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www.fb.com/lotkaszubypolnocne
www.kaszubypolnocne.pl

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK REGIONALNY n NR 9 (142) n wrzesień 2021 n www.ziemiapucka.info n ISSN 2449–8173

str. 4

str. 5

str. 6

str. 7

str. 8

Wynajmuję
z głową

Ważny dialog
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„Czym chata bogata”
dla NGO

Dożynki
w Kosakowie

Nadmorskie plaże z bliska
Latem nad morzem tętni życie wypoczywających turystów, ale też sporo się dzieje w tutejszej przyrodzie.
Na co zwrócić uwagę podczas spacerów, podpowiadamy na stronie 3.

Plaża w Ostrowie. Ujście Czarnej Wody
fot. Konrad Kędzior
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Fotorelacja

Inscenizacja Bitwy pod Świecinem
Rok 1462
– naprzeciw siebie
stanęły wojska
polskie pod wodzą
Piotra Dunina oraz
wojska krzyżackie
dowodzone
przez Fritza
von Ravenecka.
Inscenizacja
Bitwy pod
Świecinem co roku
przypomina nam
ten punkt zwrotny
wojny polskokrzyżackiej, dzięki
któremu Pomorze
wróciło do Polski.
ORGANIZATOR:
Bractwo Rycerskie spod
Nordowej Gwiazdy.
PATRONAT HONOROWY:
Jarosław Sellin – Sekretarz
Stanu w Ministerstwie
Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu oraz
Wojewoda Pomorski –
Dariusz Drelich.
SPONSORZY:
Energa – Grupa Orlen.
DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
NARODOWEGO CENTRUM
KULTURY W RAMACH
PROGRAMU KULTURA –
INTERWENCJE 2021.
nn KCK w Krokowej

Swiecino 1462
INSCENIZACJA BITWY POD ŚWIECINEM

7 SIERPNIA

BITWA 15:00

Zapraszamy od 13:00 do 19:00
WSTĘP WOLNY

ORGANIZATOR:

PATRONAT HONOROWY:
JAROSŁAW SELLIN
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KULTURY,
DZIEDZICTWIE NARODOWEGO
I SPORTU

SPONSORZY:

PATRONAT MEDIALNY:
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Kaszuby Północne

Nadmorskie plaże z bliska

Latem nad morzem tętni życie
wypoczywających turystów, ale też
sporo się dzieje w tutejszej przyrodzie.
Na wodzie możemy dostrzec chełbie
modre, znane pewnie jako dorosła
postać meduzy. Spacerując natkniemy
się na morszczyn pęcherzykowaty,
czyli glon należący do brunatnic oraz
krasnorost widlik zaostrzony. Oba
gatunki są zagrożone wyginięciem.

W

śród plażowego piasku szukajmy
muszli małży: rogowca bałtyckiego, małgwi piaskołaza, sercówek.
Aktywne życie prowadzi z pewnością zmieraczek plażowy, który czyści plaże. Skorupiak 2‒3 centymetrowy zjada drewno, gałęzie, liście, papiery.

Rukwiel nadmorska
fot. Magdalena Hadwiczak

Chełbia modra
fot. Piotr Widerski

Muszle małży
fot. Piotr Widerski

Morszczyn pęcherzykowaty
fot. Magdalena Hadwiczak

Mewa
fot. Barbara Mudlaff

Biegus rdzawy
fot. Robert Nanaszko

Nie sposób nie zauważyć i nie usłyszeć obecności ptaków: mew, przyjrzyjcie się i zauważcie, że występują tu różne gatunki: mewy
śmieszki, srebrzyste, siwe, siodłate. Poza nimi
latają tu biegusy zmienne i rdzawe.
Wśród roślinności wydmowej kwitnie chociażby rukwiel nadmorska czy jasieniec piaskowy.
Na płytkich wodach kwitną łąki podmorskie,
gdzie żyje mnóstwo organizmów, np. wężynka i iglicznia. Ich ciało jest długie i wąskie jak
igła, osiąga nawet 30 centymetrów długości.
Więcej o ekoturystyce i przyrodniczych inspiracjach poczytacie na kanale FB i IG Naturalnie, Kaszuby Północne.
Materiał współfinansowany przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną.
nn Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne

4

Ziemia Pucka.info

T U RYST Y K A

NR 9 (142) n wrzesień 2021

Gmina Władysławowo. Konkurs

Gmina Władysławowo. Gra

Wynajmuję z głową, pobieram
miejscową

Monopoly Bałtyk w sprzedaży

Aby przekonać właścicieli
obiektów noclegowych
do pobierania opłaty
miejscowej, a tym samym
uhonorować tych, którzy
rzetelnie to czynią, Gmina
Władysławowo przygotowała
konkurs z atrakcyjnymi
nagrodami.

