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Zespół jest jedynym w  północnej 
Polsce profesjonalnym kwintetem 
akordeonowym. W jego skład wcho-
dzą wysokiej klasy instrumentaliści, 
którzy są laureatami wielu nagród na 
prestiżowych konkursach muzycz-
nych w kraju i  zagranicą. Członko-
wie zespołu to zarówno doświadcze-
ni artyści i pedagodzy, jak i również 
dopiero wchodzący w życie muzycz-
ne studenci uczelni muzycznych. 
Zespół wyróżnia się wypracowanym 
wspólnym brzmieniem oraz nieba-
gatelnym instrumentarium, jakie 

stanowią najlepszej jakości włoskie 
akordeony koncertowe.

W  programie koncertu można 
było usłyszeć znane tematy muzyki 
klasycznej, motywy z operetek i fil-
mów, standardy muzyki popularnej 
i  rozrywkowej. Oprócz kompozycji 
wykonanych przez kwintet pojawi-
ły się także utwory solowe, zagrane 
przez duet i trio. Publiczność mogła 
obcować z  kulturą wysoką, doce-
niając kunszt wykonania przez ar-
tystów.

Źródło: Oskar Struk fo
t. 
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Kaszubski Kwintet Akordeonowy
JASTARNIA | Dzięki zaproszeniu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni 6 września o godz. 17.00 w Parku Miejskim 
wystąpił Kaszubski Kwintet Akordeonowy, przenosząc publiczność do magicznego świata dźwięków.

Warsztaty mają na celu nauczyć fotografowania od podstaw 
i przeprowadzić uczestników przez meandry zasad zarówno 
teoretycznych, jak i przede wszystkim praktycznych.
Zajęcia przybliżą zasady fotografowania w świetle zasta-
nym, świetle błyskowym, pokażą jak prawidłowo naświe-
tlać, jak komponować obraz i jak sprawić, aby zdjęcia 
wykonane przez uczestników były coraz lepsze.
Warsztaty takie mogą zaowocować wystawą fotografii 
i dać pełnię satysfakcji twórczej.
Zajęcia poprowadzi Maurycy Śmierzchalski - fotografia/
Frames Studium Fotografii - artysta fotografik, designer, 
realizator filmowy, specjalista fotografii kreacyjnej i fa-
shion, wykładowca w szkołach fotografii, przyjaciel osób 
twórczych.
Zajęcia rozpoczną się 6 października - odbywać się będą 
w Kuźnicy 2 razy w miesiącu w godzinach 17.00-20.00. 
Udział w nich jest bezpłatny.
Więcej informacji i zapisy dostępne są pod numerem 58 
675 20 97, mailowo promocja @jastarnia.pl lub osobiście 
w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni 
na ul. Ks. Stefańskiego 5.
źródło: Oskar Struk

BEZPŁATNE WARSZTATY 
FOTOGRAFICZNE
KUŹNICA | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
wraz z Frames Studium Fotografii w Gdyni zapraszają na 
warsztaty fotograficzne. Zajęcia rozpoczną się 6 paździer-
nika - odbywać się będą w stacji turystycznej w Kuźnicy 2 
razy w miesiącu w godzinach 17.00-20.00. Udział w warsz-
tatach jest bezpłatny.

fot. pixabay.com
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Studio ACTIVO charakteryzuje się łączeniem ele-
mentów akrobatyki z różnymi technikami tańca. Jest 
to alternatywna forma aktywności ruchowej, w której 
uczestnicy doskonalą swoje umiejętności na pozalek-
cyjnych zajęciach rekreacyjno-sportowych, wzbogaca-
jąc swoją wiedzę o kulturze fizycznej oraz o sztuce tań-
ca. Bieżącego lata grupa wywodząca się z aglomeracji 
śląskiej spełniła swoje marzenie, występując w  nad-
morskich miejscowościach. Gościła m.in. w Helu i Ja-
starni, gdzie w dniach 24 -25 sierpnia zaprezentowała 
spektakl pt. „ACTIVO W KRAINIE BAJEK”, przeno-
sząc widzów do magicznego świata bajek, opowiedzia-
nego tańcem z elementami akrobatyki.

