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Nie wyobrażamy sobie Świąt Wielkanocnych bez pisanek,  

dlatego w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie już od 1974 roku 

kultywowana jest tradycja malowania jajek metodą batikową. 

Tradycja została zapoczątkowana przez panią Katarzynę Staroszak, 

dzisiaj już emerytowaną bibliotekarkę. 

- Metoda ta polega na nanoszeniu na skorupkę, za pomocą drewnianego 

patyczka zakończonego szpilką, rozgrzanym woskiem dowolnego wzoru. 

Sposób z woskiem jest ciekawy, ale trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. 

Następnie jajka zanurzane są w kolorowym barwniku i mamy gotowe 

pisanki - mówi Krystyna Podraża, dyrektor Biblioteki Gminnej  

w Trzebielinie. 

 

  Jak co roku to biblioteczne przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością. 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  

na tradycyjne malowanie jajek metodą batikową: 

 1 kwietnia od 1100 do 1700 do Filii bibliotecznej w Suchorzu 

 2 i 3 kwietnia od 1000 do 1600 do Biblioteki Gminnej w Trzebielinie. 

 

  

 

 

3 0 . 0 3 . 2 0 1 5  R O K  2 0 1 5 ,  N U M E R  5  

WIEŚCI 

TRZEBIELIŃSKIE 



S T R .  2  

„12 maja 1965 r. 

odbyło się spotkanie 

autorskie z p. Haliną 

Snopkiewicz  

w bibliotece” 

 

Z kroniki biblioteki 

Z historii... 
Poborowo – niewielka wieś położona na wschód od Trzebielina, nad rzeką Rybiną. 

Wieś ta należy do najstarszych posiadłości Puttkamerów. Pierwsze wzmianki o pała-

cu pochodzą z połowy XVI wieku. W dokumencie z 1523 roku jako właściciela  

wymieniono Marcusa von Puttkamera. Początki folwarku sięgają XVI wieku. Wtedy 

w jego skład wchodziły budynki młyna, stodoły, potem tartak. Pod koniec XVIII  

wieku obok powstał folwark Owczary. Oba były zarządzane przez jednego właścicie-

la. Po 1945 roku cały majątek przejął Skarb Państwa i oddał PGR Poborowo.  

W 1961 roku pałac został wpisany do rejestru zabytków. 

Zabytki: 

 Pałac z XVIII wieku ( na kamienno-ceglanej podmurówce, trójkondygnacyj-

ny), z wyposażeniem barokowym; remontowany w połowie lat 80. XX w., 

 Park krajobrazowy z XIX wieku; 

 Zabudowania gospodarcze z końca XIX wieku. 

Źródło: Powiat bytowski —  Ilustrowany przewodnik krajoznawczy Jarosław Ellwart 

Rok 1965 

 

 12 maj -  spotkanie z p. Haliną Snopkiewicz. 

 1 październik - spotkanie z dziennikarką  

Głosu Koszalińskiego p. Stefanią Zajkowską. 

 23 październik - uroczyste otwarcie roku kultur.-oświat. 1965/66 

 7 listopad - zorganizowano akademię  z okazji 48 rocznicy Rewolucji  

Październikowej. 

 4 grudzień - spotkanie społeczności lokalnej z redaktorem Głosu Kosza-

lińskiego p. Kubikiem 

 12 grudzień - otwarcie Uniwersytetu Powszechnego, którego kierowni-

kiem jest bibliotekarka 

Przez cały rok prowadzone były dla dzieci wieczory bajek. Stan księgozbioru 

na dzień 31.12. wynosi 3941 woluminów, czytelników 535. Wypożyczeń ogół. 

6169 książek. Średnia wypożyczeń na jednego czytelnika wynosi 11,5 książki. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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Pamiętny dzień 11 listopada 1918 roku skupił w sali widowiskowej w Trzebielinie wielu mieszkań-

ców naszej gminy. Wszyscy obecni, władze gminy oraz przedstawiciele różnych instytucji, organiza-

cji i środowisk przybyli, aby świętować 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Obchody Święta otworzył  Bieg Niepodległości wzdłuż ścieżki rekreacyjnej przy jeziorze Trzebielińskim. 

