
KALENDARZ  

GMINNYCH IMPREZ KULTURALNYCH 

W GMINIE PUCK 

2014 ROK 

 

10 stycznia               XXX Przegląd Zespołów Kolędniczych                                 Żelistrzewo 

Tradycja przeglądów kolędniczych w Gminie Puck sięga roku 1983. Wówczas z inicjatywy 

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury zorganizowano w Strzelnie przegląd o charakterze 

wojewódzkim. Od dziesięciu lat impreza organizowana jest przy współudziale Starostwa 

Powiatowego. Toteż swój udział w przeglądzie mają wszelkie zespoły kolędnicze z powiatu 

puckiego. W przeglądzie biorą udział zarówno zespoły wystawiające „Jasełka” jak i 

wszelkiego rodzaju widowiska związane z okresem bożonarodzeniowym i noworocznym na 

Kaszubach. 

12 stycznia            Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy                             Teren Gminy Puck 

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck jest koordynatorem akcji na szczeblu 

gminnym od 1998 roku. Co roku w około 17 miejscowościach odbywają się przeróżne 

imprezy artystyczno-rozrywkowe wraz ze zbiórkami, lub wyłącznie zbiórki publiczne. W 

terenie pojawia się zwykle 40 wolontariuszy. Akcja cieszy się znaczącym  powodzeniem. W 

roku 2014 zanotowano rekordową sumę zebranych pieniędzy -   39.673 zł. W sumie Gmina 

Puck od roku 1998 zebrała 455.253 zł. 

22 stycznia            Ferie z teatrem                                                                      Teren Gminy Puck 

Dzieci w gminie Puck swój wolny czas w ramach ferii zimowych spędzają zarówno na 

zajęciach rekreacyjnych w szkołach jak i w placówkach kultury. Spędzają je na świeżym 

powietrzu jak i w salach czy klubach kultury. Od wielu lat mają m.in. okazję spotkad się z 

profesjonalnym teatrem dla dzieci z Krakowa. Tamtejsze  Studio ART.-RE przedstawia w tym 

roku sztukę pt. „Śpiąca Królewna”. Spektakle odbyły się w : Gnieżdżewie, Starzynie, 

Leśniewie, Żelistrzewie, Łebczu i Celbowie. 

 01 marca             Wieczornica „Przeżyjmy to jeszcze raz…”. 

                               Uroczystośd Jubileuszowa 10.lecia Rady Gminnej 

                               Kół Gospodyo Wiejskich w Pucku                                        Żelistrzewo 

Koła Gospodyo Wiejskich na terenie Gminy Puck mają swą bogatą tradycję. Działa tutaj 20 

kół. Kilka lat temu niektóre z nich obchodziły Jubileusz 50.lecia swego istnienia. W celu 

koordynacji działaniem tego środowiska kobiecego 10 lat temu powstała Rada Gminna KGW. 



Oprócz kół z gminy Puck, skupia ona również koła z Władysławowa i dwa koła z Gminy 

Krokowa. W uroczystości wezmą udział delegacje poszczególnych kół, przedstawiciele władz 

paostwowych, samorządowych, sponsorzy oraz przedstawiciele instytucji ściśle 

współpracujących z kołami gospodyo wiejskich. Impreza będzie niejako „kalejdoskopem 

wydarzeo z ostatnich lat”  ma pozwolid „przeżyd jeszcze raz…” wspaniałe, wspólne chwile 

pao w ostatnim dziesięcioleciu.  

04 marca           Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej – eliminacje gminne      Strzelno 

Konkurs ma na celu popularyzację polskiej literatury pięknej a także kształtowanie 

wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej. Adresowany jest do szkół podstawowych i 

gimnazjalnych w gminie. W konkursie z reguły uczestniczą najlepsi recytatorzy z wszystkich 

szkół. Najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych reprezentują gminę w eliminacjach 

powiatowych. 

08 kwietnia      Konkurs Recytatorski „Rodnej Mowy” – eliminacje gminne   Połczyno 

Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego 

oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Adresowany jest do osób, które maja potrzebę 

artystycznej wypowiedzi w języku swoich przodków, przede wszystkim ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. Otwarty jest również na młodzież starszą i dorosłych. 