Występ był podzielony tematycznie, prezentując za 
pomocą tańca i akrobatyki sceny z ulubionych dzie-
cięcych bajek. Pojawiły się takie klasyki jak: „Kopciu-
szek”, „Mała Syrenka” czy „Alicja w krainie czarów”. 
Każdy z motywów wzbogacony był specjalną choro-
grafią i charakterystycznymi strojami. Młode artystki 
wykazały się ogromną precyzją wykonania poszcze-
gólnych elementów, które współgrały zarówno z mu-
zyką, jak i tworzyły spójną i przyjemną dla oka całość. 
Było widać, że w  każdy ruch wkładają maksimum 
zaangażowania, a ich występy poprzedzone są wielo-
godzinnymi treningami. Nie zabrakło elementów gry 
aktorskiej. Z  każdym układem wzrastała dynamika 

i  poziom trudności wykonywanych ewolucji. Kul-
minację taneczno-akrobatycznych emocji stanowił 
układ pod nazwą „Wielki finał”, gdzie na scenie dzia-
ło się tak wiele zjawiskowych rzeczy, że trudno było 
się skupić na jednym elemencie. Po występie młode 
artystki wspólnie z widzami trenowały podnoszenia. 
Chętnych do sprawdzenia swoich sił w  akrobatyce 
nie zabrakło, a  cały wieczór upłynął pod znakiem 
dobrej zabawy.

Źródło: Oskar Struk
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Adam Łapeta: Wciąż odczuwam 
przyjemność z gry w koszykówkę

JASTARNIA | Adam Łapeta zniknął nieco z radarów kibiców koszykarskich w Polsce, gdyż ostatni sezon spędził na Litwie. Nam w przerwie między 
sezonami opowiedział m.in. o zadowoleniu z minionych rozgrywek, tajemnicy sukcesu trenera Andrieja Urlepa czy dalszej chęci gry w koszykówkę.

Oskar Struk: Dlaczego przed minio-
nym sezonem tak długo zwlekał Pan 
z podpisaniem kontraktu?

Adam Łapeta: Po prostu bardzo długo 
negocjowałem z  dwoma polskimi kluba-
mi i nie doszliśmy do porozumienia. Po-
tem szybko pojawiły się dwie propozycje 
zagraniczne. Były to konkretne oferty, 
wybrałem jedną z nich. Szybko się doga-
daliśmy i podpisałem kontrakt.

- Dlaczego zdecydował się Pan na po-
wrót do zespołu Dzukija Olita?

- Myślę, że to była najkorzystniejsza 
i  najbardziej konkretna oferta. Chciałem 
też troszeczkę odsapnąć od naszej ligi, 
zmienić otoczenie, dlatego wybrałem ta-
kie miejsce.

- Jak ocenia Pan swoją grę w poprzed-
nim sezonie?

-Byłem bardzo zadowolony z  tego sezo-
nu. Na Litwie koszykówka jest troszeczkę 
inna, bardziej fizyczna. Jest więcej takich 
zawodników jak ja (Adam Łapeta ma 216 
centymetrów wzrostu, przyp. red.), więc na 
pewno dobrze mi się tam grało. Od trenera 
dostawałem bardzo dużo minut. Wycho-
dziłem w pierwszej piątce, grałem jako kla-
syczny center. Starałem się pomagać zespo-
łowi tak, jak potrafię, co zostało docenione.

- Jak ocenia Pan wynik zespołu?
- Myślę, że pozostawiliśmy po sobie do-

bre wrażenie. Chcieliśmy być wyżej przed 
fazą play-off, ale nam się to nie udało. 
Pierwszą rundę graliśmy z Rytasem Wilno, 
czyli późniejszym mistrzem Litwy i uzna-
ną marką w Europie. Urwaliśmy im jeden 
mecz, co było dla nas dużym sukcesem. 
Bardzo się cieszyliśmy z tego powodu, ale 
pewien niedosyt pozostał. Jeśli zajęlibyśmy 
wyższe miejsce po sezonie zasadniczym, to 
mielibyśmy szansę przejść pierwszą rundę, 
a wtedy wszystko jest możliwe.

- Czy wybrał Pan już pracodawcę na 
nadchodzący sezon?

- Nie, na ten moment jeszcze nie wiem, 
gdzie zagram. Jestem otwarty praktycznie 
na każdy kierunek polski czy zagraniczny, 
zobaczymy.

- W  swojej bogatej karierze miał Pan 
okazję współpracować m.in. z trenerem 
Andriejem Urlepem, który po 20 latach 
przerwy zdobył ze Śląskiem Wrocław 
upragnione mistrzostwo Polski. Jaka 
była tajemnica tego sukcesu?