K

onkurs adresowany jest
do właścicieli obiektów noclegowych zlokalizowanych
na terenie Gminy Władysławowo,
którzy inkasują opłatę miejscową
i wpłacają ją na rachunek gminy.
Spośród nadesłanych odpowiedzi,
Jury wybierze najciekawsze, które
zostaną nagrodzone.
Aby wziąć udział w konkursie:
n n dokonuj poboru i wpłaty na rachunek Gminy Władysławowo opłaty
miejscowej
n n polub profil naszej gminy
na Facebooku
n n dokończ zdanie: „Pobieram opłatę miejscową, bo…….” i prześlij
je na adres promocja@wladyslawowo.pl wraz ze swoim imieniem
i nazwiskiem w terminie do 22

października 2021 roku do godz.
14.00.
Nagrodami w konkursie są m.in.
rower, hulajnoga elektryczna, plecaki, torby turystyczne itp.
Wszyscy wiemy jak ważne jest
pobieranie opłaty miejscowej od turystów, która częściowo pokrywa koszty związane z pracami porządkowymi
w okresie wzmożonego ruchu turystycznego oraz wpływa na poprawę
wizerunku naszej gminy.
Pobieranie opłaty miejscowej
naprawdę się opłaca:
n n pobierającemu opłatę miejscową
(inkasentowi) przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% należnie zainkasowanej opłaty
n n można wziąć udział w konkursie
i wygrać atrakcyjne nagrody
n n pobierając opłatę miejscową, zwiększamy dochody miasta, które są naszym wspólnym
dobrem, inwestujemy w naszą
gminę, tym samym kreujemy jej
wizerunek
n n wykazujemy się obywatelską
postawą, która z pewnością zostanie zauważona.
nn Urząd Miejski we Władysławowie

Na Alei Gwiazd Sportu
we Władysławowie miała
miejsce premiera kultowej
gry Monopoly edycja Bałtyk.

M

onopoly to jedna z najpopularniejszych gier planszowych na świecie. Rodzinne
rozgrywki trwają już od 1935 roku!
Od jej debiutu sprzedało się ponad
300 milionów egzemplarzy.
Na planszy znalazły się najpiękniejsze miejsca polskiego wybrzeża, a wśród nich właśnie Gmina Władysławowo – partner najbardziej

turystycznej wersji światowe gry.
Oficjalne odsłonięcie planszy nastąpiło 7 sierpnia na Alei Gwiazd Sportu, które poprzedziły wystąpienia
przedstawicieli lokalnych władz
i partnerów „bałtyckiej” edycji.
Gminę Władysławowo reprezentowała sekretarz Wioleta Kowalska
– Lewicka.
Choć głównym punktem wydarzenia było uroczyste odsłonięcie
planszy w wersji XXL, nie zabrakło
także innych atrakcji. W strefie gracza odbywały się konkursy z nagrodami, w których można było wygrać

Monopoly Bałtyk. O dobrą zabawę
zadbali animatorzy oraz Pan Monopoly, który był tego dnia jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci.
Mamy nadzieję, że taki rodzaj
promocji naszej gminy – poprzez
grę i zabawę, to szansa na dotarcie do różnych zakątków naszego
kraju.
W każdym domu, w którym rozegrane zostaną partie gry Monopoly
Bałtyk, z pewnością pojawi się pretekst do odwiedzenia naszej gminy
na żywo.
nn Urząd Miejski we Władysławowie

Gmina Puck. Zaproszenie

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa
to cykliczny projekt
kulturalny, społeczny
i edukacyjny o wyjątkowej
skali i zasięgu.

C

o roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu
mogą bezpłatnie zwiedzić
najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego

wachlarza wydarzeń kulturalnych
i edukacyjnych.
Podczas EDD nawet niedostępne na co dzień zabytki wpuszczają w swoje mury gości, a uczestnicy
licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę
zarówno narodową, jak i tę regionalną oraz lokalną.
W tym roku można spodziewać
się bogatego programu w tematyce

„Smaki Dziedzictwa 2021 – Kaszubski stół...” w dniach 11‒12 września
2021 r. w parku kulturowym w Rzucewie oraz w krokowskim zamku.
Organizatorzy: Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Gminie Puck,
Towarzystwo Upiększania Miasta
Pucka, Fundacja „Europejskie Spotkania – Kaszubskie Centrum Kultury” – Zamek Krokowa.
nn red
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Koncert

Dialog muzyczny z historią w tle
Missa pro pace (tł. msza
o pokój) to wydarzenie
muzyczne, które wpisało
się w cykliczny kalendarz
ważnych wydarzeń
na Kaszubach Północnych.
Koncert opiera się
o średniowieczny Graduał
Żarnowiecki będący
w posiadaniu Opactwa
Benedyktynek w Żarnowcu.
Tytuł „Missa pro pace”
nawiązuje do pierwszego
zdania księgi cysterskich
rękopisów z XV wieku.

