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Corocznie na początku czerwca miasto Pelplin obchodzi swoje święto – Dni Pelplina.
Wydarzenia to jest organizowane na pamiątkę wizyty św. Jana Pawła II w naszym
mieście. W tym roku impreza odbyła się w dniach 7-9 czerwca 2019 r. Wydarzeniu
towarzyszyły rozgrywki sportowe, gry, biesiada, występy dzieci, koncerty.

W pierwszym dniu 7 czerwca o godz. 9:00 na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole
Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie rozpoczęła się Basketmania – 11 edycja
Turnieju Koszykówki Ulicznej. Impreza ta miała charakter promujący koszykówkę
wśród dzieci i młodzieży. Głównym założeniem organizatorów było zwrócenie uwagi
na dyscyplinę, która staje się w mieście coraz bardziej popularna.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Pelplinie przeprowadziła IV edycję najpopularniejszej
akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”. Organizatorem akcji jest redakcja
miesięcznika Biblioteka w Szkole wraz z ponad 2000 bibliotek. 7 czerwca o 10.00
uczniowie z całej Polski czytali to, na co mieli ochotę. Symbolem wspólnej akcji jest
rekord w liczbie osób czytających w jednym momencie.

Wieczorem mieszkańcy oraz przybywający do Pelplina goście wzięli udział w
Biesiadzie z Orkiestrą Dętą, która rozpoczęła się o godzinie 18:00 na Targowisku
Miejskim. Podczas występu usłyszeliśmy bogaty repertuar muzyczny. Pelplińska
Orkiestra Dęta jest wizytówką naszej gminy, a jej rola w propagowaniu kultury
muzycznej wśród lokalnej społeczności jest nieoceniona. Dziękujemy wszystkim za
udział we wspólnym biesiadowaniu!

Sobota w Pelplinie upłynęła sportowo i koncertowo. Od godzin rannych na Stadionie
Miejskim w Pelplinie odbył się Bieg Papieski dla dzieci i młodzieży oraz Bieg Główny
na 10 km.

galeria - Bieg Papieski

O godzinie 16:00 spod Urzędu Miasta i Gminy Pelplin wyruszył barwny korowód,
który za Pelplińską Orkiestrą Dętą przeszedł głównymi ulicami miasta na targowisko
miejskie, gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła wraz z
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pelplinie Jakubem Zielińskim dokonali
uroczystego otwarcia tegorocznych Dni Pelplina. Wśród gości obecni byli: Poseł na
Sejm Małgorzata Chmiel, Poseł na Sejm Kazimierz Smoliński, Wiceprezydent ds.
Techniczno-Inwestycyjnych w Starogardzie Gdańskim Tadeusz Błędzki, Starosta
Tczewski Mirosław Augustyn, Burmistrz Gminy Skarszewy Jacek Pauli, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach Mirosława Moller,
Radny Powiatu Tczewskiego Jan Kulas.  

Kolejnym miłym punktem programu było uhonorowanie medalem „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Pelplin” Pani Krystyny Gierszewskiej oraz Pana Sławomira
Ossowskiego. Są to osoby, które prężnie działają na rzecz lokalnej społeczności, są
zaangażowani w sprawy miasta i poświęcają swój czas na rzecz innych.

Zostały również wręczone podziękowania policjantom oraz sportowcom.

Następnie pięknie zaprezentowały się dzieci ze szkolnych zespołów
folklorystycznych.

Wprowadzeniem do muzycznej części wieczoru były występy wokalne młodych
talentów z gminy Pelplin, które uczęszczają na zajęcia wokalne w Miejskim Ośrodku
Kultury w Pelplinie pod opieką Pani Małgorzaty Kornas.

Koncert Zespołu 2PLUS1 znanego z takich przebojów jak: „Chodź pomaluj mój
świat”, „Windą do nieba”, „Iść w stronę słońca”, „Wstawaj, szkoda dnia”, rozpoczął
muzyczną podróż w sobotni wieczór. Na widowni mogliśmy odczuć zadowolenie
osób starszych. Koncert znanego zespołu był dla nich powrotem do dawnych chwil,
a największe przeboje przypominały o latach młodości. Nie oznacza to jednak, że
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podczas festynu zabrakło młodzieży. 

Fantastyczny występ Kasi Cerekwickiej rozgrzał pelplińską publiczność. Z polskich
list przebojów usłyszeliśmy takie przeboje jak: „Na kolana”, „Bez Ciebie”, S.O.S.
Ciepły wieczór sprawił, że wokalistkę przyszło posłuchać wiele osób.

O godzinie 22:15 przed pelplińską publicznością zaprezentował się Grzegorz Hyży,
polski piosenkarz i autor tekstów, finalista trzeciej edycji X Factor. Jego hity „Pod
wiatr”, „Noc i dzień”, „Niech pomyślą, że to ja”, „Podatek od miłości”. 

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zarówno koncertu ze strony zespołu jak i
publiczności, która przybyła bardzo licznie tego wieczoru. Było to fantastyczne
show, okraszone wieloma efektami świetlnymi, solówkami na gitarach i klawiszach,
a także przez samego Grzegorza. 

Mogliśmy usłyszeć energiczne Niech Pomyślą, Że To Ja, Brak, single O Pani czy Noc i
Dzień, kilka spokojnych ballad. Publiczność z całych sił wyśpiewywała znane refreny
więc pewne było, że występ bis stał się kwestią kilku minut, na złapanie oddechu. I
już niczym się obejrzeliśmy, Grzegorz wbiegł na scenę by odśpiewać hit – O Pani.

 galeria - Dni Pelplina, sobota

W niedzielę, o godz. 15:00 na Górze św. Jana Pawła II odprawione zostało
Nabożeństwo Czerwcowe oraz program „Pięć minut dla św. Papieża Jana Pawła II” w
wykonaniu dzieci przedszkolnych oraz koncert zespołu Nieboskłonni z gościnnym
udziałem Natalii Niemen. Osobowość i głos artystki należą do jednych z najbardziej
charakterystycznych
i nietuzinkowych dzisiejszej muzyki polskiej.   

Dziękujemy za zaangażowanie pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie,
Pelplińskiemu Centrum Sportu, Miejskiej Bibliotece Publicznej, PELKOM Spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

galeria - Dni Pelplina, niedziela

To było niezapomniane wydarzenie. Do zobaczenia za rok…
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