- Ja od zawsze doceniam trenera Urle-
pa za jego podejście, rozumienie koszy-
kówki, za analizę meczu i   przygotowa-
nie. Nie byłem zaskoczony tym, że Śląsk 

z  takim składem, choć początek sezonu 
miał bardzo słaby, to ostatecznie wywal-
czył mistrzostwo. Trener to bardzo ład-
nie poukładał, dobrał  zawodników pod 
swoją wizję. Myślę, że jego największą 
zaletą jest warsztat trenerski. Jest osobą 
bardzo, bardzo pewną siebie, która żyje 
koszykówką i  wierzy w  to, co robi. Jego 
charakter sprawia, że nie daje sobie wejść 

na głowę. Wymaga dużo od innych, ale 
przede wszystkim od siebie. Uważam, że 
to właśnie te cechy były źródłem ostat-
niego sukcesu.

- Kiedy po raz ostatni rozmawialiśmy 
w  2020 roku, zapytałem Pana o  termin 
zakończenia kariery, odpowiedział Pan: 
2-3 lata. Czy z  upływem czasu coś się 

w tej deklaracji zmieniło?
- Sądzę, że trochę się zmieniło, bo te dwa 

lata już minęły, a ja czuję się dobrze. Nadal 
czuję chęć gry, sprawia mi ona przyjem-
ność. Chciałbym jeszcze chwilkę pograć. 
Nie wiem, ile to będzie. Na ten moment 
czuję się dobrze i  chciałbym się jeszcze 
pobawić w ten sport.

Rozmawiał: Oskar Struk.
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Zanim na scenę weszła gwiazda wieczoru, 
pucką publiczność rozgrzał duet IVY & 
ZIBI, specjalizujący się coverach. Rockowe 
brzmienie czy nostalgiczne ballady były 
smaczną przystawką przed muzycznym 
daniem głównym, czyli koncertem zespołu 
LemON.
Zespół LemON powstał w 2011 roku. Jego 
nazwa to połączenie Łemkowskiego słowa 
„lem” (tylko) i angielskiego „on” (włącz), 
w wolnym tłumaczeniu: „tylko włącz”. Igor 
Herbut, lider zespołu pytany o sens tej na-
zwy odpowiedział, że chodzi mu o otwarcie 
się na emocje, chęć zagłębienia się w jego 
twórczość. Ma on na swoim koncie 4 albumy 
studyjne, łączące rockowe brzmienie i no-
stalgiczny przekaz. Do największych hitów 
należą m.in.: „Napraw”, „Nice”, „Jutro” oraz 
„Scarlett”. Wszystkie te utwory pojawiły się 
podczas puckiego koncertu. Jednak forma-
cja, która w tym roku obchodzi dziesięcio-
lecie istnienia, poszukuje nowego otwarcia. 
Już kilka lat temu po koncercie w Jastarni 
zapowiedział je Igor Herbut. „Chciałbym, 
żeby to, co się wydarzy, było przełomowe. 
Zresztą już dzieje się wielki przełom w moim 
życiu i chciałbym to opisać. Wydać płytę, 
która określi to, jak patrzę na świat. To jest 
dla mnie zawsze test czy podołam kolejnym 

utworom jako kompozytor” – mówił nam 
wówczas wokalista. Zespół rzeczywiście szu-
ka nowych form wyrazu, które zwiastują na-
dejście kolejnej płyty. Muzyczną zapowiedzią 
zmian są utwory „Ptaki” i „Ulubiona piosen-
ka”. Utrzymane w bardziej popowej stylistce 
z optymistycznym przekazem Wspomniany 
jubileusz nadał temu koncertowi wyjątko-
wego charakteru. Tłumnie zgromadzona na 
Puckim Rynku publiczność przeżyła niezapo-
mnianą podróż do świata dźwięków, które od 
lat charakteryzują zespół LemON i sprawiają, 
że jest on jednym z czołowych na polskiej 
scenie muzycznej.
Źródło: Oskar Struk

ZESPÓŁ LEMON ZAUROCZYŁ PUBLICZNOŚĆ
PUCK | Muzyczną kulminacją puckiego kalendarza imprez był koncert zespołu LemON. 
Formacja, która w tym roku obchodzi dziesiąte urodziny, zaprezentowała znane 
i lubiane utwory. Były też nowe, stanowiące zwiastun zmiany stylistyki na bardziej 
radosną. Publiczność bawiła się świetnie, rozkoszując się dźwiękami, które od lat 
nierozerwalnie są związane z Igorem Herbutem i spółką.