Uczestniczyli w nim uczniowie Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie podzieleni na trzy  

plemiona Kargule, Pawlaki i zaradne Nowaki wraz z nauczycielem panem Tomaszem Kubiakiem, którzy 

zachęcali mieszkańców do udziału w biegu. 

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 1500, w sali widowiskowej w Trzebielinie, wspólnym  

odśpiewaniem hymnu państwowego. Świętowaniu towarzyszyły wymowne symbole: biało-czerwona flaga 

i biało-czerwone kotyliony, które gimnazjaliści przypinali gościom. 

 

Po odśpiewaniu hymnu swoje przywiązanie do Ojczyzny wyraziła  

młodzież z Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie.   

W prezentacji multimedialnej pn. „Wolność jest w nas” młodzi ludzie 

przedstawili dzieje Polski i losy Polaków na przestrzeni dziejów,  

począwszy od  zaborów, poprzez I wojnę światową, pamiętny rok 1918, 

II wojnę światową, aż do roku 1989, nawiązując tym samym do przypa-

dającej w tym roku 25. rocznicy zwycięstwa obozu „Solidarności”  

w wyborach 4 czerwca 1989 roku. Prezentacji towarzyszyły  krótkie 

utwory poetyckie przedstawiające drogę naszego kraju do wolności. Nad całością przedstawienia czuwała 

pani Anna Kowalczyk. Była to ciekawa lekcja historii, czasami bolesna, ale jakże dumna i podniosła.  

 

Następnie na  scenie z najpiękniejszymi 

pieśniami żołnierskimi i patriotycznymi 

zaprezentował się  Wojskowy Zespół  

Wokalny „Wiarusy” ze Słupska, który 

podbił serca publiczności. Znane i lubiane 

melodie żołnierskie śpiewała cała sala. 

Występ zespołu został nagrodzony owacja-

mi na stojąco. Na zakończenie uroczysto-

ści podziękowano zebranym za wspólne 

uczczenie tego jakże ważnego dla każdego 

Polaka święta narodowego i zaproszono na słodki poczęstunek nawiązujący do tradycji związanej z Dniem 

Świętego Marcina. Organizatorami gminnych obchodów Święta Niepodległości była Biblioteka Gminna  

w Trzebielinie i Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie.    

 

 

 

 

 

 

 

96. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości  
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Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Miszewie 

24 stycznia 2015 roku odbyło się  

uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Miszewie. 

Mieszkańcy gminy licznie przybyli, by zobaczyć wyremontowany obiekt. 

Na remont świetlicy gmina Trzebielino otrzymała dofinansowanie  

w kwocie 25 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  

w ramach tzw. „Małych projektów”). Koszt remontu (po przetargu)  

wyniósł 122 560,16 zł. Inwestycja przebiegała w ramach projektu 

pt. Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej w Miszewie pod potrzeby 

organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych poprzez remont i modernizację sali 

głównej, pomieszczenie gospodarczego i wc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości towarzyszyły przemówienia gości. Jako pierwszy głos zabrał pan Tomasz 

Czechowski, wójt gminy Trzebielino, który wyraził swoją radość z inwestycji i złożył 

podziękowania wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizacje tego przedsię-

wzięcia. Następnie pan Andrzej Grzybowski, przewodniczący Rady Gminy Trzebielino, 

przedstawił krótką historię powstania świetlicy, wspomniał pierwszych budowniczych 

świetlicy Pana Henryka Piekarskiego i panią Ewę Wyraz, zaś pani Krystyna Podraża,  

dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie, zachęcała mieszkańców, by w tym miejscu 

aktywnie rozwijali życie społeczno-kulturalne. Oprócz miłych słów, podziękowań  

i gratulacji, był także  prezent- w postaci telewizora, który został przekazany na ręce pani 

Haliny Drobińskiej- sołtys Miszewa, który ma służyć całej lokalnej społeczności.  

