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Egzemplarz bezpłatny

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sulęczyno
Szanowni Goście
Witam jak najserdeczniej wszystkich Państwa i Mieszkańców Gminy
Sulęczyno i zacnych Gości. Wszystkich, którzy swoją obecnością chcą
zamanifestować jedność idei Kaszubów.
Dzień Jedności Kaszubów, to święto szczególne, to święto naszej
tożsamości i zwieńczenie wysiłku wielu pokoleń. To marzenie o rozwoju własnej
kultury i języka oraz możliwości ukazania w całej pełni dorobku naszych przodków i naszego regionu.
To marzenie aktualnie spełnia się z naszym udziałem. Mamy możliwości jak nigdy dotąd czerpać
z wypracowanych przepisów prawnych, korzystać z dóbr kultury, dostępu do oświaty naszej młodzieży
kaszubskiej, brać udział w życiu gospodarczym i politycznym kraju. Mamy nie kwestionowany wpływ na
rozwój naszego regionu. By te wartości upowszechniać i rozwijać potrzeba do tego ludzi, zapaleńców,
lokalnych patriotów. To ich praca i osiągnięcia intelektualne i materialne stwarzają część dóbr
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego społeczeństwa. To oni są liderami i wizytówką
regionu.
W historii Kaszubów jest ich znaczące grono. W tym miejscu ogranicza się jedynie do
wymienienia kilku osób sławiących aktualnie nasz region. Najbliższym naszym mieszkańcom Sulęczyna
jest prof. socjologii Brunon Synak (zmarł w roku 2013) – ziomek ziemi sulęczyńskiej, prof. Edward
Breza, Jerzy Treder, aktorka Danuta Stenka, ks. Prałat Bogusław Głodowski, ks. prof. Wojciech Cichosz
oraz wiele innych nie wymienionych tutaj osób. Nasza gmina Sulęczyno to kawałek ziemi kaszubskiej
z tysiącem pagórków i dolin porośniętych lasami. Posiada ogromne walory turystyczne i stanowi
doskonałe zaplecze odpoczynku dla mieszkańców Trójmiasta i nie tylko. Nie skażone przemysłem
powietrze i wody, zachęcają do spędzania wolnego czasu na łonie natury. Budowa kolei metropolitalnej
oraz rozwój całej infrastruktury naszego województwa, poprawa jakości dróg niewątpliwie przyczyniają
się do rozwoju turystyki, co w konsekwencji wpływa na jakość życia mieszkańców.
Dzisiaj jesteśmy razem zjednoczeni ideą jedności. Cieszmy się więc naszym świętem. Przeżyjmy
piękną chwilę bicia rekordu gry na akordeonach pod batutą naszego mieszkańca Pawła Nowaka.
Zagrzewajmy do walki o zwycięstwo miłośników gry w „baśkę”, oklaskujmy występy młodych artystów,
podziwiajmy wyroby twórców ludowych.
Niech każda chwila dzisiaj spędzona w Sulęczynie obfituje w radość, a na przyszłość zachowa
miłe wspomnienia.

Pozdrawiam i życzę udanego pobytu oraz miłej zabawy

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu, aby upłynęły one w atmosferze radości i spokoju.
Niech czas ten napełni nasze serca radością i miłością do drugiego człowieka.
W tym szczególnym okresie przyjmijcie Państwo moc najserdeczniejszych
życzeń dużo zdrowia, optymizmu i niechaj spełniają się wszelkie zamierzenia.
Wójt Bernard Grucza
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Gliniecki wraz z Radnymi
Wielkanoc 2015
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Dzień Jedności Kaszubów
Dzień Jedności Kaszubów oraz Święto Flagi Kaszubskiej są
światami ustanowionymi w ostatniej dekadzie. Ich celem jest poszerzenie
kultury kaszubskiej oraz zapoznanie ludzi z zmianami, które dokonują się
w obrębie tej społeczności.
Dzień Jedności Kaszubów obchodzony jest 19 marca lecz nie jest
to przypadkowa data, tego dnia w roku 1238 Grzegorz IX wydał bullę,
w której książę szczeciński Bogusław I jest tytułowany księciem Kaszub.
Co ciekawe jest to pierwsza wzmianka historyczna o Kaszubach, która
została udokumentowana na piśmie. Dzięki niej mamy więc doskonały
dowód i potwierdzenie wielowiekowego trwania Kaszubów na pobrzeżu Bałtyku. Uroczystości z okazji
Dnia Jedności Kaszubów obchodzone są dopiero od 2004 roku, a pierwszym miastem organizującym go
jest Gdańsk, pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest Tomasz Żuroch-Piechowski i uczestniczyło w nim
kilkanaście osób. Od 2006 roku ową uroczystość wzbogacono o wspólne muzykowanie akordeonistów
(nie tylko z pomorza). Grze na akordeonach towarzyszą aranżacje znanych kaszubskich melodii. Ostatni
rekord w ilości osób grających jednocześnie na tych instrumentach należy do Sierakowic, gdzie
zgromadziło się 314 muzyków, tego dnia został pobity zeszłoroczny rekord należący do Kościerzyny,
gdzie zebrało się 281 muzyków. Owe przedsięwzięcie cieszy się coraz większą
popularnością.
Wszelkie obchody organizowane są przez daną gminę w której odbywają
się uroczystości zaś koordynowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Organizacja ta jest kontynuacją Zrzeszenia Kaszubskiego istniejącego od 1956
roku oraz Zrzeszenia Kociewskiego, które istnieje od 1957 roku, obecna nazwa
zrzeszenia istnieję od 1964 roku i to właśnie w tym roku doszło do połączenia
tych obu organizacji. W skład owej organizacji wchodzi około 5 000 członków w ponad siedemdziesięciu
oddziałach, a zdecydowana większość Zarządu ZKP to Kaszubi więc ich działalność koncentruje się na
sprawach kaszubskich. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie posiada status Organizacji Pożytku
Publicznego.
Co roku uroczystości odbywają się w innych miejscowościach: Gdańsk (2004, 2005), Tuchomie
(2006), Kramarzyny (2007), Miastko (2008), Bytów (2009), Kartuzy (2010), Słupsk (2011), Brusy (2012),
Kościerzyna (2013), Sierakowice (2014), a tegoroczne obchody będą
organizowane w Sulęczynie.

