-
mi u pasa, mocują na wozie sosnowy drąg 
zwieńczony beczką wypełnioną drewnem, 
smołą i pakułami. Przystrojone wiankami 
z kwiatów dziewczęta - z tego samego 

rocznika - siadają gęsiego na belce i wśród 
huku petard i dźwięków orkiestry głośno 
krzyczą: „niech żyje rocznik...”. Orszakowi 
zawsze towarzyszy rubaszna postać Nep-
tuna i jego małżonki Prozerpiny. Wiezie 
ich specjalnie przystrojony wóz. Na placu 

przed Urzędem Miasta burmistrz wraz 
z Neptunem przekazują młodzieży sym-
boliczny klucz i władzę nad miastem na 
tę jedyną w swoim rodzaju noc dziwów. 
Tutaj odbywa się akt uznania ich za pełno-
prawnych obywateli miasta każdego, cze-
go potwierdzeniem jest okolicznościowy 
dyplom wręczany przez Neptuna i Pro-
zerpinę. Na rozległym placu sobótkowym 
przy brzegu Zatoki Puckiej, widzowie 
tworzą okrąg, w środku którego uczest-
nicy unoszą i mocują za pomocą długich 
lin przywieziony drąg. Poborowi wśród 
gromkich oklasków i okrzyków strzelają 
rakietnicami do beczki, usiłując ją zapa-
lić. Bohaterem zostaje ten uczestnik, któ-
remu uda się tego dokonać najwcześniej. 
Skoro sobótkowy ogień zapłonie, zaczyna 
się ogólny wybuch radości i zabawa. Bur-
mistrz wraz z Neptunem przekazują mło-
dzieży symboliczny klucz i władzę nad 
miastem na tę jedyną w swoim rodzaju 
noc dziwów. Tutaj odbywa się akt uzna-
nia ich za pełnoprawnych obywateli mia-
sta każdego, czego potwierdzeniem jest 
okolicznościowy dyplom wręczany przez 
Neptuna i Prozerpinę Na zakończenie 
tego malowniczego widowiska, w scenerii 
zachodzącego słońca, uczestnicy „święte-
go korowodu” rozpoczynają trwającą do 
białego rana plenerową zabawę, do której 
zapraszani są również goście. Prawie na-
tychmiast po zakończeniu uroczystości, 
kolejny rocznik zaczyna przygotowanie 
się do swojej inicjacji, która odbędzie się 
za rok, aby wypaść jeszcze bardziej oka-
zale. W tym roku władze nad miastem na 
tę wyjątkową noc przejął rocznik 2003, 
który biesiadował przy akompaniamencie 
zespołu Manijoce 

źródło: Oskar Struk

Jastarnickô Sobótka
JASTARNIA | Elementem, który stanowi o tożsamości lokalnej społeczności Jastarni jest Ja-
starnicka Sobótka. Tym razem władzę nad miastem na tę wyjątkową noc przejął rocznik 2003.
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Oskar Struk: Co oznacza dla Pani fakt, 
że podczas 21. edycji Alei Gwiazd we 
Władysławowie zostanie odsłonięta 
również Pani gwiazda?

Justyna Kowalczyk – Tekieli: To jest 
bardzo miła rzecz. Będąc niejednokrot-
nie we Władysławowie, chodziłam po tej 
alei. Widziałam wyróżnionych sportow-
ców, trenerów czy ludzi sportu. Jak byłem 
jeszcze troszkę młodszym sportowcem, 
to myślałam sobie: jejku, co by tu zrobić, 
żeby zasłużyć na coś takiego… Tak się 
życie, potoczyło, że już po zakończeniu 
kariery jutro (rozmowa przeprowadzona 
dzień przed uroczystością, przyp. red.) 
będę mogła odsłonić tę gwiazdę. To jest 
bardzo miłe docenienie mnie i mojego 
trenera, bo przecież razem osiągaliśmy 
te sukcesy. Będzie to dla nas duży honor 
odsłaniać jutro te gwiazdy.

Jakie skojarzenia budzi w Pani Włady-
sławowo?

Tutaj muszę Pana zaskoczyć, bo ja do 
Władysławowa jeździłam tak na tydzień 
pod koniec września wypocząć po cięż-
kim treningu, więc mi się Władysławowo 

kojarzy tylko fantastycznie (śmiech). Nie 
powiem, jak wielu sportowców, że miałam 
tutaj bardzo ciężkie treningi. Ja trenowa-
łam w innych miejscach, a tutaj jeździliśmy 
podtrzymywać troszkę trening, ale przede 
wszystkim odpocząć przez tydzień.

Jak z perspektywy czasu podchodzi 
Pani do swoich największych sukcesów, 
bo właściwe była Pani jednoosobową 
instytucją biegów narciarskich, która 
wokół swoich sukcesów potrafiła skupić 
całą kibicowską Polskę?

Ta jednoosobowa instytucja miała dość 
duże plecy w postaci swojej drużyny, na 
szczęście bardzo stabilne plecy. Za to 
będę im dziękować całe życie i o jeden 
dzień dłużej, że byli ze mną cały czas. Jak 
na to patrzę? Chyba teraz się tym napa-
wam bardziej niż kiedyś. Kiedyś żyłam 
z zawodów na zawody. Startowaliśmy, 
trenowaliśmy, logistyka, przejazdy, praca. 
Teraz zaczynam to doceniać. 

Jak zamierza Pani wykorzystać swo-
je doświadczenie zawodnicze w pracy 
w sporcie?

Pracowałam trzy lata z polskimi junior-
kami, osiągnęliśmy niezłe rezultaty. W tej 
chwili jestem dyrektorem sportowym 
Polskiego Związku Biatlonu. Od wiosny 
zaczęliśmy naprawdę dużo zmian. Mam 
nadzieję, że one przyniosą takie rezulta-
ty, że kiedyś w alei odsłaniać będziemy 
gwiazdę biatlonisty. Chciałabym, żeby 
biegi narciarskie i biatlon w Polsce ro-
sły w siłę. To nie będzie łatwe, ale fajnie 
będzie wspierać to młode pokolenie. Za-
wsze chętnie im pomogę, jeśli zechcą.

Na tej uroczystości swoją gwiazdę od-
słoni również Pani trener, Aleksander 
Wierietielny, to piękne ukoronowanie 
waszej owocnej współpracy?

Razem z trenerem pracujemy w fede-
racji. Kiedyś opiekował się mną, a teraz 
podczas tej rozmowy zajmuje się moim 
dzieckiem. Ponad 20 lat pracowaliśmy 
razem. To jest bardzo długo. To nie była 
sielanka. Tak to bywa w bardzo ciężkiej 
pracy dwóch mocnych charakterów, ale 
byliśmy wobec siebie lojalni i myślę, że 
tak pozostanie.
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Justyna Kowalczyk – Tekieli: Po zakończeniu kariery bardziej 
doceniam moje sukcesy
WŁADYSŁAWOWO | Przy okazji 21. edycji Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie udało nam się porozmawiać z Justy-
na Kowalczyk – Tekieli, najwybitniejszą polską przedstawicielką biegów narciarskich. Było o skojarzeniach z Władysła-
wowem, zaangażowaniu w sport po zakończeniu kariery czy relacji z trenerem.
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