W

tym roku blisko 50 twórców i wykonawców było
zaangażowanych w prezentację dzieła muzycznego szerokiej publiczności. Zorganizowano dwa wydarzenia: koncert
dialogowy w miejscowości Żarnowiec (15.08.2021) oraz Jastarnia
(18.08.2021).
Jako że inicjatorem tego projektu był ksiądz proboszcz parafii
w Żarnowcu Krzysztof Stachowski,
tegoroczna edycja miła charakter nostalgiczny i była poświęcona

Akordeonista Paweł Wiśniewski

jego pamięci. Na początku odbiorcy usłyszeli nagranie z 2019 roku,
w którym ksiądz Krzysztof określa Żarnowiec jako skarb duchowy
i materialny.
Nowością w tej edycji byli akordeon Paweł Wiśniewski oraz Rybacka Orkiestra Dęta z Jastarni.
Członkowie orkiestry dętej
z Jastarni pod wodzą kapelmistrza
Kazimierza Budzisza podołali sporemu wyzwaniu, gdyż na co dzień
wykonują inny rodzaj muzyki.
Warto podkreślić ogromny wkład

Chór Lutnia z Luzina

Na saksofonie Jakub Klemensiewicz

miejscowych artystów w wyjątkowy charakter tego wydarzenia.
Jakub Klemensiewicz od lat konsekwentnie podnosi swoje umiejętności, stając się osobowością muzyczną, rozpoznawalną nie tylko przez
lokalną społeczność. Artysta wielokrotnie podkreślał przywiązanie do kultury kaszubskiej, która
dostarcza mu wiele inspiracji. Jego
muzyczne dziedzictwo jest również ściśle związane z Jastarnią,
która zajmuje szczególne miejsce
w jego sercu.
Umiejętności doceniane są przez
lokalną społeczność, która tłumnie gromadzi się na koncertach.
Potwierdzeniem właściwego kierunku rozwoju jest zaproszenie
do udziału w tym projekcie.
Dużą wartością były spotkania
w ramach przygotowań i podczas
koncertów, integracja artystów,
parafian, turystów, Kaszubów.
Na wykonanie koncertu „Missa
pro pace” składają się elementy
mszy pozostające ze sobą w dialogu wokalno – instrumentalnym:
Introit, Kyrie, Gloria, Graduale, Alleluja, Credo, Offertorium,
Sanctus, Agnus Dei, Communio.
Eksperyment poszerza działanie
o improwizację muzyczną, interakcję z publicznością i zestawia łacinę z językiem kaszubskim.

Organizatorem wydarzeń była Fundacja Sedlaka
reprezentowana przez Aleksandrę Pitrę-Kox oraz Bodo Kox

Koncerty zgromadziły dużą publiczność

Dyrygentka Zofia Guz

Rybacka Orkiestra Dęta z Jastarni

„Missa Pro Pace” w aranżacji
Adama Diesnera, pod batutą Zofii
Guz wystąpili:
n n Barbara Lewicka – sopran
n n Tomasz Fopke – baryton
n n Jakub Klemensiewicz – saksofon
n n Patryk Dopke – organy
n n Paweł Wiśniewski – akordeon
n n Chór Lutnia z Luzina
n n Rybacka Orkiestra Dęta z Jastarni
n n Dagmara Olejarz – koncepcja
n n Aleksandra Pitra – Kox
– produkcja
n n Bodo Kox – współpraca.
nn LOT Kaszuby Północne,
fot. Andrzej Sipajło
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Gmina Jastarnia. Zaproszenie

Kabaret Nowaki na jastarnickiej scenie już
30 września z programem „Za granicą żartu”
Kabaret tworzą Adrianna
Borek, Kamil Piróg
i Tomasz Marciniak.
Połączenie energii
i kreatywności tych
trzech artystów tworzy
zupełnie nowatorską
jakość na polskiej scenie
kabaretowej.

Z

nani z wielu produkcji telewizyjnych m.in. Paranienormalni Tonight i Kabaret na żywo,
gospodarze Płockich Nocy Kabaretowych oraz Polskiej Nocy Kabaretowej, uczestnicy wszystkich największych telewizyjnych festiwali
kabaretowych.
Ich żywiołem są jednak występy na żywo i bezpośredni kontakt
z publicznością. To tu czują się jak
ryby w wodzie, bawiąc widzów w sposób nieskrępowany i spontaniczny.
Z chęcią podejmują się trudnej i ryzykownej rozmowy z publicznością,
co przeradza się we wspólną i niepowtarzalną zabawę.
Za granicą żartu to najnowszy
program Kabaretu Nowaki, w którym publiczność zostanie zabrana w daleką rozrywkową podróż.
Nowaki wznoszą kabaret w zupełnie

nowy, kosmiczny wręcz wymiar.
Daleko za granicą tego, co znaliście dotychczas znajdziecie zupełnie nowe skecze, premierowe postacie i śmiech jakiego jeszcze nie
zaznaliście.