XII Dzień Jedności Kaszubów w Sulęczynie
Tegoroczne obchody Dnia Jedności Kaszubów odbędą się
w Sulęczynie. Jak nakazuje tradycja obchody rozpoczną się uroczystą Mszą
Świętą z elementami kaszubskimi, która zostanie odprawiona przez ks.
kanonika prof. dr hab. Wojciecha Cichosza pochodzącego Węsior leżących na
terenie gminy Sulęczyno przy współudziale ks. kanonika Andrzeja
Karlińskiego proboszcza Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie.
Kolejnym nieodzownym elementem owej uroczystości jest turniej gry w kaszubską „Baśkę”.
„Baśka” jest tradycyjną kaszubską grą karcianą, znaną na dużym obszarze Polski, szczególną
popularnością cieszy się jednak na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Śląsku. Grać można w nią na pieniądze
bądź sportowo na punkty. Partnerem organizacji turnieju podczas tegorocznych obchodów jest
Stowarzyszenie Kaszebe Baszka w panem Mirosławem Ugowskim na czele.
W Sulęczynie również mamy bardzo dużo miłośników gdy w „Baśkę”. Sulęczyński Turniej ma już
dwunastoletnią tradycje, gracze spotykają się co miesiąc i rozgrywają turnieje. Pierwszymi inicjatorami
i organizatorami sulęczyńskiego turnieju są do chwili obecnej: Kazimierz Gawin, Zbigniew
Kożyczkowski, Henryka Stencel, Piotr Stencel oraz Jan Gruchała. Aby dojść do ostatniego etapu,
w którym wybierani są trzej najlepsi gracze trzeba uczestniczyć w wcześniejszych etapach, które
odbywają się w miesiącach od lutego do października bądź listopada w jedno niedzielne popołudnie.
Puchary, które przysługiwały zwycięzcą początkowo fundowali lokalni sponsorzy lecz aktualnie
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finansowane są ze środków GOK-u. W ostatnim turnieju roku nagrodzone zostaje pierwsze
15 miejsc, zwycięscy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe. Gra w „Baśkę”
cieszy się dużym zainteresowaniem na teranie gminy Sulęczyno, ale
nie tylko w gminach sąsiednich czasami liczba uczestników na
turnieju przekraczała nawet 60 osób.
Punktem kulminacyjnym całej uroczystości jest Bicie
rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie. Pierwsza
bicie akordeonowego rekordu odbyło się w 2006 roku
w Tuchomiu na którym zagrało łącznie 114 akordeonistów,
a inicjatorem całego przedsięwzięcia był Marek Wentoch
Rekowski, który zaprosił do współpracy znanego sulęczyńskiego
akordeonistę Pawła Nowaka. Akordeonista zajmuje się już od
dziesięciu lat przygotowaniem nut, promocją imprezy
w środowisku akordeonistów oraz dyrygowaniem wielką
akordeonową orkiestrą. Bicie rekordu Polski odbywało się
w miejscowościach, gdzie zagrano następujące melodie i pobito
kolejne rekordy:
Rok

Miejsce

I - 2006

Tuchomie

Liczba
akordeonistów
114

II - 2007

Kromarzyny

168

III - 2008

Miastko

202

IV - 2009

Bytów

252

Na czółnie
Sekretë

Grane melodie
Kaszëbë wòłają nas
Mój Tata kùpił kòzã
Na Kaszëbach
Frantówka
Ahoj, Janeczkù

V - 2010

Kartuzy

270

W łësniewsczich
pùstkach
Mój Tata kùpił kòzã
Frantówka
Ahoj, Janeczkù
Kaszëbë wòłają nas

VI - 2011

Słupsk

204

Tu je nasza zemia
Òd błotka do błotka

VII - 2012

Brusy

242

Òkrąc sã wkół
Marëszónka
Nënka, Kòséder

VIII - 2013

Kościerzyna

281

Sekretë
Hej, mòrze, mòrze

IX - 2014

Sierakowice

314

Sëka lësa gòniła
Z kaszëbsczich stron

X - 2015

Sulęczyno

………..

Kùkówka
Wele, wele wetka

Mamy nadzieję, iż w Sulęczynie „akordeonowy rekord Sierakowicki” zostanie pobity, gdyż można
powiedzieć Sulęczyno jest nazywane „kaszubską stolicą akordeonu”, bo to właśnie u nas od dwunastu
odbywa się Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy.
Obchodom towarzyszą liczne stosika twórców ludowych, wystawy rękodzieła, stoiska
gastronomiczne Kół Gospodyń Wiejskich oraz występy zespołów lokalnych
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Utwory grane na XII Dniu Jedności Kaszubów w Sulęczynie
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Materiały – gadżety promujące imprezę …..
Specjalnie na obchody Dnia Jedności Kaszubów w Sulęczynie zostały przygotowane dla
uczestników gadżety promujące imprezę m. in. : wydanie gazetki gminnej „Nowinë
z Gminë Sëlëczëno” poświęcone głównie w/w uroczystościom, karty do gry w „Baśkę”,
przypinki oraz naklejki. Wszystkie w/w materiały zawierają logo tegorocznego Dnia
Jedności Kaszubów oraz Logo Gminy Sulęczyno.

Każdy z akordeonistów
otrzyma identyfikator z napisem
„Akordeonista”
oraz Pamiątkowy dyplom
uczestnictwa.
Gracze w „Baskę” także otrzymają
identyfikator z napisem
„Baśkarz” oraz Pamiątkowy
dyplom za zajęcie
czołowych miejsc.
.

Część artystyczna XII Dnia Jedności Kaszubów została wykonana
przez lokalnych artystów m. in. :
Koła Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”
Stowarzyszenie
Koło
Gospodyń
Wiejskich
„Mściszewiczanki” działa formalnie od 12.10.2010 r. W tym
czasie zrealizowało szereg projektów współfinansowanych
przez Gminę Sulęczyno oraz przez Powiat kartuski. Głównie
działania Pań koncentrują się na promocji kultury kaszubskiej
w kraju i za granicą. Cyklicznie już od trzech lat realizują
projekt „Poznaj kulturę kaszubską” w ramach której uczestnicy
uczą się tradycyjnych układów tanecznych, nie brakuje także
scenek kabaretowych oraz rekwizytów związanych z naszym
regionem: burczybas, diabelskie skrzypce, sieci, stroje. Panie
równie dobrze jak na scenie odnajdują się w kuchni gotując
tradycyjne jedzenie, które od kilku lat można spotkać na
Jarmarku Św. Dominika a także podczas promocji
organizowanych przez Pomorską Izbę Rolniczą, dożynkach
sołeckich i gminnych oraz festynach. Nie brakuje też działań
edukacyjnych oraz szeroko rozumianej współpracy zarówno
z samorządem jak i innymi organizacjami.
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Od 5 lat „Mściszewiczanki” organizują Dzień Kobiet i tak 8 marca spotykają się w remizie OSP
w Mściszewicach Panie z zaprzyjaźnionych sąsiednich Kół, gdzie można nasycić ciało i ducha podczas
występów artystycznych w tym Orkiestry z Mściszewic.
Działalność Pań została doceniona o czym świadczy ich obecność w Powiatowej oraz Pomorskiej
Radzie Organizacji Pozarządowych a także otrzymane w tym roku Wyróżnienie w Perle Kaszub.
„Mściszewiczanki” biorą udział w ministerialnym projekcie Top Model – czyli modelowej współpracy
organizacji pozarządowych z samorządami. Wspólna praca zespołu roboczego (w skład którego wchodzi
przedstawiciel Fundacji Aby Chciało się Chcieć oraz urzędników Gminy Sulęczyno) doprowadził m.in.
do powołania pierwszej w powiecie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W tym roku Panie będą kontynuowały projekt „Poznaj kulturę kaszubską” czego efekty będzie
można zobaczyć na najbliższych wydarzeniach kulturalnych gminy i województwa na przełomie lipca
i września.
W październiku szykują podsumowanie 5 lat swojej działalności.