11 kwietnia      Przegląd Teatrów Szkolnych                                                 Żelistrzewo 

Tradycja organizowania przeglądów teatrów szkolnych trwa w gminie od roku 1988. Impreza 

umożliwia dzieciom zaprezentowania ich zdolności aktorskich oraz uczestnictwo w zabawie 

w teatr. Cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem. Co roku spotyka się kilkanaście 

zespołów teatralnych, zarówno w formie „żywego planu” jak i teatru lalkowego. Niektóre 

szkoły przygotowują spektakle w języku kaszubskim. Najlepsze grupy teatralne reprezentują 

gminę w konkursach wyższego szczebla. 

03 maja         X Obchody 3-Majowe. Spotkanie z Pieśnią Maryjną. 

                        Wystawa „Madonny Polskie”                                               Żelistrzewo 

Celem imprezy jest uczczenie 223.rocznicy Konstytucji 3 Maja, pielęgnowanie pięknych 

tradycji śpiewania pieśni Maryjnych, jako czynnika pobudzającego nasze religijne i 

patriotyczne uczucia. W części koncertowej biorą udział chóry oraz zespoły wokalne z terenu 

powiatu puckiego i nie tylko… Tradycyjnie imprezie towarzyszy wystawa fotograficzna 

„Madonny Polskie” i „Madonny Europy”. Przewiduje się również wystawę figurek Matki 

Boskiej pn. „Opiekunki naszych rodzin” pochodzących z rodzin żelistrzewskich. 

07 maja        Przegląd Muzyki Szkolnej                                                          Żelistrzewo 

Podobnie jak teatr, również muzyka szkolna w formie przeglądów gminnych organizowana 

jest na tutejszym terenie od roku 1988. Celem imprezy jest rozwijanie wśród młodego 



pokolenia zamiłowania do muzyki jako kulturalnej formy rozrywki i wypoczynku. Przegląd 

również stwarza okazję do twórczego stylu życia. Występują różnego rodzaju zespoły, duety 

wokalne jak i soliści. Utwory mogą byd prezentowane zarówno polskie jak i kaszubskie. 

Impreza cieszy się wielkim powodzeniem. Na gminnej estradzie prezentują się artyści 

niemalże ze wszystkich szkół. 

13 maja         Podsumowanie XVII Konkursu Literackiego „Błękitna Struna”      Żelistrzewo 

Konkurs – organizowany wspólnie przez OKSiT w Gminie Puck oraz Bibliotekę Miejską w 

Pucku - przeznaczony jest dla wszystkich mieszkaoców Ziemi Puckiej, którzy nie należą do 

związków twórczych, a pragną spopularyzowad własną twórczośd. Uczestnicy konkursu 

nadsyłają dwa wiersze lub jedno opowiadanie o dowolnej tematyce, dotychczas nie 

publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach. Organizatorom zależy, aby chod 

jeden tekst dotyczył nadmorskiej krainy. 

16 maja     Podsumowanie „Bielawy’2014” – kaszubskiego konkursu literackiego  Mechowo 

 Celem konkursu jest kreowanie kaszubskiej twórczości artystycznej oraz uczczenie pamięci 

Jana Drzeżdżona – znakomitego pisarza kaszubskiego rodem z Domatowa (Gmina 

Puck).Konkurs poetycki ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyd wszyscy poeci 

piszący po kaszubsku. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie 1-3 wierszy po kaszubsku, 

dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach. Uczestnicy konkursu po 

oficjalnej uroczystości spotykają się na wspólnej modlitwie przy grobie śp. Pisarza. 

20-21 maja   Gimnazjalne Warsztaty Plastyczne                                           Mechowo 

Warsztaty adresowane są do najlepszych artystów plastyków ze szkół gimnazjalnych Gminy 

Puck. Celem warsztatów jest odkrywanie własnej indywidualności, rozwijanie fantazji i 

kreatywności. Kształcenie osobistej wypowiedzi plastycznej. Warsztaty maja charakter 

plenerowy. Po wykonaniu zadao, artyści wyrażają własne poglądy co do swoich prac. 

29 maja         XI  Gminny Festiwal Kultury Szkolnej. 