Uroczystość uświetnił występ Zespołu wokalno-instrumentalnego pod dyrekcją pana 

Wiesława Mijewskiego. Występ składał się z dwóch części: kolędowej i karnawałowej. 

W części kolędowej znalazły się znane wszystkim kolędy polskie i nie tylko oraz pasto-

rałki, zaś w drugiej piosenki takie jak chociażby: Czarny Alibaba, Nikt na świecie  

nie wie, Ekologiczny blues, Biały krzyż. Koncert prowadził Wiesław Mijewski. Występ 

Zespołu ogromnie podobał się publiczności, która nagradzała młodych artystów gromki-

mi brawami. Ten świetny Zespół powstał w ramach projektu pt :”Utworzenie na terenie 

Gminy Trzebielino zespołu wokalno-instrumentalnego w celu kultywowania miejsco-

wych tradycji i zwyczajów”. Zespołowi życzymy kolejnych równie udanych występów,  

a świetlicy w Miszewie, by była miejscem, które sprzyja integracji, inspiruje do działań  

i w którym bije serce lokalnej społeczności.  

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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Dnia 10 stycznia 2015r przy Sali Widowiskowej w Trzebielinie odbyła się 

akcja pt. „Gwiazdkowa Niespodzianka”. To międzynarodowe przedsię-

wzięcie polega na obdarowywaniu dzieci paczkami, które pochodzą  

od darczyńców dobrej woli z całego świata. Udało się obdarować ok. 70 

dzieci i 20 młodych sportowców z UKS „Gladiator”. Na pamiątkę tej miłej 

akcji przy Bibliotece w Trzebielinie prowadzimy nabór młodych talentów 

aktorskich do grupy teatralnej, która 

swoimi występami uświetni niejedną 

imprezę okolicznościową. Serdecznie 

zapraszamy. Tegoroczna Gwiazdkowa Niespodzianka mogła się  

odbyć dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z Chrześcijańskiego 

Ośrodka TEEN CHALLENGE w Broczynie i Łękini oraz UKS 

„GLADIATOR” przy Gimnazjum w Starkowie, pracowników GOPS 

oraz dzięki udostępnieniu Sali widowiskowej przez Bibliotekę  

Gminną w Trzebielinie. 

Funkcjonariusze Straży Gminnej 22 stycznia 2015r. odwiedzili Szkołę Podstawową  

w Trzebielinie, gdzie odbyło się spotkanie z uczniami klas I, II, III i VI. W związku z noweliza-

cja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym strażnicy poinformowali uczniów, że wszystkie osoby 

poruszające się po zmroku poza terenem zabudowanym zobowiązane są do noszenia elementów 

odblaskowych, które mają poprawić ich widoczność na drodze, a co za tym idzie ogromnie 

wpłynąć na polepszenie ich bezpieczeństwa. Wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w spotka-

niu otrzymali opaski odblaskowe samozaciskowe i zostali zobligowani do ich noszenia. 

 Podczas spotkania poruszono również inne aspekty bezpiecznego poruszania się  

po drogach, a także kwestię odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne. Wyjaśniono jakie 

czyny można uznać za zabronione i z jakimi przypadkami demoralizacji możemy się spotkać 

wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie wiadomości przedstawiono w formie prezentacji multime-

dialnej co ułatwiło dzieciom przyswojenie wiedzy, jednak największym zainteresowaniem  

cieszyło się zadawanie pytań strażnikom z zakresu funkcjonowania jednostki jak i zaprezento-

wanie przez funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego będących na wyposażeniu 

Straży Gminnej w Trzebielinie. 