Zespół Kaszubski „Motylki”
Zespół „MOTYLKI” działa od 2004 roku przy Zespole Szkół
w Sulęczynie pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.
Tworzą go dzieci w wieku od 7 do 15 lat. W swym repertuarze posiada
tańce i przyśpiewki kaszubskie oraz elementy gier i zabaw dla dzieci.
Zespołowi najczęściej przygrywa kapela na akordeonie, kontrabasie
i diabelskich skrzypcach. Zespół istnieje nieprzerwalnie od 2004 roku
i prezentuje swoją twórczość na imprezach lokalnych organizowanych
w gminie Sulęczyno oraz gościnnie w innych gminach. Wszędzie gdzie
się pojawiał jest przyjmowany z wielką serdecznością i podziwem dla
kultury kaszubskiej.

Zespół Kosakowianie
Zespół Kosakowianie został założony przy
oddziale ZKP w Dębogórzu - Kosakowo
w listopadzie 2011 roku. Zespół
uświetnia imprezy
gminne i zrzeszeniowe, bierze udział
w przeglądach i festiwalach . Wystąpił już dwukrotnie na Międzynarodowym Festiwalu zespołów
Folklorystycznych w Austrii i Grecji. Zajął I miejsce na Festiwalu Kolęd Kaszubskich w 2014
w Pierwoszynie, I miejsce na Festiwalu piosenki Morskiej Jantarowi BoT w 2013 r. Otrzymał
nagrodę Związku Gmin Morskich na przeglądzie w Wierzchucinie.
Zespół w swoim dorobku ma
pierwszą płytę. Był chórkiem do kolęd
Weroniki Korthals. Zespół otrzymał
nagrodę Wójta Gminy Kosakowo za
Krzewienie kultury kaszubskiej 2014 r.
Zespół jest członkiem Rady Chórów
Kaszubskich
i
organizatorem
tegorocznego
Zjazdu
Kaszubskich
Śpiewaków w Kosakowie. Zespół
w repertuarze ma głownie piosenki
Kaszubskie, stare i nowe oraz własne.
Kierownikiem artystycznym zespołu jest
Tadeusz Korthals, zaś prezesem Danuta
Tocke
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Zapowiedź imprez – wydarzeń, które planowane są na sezon letni
w gminie Sulęczyno:
„HYDROAKTYNI” Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe
w Sulęczynie - 23 maj 2015 roku
Już po raz szósty odbędą się na terenie naszej gminy
Ogólnopolskie Amatorskie Zawody Kajakowe „Hydroaktywni”.
Od kilku lat impreza uzyskuje patronat honorowy Marszałka
Województwa Pomorskiego i stała się częścią dużego projektu
„Kajakiem przez Pomorze”.
Biorą w niej udział kajakarze amatorzy, którzy osobno
w osadach pojedynczych oraz podwójnych, rywalizują na
malowniczym szlaku rzeki Słupi. Co roku mają do pokonania
odcinek jeziorny, rzeczny, górski (słynna Rynna Sulęczyńska) oraz
slalom sprawnościowy. Z edycji na edycję trasa ulega
modyfikacjom tak, aby stałym uczestnikom zapewnić urozmaicenie
wrażeń. Podobnie dzieje się z programem pozasportowym, który
zawsze uzupełnia wyścig. Tradycyjnie na przystani Kajlandia, po
zakończeniu rywalizacji, można obejrzeć pokaz ratownictwa
wodnego, pokaz pierwszej pomocy, wystawę fotografii, wziąć
udział w turnieju siatkówki plażowej a wieczorem posłuchać
koncertu na żywo i potańczyć przy setach DJ-a. W Zawodach
uczestniczą kajakarze indywidualni przyjeżdżający do nas
z regionu oraz różnych zakątków Polski a także przedstawiciele
klubów takich jak „Husaria Gdańsk”. Ci ostatni przyjechali do
Sulęczyna razem ze swoją Smoczą Łodzią i zorganizowali pokazy
oraz szkolenie dla chętnej młodzieży, pływania swoją egzotyczną
łodzią.
Oprócz rysu sportowej rywalizacji, impreza ma charakter rodzinno-rekreacyjny. Przyjeżdżają na
nią zawodnicy ze swoimi bliskimi i w przyjaznej i luźnej atmosferze spędzają w Kajlandii cały weekend.
Myśląc o nowych atrakcjach, proponujemy tym razem Otwarte Mistrzostwa Kaszub w Rolowaniu Kłody
oraz, jak zawsze, dbamy o atrakcyjne nagrody.
„Hydroaktywni” organizowani są przez operatora turystyki kajakowej Kajaki-Słupia oraz
fundację „Aby chciało się chcieć”. Pomocą służą Marszałek Województwa Pomorskiego, Gmina
Sulęczyno, Powiat Kartuski, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby oraz sponsorzy, wśród których prym wiodą
BNK Polska oraz Go Kajak.
Na zawody serdecznie zapraszają
główni organizatorzy:
Fundacja „Aby chciało się chcieć”
oraz Kajaki – Słupia
Więcej informacji o zawodach można znaleźć
na stronie internetowej:

www.hydroaktywni.pl.
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„Święto Rodziny” – Dzień Dziecka w Sulęczynie
31 maja 2015 roku, scena plenerowa GOK
„Święto Rodziny” jest impreza plenerową, która odbywa
się od kilku lat na scenie plenerowej Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulęczynie, wcześniej odbywała się na stadionie gminnym.
Głównym inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest Parafialny
Zespół CARITAS przy współudziale Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie,
GOK Sulęczyno oraz lokalnych sponsorów. Organizatorzy starają się by
hucznie uczcić Dzień Dziecka i tym samym podczas tego dnia jest bardzo dużo
występów lokalnych zespołów m. in. Motylków czy grupy dzieci z okolicznych szkół m. in. aktywnie
w część artystyczną włączają się Przedszkolaki w Węsiorach czy SP w Podjazach. Występom zwykle
towarzyszą konkursy organizowane przez członków Caritasu i strażaków OSP, a najmłodsi korzystają
z darmowej dmuchanej zjeżdżalni.
Wszyscy uczestnicy Dnia dziecka mogą wziąć udział w loterii fantowej oraz posilić się
kiełbaskami z grilla, kawą czy domowymi ciastami. W 2015 roku Dzień Dziecka – Święto Rodziny
planowane jest na dzień 31 maja. Podobne festyny w okolicach 1 czerwca z okazji dnia dziecka
organizowane są także przez Sołectwo Węsiory, Sołectwo Mściszewice, czy też tak jak ostatnio przez
Sołectwo Kistowo.