                         Podsumowanie konkursów wystawienniczych.                  Żelistrzewo 

Głównym celem imprezy jest podsumowanie konkursów wystawienniczych adresowanych 

do szkół Gminy Puck z zakresu: plastyki, fotografiki i twórczości ludowej. Podczas festiwalu 

omawia się dorobek kulturalny szkół w poszczególnych dyscyplinach. Na scenie prezentują 

się laureaci przeglądów szkolnych z ostatniego roku szkolnego. Impreza ma charakter galowy 

z uroczystym tortem okolicznościowym włącznie. 

08 czerwca         Gminne Obchody Święta Ludowego                                    Leśniewo 

W Gminie Puck uroczystości odbywają się od 2001 roku. Impreza odbywa się tradycyjnie w 

Leśniewie, miejscowości, która jako jedyna w gminie posiada amfiteatr, funkcjonuje też tutaj 

najlepsza placówka kultury – według rankingu przeprowadzanego przez OKSiT w Gminie 



Puck. Celem imprezy jest: uczczenie tradycyjnego święta Polskiej Wsi, popularyzowanie 

ludycznych form wypoczynku, jako sposobu integracji społeczności wiejskiej, prezentacja 

dorobku artystycznego Gminy Puck. W programie znajdują się  występy orkiestry dętej, 

zespołów folklorystycznych, muzycznych, prezentacje twórczości ludowej, stoiska z kuchnią 

regionalną. Tradycyjnym elementem jest też Turniej Wsi o Puchar Święta Ludowego. W 2013 

roku w ramach pokazu, wystąpił rekordzista Polski w cięciu drewna w kategorii 

„Timbersports” Jacek Groenwald – mieszkaniec Połczyna. 

Czerwiec         Pucki Salon Artystyczny                                                                Puck 

 

29 czerwca     „Na cysterskim szlaku… Koncert muzyki dawnej”                 Starzyno 

Impreza odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Puck. Organizatorem spotkania jest OKSiT 

w Gminie Puck, gospodarzem Parafia Św. Archanioła w Starzynie. Celem koncertu jest m.in. 

promocja szlaku cysterskiego przebiegającego m.in. przez Starzyno oraz popularyzacja 

muzyki dawnej w gminnej społeczności. 

13 lipca         Festiwal Pieśni Kaszubskiej. Kaszëbsczé  tóne nad Môlim Mòrză”   Swarzewo 

Celem imprezy jest promocja kultury kaszubskiej oraz integracja kaszubskiego środowiska 

artystycznego. Występują m.in: chóry, zespoły folklorystyczne, zespoły rodzinne. Każdy 

zespół prezentuje trzy utwory w języku kaszubskim w tym jeden o treści Maryjnej – w 

ramach kultu Matki Boskiej Swarzewskiej. Podczas festiwalu przyznaje się nagrodę Grand 

Prix „Bursztynowego Skowronka” 

19 lipca           Festyn „Jagodobranie”                                                          Domatówko 

Będzie to już trzecie „jagodobranie” w tej wsi. Inicjatorem oraz głównym organizatorem 

imprezy jest miejscowe Koło Gospodyo Wiejskich. Współpraca: sołectwo Domatówko, OKSiT 

w Gminie Puck, Biuro Powiatowe ODR w Pucku oraz Nadleśnictwo Wejherowo. Celem 

imprezy jest promowanie walorów przyrodniczych lasów jako źródła zdrowej żywności dla 

człowieka. Oprócz występów artystycznych program imprezy obejmuje liczne konkursy o 

jagodach i o lesie. Wśród stoisk można skorzystad ze smakowitych wyrobów jagodowych. 

02 sierpnia       Festyn Folklorystyczny „Figle Gnieżdżewskich Gburów”      Gnieżdżewo 

Festyn odbywa się z inicjatywy  mieszkaoców Gnieżdżewa przy współpracy OKSiT w Gminie 