 Straż Gminna odwiedza uczniów 
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Motywem do napisania wniosku „Od smyka do czytelnika 2. edycja” było duże zainte-

resowanie dzieci, nauczycieli i rodziców 1. edycją tego projektu. Toczył się on równo-

rzędnie w dwóch placówkach: w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie  

i w Filii bibliotecznej w Suchorzu. W projekcie uczestniczyły przedszkolaki  

z oddziałów przedszkolnych w Suchorzu i Trzebielinie. Głównym  

celem projektu było promowanie czytelnictwa od najmłodszych lat 

oraz zainteresowanie książką. Służyły temu spotkania czytelnicze  

z dziećmi, które staraliśmy się przygotować tak, aby były atrakcyjne 

dla nich, a czas czytania łączył się z pozytywnymi emocjami oraz do-

brą zabawą. Zależało nam też, aby dzieci kojarzyły bibliotekę jako 

miejsce bezpieczne, przyjazne i ciekawe. Służyły temu różnorodne  

formy pracy: zabawy muzyczne, ruchowe, prace  plastyczne, zagadki,  

zabawy paluszkowe, zabawy z chustą animacyjną, zajęcia kulinarne, 

rozmowa, piosenka, bajka czy spotkania z ciekawymi ludźmi, poga-

danki o zdrowym odżywianiu, dobrych manierach przy stole  

czy zasadach higieny. W trakcie realizacji projektu gościliśmy także 

rodziców dzieci. W projekcie wzięło udział 334 przedszkolaków.  

Łącznie w ramach projektu odbyło się 16 takich spotkań, a oto ich 

tematyka: zajęcia integracyjne z chustą animacyjną, smyk  

w bajkowej krainie, świętowanie 88. urodzin Kubusia Puchatka, 

smyk poznaje ciekawy zawód - strażak, smyk - mały smakosz,  

spotkanie z Mikołajem, smyk - mały aktor: dzieci prezentują się  

na scenie - prezentacja wiersza, opowiadania, itp. oraz  podsumowa-

nie projektu. Projekt wpłynął na większe zainteresowanie dzieci  

i nauczycieli książką. Rozbudziliśmy zainteresowania czytelnicze i wpoiliśmy obraz  

biblioteki jako miejsca przyjaznego w którym można fajnie spędzić czas na wspólnej 

nauce i zabawie. Pomimo, że projekt dobiegł końca będziemy spotykać się nadal, by nie 

stracić nawiązanej relacji i sympatii, a także by nie zmarnować potencjału najmłodszych.                                     

Bibliotekarz 

poleca! 

Edukacja czytelnicza w ramach projektu  

Od smyka do czytelnika- 2. edycja  

W tym miesiącu chciałabym zachęcić Państwa do przeczytania powieści  

Roberta Galbraitha (pseudonim J.K. Rowling) „Wołanie kukułki”.  

Jest to klimatyczny, wciągający kryminał, którego akcja toczy się we współ-

czesnym Londynie. Doświadczony przez życie detektyw Cormoran Strike 

bada dziwne okoliczności śmierci jednej z najpiękniejszych kobiet świata,  

a pomaga mu w tym sprytna asystentka Robin. Pozornie proste śledztwo 

przynosi jednak wiele zastanawiających poszlak, hipotez i podejrzeń,  

okazując się nie lada wyzwaniem dla detektywa. „Wołanie kukułki” to pierw-

szy tom cyklu kryminałów o Cormoranie i Robin, niedawno ukazała się jego 

kontynuacja - „Jedwabnik”.  

Gorąco polecam! 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  



Sukcesy sportowe gimnazjalistów 
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Przy Gimnazjum w Starkowie Uczniowski Klub Sportowy 

„GLADIATOR” pod przewodnictwem trenera Tomasza Kubiaka 

szkoli drużyny piłki koszykowej dziewcząt i chłopców.  

Dziewczęta w tym roku szkolnym rozegrały kilka spotkań  

i wszystkie wygrały. Pokonały drużyny:  Elektryka ze Słupska, 

Gimnazjum w Kobylnicy. Największym sukcesem było zwycię-

stwo nad utytułowaną drużyną Salos Slupsk, która gra w Lidze 

Międzywojewódzkiej. Mecze rozgrywaliśmy na hali  Gryfii 

Słupsk.  Nasi chłopcy także rozegrali kilka spotkań odnosząc 

sukcesy. 22 stycznia wygrali z drużyną młodzików Czarni Słupsk 

          na hali Gryfii. 