fot. MOKSiR Jastarnia

Unikatowy pokaz 
akrobatyczno-taneczny
JASTARNIA | W dniach 24 -25 sierpnia na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Jastarni w Parku Miejskim wystąpiła grupa akrobatyczno-taneczna ACTIVO. Zaprezentowała spektakl 
pt. „ACTIVO W KRAINIE BAJEK”, przenosząc widzów do magicznego świata bajek, opowiedzianego 
tańcem z elementami akrobatyki.
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Obecna niełatwa sytuacja gospodarcza 
spowodowana nie tylko pandemią, ale 
także wojną w Ukrainie nie powstrzymała 
przedsiębiorców od rozpoczęcia nowych 
projektów inwestycyjnych. Dowodem na 
to są wydane decyzje o  wsparciu w  ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji. W samej 
Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej w  bieżącym roku zainwestowało już 
39 przedsiębiorców - większość z nich to 
polskie firmy z sektora MŚP. 

- Aż 74 proc. z wydanych decyzji o wspar-
ciu otrzymały firmy z  polskim kapitałem, 
ponadto ponad połowa z decyzji to przed-
siębiorstwa z sektora MŚP – podsumowuje 
Przemysław Sztandera Prezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Nowe inwestycje pozwolą na utworze-
nie 189 nowych miejsc pracy. Najwięcej 
utworzy firma Trefl S.A., która deklaruje 
28 nowych etatów w ramach zwiększenia 
mocy produkcyjnej poprzez rozbudowę 
parku produkcyjno-maszynowego w  za-
kładzie w  Gdyni oraz budowę centrum 
logistycznego w Rumii. Z kolei firma Lac-
pol sp. z o. o. - Przedsiębiorstwo Handlu 
Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich 
zadeklarowała poniesienie największych 
nakładów inwestycyjnych. Projekt o war-
tości ponad 226 mln zł, obejmie komplek-
sową rozbudowę Zakładu Mleczarskiego 
w Piotrkowie Kujawskim. 

Wśród nowych inwestorów znalazła się 
także firma Huber + Suhner z  Tczewa. 

Przedsiębiorstwo oferuje klientom na ca-
łym świecie produkty i usługi w zakresie 
łączności elektrycznej i  optycznej. Nowa 
inwestycja o  wartości ponad 120 mln 
zł obejmuje budowę linii produkcyjnej. 
Z kolei jedną z ostatnich inwestycji w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim jest 
projekt firmy POliner sp. z  o. o. Przed-
siębiorstwo przeznaczy ponad 12 mln zł 
na zwiększenie mocy produkcyjnych ist-
niejącego zakładu w powiecie toruńskim. 
Spółka prężnie działa zarówno na rynku 
krajowym jak i międzynarodowym. 

- Nieustannie uświadamiamy przedsię-
biorcom, że warto korzystać ze wsparcia 
Polskiej Strefy Inwestycji, ponieważ za-
oszczędzone środki, mogą przeznaczyć 

na dalszy rozwój. Ponadto często dzięki 
zachętom oferowanym przez Polską Strefę 
Inwestycji przedsiębiorcy decydują się na 
dokonanie inwestycji. Efekty przynosi mię-
dzy innymi projekt „Strefa w każdej w gmi-
nie”, podczas którego nasi pracownicy spo-
tykają się z  lokalnymi firmami i  udzielają 
informacji na temat wsparcia. Ważna jest 
także pomoc banków, które we współpracy 
z  nami szkolą swoich specjalistów z  form 
wsparcia. To znacznie ułatwia inwestorom 
poszukiwanie informacji nt. Polskiej Strefy 
Inwestycji i  podjęcie decyzji o  zainwesto-
waniu w zwiększenie mocy produkcyjnych 
i unowocześnienie technologii – podkreśla 
Przemysław Sztandera. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, 
jednym z  14 podmiotów regionalnych, 
które odpowiedzialne są za kompleksową 
obsługę inwestorów zagranicznych i kra-
jowych. Działa w  województwie kujaw-
sko-pomorskim i  we wschodniej części 
woj. pomorskiego. Pełni rolę regionalne-
go centrum obsługi inwestorów i  koor-
dynatora udzielania pomocy publicznej. 
Służy przedsiębiorcom wsparciem na 
każdym etapie realizacji ich projektów, 
w  tym pomocą o  charakterze konsulta-
cyjno-doradczym. 