Puck. Tradycyjnie, imprezie towarzyszy szerokie zainteresowanie mieszkaoców gminy i 

turystów. Gnieżdżewo, jako wieś słynąca z wielu legend (spisanych przed wojną przez 

folklorystę ze Strzelna Jana Patocka), postanowiło od kilku lat nad swoim słynnym stawem 

inscenizowad  legendarne dzieje swoich przodków. Barwne i pełen humoru widowisko 

zwykle przyjmowane jest z wielkim aplauzem. Impreza jest dwu częściowa. Tuż po 

widowisku, wszyscy uczestnicy imprezy ruszają w uroczystym orszaku przez wieś, na łąkę 



jednego z tutejszych rolników (tuż przy zagrodzie) aby… „utopid złowionego węgorza”, 

osądzonego na śmierd za zjedzenie śledzi w stawie. Radośd z „zatopionego” węgorza 

potęgowana jest wesołą muzyką, taocami i licznymi konkursami. Nie brakuje nawet „grania 

na bele czym…” 

15 sierpnia              Święto Chleba                                                                    Sławutowo 

Organizatorami imprezy są: OKSiT w Gminie Puck oraz sołectwo Sławutowo. Jej celem jest 

kultywowanie tradycji związanych z pieczeniem chleba na kaszubskiej wsi w Gminie Puck. 

Festyn odbywa się na placu przy piecu „ogrodowym” wybudowanym specjalnie w 2006 roku, 

który ma nie tylko przypominad dawne dzieje, ale i służyd mieszkaocom i turystom w 

bezpośrednim wypieku chleba jak za dawnych lat… Program uroczystości obejmuje: mszę św. 

z poświęceniem ziół i płodów rolnych (z okazji Matki Boskiej Zielnej), pieczenie chleba i jego 

degustacja ze swojskim masłem, wyrobionym na oczach ludzi, w ramach konkursu. Panie z 

KGW tradycyjnie startują w konkursie wykonywania bukietów zielnych z kwiatów i ziela. 

Wszystkiemu towarzyszy oprawa muzyczna zespołów ludowych i nie tylko… 

24 sierpnia            Dożynki Gminy Puck                                                             Mrzezino 

Ta tradycyjna impreza jest  nie tylko „Świętem Rolnika” w Gminie Puck, ale i znakiem pełnej 

integracji i ukazaniem aktywności społecznej wiejskich środowisk. Ponad 20 sołectw w 

uroczystym korowodzie prezentuje swoje piękne wieoce dożynkowe. W tym momencie 

prezentowany jest również dorobek społeczny jak i wszelkie walory kulturowe 

poszczególnych miejscowości. Integralną częścią uroczystości jest msza św. w intencji 

rolników. Jak każe tradycja, starostowie dożynek wręczają chleb gospodarzowi gminy – 

Wójtowi. Po poświęceniu, ten, wraz z innymi przedstawicielami władz dzieli się nim ze 

społeczeostwem. W części artystycznej prezentują się najlepsi artyści gminy i nie tylko… 

Stałym elementem dożynek jest występ „Gwiazdy Wieczoru”. Na oczach szerokiej 

publiczności toczą się potyczki pomiędzy sołectwami w ramach Dożynkowego Turnieju Wsi. 

W ramach tegoż, oceniane są również wieoce dożynkowe. Najlepsi są nagradzani przez 

Wójta Gminy. Dożynki są również okazją do uhonorowania odznaczeniami najlepszych 

rolników jak i podsumowania konkursu „Piękna Wieś” 

13-14 września        Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego                  Rzucewo 

Współorganizatorami imprezy są: Muzeum Archeologiczne w Gdaosku, OKSiT w Gminie Puck 

oraz sołectwo Rzucewo. Impreza odbywa się na terenie nowo powstałego Parku 

Kulturowego Osady Łowców Fok nad brzegiem Zatoki Puckiej, miejscu gdzie zamieszkiwała 

ludnośd już w epoce kamienia. Program imprezy obejmuje m.in.: wystawy archeologiczne, 

pokazy warsztatów, narzędzi i broni łowców fok z epoki kamienia, turnieje w rzucaniu 

oszczepem za pomocą miotacza z epoki kamienia, występy zespołów i prezentacja twórców 

ludowych. Nie zabraknie także kuchni regionalnej miejscowego Koła Gospodyo Wiejskich. 

21 września            Święto Ziemniaka                                                                Celbowo 



Celem imprezy jest integracja społeczności lokalnych wokół tradycji świętowania płodów 

rolnych. W tym przypadku – ziemniaka, jako rośliny towarzyszącej nam codziennie, będącej 

źródłem nie tylko naszego pożywienia, ale i życia kulturowego. Festyn odbywa się w 

„zagłębiu ziemniaka” gdzie funkcjonuje Oddział Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka. 