Nasi „Gladiatorzy” to nie tylko koszykarze. W klubie trenuje także sekcja skoczków wzwyż. Uczestniczą  

w cyklicznych zawodach Grand Prix Skoku Wzwyż w Bytowie.  Po trzech eliminacjach spisują się zna-

komicie - Jakub Malinowski zajmuje I m-ce  w swojej kat. wiekowej. Pozostali również zajmują czołowe 

miejsca.   

Miło jest nam poinformować o sukcesie naszych uczniów ze Szkoły Pod-

stawowej w Trzebielinie w konkursie „Wspólnie dbamy o środowisko” 

organizowanym przez PGK w Słupsku . Edycja 2014 była rekordowa – 

napłynęło  ponad pół tysiąca prac od uczniów ze Słupska oraz Gmin: 

Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk i Trzebielino.  

Nagrodzeni uczniowie w kategorii technicznej  to :  Adrian Kuniszewski, 

„Eko-lampa”-III miejsce, Seweryn Sibiński, „Kwiaty w wazonie”- 

III miejsce,  Aleksandra Grabowska, „Eko-krowa” -II miejsce  

W kategorii plastycznej wyróżnienie otrzymał Seweryn Sibiński,   

za pracę „Segregujesz Świat Ratujesz” 

Sukcesy naszych uczniów 

Paweł Rubin, uczeń klasy V Szkoły  

Podstawowej w Trzebielinie, reprezento-

wał szkołę na XIV Wojewódzkim  

Konkursie Poezji I Prozy Karola Wojtyły, 

który odbył się 16 października tego roku  

w Łodzierzy. Otrzymał dyplom za udział, 

ale stwierdził, że za rok powalczy o miejsce „na podium”.  

Życzymy powodzenia. 
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Nowa ścieżka rowerowa w Naszej Gminie 

 Zakończyła się realizacja projektu pt. „Ukazanie walorów 

przyrodniczych Gminy Trzebielino poprzez budowę ścież-

ki rowerowej wiodącej przez Trzebielino, Zielin, Gumie-

niec, Glewnik, Dolno”. 

W ramach projektu oznakowano szlak rowerowy poprzez:  

malowanie oznaczeń na drzewach, ustawienie wzdłuż trasy 

drogowskazów i tablic kierunkowych informujących  

o przebiegu ścieżki. Wykonane zostały ponadto tablice  

z opisem ciekawostek przyrodniczych, tablice mapowe  

i ulotki promocyjne. Na wiosnę planuje się organizację rajdu rowerowego 

wyznaczoną ścieżką. 

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej gminy 

Trzebielino poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej, promocja turystyki rowerowej, a także zwiększenie komfortu 

podróżowania i wypoczynku na rowerze. 

Na realizację projektu Gmina Trzebielino uzyskała dofinansowanie  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach tzw. „Małych  

projektów”).  

 
 

 

 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  



„Kaszubskie ostatki” w bibliotece 
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Pączki z marmoladą, z czekoladą, pudrowane, lukrowane,  

z orzechami, ze skórką pomarańczową, z konfiturą różaną, a także 

chrusty oraz dużo dobrej muzyki i świetną atmosferę wszystko  

to można było znaleźć 12 lutego 2015r. w trzebielińskiej bibliotece.  

Nasza biblioteka, stojąca na straży tradycji, po raz jedenasty  

zorganizowała spotkanie z okazji Tłustego Czwartku. W tym roku 

formuła spotkania została rozszerzona, ogłoszony został Gminny 

Konkurs Na Najsmaczniejsze 

Pączki, a wyśmienitą ostatkową zabawę zapewnił zespół 

Zgoda ze Słupska. Tłusty Czwar tek odbył się pod nazwą 

„Kaszubskie ostatki”. Tego dnia nie zabrakło więc informa-

cji na temat tradycji ostatkowych pielęgnowanych  

na Kaszubach i muzyki kaszubskiej. Doskonałe dopełnienie 

spotkania stanowił wystrój sali oraz wystawa serwet ręcznie 

haftowanych wzorami kaszubskimi autorstwa pani Jolanty 

Skwierawskiej z Trzebielina. 