Festyn Sobótkowy w Sulęczynie
20 czerwca 2015 roku, scena plenerowa GOK
Festyn Sobótkowy „Noc Świętojańska” odbywa się na scenie plenerowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Sulęczynie od kilku lat. Impreza odbywa się w formie wieczornego festynu jest ognisko oraz
biesiada kaszubska. W 2014 roku do programu imprezy wprowadzono element teatralny, w którym
mieszkańcy Sulęczyna zaprezentowali spektakl teatralny pt. „Misterium Ścinania Kani”, które cieszyło
się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, i nie odstraszył gości nawet padający
deszcz.
W roku 2015 głównym organizatorem festynu będzie Zrzeszenie Kaszubko – Pomorskie oddział
Sulęczyno, który zaplanował tą imprezę na dzień 20 czerwca – sobotę, będzie ognisko oraz tradycyjna
biesiada kaszubska.
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43 Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki
Studenckiej BAZUNA 2015 w Sulęczynie
26 – 28 czerwca2015 roku, scena plenerowa GOK
BAZUNA to Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki
Studenckiej, organizowany od 1971 roku w gdańskim środowisku
akademickim. Nazwa imprezy, zapożyczona od tradycyjnego kaszubskiego instrumentu dętego, wskazuje
na region turystycznych wędrówek gdańskich studentów. Celem Przeglądu, w momencie jego powstania,
było ukazanie scenicznego obrazu piosenki turystycznego szlaku, udokumentowanie obecnego w masowej
skali studenckiego śpiewania.
Na scenie prezentowali się autorzy, reprezentujący środowiska studenckie z całego kraju, zarazem
czynni turyści. Wykonania piosenek na scenie przypominały prawdziwe, plenerowe turystyczne śpiewanie,
podczas wędrówki. Początkowe edycje przeglądu BAZUNA odbywały się w Gdańsku, we wnętrzach, od
roku 1975 impreza przeniosła się w plener, ustalając swój wędrujący status - co roku inne miejsce. Ta
ostatnia zasada, z modyfikacją, przetrwała do dziś - w kilku miejscach realizując dwie edycje pod rząd,
w inne wracając po latach, w obecnej dekadzie w przywidzkiej Zielonej Bramie aż trzykrotnie w serii,
edycje jubileuszowe - czterdziestolecie imprezy oraz półwiecze klubu FIFY, organizatora.
Przegląd BAZUNA w swej historii odwiedził malownicze zakątki Kaszub, teren nad samym morzem,
zamki i pałace Pomorza. Swą muzyczną formą przez ponad czterdzieści lat, jako jedyna impreza w kraju,
odbył prawdziwą turystyczną wędrówkę. Z biegiem lat ewolucji poddała się i forma muzyczna, śledząc
akustyczne i folkrockowe dokonania w muzycznym świecie w wizji globalnej. Podstawą, jak
w pionierskich latach imprezy, pozostała Piosenka - z nią przez trzy dni i dwie noce trwa wyłączne
spotkanie, ją zabieramy ze sobą, by towarzyszyła nam przez cały rok, grana, śpiewana w grupach,
podczas spotkań, turystycznych wyjazdów.
W roku 2015 przegląd BAZUNA po raz pierwszy gości w pięknym kaszubskim krajobrazie
Sulęczyna. Widownią prezentacji konkursowych i nocnych występów zaproszonych gości będzie scena
plenerowa Gminnego Ośrodka Kultury. Początek imprezy - piątek 26 czerwca, godz. 15.00 koncert Na
dobry początek, o godz. 17.00 Koncert powitalny. Prosimy nie przegapić tych początkowych punktów
programu - na tę porę przewidzieliśmy szczególne atrakcje, śpiewamy na najwyższych obrotach od
samego początku.
Wspólna zabawa, śpiewanie na scenie i poza nią trwać będzie do godzin wieczornych niedzieli 28
czerwca. Przez ten czas Sulęczyno żyć będzie piosenką, zogniskowaną w okolicach sceny GOK, jednakże
obecną w każdym zakątku w bliskim otoczeniu. Godnym odnotowania jest fakt inauguracji, w czasie
Przeglądu, lokalnego, regionalnego wydarzenia, pod egidą GOK - prosimy zapamiętać nową nazwę:
SULĘCZYŃSKI JARMARK SOBÓTKOWY. Zapraszamy zarówno Wystawców jak i Odwiedzających.
Wszelkimi informacjami na temat Jarmarku służy w godzinach otwarcia GOK. Serdecznie zapraszamy na
43. BAZUNĘ - 26-28 czerwca 2015 r. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Rektor Politechniki Gdańskiej prof.
Henryk Krawczyk i Wójt Gminy Sulęczyno p. Bernard Grucza.
Organizatorami Przeglądu są: Studencki Klub Turystyczny
Politechniki Gdańskiej FIFY, Pomorskie Stowarzyszenie
Kulturalno-Artystyczne BAZUNA oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Sulęczynie.
Partnerami przeglądu BAZUNA 2015 są: Techno-Service S.A.,
Stowarzyszenie
Absolwentów
Politechniki
Gdańskiej,
Chorągiew Gdańska ZHP, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o.
Sulęczyno, firma nagłośnieniowa VKA, studio reklamy
GRAFITO i Salon Muzyczny GAMA.

Więcej informacji o imprezie można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.bazuna.org.pl
Strona
12

XIV Turniej Szóstek Piłkarskich w Sulęczynie
planowane – 11 lub 12 lipca 2015 roku, stadion w Sulęczynie
Turniej Szóstek Piłkarskich odbywa się
w Sulęczynie od trzynastu lat w tym roku planowana
jest czternasta edycja turnieju. Początkowe edycje
turnieju ograniczały się tylko do meczy jednej grupy
wiekowej mężczyzn od 20 do 40 lat połączone były
z pokazem strongmenów oraz częścią festynową
biesiadą. Od kilku lat program turnieju został
poszerzony o jeszcze dwie kategorie wiekowe:
młodzików i seniorów. Turniej młodzików odbywa się
w postaci warsztatów z zasad i przepisów gry w piłkę
nożną prowadzonych przez sędziów zrzeszonych
w pomorskim związku piłki nożnej oraz meczu
młodzików – uczestnikami turnieju są sportowcy
w wieku ok. 10 lat z okolicznych szkół. Turniej
seniorów adresowany jest do sportowców w wieku
powyżej 40 lat, którzy rozgrywają mecze towarzyskie
między zgłoszonymi drużynami z gminy Sulęczyno oraz
gminami sąsiednimi.
Wszystkie
rozgrywki
w
poszczególnych
kategoriach
zakończone
są
uroczystym
podsumowaniem, każda drużyna otrzymuje pamiątkowy
dyplom, puchar oraz okolicznościowe nagrody
rzeczowe. Turniej organizowany jest głównie przez
Gminny Klub Sportowy „Słupia” Sulęczyno,
Uczniowski Klub Sportowy „Młody Sportowiec”
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie oraz lokalnych
sponsorów i działaczy sportowych. W 2015 roku na
turniej zapraszamy 11 lub 12 lipca.
Więcej informacji o turnieju można znaleźć
na stronie internetowej:

www.goksuleczyno.gdan.pl
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XX Międzynarodowy Festiwal „Jazz w lesie”
24 i 25 lipca 2015 roku, Park Ośrodka „Leśny Dwór” w Sulęczynie
„Jazz w lesie” to najbardziej romantyczny ze wszystkich
festiwali jazzowych w Polsce. Najbardziej romantyczny - bo trudno
wyobrazić sobie scenerię bardziej urzekającą niż las nad brzegiem
jeziora po zachodzie słońca. Prawdę mówiąc nie jest to las, lecz
park na skraju lasu w samym sercu Szwajcarii Kaszubskiej, w
Sulęczynie. Ni to wieś, ni to miasteczko, a w nim istna enklawa:
Leśny Dwór otoczony egzotycznym parkiem. Żeby przekonać się
jaka panuje tam atmosfera, najlepiej samemu pojechać
i zobaczyć wszystko na własne oczy. Scenę ustawiono tuż nad
jeziorem, w miejscu gdzie wysokie olchy wyznaczają obszerny
prostokąt jakby ogrodnik, który sadził drzewa sto lat temu,
potraktował je jako filary przyszłej sali koncertowej. (......)