Więcej informacji na www.strefa.gda.pl

Coraz więcej firm korzystających ze 
wsparcia Polskiej Strefy Inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła 
wsparcia kolejnym przedsiębiorcom. Od początku 
roku Zarząd PSSE wydał 39 decyzji o wsparciu o łącz-
nej wartości ponad 1,3 mld zł, z równoczesną dekla-
racją utworzenia 189 nowych miejsc pracy.  
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Samorząd województwa pomorskiego od 
lat realizuje wiele przedsięwzięć związanych 
z rozwojem infrastruktury wodnej i żeglarskiej.

– Zainwestowaliśmy w to już ponad 200 mln 
zł – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – Wśród inwestycji 
należy niewątpliwie wspomnieć o Pętli Żuław-
skiej czy Pomorskich Szlakach Kajakowych. 
Ale wato też wymienić choćby wartą 33 mln zł 
rozbudowę portu w Pucku – dodaje.

Jednak sama infrastruktura to nie wszystko.
– Bez pasji i chęci rozwoju będzie ona pusta. 

Dlatego realizujemy projekt „100 łodzi żaglo-
wych na stulecie zaślubin Polski z morzem” – 
zaznacza Struk.

Chodzi o zakup łodzi żaglowych do nauki że-
glowania, regat i  rekreacji na pomorskich wo-
dach morskich i śródlądowych. Projekt ten jest 
ściśle powiązany z rozwojem edukacji morskiej 
młodych mieszkańców regionu.

To nie tylko rekreacja, ale inwestycja 
w przyszłość młodych Pomorzan

Województwo pomorskie to 315 kilometrów linii brzegowej, setki jezior i rzek. Mamy więc doskonałe warunki do rozwoju żeglarstwa. 
Dlatego samorząd województwa pomorskiego stawia na edukację morską, którą warto zaczynać od najmłodszych lat. Temu właśnie 
służy Pomorski Program Edukacji Morskiej „Pomorskie Żagle Wiedzy”, realizowany dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej.

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY 

–  To ważne by młodzi ludzie próbowali swoich sił 
na wodzie. Żeglarstwo, to nie tylko przygoda, ale też 
szkoła życia – podkreśla marszałek.

W  programie edukacji morskiej Pomorskie Żagle 
Wiedzy uczestniczy 120 szkół z całego regionu. – 
Wsparciem obejmujemy ponad 7 tysięcy uczniów 
szkół i 750 nauczycieli – wylicza marszałek.

Założeniem programu jest połączenie podstaw 
programowych różnych przedmiotów z  zagad-
nieniami wynikającymi z  nadmorskiego położenia 
regionu. Prowadzone są między innymi zajęcia po-
zalekcyjne i  doradztwo zawodowe. W  większości 
projektów zaczęły się m.in zajęcia żeglarskie dla 
uczniów, a także turnusy szkoleń nauczycieli przy-

gotowujących się do zdobycia patentu żeglarskiego 
i stopnia instruktora żeglarstwa. 

Organizowane są wyjazdy edukacyjne do miejsc 
związanych z edukacją morską i żeglarską, a tak-
że obozy praktyczne, gdzie młodzi mogą spraw-
dzić swoja wiedzę z nawigacji, fizyki czy chemii 
i biologii. 

W gminach odbywają się też warsztaty bezpiecz-
nego zachowania na wodzie. W  ramach programu 
organizowane są olimpiady i konkursy o tematyce 
morskiej, okrętowej i żeglarskiej. Wartość projektów 
edukacji morskiej i  żeglarskiej w  ramach Pomor-
skich Żagli Wiedzy to ponad 12 milionów zł.

Białe żagle we Wdzydzach  
Zapraszamy na Pierwsze Regaty o Puchar Marszałka Województwa 
Pomorskiego, które odbędą się 23 września 2022 r. na Jeziorze Wdzydze. 

Regaty będą odbywać się na łódkach zakupionych w ramach projektu „100 łodzi żaglowych na stulecie zaślubin Polski z morzem”.

W regatach wystartują zarówno młodzi adepci żeglarstwa z biorących udział w projekcie szkół, jak i włodarze pomorskich gmin. Atrakcji nie 

zabraknie również na lądzie. Na terenie stanicy wodnej PTTK zorganizowany zostanie piknik edukacyjny. 
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Rozśpiewana lekcja kultury kaszubskiej 
w wykonaniu zespołu Manijoce

JASTARNIA | 8 września na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni w Parku Miejskim wystąpiła kaszubska kapela 
Manijoce. Była to prawdziwa lekcja kultury kaszubskiej z muzyką i tańcem w tle. Publiczność od początku koncertu dała się porwać do wspólnej zabawy.