 

W myśl starego powiedzenia: Kiej ostatki, to ostatki, niech tańcują 

wszystkie babki! - Panie ochoczo ruszyły w tany. Ale i panowie nie 

pozostali obojętni na dźwięki kapeli Zgoda. Najważniejszym 

punktem spotkania było ogłoszenie wyników konkursu  

na najsmaczniejsze pączki. Do udziału w konkursie przystąpiło  

9 uczestniczek. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała 

Komisja w składzie: Kazimierz Zołotar, Grażyna Pańczyk, Stefa-

nia Mierzwińska, Krystyna Surowicz. Wyniki Gminnego Konkursu na Najsmaczniejsze Pączki:  

I miejsce Janina Matyszewska,  

II miejsce Marlena Surowik,  

III miejsce Mirosława Melchert,  

Wyróżnienie: Janina Wojtowicz.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność,  

zabawę, wyjątkową atmosferę, jaką stworzyli tego dnia. 

Dziękujemy uczestniczkom konkursu pączkowego  

za podtrzymywanie tradycji i udział w konkursie,  

gratulujemy zwycięzcom, zaś Komisji dziękujemy  

za wnikliwą i sprawiedliwą ocenę. Serdeczne podzięko-

wania kierujemy do pani Jolanty Skwierawskiej za udostępnienie prac na potrzeby wystawy.  

Dziękujemy także pani Grażynie Pańczyk za włączenie się w przygotowania i za wspólne piecze-

nie chrustów, a pani Katarzynie Staroszak za pomoc i zaangażowanie przy realizacji Kaszubskich 

ostatków. Zapraszamy na kolejne spotkania w bibliotece.  



S T R .  1 0  Koszalińska Orkiestra Akordeonowa „Akord” 

Dnia 22 lutego 2015r. w sali widowiskowej przy Bibliotece Gminnej  

w Trzebielinie wystąpiła Koszalińska Orkiestra Akordeonowa „Akord”. 

     

Orkiestra działa od 1 października 1996 roku, w Centrum Kultury 105  

w Koszalinie.Założycielem i kierownikiem artystycznym jest Artur Zajkowski. 

„AKORD” ma na swoim koncie wiele bardzo cennych nagród m.in.: 

Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na XXXI  

Bydgoskich Impresjach Muzycznych, Nagroda Dyrektora Pałacu Młodzieży  

na XXII i XXIX BIM, Nagroda organizatora (Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego, Ministra Edukacji oraz Dyrektora Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy)  

na XXXIII BIM. W tym prestiżowym przeglądzie bierze corocznie udział kilkadzie-

siąt w pełni profesjonalnych zespołów z Europy, Azji i USA.W styczniu 2004 roku 

orkiestra uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym, organizo-

wanym w Clermont Ferrand (Francja). Startując w różnych kategoriach zdobyła:  

I miejsce „AKORD Junior”, „AKORD Senior”, „Koszalińska Orkiestra Akordeo-

nowa AKORD”. 

Wielokrotnie koncertowali nie tylko  na scenach koszalińskich i całej Polski,  

lecz również we Francji, Szwecji, Niemczech, Włoszech, Austrii, Rosji (Moskwa),  

w Chinach, na Ukrainie i w Portugalii (m. in. w Fatimie). Koszalińska Orkiestra 

Akordeonowa „Akord” miała zaszczyt grać w Watykanie na audiencji dla Papieża 

Benedykta XVI. 