Mówiąc szczerze, w żadnej prawdziwej sali koncertowej nie słyszałem tak doskonałej akustyki jak tam, nad
brzegiem jeziora. Dźwięk był soczysty, selektywny, krystalicznie czysty." -tak o festiwalu Jazz w Lesie napisał
w roku 1997 Paweł Brodowski w prowadzonym przez siebie miesięczniku Jazz Forum.
Pierwszy festiwal, którego twórcami i organizatorami jest dwóch "zakręconych" mieszkańców Sulęczyna:
perkusista jazzowy Adam Czerwiński i Jacek Leszewski, miał miejsce w 1996 roku i w całości był imprezą
kameralną odbywającą się w sali restauracyjnej ośrodka. W 1997 roku wspomniani panowie "wyprowadzili"
festiwal do otaczającego ośrodek parku i tak jest do dziś.
W roku 2014 odbył się on już po raz dziewiętnasty. Przez ten czas to jest od 1996 roku na scenie tego
niezwykłego festiwalu zagrali już prawie wszyscy najwybitniejsi polscy muzycy jazzowi i wiele gwiazd z całego
świata w tym także ze Stanów Zjednoczonych. Stałym gościem festiwalu od pierwszej jego edycji był zmarły
w 2013 roku Jarek Śmietana, którego niewidoczny z zewnątrz udział w tworzeniu imprezy pozwalał obdarzyć go
mianem festiwalowego guru. Jego pomysły i artystyczne projekty były zawsze największymi, festiwalowymi
wydarzeniami. Poza nim w Sulęczynie wystąpili już - niektórzy dwu lub trzykrotnie - Jan Ptaszyn Wróblewski,
Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Wojciech Karolak, Tomasz Szukalski, Grzegorz Nagórski, Zbigniew
Wegehaupt, Piotr Wojtasik, Piotr Baron, Krzysztof Herdzin, Leszek Kułakowski, Bernard Maseli, Emil Kowalski,
Wojtek Staroniewicz, Adam Czerwiński, Darek Oleszkiewicz , Kazimierz Jonkisz, Piotr Rodowicz, Jacek i Wojtek
Niedzielowie i wielu innych nie mniej znakomitych muzyków.
Wydarzeniami jak do tej pory chyba największymi były występy: w 1998 roku Arta Farmera, genialnego
trębacza, jednej z ostatnich legend jazzu, dla którego, jak się później okazało, koncert w Sulęczynie był ostatnim na
polskiej ziemi - zmarł jesienią 1999 roku w Nowym Jorku oraz w roku 2004 Nigela Kennedy-ego, jednego
z największych wirtuozów skrzypiec obdarzonego niezwykłym talentem i otwartością w kontaktach ze słuchaczami.
Poza tym zza oceanu przybywali do Sulęczyna tacy artyści jak Bennie Maupin, Harvie Schwarz, Lee Konitz, Garry
Bartz, Karen Edwards, Garrison Fewell, Kent Sangster. Gośćmi festiwalu było wielu znakomitych muzyków
europejskich jak Austriak Bumi Fian, Francuzi Pascal Byvalski, Jean Christoph Tant czy mieszkający w UK
pochodzący z Izraela muzycy Asaf Sirkiz i Yaron Stavi.
Szczególną tradycją festiwali Jazz w Lesie są nocne jam session's w sali restauracyjnej ośrodka, które,
bywa, że kończą się...... wspólnym śniadaniem. Te improwizowane z zasady grania niejednokrotnie przekształcają
się we wspaniałe koncerty w niepowtarzalnych składach. Należy wspomnieć tutaj jeszcze raz rok 1998 kiedy to Art
Farmer, nie najmłodszy przecież artysta, niewątpliwie zmęczony, usiadł a właściwie przykucnął sobie w nocy na
restauracyjnej podłodze i przyłączył się do grającej młodzieży. Niektórzy z nich płakali ze szczęścia, że dane im
było zagrać z Największym z Wielkich. W 2004 roku zaś
Nigel
Kennedy,
zafascynowany
sulęczyńska
publicznością i atmosferą festiwalu "jamował" do
białego rana.
Kapituła Nagrody Starosty Kartuskiego już w
pierwszej jej edycji w 2002 roku wyróżniła
organizatorów festiwalu „Jazz w lesie” zaszczytnym
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tytułem „Perła Kaszub” w kategorii „Najważniejsze wydarzenie kulturalne roku”. Po 12 latach, w lutym 2014
roku ci sami organizatorzy otrzymali najwyższy stopień tego wyróżnienia „Superperła Kaszub” za „wieloletnią
realizację atrakcyjnego wydarzenia kulturalnego promującego region w kraju i za granicą”.
Niezwykła jest także festiwalowa publiczność.
W większości są to ludzie, którzy Sulęczyno wybrali
sobie jako miejsce wakacyjnego wypoczynku. Sporą
część stanowią także fani jazzu, którzy specjalnie na
"Jazz w Lesie" przybywają z najdalszych zakątków
Polski. Poza tym na widowni spotkać można ludzi z
pierwszych stron gazet i usiąść przy jednym stole ze
znanym politykiem czy aktorem. To wszystko sprawia,
że "Jazz w Lesie" jest wydarzeniem bez precedensu i jak
na razie niepowtarzalnym w skali chyba nie tylko
polskiej ale także europejskiej czy wręcz światowej.
W dniach 24 – 25 lipca 2015 roku odbędzie się jubileuszowa, XX edycja imprezy i jednocześnie już trzecia
bez jej najwierniejszego uczestnika i „ojca chrzestnego” – Jarka Śmietany. Już dzisiaj swój udział w tegorocznym
festiwalu zapowiedzieli i potwierdzili m.in. Stanisław Soyka, który w Sulęczynie pojawi się po raz pierwszy oraz
Nigel Kennedy, którego brawurowy występ na sulęczyńskiej estradzie w 2004 roku ściągnął na Kaszuby
wielotysięczną rzeszę swoich fanów.

Głowni organizatorzy Festiwalu:
Adam Czerwiński i Jacek Leszewski
Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych
Więcej informacji o turnieju można znaleźć
na stronie internetowej:

www.jazzwlesie.pl.