Firma ta też jest współorganizatorem święta, wspólnie z miejscowym KGW i OKSiT w Gminie 

Puck. Uczestnicy festynu maj okazję zobaczyd m.in.: „paradę ziemniaczaną”, dorodne okazy 

ziemniaczane, wystawę ziemniaka, wystawę sprzętu do kopania ziemniaków począwszy od 

zwykłego haka do kombajna ziemniaczanego. Występom artystycznym towarzyszą 

ciekawostki o ziemniaku jak i konkursy gdzie głównym „bohaterem” jest ziemniak. 

28 września       Swiăto Brzadë (Święto Owoców)                                           Werblinia 

Werblinia słynie z sadów przydomowych, stąd miejscowe panie z KGW postanowiły dwa lata 

temu uhonorowad ten fakt „Świętem Owoców”. Przy współpracy z OKSiT w Gminie Puck 

również i w tym roku odbędzie się kolejne spotkanie w iście owocowym klimacie i 

biesiadnym nastroju. Celem imprezy jest ukazanie walorów sadowniczych wsi, integrowanie 

społeczności lokalnej oraz popularyzowanie owoców jako źródła zdrowia, urody i witalności. 

Program imprezy będzie całościowo temu podporządkowany. 

08 października        Podsumowanie Konkursu „Poznajemy naszą Małą Ojczyznę”  Połczyno 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Puck. 

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowao problematyką swojej Małej Ojczyzny 

(miejscowości zamieszkania), budzenie postaw szacunku wobec dziedzictwa kultury lokalnej i 

piękna kaszubskiej przyrody a także poszukiwanie walorów kulturowych i przyrodniczych 

okresu letniego w lokalnym środowisku. Konkurs polega na tym, iż grupy 2-osobowe 

młodych badaczy-filmowców, przygotowują film (10 minutowy) przedstawiający 

charakterystykę życia codziennego mieszkaoców w okresie letnim oraz ukażą letnie walory 

przyrodnicze wsi i okolicy, piękno natury. 

12 października      Inauguracja Roku Kulturalnego.  

Podsumowanie „Klubowego Bursztynowego Lauru”                                  Żelistrzewo  

Impreza inauguruje bogaty cykl działao kulturalnych w Gminie Puck na rok 2014/2015. W 

uroczystości biorą udział władze samorządowe gminy i sołectw, twórcy życia kulturalnego w 

gminie, sponsorzy. Podczas uroczystości następuje podsumowanie całorocznej działalności 

placówek kultury. Zwycięska placówka otrzymuje  trofeum „Klubowy Bursztynowy Laur”. 

Jednocześnie artyści poszczególnych klubów i domów kultury prezentują programy w 

ramach „Klubowych Konfrontacji Artystycznych” poświęconych twórczości pisarzy 

kaszubskich. Podczas spotkania można również zobaczyd kroniki klubowe, zawierające obraz 

życia kulturalnego w środowiskach lokalnych gminy Puck. 

19 października       VIII  Rodzinny Turniej Wsi                                                    Rekowo Górne 



Już po raz ósmy spotkają się w gminie rodziny, które będą reprezentowały swoje sołectwa w 

potyczkach rekreacyjnych. Celem imprezy jest popularyzowanie aktywności ruchowej i 

zdrowego stylu życia w rodzinach naszych środowisk lokalnych. Rodzina składa się z rodziców 

oraz dziecka lub dwoje dzieci do lat 13. Każda drużyna startuje w dziesięciu różnych 

konkurencjach zwykle o charakterze widowiskowym i zabawowym.  Co roku częśd 

konkurencji się zmienia. Po zmaganiach rekreacyjnych rodziny siadają do poczęstunku  przy 

wspólnym… rodzinnym stole. Tradycją już jest, iż kolejny turniej odbywa się w miejscowości 

zwycięskiej drużyny. Oznacza to, iż w roku 2013 zwyciężyła rodzina z Rekowa Górnego. 

26 października       Na cysterskim szlaku… Koncert muzyki dawnej.            Mechowo 

Cykliczna impreza, odbywająca się dwa razy w roku, pod patronatem Wójta Gminy Puck. 