8 września na zaproszenie Miej-
skiego Ośrodka Kultury, Spor-
tu i  Rekreacji Jastarni w  Parku 
Miejskim wystąpiła kaszubska 
kapela Manijoce. W  wolnym tłu-
maczeniu jej nazwa oznacza „ło-
buzy”. Liderem zespołu jest Rafał 
Potrykus, który od wielu lat na 
różnych płaszczyznach promuje 
kulturę kaszubską. Podobnie było 
i  tym razem. Wydarzenie zostało 
podzielone na sekcje tematyczne. 
Rozpoczęło się oczywiście od tej 
kaszubskiej. Nie zabrakło takich 
kultowych utworów gatunku jak: 
„Cinda”, „Reboce od wiolżego 
morza” czy „Kaszëbsczé jezora”. 
W  związku z  tym, że większość 
publiczności stanowiły osoby 
przyjezdne, to kontakt z  lokalną 
kulturą i  językiem był dla nich 
ciekawym doświadczeniem. Wy-
stęp miał również ogromny walor 
edukacyjny. Rafał Potrykus w hu-
morystyczny sposób przedstawił 
różnice w  wymowie Języka Ka-
szubskiego w zależności od regio-
nu. Opowiedział również o Zielo-

nych strojach charakterystycznych 
dla północnych Kaszub, które 
podobno symbolizują tęsknotę 
za lasem. Skoro jesteśmy już przy 
regionalnych zwyczajach, to nie 
mogło zabraknąć lekcji zażywania 
tabaki, która wzbudzała ciekawość 
wśród wczasowiczów. Przecho-
dząc do warstwy muzycznej, warto 
podkreślić, że była ona różnorod-
na. Obok utworów regionalnych 
pojawiły się również te w  języku 
polskim, m.in.: „Jak się masz ko-
chanie” czy „Wymarzona”. Zespół 
angażował publiczność do wspól-
nej zabawy, zachęcając do tańca. 
Początkowo chętne były pojedyn-
cze pary. Z czasem jednak zabawa 
rozkręciła się na całego. Nikt nie 
siedział, a  taneczne kółeczka za-
taczały coraz szerszy krąg. Czas 
spędzony z zespołem Manijoce był 
nie tylko pięknym świadectwem 
przywiązania do kultury kaszub-
skiej, a  także gwarantem dobrej 
zabawy, której atmosfera udzieliła 
się wszystkim jej uczestnikom.

Źródło: Oskar Struk fo
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Krzysztof Ścierański to wirtuoz gitary basowej 
i elektrycznej. Na swoim koncie ma współpracę z ar-
tystami z  różnych gatunków muzycznych. Wśród 
nich znajdują się takie uznane postacie jak: Tomasz 
Stańko, Marek Grechuta, Zbigniew Namysłowski 
czy zespoły Wilki i  Republika. Osoba o  tak uzna-
nej marce musiała gwarantować wysoką muzycz-
ną jakość i  tak rzeczywiście było. Już na początku 
występu słuchacze otrzymali miłą niespodziankę. 
Pierwotnie artysta miał wystąpić w  pojedynkę, ale 
jego koncert wzbogacili muzycy z Izraela. Z każdym 
numerem było więcej radości i improwizacji. Zaczę-

ło się od spokojniejszych brzmień. Krzysztof Ście-
rański udowodnił, że jest mistrzem w swoim fachu. 
Pozostali muzycy również pozwolili sobie na dużo 
swobody. Zabawa dźwiękiem powodowała, że pu-
bliczność coraz bardziej angażowała się do wspól-
nego muzykowania. Mimo że niektóre utwory były 
wykonywane premierowo, to absolutnie nie straciły 
na jakości. Krzysztof Ścierański pokazał różne ob-
licza gitary, tworząc razem z  zespołem prawdziwe 
muzyczne show pełne radości i improwizacji, które 
nie raz poderwało słuchaczy z ich miejsc.

Źródło: Oskar Struk

Gitarowe show wirtuoza 
Krzysztofa Ścierańskiego
JASTARNIA | Na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni oraz burmistrza Tyberiusza 
Narkowicza, w Parku Miejskim, wraz z zespołem wystąpił wirtuoz gitary basowej i elektrycznej, Krzysztof Ścierań-
ski. Pokazał muzyczny kunszt i ogromną dozę improwizacji, która porwała słuchaczy do wspólnej zabawy.