Kabaret Nowaki wystąpi na hali
sportowej w Jastarni 30 września
o godz. 19.00. Bilety do nabycia
w biurze MOKSIR w Jastarni, przy
ul. ks. Stefańskiego 5 w cenie 15 zł.
nn MOKSiR Jastarnia

Gmina Jastarnia

Koncert Reggae w wykonaniu zespołu
Dża Dża Dziady
Po dwóch latach przerwy
w parku miejskim
w Jastarni ponownie wystąpił
przedstawiciel muzyki
rozrywkowej, czyli zespół Dża
Dża Dziady.

O

d początku koncertu panowała
przyjazna atmosfera, która idealnie wpasowała się w jego klimat. Muzycy zaprezentowali autorskie
utwory, których przekaz miał charakter
wolnościowy, nawoływał do tolerancji,
wzajemnego szacunku oraz samodzielnego myślenia.
Nie zabrakło również odniesień
do kwestii wiary. Oprócz warstwy tekstowej również muzycznie koncert przypadł do gustu odbiorcom. Wszystkie
instrumenty dobrze ze sobą współgrały i dobrze uzupełniały wokal. Odbiorcy usłyszeli takie utwory jak: „Zielone
Love”, „Ten stan” czy „Łąka”. Radosna atmosfera udzieliła się wszystkim

fot. MOKSiR Jastarnia

zgromadzonym w parku miejskim.
Podczas finałowego utworu do zespołu
spontanicznie dołączył słuchacz, który
zagrał na drumli i idealnie wzbogacił ten występ. Niedzielne, słoneczne

popołudnie w towarzystwie zespołu Dża
Dża Dziady upłynął pod znakiem radości, która od lat jest symbolem muzyki Reggae.
nn MOKSiR Jastarnia
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Społeczeństwo

Organizacje pozarządowe zjednoczone
W sobotę 10 lipca
we Władysławowie odbyło
się spotkanie o charakterze
integracyjnym liderek/ów
organizacji pozarządowych
z powiatu puckiego.

S

potkanie pn. „Czym chata bogata”
było okazją do bliższego poznania
poprzez wspólne śpiewy, taniec
czy pokaz kulinarny.
Wspólne mikrodziałanie było zwieńczeniem cyklu szkoleń, w którym wzięli
udział organizatorzy: Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Yacht Club
Rewa, Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy, Stowarzyszenie Aktywny Puck, Stowarzyszenie
Babnica oraz LOT Kaszuby Północne.

Od lewej Marcin Kuptz (Yacht Club Rewa), Alina Merchel
(Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy)
oraz Kacper Frąckowiak (Yacht Club Rewa)
fot. Barbara Mudlaff

nn LOT Kaszuby Północne

Pamiątkowe zdjęcie uczestników imprezy
fot. Sulisława Borowska

Gmina Jastarnia

Dzień Dziecka w środku lata
w parku miejskim
Co prawda międzynarodowy
Dzień Dziecka przypada 1
czerwca, ale każdy dzień w roku
jest dobry, by sprawić im radość.

M
Pamiątkowe zdjęcie uczestników imprezy
fot. Sulisława Borowska
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iejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Jastarni wyszedł
z takiego założenia i 12 sierpnia w parku miejskim przygotował moc
atrakcji dla najmłodszych.
Za całą oprawę opowiadał sprawdzony już Balonowy Twister. Zaprosił on dzieci do klocko-strefy W programie znalazły się m.in.: mega bańki
mydlane, przestrzenne klocki konstrukcje, koła dydaktyczne, ekrany
do malowania farbkami. Maxi wafle
czy mini warsztaty modelowania balonów. To właśnie balony były hitem tego
spotkania. Przybierały różne kształty,
np. pszczółek. Jak zwykle popularnością ciszyły się wata cukrowa i popcorn.
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Redaktor naczelna: Barbara Mudlaff
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Wśród dziewcząt królowały stylowe
warkoczyki.
Moc dobrej zabawy i wielu atrakcji
sprawiły, że na twarzach dzieci przez
cały czas gościł uśmiech. Twórcze spędzanie popołudnia sprawiło, że czas
szybko leciał, a wydarzenie trwało
do wieczora. Piękna pogoda, radosne
dzieci i Balonowy Twister, to idealny
przepis na dzień dziecka w środku lata.
nn MOKSiR Jastarnia
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