XIII Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy
planowane – na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku
Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Sulęczynie to jedno
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na Kaszubach i bez wątpienia
największa tego typu impreza w Polsce. Celem festiwalu jest zarówno promocja
muzyki akordeonowej na wysokim poziomie artystycznym jak i promocja
Gminy Sulęczyno. Pomysłodawcą imprezy jest Paweł A. Nowak, akordeonista,
pedagog, kompozytor, kolekcjoner akordeonów, na co dzień mieszkaniec Sulęczyna. Początki festiwalu
sięgają 2003 roku. Dzięki życzliwości ówczesnego dyrektora sulęczyńskiego GOK-u, Ireneusza Kordy,
odbył się w miejscowym kościele solowy koncert akordeonowy Nowaka pod nazwą Sulęczyńskie
Spotkanie Akordeonowe. Stał on się zalążkiem
przyszłego festiwalu akordeonowego o nazwie
Sulęczyńskie Spotkania Akordeonowe, a od 2013 roku
jest to Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy
w Sulęczynie. Impreza odbywa się co roku, zawsze na
przełomie lipca i sierpnia. Koncerty organizowane są
w kościele, miejscowej restauracji oraz w amfiteatrze
Gminnego Ośrodka Kultury. Dzięki dużemu
zaangażowaniu Ireneusza Kordy, Pawła A. Nowaka,
miejscowego proboszcza Ks. Kanonika Andrzeja
Karlińskiego oraz wsparciu finansowemu Gminy
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Sulęczyno i licznych sponsorów, impreza nabrała międzynarodowej rangi. Podczas 12 edycji festiwalu,
w Sulęczynie wystąpili wybitni artyści polskich i światowych scen, m.in. Richard Galliano, Ludovic Beier,
Regis Gizavo, Motion Trio, Kroke, Hanna Banaszak czy
zespół Voice Band z Anitą Lipnicą. Ich koncerty przyciągają
do Sulęczyna rzesze słuchaczy z kraju i zagranicy. Również
w środowisku akordeonistów impreza cieszy się dużym
uznaniem. Dodatkową atrakcją każdego festiwalu jest
organizowana specjalnie na ten czas wystawa Muzeum
Akordeonu Pawła A. Nowaka, która eksponowana jest w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.
Strona internetowa festiwalu -

www.akordeony.net

Rodzinne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych
15 sierpnia 2015 roku, scena plenerowa GOK Sulęczyno
Festyn Pieśni Patriotycznych planowany jest na 15 sierpnia – święto Wojska Polskiego
ustanowione na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, zwanej też Cudem nad Wisłą jako jednodniowe święto rodzinnego śpiewania piosenek patriotycznych. Do udziału zapraszamy całe
rodziny z terenu gminy Sulęczyno a także turystów aktualnie przebywających na terenie gminy. W ramach
imprezy zorganizowana zostanie wystawa rzemiosła ludowego, a także wystawa prac artystycznych:
malarstwa i fotografii mieszkańców gminy.
Organizując imprezę tego typu chcemy poprzez rodzinne śpiewanie pieśni patriotycznych podnieść
świadomość historyczną wzmocnić tożsamość narodową społeczeństwa.
Więcej informacji o festynie w najbliższym czasie będzie
można znaleźć na stronie internetowej: www.goksuleczyno.gdan.pl

Gminne Zawody w Sportach Pożarniczych w Sulęczynie
16 sierpnia 2015 roku w Sulęczynie
Gminne Zawody w Sportach Pożarniczych
odbywają się w gminie Sulęczyno od wielu lat
zwykle w niedzielę poprzedzającą termin zawodów
powiatowych. W zawodach udział biorą drużyny
z terenu gminy Sulęczyno tj. OSP Kistowo, OSP
Mściszewice i OSP Sulęczyno, które konkurują ze
sobą w takich konkurencjach jak m. in. musztra,
sztafeta oraz ćwiczenia bojowe. Zawodom
towarzyszy przez ostatnie lata festyn gminny na
którym jest wiele atrakcji dla całych rodzin, m.in.
dmuchane wesołe miasteczko, darmowa grochówka
czy pokaz sztucznych ogni.
Więcej informacji o tegorocznych i wcześniejszych edycjach zawodów
można znaleźć na stronie internetowej: www.ospsuleczyno.pl lub www.goksuleczyno.gdan.pl
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Dożynki Gminno – Parafialne w Sulęczynie
30 sierpnia 2015 roku, scena plenerowa GOK Sulęczyno
Dożynki jest to święto – podziękowanie za
plony i trud pracy rolników. Uroczystości
dożynkowe zwykle rozpoczynają się od Mszy
Świętej, następnie korowodem wszyscy uczestnicy
przechodzą na plac Gminnego Ośrodka Kultury
gdzie ma miejsce następna część obchodów.
Tradycyjnie dożynki rozpoczynają się od
przekazania chleba dożynkowego przez starostów
dożynek Wójtowi Gminy Sulęczyno, który oficjalnie
otwiera imprezę
i wita przybyłych gości.
Dożynkom towarzyszą występy lokalnych zespołów
kaszubskich,
konkursy
dożynkowe
dla
poszczególnych sołectw, turniej kaszubskiej gry
w „BAŚKĘ” oraz wiele atrakcji dla całych rodzin.
Dożynki gminno – parafialne organizowane są przez Gminę Sulęczyno – Gminny Ośrodek Kultury
w Sulęczynie przy współudziale Parafii Św. Trójcy w Sulęczynie i Zrzeszenia Kaszusbko – Pomorskiego
Oddział Sulęczyno.
Mieszkańcy gminy Sulęczyno zwykle tydzień po dożynkach gminnych licznie uczestniczą
w Dożynkach Powiatu Kartuskiego, które co roku odbywają się w pierwszy tydzień września w gminach
Powiatu Kartuskiego – w tym roku Dożynki Powiatowe planowane są w Sierakowicach.
Więcej informacji o tegorocznych i wcześniejszych obchodach dożynek
można znaleźć na stronie internetowej:

www.goksuleczyno.gdan.pl
Działania planowane na rok 2015
przez Stowarzyszenie Mściszewice
W miejscowości Mściszewice od roku 2003 aktywnie
działa Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice,
którego założeniem jest polepszenie miejscowej infrastruktury
oraz integracja mieszkańców, a przede wszystkim wzrost
kreatywności dla wspólnego dobra. Stowarzyszenie Rozwoju
Sołectwa Mściszewice, w tym roku planuje realizację między
innymi następujących działań w Mściszewicach:
- 15 czerwca – projekt „Jesteśmy Razem”, gdzie punktem
kulminacyjnym będzie organizacja pikniku na terenie
gospodarstwa Lucyny i Sławomira Keller. Piknik będzie
głównie skierowany dla osób niepełnosprawnych z terenu
gminy Sulęczyno, Stężycy i Sierakowic. Zostanie
przygotowane dużo atrakcji jak np.: prezentacja prac Sylwii
i Czesława Birr, występy uczniów lokalnych szkół oraz liczne
konkursy i zabawy. Głównym celem projektu jest
ukształtowanie w społeczeństwie postawy aktywnego
włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczno
kulturalne społeczności lokalnej.
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- W okresie od maja do października – projekt pod nazwą „Dobra Kultury wśród nas” Celem tego
zadania jest zwiększenie świadomości kulturalnej i historycznej wśród społeczności szkolnej
i mieszkańców powiatu kartuskiego. Ochrona i promocja dóbr kultury jakimi są zapewne kurhany
znajdujące się w „Nekropolii łużyckiej w Mściszewicach” oraz innych cennych dóbr kultury znajdujących
się na terenie powiatu kartuskiego. Kurhany są, obok kamiennych kręgów, charakterystycznym
elementem krajobrazu kaszubskiego, szczególnie w okolicy Mściszewic, gdzie jest kilka zbadanych
konstrukcji na planie koła. Zwyczaj chowania zmarłych w ten sposób pochodzi z okresu I i II wieku p.n.e.
W sołectwie Mściszewice położone są stanowiska archeologiczne, które ulegają dewastacji i nie są znane
szerzej nawet przez lokalną społeczność. Organizując te działania Stowarzyszenie pragnie wypromować
tę spuściznę historyczną.
Stowarzyszenie także co roku aktywnie włącza się w realizacje przedsięwzięć realizowanych przez
Zespół Szkół w Mściszewicach z którym wspólnie organizują w maju Biegi Papieskie, Parafią
Mściszewice oraz Sołectwem Mściszewice.
Realizacja tych i innych zaplanowanych zadań jest możliwa dzięki możliwości pozyskiwania
środków finansowych przede wszystkim w formie zadań publicznych ogłaszanych przez Powiat Kartuski
i Gminę Sulęczyno.
Więcej o działalności Stowarzyszenia Mściszewice
można znaleźć na stronie internetowej http://www.stwmsciszewice.pl/