Organizatorem spotkania jest OKSiT w Gminie Puck, gospodarzem Parafia  pw.Św. Św. 

Jakuba i Mikołaja w Mechowie. Celem koncertu jest m.in. promocja szlaku cysterskiego 

przebiegającego m.in. przez Mechowo oraz popularyzacja muzyki dawnej w gminnej 

społeczności. 

09 listopada      Dzieo Gęsi                                                                                   Strzelno 

Impreza organizowana przez miejscowe KGW przy współpracy z OKSiT w Gminie Puck. 

Spotkanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ma ono charakter biesiadny. Każdy z 

uczestników spotkania – siedząc przy długim stole - może sobie zamówid jadło z gęsi  w 

różnych postaciach. Nie brakuje „obony”, „czerniny”, pierśnika czy innych przysmaków. Gęś 

jest „bohaterką” imprezy. Oprócz poczęstunku, także występy, konkursy mają „gęsi” 

charakter. Również śpiewane wspólnie piosenki mają często gęsi „pierwiastek”. Imprezę 

prowadzi… ten, który ją wymyślił – Józef Roszman (znany gawędziarz kaszubski z 

Gnieżdżewa. 

11 listopada                   Gminne Obchody Święta Niepodległości                   Zdrada 

Już tradycyjnie, wszelkie uroczystości o charakterze patriotycznym w gminie Puck odbywają 

się w Zdradzie przy pomniku Antoniego Abrahama – Trybuna Kaszubów, walczący o wolnośd 

Kaszubów w jedności z odrodzoną Ojczyzną. Msza św., występy artystyczne o charakterze 

patriotycznym oraz składanie kwiatów pod pomnikiem Abrahama, to stałe elementy 

corocznych obchodów.  

23 listopada               XIX Turniej Kół  Gospodyo Wiejskich                            Żelistrzewo 

Tradycje turniejowe KGW w Gminie Puck sięgają 1996 roku. Wówczas w miejscowości Łebcz 

spotkało się pięd kół. Impreza była tak owocna, że zainspirowała inne powiaty, w wyniku 

czego od  2004 roku organizowane są Wojewódzkie Turnieje Kół Gospodyo Wiejskich. 

Tymczasem na kolejnych turniejach Ziemi Puckiej startuje już około dwadzieścia kół. Celem 

imprezy jest aktywizowanie i integrowanie kobiet wiejskich do przemian społeczno-

gospodarczych, promocja działalności  KGW na rzecz środowisk lokalnych oraz 



popularyzowanie ciekawych form kulturalnego spędzania czasu wolnego na wsi. W klimacie 

wielkiej biesiady i wesołej zabawy, kobiety rywalizują w konkursach artystycznych, 

kulinarnych, wystawienniczych – promujące przede wszystkim kaszubską i lokalna kulturę 

swoich środowisk. 

07 grudnia         XX Spotkanie Rodzin Muzykujących                                    Strzelno 

W roku 1995, właśnie w Strzelnie zrodził się pomysł organizowania spotkao rodzin 

muzykujących. Od tego czasu, co rok, w różnych miejscowościach gminy Puck spotykają się 

rodziny, aby publicznie prezentowad swoje umiejętności muzyczne i wokalne. W 

spotkaniach, które cieszą się szerokim zainteresowaniem publiczności, co roku bierze udział 

około dziesięd rodzin, również spoza gminy Puck. Spotkania te, oprócz walorów 

integracyjnych to środowisko, również w piękny sposób popularyzują imprezy biesiadne, 

ucząc czerpania radości ze wspólnego śpiewania. Jedyną rodziną, która występowała do tej 

pory każdorazowo, to rodzina Jana Stromskiego ze Strzelna. 

14 grudnia       Wieczór Bożonarodzeniowy Gminy Puck                           Żelistrzewo 

Impreza adresowana jest do samorządowców gminnych, lokalnych, twórców kultury, 

dyrektorów placówek oświatowych, sponsorów – wszystkich, którzy współtworzą kształt 

życia społecznego w gminie Puck. To doroczne przedświąteczne spotkanie, wokół 

symbolicznego opłatka w kręgu regionalnej kultury… Program spotkania obejmuje przede 

wszystkim występy zespołów  gminnych z repertuarem kolędniczym. 

 

 

 

 

 

 

 


