Z A P O W I E D Z I

Walne
Plachandry
na Kociewiu
Od wielu już lat na początku lipca odbywają się
Zjazdy Kaszubów. Zdobyły już sobie uznanie, także
mediów. W końcu i Kociewiacy postanowili nie być
gorsi od swoich braci z północy.
Oddziały kociewskie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Zblewie, Tczewie i Pelplinie podjęły decyzję o zmaterializowaniu kilku pomysłów
promujących Kociewie i integrujących Kociewiaków.
Głównym pomysłodawcą i spiritus movens jest
Tomasz Damaszk – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bytoni i prezes oddziału ZKP w Zblewie. To on był
gospodarzem dwóch dotychczasowych spotkań,
które odbyły się w listopadzie 2017 r. i styczniu
2018 r. Przybyli na nie przedstawiciele powiatów:
starogardzkiego, tczewskiego i świeckiego, reprezentanci włodarzy wielu kociewskich miast i gmin.
Obecny był wicemarszałek województwa pomorskiego
Krzysztof Trawicki, prof. Maria Pająkowska-Kensik z
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Michał Kargul – wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a także ks. Ireneusz Smagliński –
dyrektor Radia Głos, którzy swoim autorytetem
wspierają tę inicjatywę. Pelplin reprezentowali: Piotr
Łaga – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i (piszący
te słowa) Bogdan Wiśniewski – prezes Oddziału
Kociewskiego ZKP.
Co do tej pory ustalono? Przede wszystkim to,
że zjazdy Kociewiaków odbywać się będą corocznie, naprzemiennie w jednym z trzech kociewskich
powiatów. Nie będą wydarzeniami samoistnymi.
Połączone zostaną natomiast z już istniejącymi i
uznanymi wydarzeniami (np. Jarmark Cysterski
w Pelplinie, Festiwal Smaku w Grucznie, Plenery
Artystów Ludowych Pomorza w Wirtach).
Ustalono też nazwę, w gwarze kociewskiej: Walne
Plachandry. Po raz pierwszy odbędą się 25 sierpnia
2018 r. w Piasecznie w ramach Przeglądu Kociewskich
Zespołów Folklorystycznych Pomorza, który odbywa
się tam od ponad dwudziestu lat. Ustalono ponadto,
że w Piasecznie m.in. rywalizować będą reprezentanci
trzech kociewskich powiatów w kilku konkurencjach
(artystycznych i sportowych). Starosta powiatu, który
wygra tę rywalizację, otrzyma tytuł „Rzońcty Kociewia”. Tytułem honorowym „Ambasadora Kociewia”
natomiast zostanie obdarzona osoba (lub instytucja)
zasłużona dla promocji Kociewia.
Dla realizacji tych szczytnych planów powołano
zespół roboczy na czele z prezesem Tomaszem
Damaszkiem. Weszli do niego również m.in. przedstawiciele kociewskich starostw. Kolejne spotkanie
już w lutym br. Będziemy na bieżąco informowali
Czytelników o przygotowaniach do Walnych Plachandrów, już dziś zapraszając do udziału w tym
święcie Kociewiaków.
Bogdan Wiśniewski
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Zapowiedzi – luty 2018
„Kuźnia zdrowia”
– spotkanie o tematyce zdrowotnej
6 lutego 2018 r. w godz. 17.30–19 zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie na spotkanie o
tematyce zdrowotnej połączone z warsztatami dla dzieci i dorosłych. „Kuźnia zdrowia” to wykład o potędze
pożywienia w myśl zasady: „jesteś tym, co jesz”.
Wstęp wolny! Obowiązują zapisy.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wysłanie imienia i nazwiska wraz z kontaktowym
numerem telefonu na adres: jakub.wellness@gmail.com wpisując w tytule wiadomości „KUŹNIA ZDROWIA”.

Koncert piosenki francuskiej
„Paryżu, kocham cię...”
11 lutego 2018 r. (niedziela) o godz. 17 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbędzie się
koncert piosenki francuskiej. Recital „Paryżu, kocham cię...” to muzyczna podróż po największych
przebojach francuskiej piosenki artystów takich, jak: Brel, Becaud, Reggiani, Serge Lama, Lara Fabian.
Na scenie wystąpi Janusz Zbiegieł.

Bilety:
20 zł – bilet normalny
15 zł – bilet ulgowy (emeryci, renciści, studenci, młodzież szkolna za
okazaniem ważnej legitymacji)
dla posiadaczy KDR z terenu gminy Pelplin ulga 25% ceny biletu
normalnego
Janusz Zbiegieł – artysta związany z paryskim teatrem muzycznym „Essaion” oraz z krakowskim
Teatrem Piosenki Francuskiej, laureat prestiżowych nagród „Grand Prix de Colombe” Francja oraz
nagrody „Bursztynowego Słowika” Sopot-Festiwal.