Na zaproszenie Miejskiego Ośrodka kultury, 
Sportu i Rekreacji w Jastarni w Parku Miej-
skim ponownie wystąpił przedstawiciel mu-
zyki Reggae, czyli zespołu Dża Dża Dziady. 
Od początku koncertu panowała przyjazna 
atmosfera, która idealnie wpasowała się w 
jego klimat. Muzycy zaprezentowali autor-
skie utwory, których przekaz miał charak-
ter wolnościowy, nawoływał do tolerancji, 
wzajemnego szacunku oraz samodzielnego 
myślenia. Nie zabrakło również odniesień 
do kwestii wiary. Oprócz warstwy tekstowej 
również muzycznie koncert należy zaliczyć 
do udanych. Wszystkie instrumenty dobrze 

ze sobą współgrały i prawidłowo uzupeł-
niały wokal. Odbiorcy usłyszeli m.in. takie 
utwory jak: „Ten stan” czy „Łąka”. Radosna 
atmosfera udzieliła się wszystkim zgro-
madzonym w Parku miejskim. Publiczność 
długo nie mogła rozstać się z zespołem, 
prosząc o kolejne piosenki. Podczas finało-
wego utworu śpiewali już wszyscy, dzieląc 
się radością obcowania z tym gatunkiem 
muzyki Czas spędzony w towarzystwie ze-
społu Dża Dża Dziady upłyną pod znakiem 
radości i pozytywnej energii, które od lat są 
symbolem muzyki Reggae.
Źródło: Oskar Struk

KONCERT W WYKONANIU ZESPOŁU 
DŻA DŻA DZIADY
JASTARNIA | Na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni 
wystąpił zespół Dża Dża Dziady, przedstawiciel muzyki Reggae. Ze sceny popłynął pozy-
tywny przekaz i mnóstwo dobrej energii. Publiczność bawiła się świetnie.

fot. MOKSiR Jastarnia
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Tegoroczny sezon letni był wyjątkowy, 
bo organizacja imprez kulturalnych, re-
kreacyjnych i sportowych po raz pierwszy 
od dawna nie wiązała się z żadnymi ogra-
niczeniami. Dzięki temu Miejski Ośro-
dek, Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni 
mógł przygotować bogaty i zróżnicowany 
kalendarz imprez, wychodzący naprzeciw 
oczekiwaniom turystów i  mieszkańców. 
Nie zabrakło stałych punktów programu 
takich jak: sportowe wakacje, koncerty 
organowe czy plażowe mistrzostwa bu-
downiczych. Elementem dominującym 
w  tegorocznym sezonie była muzyka, 
która przez całe lato prezentowała swoje 
różne oblicza. Wisienkę na torcie stano-
wił powracający po kilku latach przerw 
cykl koncertów spod szyldu „Jastarnia na 
muzycznej fali”, dzięki któremu na Placu 
Sobótkowym gościły m.in. takie gwiazdy 
jak: Ania Dąbrowska czy legendarny ze-
spół Dżem.

Ogromne budowle z piasku, presja czasu 
i nutka sportowej rywalizacji, to wszystko 
było możliwe dzięki Plażowym Mistrzo-
stwom Budowniczych, które odbyły się na 
początku lipca na plaży w Kuźnicy. Kolej-
na odsłona zmagań miała miejsce również 
w  Jastarni. Jednym ze stałych elementów 
kalendarza imprez są „Sportowe wakacje 
z Moksirem”, obejmujące różnego rodzaju 
aktywności ruchowe, zarówno indywidu-
alne, jak i  zespołowe. 22 lipca odbyły się 
biegi dla dzieci oraz dorosłych na różnych 
dystansach pt. „biegać każdy może…”. 
Kolejną dyscypliną, w której rywalizowa-
no, był turniej par siatkarskich na plaży 
w  Kuźnicy. Zgłosiło się 7 par, które za-
grały systemem „każdy z każdym” do 15 
punktów. Bardzo intensywny sportowy 
tydzień zakończyli koszykarze, rywalizu-
jący w Streetball Jastarnia.

Zgłosiło się aż 14 zespołów. Spotkania 
toczyły się w dwóch grupach, każdy mecz 

po 5 min. Zawody odbywały się na zasa-
dach koszykówki ulicznej.