Podczas niedzielnego koncertu zorga-

nizowanego w sali widowiskowej  

przy Bibliotece Gminnej w Trzebieli-

nie artyści zagrali wiele wspaniałych 

utworów m.in. Skrzypek na dachu, 

Liber Tango, Taniec w Tajdze, Noce 

Kaukaskie, Time to say goodbye, 

Eviva Espania i wiele innych. Publiczność była bardzo zachwycona grą  

akordeonistów, co chwilę wybrzmiewały brawa  dla artystów. Na koncert 

przybyło blisko 130 osób. Mamy nadzieję, że Koszalińska Orkiestra Akordeo-

nowa „Akord” wystąpi jeszcze wielokrotnie na trzebielińskiej scenie.  

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  



Dnia 17 października 2014 r. odbyła się jedna  

z najpiękniejszych uroczystości odbywających się  

w naszej szkole, czyli przyjęcie najmłodszych  

w poczet uczniów. 

Uroczyste ślubowanie złożyło 37 uczniów  

z dwóch  klas pierwszych. Tuż przed złożeniem  

ślubowania dzieci wierszami i piosenkami wspomi-

nały przedszkolne lata oraz pierwsze dni w roli 

ucznia. Pierwszaki wspaniale zaprezentowały swoje 

zdolności artystyczne i pokazały, że są gotowe stać 

się pełnoprawnymi uczniami  Uczniowie klas starszych powitali swoich młodszych kolegów,  

życząc im powodzenia oraz okazując swoją pomoc i wsparcie.  Liczna widownia była zachwycona 

umiejętnościami dzieci. 

Po części artystycznej  uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar  

Szkoły. Następnie każdy z pierwszaków został pasowany przez Panią Dyrektor szkoły specjalnym,  

długim ołówkiem. Na zakończenie pierwszoklasiści wraz ze swoimi najbliższymi świętowali przy 

kawie i słodkim poczęstunku. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku. 

S T R .  1 1  R O K  2 0 1 5 ,  N U M E R  5  

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie 

Dzień nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu 

14 października 2014r. w Szkole Podstawowej w Suchorzu odbyła się uroczysta akademia  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej czyli święto wszystkich pracowników naszej szkoły.  

 

Z tej okazji  uczniowie pod kierunkiem Pań Anny Weichhold oraz Eweliny Kropidłowskiej przygotowali 

apel. Występy rozpoczęły dzieci z klasy 0b, które  zaśpiewały jesienne piosenki o ogrodzie. Następnie 

uczniowie z klas I-V wystąpili z przedstawieniem o krasnoludkach, Czerwonym Kapturku i królewnie. 

Uczniowie z klasy IV, V i VI  przy dźwiękach muzyki zademonstrowali swoje umiejętności aktorskie 

wcielając się w role nauczycieli oraz pracowników obsługi naszej szkoły. Piosenki były dobrane  

do każdego nauczyciela, a dzieci dobrze ucharakteryzowane. W związku z tym było wiele śmiechu.  

Na zakończenie wszyscy uczniowie zaśpiewali piosenkę: „Czternastego października wpisujemy  

do dziennika dobre stopnie wszystkim, co pracują w szkole! Za wysiłki i za trudy nikt nagrody nie odmó-

wi właśnie w święto Edukacji Narodowej!”  

 



 Ferie zimowe w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie przebiega-

ły w tym roku pod hasłem „Brzechwa dzieciom – ferie w bibliotece”,  

gdyż w tym roku przebiegała 115 rocznica urodzin poety. Celem  

programu była promocja dziecięcej literatury, rozwijanie u dzieci róż-

nych form ekspresji, budzenie zainteresowań czytelniczych. Zajęcia 

miały aspekt wychowawczy, ale także miały dostarczyć dobrej zaba-

wy dzieciom pozostającym a ferie w domu. Ferie z Brzechwą to nauka 

i zabawa. Program ferii zimowych trwał równolegle w Bibliotece 

Gminnej w Trzebielinie oraz w Filii bibliotecznej w Suchorzu  

w dniach od 2 do 13 lutego 2015r. Przez cały okres ferii trwał konkurs 

pt.:”Z jakiego wiersza wypadły te wersy?”. Każdego dnia zajęcia roz-

poczynały się od odpowiednich wierszy Jana Brzechwy. Dzieci mogły skorzystać  

z atrakcyjnej oferty programu, odbywały się m.in. zajęcia z haftu krzyżykowego, 

zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczno-manualne, zajęcia teatralne, konkurs  