Działania planowane na rok 2015
przez Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie

oddział Sulęczyno
Na ternie gminy Sulęczyno od ponad trzydziestu lat aktywnie
działa Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział Sulęczyno, które
ma około stu członków. W ostatnim czasie tj. 22 lutego odbyło się
Walne Posiedzenie Członków podczas którego została podsumowana
praca zarządu – oddziału za okres od października 2013 r. do lutego
2015 r. Podczas zebrania został także wybrany nowy prezes
sulęczyńsko oddziału a został nim pan Włodzimierz Bronk, który
będzie sprawował te funkcje prze z półtorej roku.
Na rok 2015 Zarząd odziału zaplanował następujące
przedsięwzięcia, oto niektóre z nich:
- 27 marca o godz. 19:00 odbędzie się Droga Krzyżowa
ulicami Sulęczyna z elementami Kaszubskimi
- 31 marca – członkowie oddziału wezmą udział w pracach
komisji konkursowej Konkursu Recytatorskiego „Rodno Mowa”
w Szkole Podstawowej w Węsiorach
- 20 czerwca – festyn sobótkowy
- 5 lipca – wyjazd na Zjazd Kaszubów do Redy
Ponadto oddział w dalszym ciągu aktywnie będzie włączał się
w działania realizowane przez GOK i inne organizacje m.in. Dzień
Dziecka, Dożynki Gminne i Powiatowe itp. Dodatkowo zaplanowano
organizacje konkursu dot. patrona roku 2015 – Leona Heyke oraz
wieczornicę lub konkurs dot. ks. Antoniego Peplińskiego. Mamy także
nadzieję, że uda nam się wznowić comiesięczne marsze po zdrowie.

Więcej informacji o działalności ZK-P O/Sulęczyno
można znaleźć na stronie internetowej: http://kaszubi.pl/o/suleczyno
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GOK Sulęczyno Zaprasza na ……..

Zajęcia Artystyczno –
Środowiskowe, które odbywają
się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sulęczynie (sala na piętrze)
DWA RAZY W TYGODNIU.
Zajęcia odbywają się zawsze
w poniedziałek o godz. 17:30
zaś drugi termin zajęć w tygodniu ustalany jest na bieżąco podczas
poniedziałkowych zajęć.
Zajęcia będą odbywać się do końca czerwca!!!
Wszystkie pytania dot. organizacji w/w zajęć można kierować
pod nr tel. 665 – 229 – 469 lub na e-mail: gok@goksuleczyno.gdan.pl

Zajęcia Fitness - Aerobik, które odbywają się na Hali Sportowej
w Sulęczynie, przy ul. Szkolnej - DWA RAZY W TYGODNIU.

Zajęcia odbywają się we PONIEDZIAŁKI i PIĄTKI o godz. 19:30
Zajęcia odbywać się będą do końca kwietnia.
Wszystkie informacje dotyczące zmian grafiku zajęć można znaleźć na stronie internetowej
www.goksuleczyno.gdan.pl lub na profilu GOK-u na Facebooku.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie ogłasza
realizację następujących przedsięwzięć:
 prowadzimy zapisy na kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych,
zajęcia będą częściowo odpłatnie;
 prowadzone są warsztaty informatyczne – przyjmujemy
zapisy także dla dorosłych;
 przyjmowane są na bieżąco zapisy do szkółki szachowej,
częściowo odpłatnie;
 tworzymy „Akademię Nordic Walking”;
 przyjmujemy

zapisy

chętnych

do

realizacji

warsztatów modelarskich.

Więcej informacji o powyższych przedsięwzięciach można będzie znaleźć
w najbliższym czasie na stronie internetowej www.goksuleczyno.gdan.pl
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ŻYCIA GMINY…………
KULTURA – SPORT – OŚWIATA itp.
najważniejsze wydarzenia
Ostatnie wydanie gazetki gminnej „Nowinë z Gminë Sëlëczëno” miało miejsce w grudniu
- poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji z życia gminy ….

Koncert „Na Kaszëbach”
W sobotę 10 stycznia w gościnnych murach Karczmy na Stromej
w Sulęczynie odbył się koncert promujący najnowszą płytę zespołu
akordeonisty Pawła A. Nowak Almost Jazz Group - „Na Kaszëbach”. Płyta
to „Na Kaszëbach” to najnowszy projekt zespołu Almost Jazz Group,
gdzie muzycy w składzie Paweł A. Nowak – akordeon, akordina, Ignacy
Jan Wiśniewski – fortepian, Maciej Sadowski – kontrabas oraz Antoni
Wojnar – perkusja serwują świeże instrumentalne aranżacje m.in. takich
utworów jak „Wele wele wetka”, „Nasza zemia”, czy „Hej morze”
Koncerty promujące płytę zespołu Almost Jazz Group „Na Kaszëbach” odbywają się na
terenie Kaszub i całego pomorza. Informację o koncertach można znaleźć na stronach
lokalnych portali informacyjnych oraz na profilu zespołu na Facebook’u.