W  czwartek 11 sierpnia na boisku pił-
karskim w Jastarni odbył się turniej piłki 
nożnej dla dzieci. Rywalizowano w dwóch 
kategoriach wiekowych: roczniki 2009-
2011 oraz 2012 i  młodsi. W  turnieju nie 
była prowadzona klasyfikacja, a  wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Skoro tego lata królowała muzyka, to 
nie mogło zabraknąć jej różnych odmian. 
13 lipca w  Parku Miejskim odbyło się 
wyjątkowe widowisko muzyczno-tanecz-
ne. Na zaproszenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji wystąpiła Pa-
trycja Runo, królowa romskiej piosenki. 
Kontakt ze sztuką zapewniły ART, spa-
cery z malarką Kamą Kuik oraz warszta-
ty plastyczne organizowane w  Kuźnicy. 
Element sakralny stanowił odbywający 
się cyklicznie na molo Kaszubski Festyn 
Ewangelizacyjny.

Prawdziwym letnim hitem okazał się po-
wracający po kilku latach przerwy cykl kon-
certów „Jastarnia na muzycznej fali”. Na Pla-
cu Sobótkowym gościły m.in. takie gwiazdy 
jak: Ania Dąbrowska, legendarny zespół 
Dżem czy przedstawiciel muzyki Reggae, 
Piotr „Gutek” Gutowski. Tegoroczna edycja 
była różnorodna i  dostarczyła słuchaczom 
wielu niezapomnianych wrażeń. Zostając 
przy muzyce, warto wyróżnić wydarzenie, 
które w Jastarni odbyło się po raz pierwszy. 
W piątek, 29 lipca miało miejsce niezwykle 
magiczne wydarzenie. Park Miejski zamie-
nił się w  piękną muzyczną przestrzeń. To 
wszystko dzięki wyjątkowemu wydarzeniu 
z  cyklu Brasswood Korzenie. Mieszanka 
dźwięków z  różnych gatunków, a  na ple-
nerowej scenie spotkali się L.U.C. & Rebel 
Babel Ensemble, Rybacka Orkiestra Dęta 
z Jastarni, Dawid Zły i „Dodot”. Jastarnia na-
pełniła się mnóstwem pozytywnej energii. 
Dzień wcześniej w tym samym miejscu wy-
stąpiła dama polskiej piosenki, Halina Frąc-
kowiak. Zaprezentowała swoje największe 
przeboje. Przygotowała również muzyczną 
niespodziankę w  postaci obecności Rafała 
Brzozowskiego.

W  dniu 1 sierpnia przy hali sportowej 

w  Jastarni odbyło się wydarzenie mające 
na celu promocje świata rowerów oraz wo-
jewództwa świętokrzyskiego. To wszystko 
było możliwe dzięki akcji Rowerowy Tour 
po Polskim Wybrzeżu - Świętokrzyska 
Strefa Chilloutu, która przez siedem dni 
odwiedziła siedem miejscowości, odsła-
niając tajemnice ziemi świętokrzyskiej.

Wszystkie tajemnice lasu odkrywa-
ło Nadleśnictwo w  Wejherowie, które 4 
sierpnia w  Parku Miejskim w  Jastarni 
zorganizowało festyn leśny. W programie 
wydarzenia znalazły się: leśne koło fortu-
ny, które cieszyło się ogromną popularno-
ścią wśród najmłodszych, mini konkursy 
przyrodniczo-leśne, warsztaty „zrób to 
sam” czy wypalanie w drewnie.

Elementem magii był pokaz Akrobatycz-
no-taneczny pt. „Activo w  krainie bajek”, 
który odbywał się w dniach 24-25 sierpnia.

Sezon zakończył jedyny w tej części Pol-
ski Bałtycki Maraton Brzegiem Morza. 
Batycki Maraton Brzegiem Morza jest je-
dynym z nielicznych w świecie klasycznym 
maratonem, którego trasa w całości prze-
biega po morskiej plaży. Nowość stanowi 
bieg na odległość trzech mil morskich.

Źródło: Oskar Struk

Podsumowanie sezonu letniego
JASTARNIA | Tegoroczny sezon letni w dziedzinie kultury i organizacji imprez był wyjątkowy. Po raz pierwszy od czasu sprzed pandemii nie były one 
obwarowane żadnymi obostrzeniami. Dzięki temu Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni mógł przygotować różnorodną ofertę. Hitem 
okazał się powracający po kilku latach przerwy cykl koncertów spod szyldu „Jastarnia na muzycznej fali”. Na Placu Sobótkowym gościły m.in. takie 
gwiazdy jak: Ania Dąbrowska czy legendarny zespół Dżem.
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Poszukujesz pracowników? Dodaj ogłoszenie!
Fizjoterapeuta ElektrykSpawaczKucharz

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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