V Halowa Liga Piłki Nożnej w Sulęczynie – zakończona
W sobotę 31 stycznia na Hali Sportowej w Sulęczynie zakończyły się rozgrywki V Halowej Ligi Piłki
Nożnej w Sulęczynie, które liczyły łącznie siedem kolejek i trwały od połowy grudnia. W rozgrywkach wzięło
udział osiem drużyn z terenu gminy Sulęczyno oraz sąsiedniej gminy Parchowo. Po siedmiu kolejkach wyniki
turnieju przedstawiają się następująco:
I miejsce – TEAM Półczno
II miejsce – EDEN Borowiec
III miejsce – ELHAD Daniel Hapka
IV miejsc – TRANS-JAN Sulęczyno
V miejsce – GOSTEK Węsiory
VI miejsce – PRZYSTAŃ Sulęczyno
VII miejsce – KRETNET Sulęczyno
VIII miejsce – PARAFIA Sulęczyno
Najlepszym strzelcem został Kacper Kreft – TEAM Półczno a najlepszym bramkarzem Tomasz Gojtowski
–ELHAD Daniel Hapka. Turniej odbył się pod Patronatem Wójta Gminy Sulęczyno a organizowany był przez
GKS „Słupia” Sulęczyno, UKS „Młody Sportowiec” oraz GOK Sulęczyno.
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Ferie Zimowe za nami ….
W czasie ferii zimowych, który trwały u nas od 2 do 15
lutego, dzieci i młodzież mogła korzystać z wielu zajęć edukacyjno
– artystyczno – sportowych. Przez cały pierwszy tydzień ferii,
uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz sześciolatki,
uczestniczyli warsztatach artystycznych organizowanych przez
Bibliotekę Publiczną w Sulęczynie. Na warsztatach uczestnicy
wykonywali m.in. kwiaty z płatków kosmetycznych, które
kolorowały farbami, drzewa z pociętych kawałków papieru, ramki
do zdjęć, pająki z papierowych rolek, wiosenne bukiety kwiatów,
laurki ze „swoich rąk”, węże z papierowych rolek. Zajęcia
cieszyły się zainteresowaniem najmłodszych którzy z zajęć
wychodzili bardzo zadowoleni a każde z zajęć kończyło się
słodkim upominkiem dla każdego.
We wtorek dnia 3 lutego odbyły się dwa spektakle
teatralne w wykonaniu Studia Teatralnego Art.-Re z Krakowa,
które odwiedza Sulęczyno już od kilku lat. W Mściszewicach
odbył się spektakl pt. „Latający Kufer” zaś w Sulęczynie
pt. „Kozucha Kłamczucha”.
W piątek 6 lutego i w sobotę 7 lutego odbyły się warsztaty
wokalne pod kierunkiem instruktora emisji głosu, która dalej są
kontynuowane, zajęcia odbywają się w piątki w Sali GOK
Sulęczyno – opiekunem grupy jest pani Iwona Cygert.
W drugim tygodniu ferii odbyły się warsztaty artystyczne
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulęczynie, i tak w poniedziałek
9 lutego były zajęcia z decoupege, podczas których uczestniczki
zajęć – a było ich aż trzy i to dziewczynki z Częstochowy – uczyły
się ozdabiania przedmiotów techniką crak. W środę 11 lutego
odbyły się zajęcia Kirigami, w których uczestniczyła gromadka
fantastycznych dzieciaków, które zabawiły się wyobraźnią
i kolorowymi kółkami. Ostatnie zajęcia z tego cyklu odbyły się
w piątek 13 lutego, gdzie już większa grupka dzieciaków niż
w poniedziałek uczyła się ozdabiania przedmiotów metoda
decoupage. Zajęcia poprowadziła pani Marlena Stefańska wraz
z córką Zuzanną.
Podczas ferii zimowych odbywały się także warsztaty
informatyczne w Kawiarence Internetowej w Sulęczynie
prowadzone przez pana Marka Piankowskiego. Na Hali Sportowej
w Sulęczynie odbywały się także zajęcia sportowe.
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Turniej Gry w „BAŚKĘ” – XII sezon
W niedzielę 15 lutego 2015 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie odbyły się pierwsze
rozgrywki XII sezonu Turnieju Kaszubskiej Gry w „BAŚKĘ” w Sulęczynie o puchar dyrektora GOK Sulęczyno –
Zbigniewa Zarzyckiego. W rozgrywkach wzięło udział trzydziestu sześciu graczy z których pierwsze miejsce zajął
pan Smentoch Stanisław który uzyskał 650 pkt. następni byli: pan Sylka Józef – 248 pkt i pan Leyk Tomasz
– 198 pkt.

Organizatorzy Sulęczyńskiego Turnieju „BAŚKI” zapraszają na kolejne rozgrywki, dwunastego
sezonu, odbywające się raz w miesiącu w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie – ogłoszenia
o turniejach można znaleźć na stronie internetowej: www.goksuleczyno.gdan.pl

XVI GIMNAZJADA w piłkę ręczną dziewcząt
W dniu 26 lutego 2015 r. w Zespole Szkół w Sulęczynie odbyła się XVI Powiatowa Gimnazjada w piłce
ręcznej dziewcząt w której udział wzięły cztery drużyny – Goręczyno, Chwaszczyno, Kamienica Szlachecka
i Sulęczyno – łącznie 53 zawodniczki.
Wyniki spotkań:
GORĘCZYNO - CHWASZCZYNO
SULĘCZYNO – KAMIENICA SZLACHECKA
GORĘCZYNO – KAMIENICA SZLACHECKA
SULĘCZYNO - CHWASZCZYNO
GORĘCZYNO - SULĘCZYNO
KAMIENICA SZLACHECKA - CHWASZCZYNO

18:1
8:5
19:7
10:7
17:8
6:7

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I miejsce - Gimnazjum w Goręczynie
II miejsce - Gimnazjum w Sulęczynie
III miejsce - Gimnazjum w Chwaszczynie
IV miejsce - Gimnazjum w Kamienicy
Szlacheckiej

Wręczenia nagród dokonali: Anna Słupikowska – dyrektor ZS Sulęczyno, Tomasz Marcholewski – Vice
dyrektor, Zbigniew Zarzycki – dyrektor GOK Sulęczyno oraz prowadzący zawody Krzysztof Baske i Grzegorz
Stefański. Każda z drużyn uczestniczących w zawodach otrzymała pamiątkowy puchar i dyplom a zawodnicy
z trzech najlepszych zespołów medale ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.
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Dzień Kobiet w Węsiorach i Mściszewicach
W sobotę w dzień poprzedzający Święto „Dnia Kobiet” w Szkole
Podstawowej w Węsiorach z inicjatywy pani sołtys a zarazem radnej Marii
Łukowicz, radnej Zofii Jereczek oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Węsiory
została zorganizowana symboliczna uroczystość dla pań z sołectwa
Węsiory. Uczestniczki mogły w doborowym gronie uczcić swoje święto
oraz miło spędzić sobotnie popołudnie. W niedzielę z inicjatywy m. in.
KGW Mściszewiczanki uroczystość z okazji Dnia Kobiet obchodziły
mieszkanki Mściszewic.
Inicjatywę wsparł m. in. GOK Sulęczyno, GKRPA oraz lokalni
sponsorzy.

Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego Polskiego
Dnia 10 marca 2015 w Podjazach odbyły się GMINNE ELIMINACJE KONKURSU PROZY
I POEZJI POLSKIEJ, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie, a gospodarzem jak
co roku była Szkoła Podstawowa w Podjazach. Do etapu gminnego przystąpiły 24 osoby. Najlepsze wyniki
osiągnęły następujące osoby w poszczególnych kategoriach:

Klasy I-III Szkół Podstawowych
I miejsce – Stefańska Agata – SP Węsiory
II miejsc – Bielawa Małgorzata – SP Sulęczyno

Klasy IV-VI Szkół Podstawowych
I miejsce – Butowska Sandra – SP Węsiory
II miejsce – Breza Jonasz – SP Podjazy

Klasy I-III Gimnazjum
I miejsce – Matuszkiewicz Nikodem – ZS Sulęczyno
II miejsce – Słupikowska Katarzyna – ZS Sulęczyno
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Laureaci i uczestnicy
konkursu
otrzymali nagrody i dyplomy, które
wręczył Dyrektor GOK Sulęczyno –
Zbigniew Zarzycki oraz Dyrektor SP
Podjazy Emilia Dyszer. Członkami
komisji oceniającej byli: Aleksandra
Gliszczyńska, Dariusz Narloch oraz
Anna Sawicka.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania materiałów
(tekstów, zdjęć) oraz informowania nas o ciekawych
wydarzeniach na terenie Gminy Sulęczyno, na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie
ul. Zielona Droga 1, 83-320 Sulęczyno
tel. /58/ 684 – 20 – 57
e-mail. gok@goksuleczyno.gdan.pl
(Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych materiałów).
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