plastyczny oraz dzień z łamigłówkami i zajęcia sportowe. Ostatniego dnia odbyło się  

podsumowanie ferii zimowych, gdzie ogłoszono wyniki konkursów na najaktywniej-

szego uczestnika ferii zimowych, konkursu plastycznego oraz konkursu czytelnicze-

go. W zajęciach na ferie zimowe uczestniczyło łącznie 200 osób.  

Program został sfinansowany przez Gminną Komisję rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych w Trzebielinie. 
 

Zajęcia w Bibliotece Gminnej: 

 

Zajęcia w Filii bibliotecznej: 

„Brzechwa dzieciom - ferie w bibliotece” S T R .  1 2  
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Szkoła Podstawowa w Suchorzu bije rekord z WOŚP 

Dnia 16 października 2014 roku w szkole Podstawowej w Suchorzu punktualnie 

o godzinie 12.00 ruszyło…. Na 5 fantomach  rozpoczęliśmy razem  

z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy bicie  rekordu w ciągłym prowadzeniu 

resuscytacji  krążeniowo-oddechowej. Po pierwszych pięciu minutach myśleli-

śmy, że nie damy rady. Czas dłużył się niesamowicie. Każdy dawał z siebie  

tyle,  ile tylko mógł. Ręce mdlały. Ale….hart 

ducha  naszych uczniów, pracowników, nau-

czycieli, rodziców i przyjaciół szkoły pozwo-

liła nam dotrwać do końca wyznaczonego 

czasu, a nawet chwilę dłużej. Jesteśmy z tego 

bardzo dumni. Cieszymy się również,  

iż spora grupa naszych uczniów potrafi udzie-

lić pierwszej pomocy. Wiemy, że w chwilach 

zagrożenia życia możemy na nich polegać.  

W akcji uczestniczyło 47 uczniów oraz 13 osób dorosłych. 

Wycieczki szkolne 

Dnia 18 listopada dzieci z p-ktu przedszkolnego oraz oddziału  

przedszkolnego wybrały się do Bytowa  na spektakl teatralny,  

pt: „Szewczyk Dratewka”  w wykonaniu aktorów Narodowego  

Teatru Edukacji z Wrocławia . Opowieść Janiny Poraziń-

skiej  „Szewczyk Dratewka” wzbogacono o szereg  ciekawych postaci 

jak: Smok Wawelski czy Król Krak.  Piękne dekoracje oraz ciekawa akcja zainteresowały dzieci  

i wzbudziły wiele emocji. 

 Natomiast dzieci z dwóch klas I i z klasy III  mieli okazję  

zapoznać się z nową wersją znanego przedstawienia pt. Jaś  

i Małgosia. Była to niecodzienna i wyjątkowa aranżacja ukazana 

przez aktorów z Teatru lalek w Słupsku. Dzieci najbardziej  

zachwyciła zła czarownica, która czarowała ogniem i fajerwerkami. 

Co wzbudziło wśród nich wiele pozytywnych emocji. 

Chór pod przewodnictwem p. Haliny Kotłowskiej-Pisarczyk  

z Zielina, wystąpił dwukrotnie w Zakładzie Opiekunczo-Leczniczym  

w Miastku, dla pacjentów i personelu sprawującego opiekę. śpiewali piosen-

ki biesiadne i ukraińskie, a także kolędy i pastorałki. W czasie występu  

rozdawane były dla chorych pierniczki  

i laurki świąteczne. 

Zieliński chór odwiedza pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Miastku 
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FOTOREPORTAŻ 
 

„Wielokulturowe spotkania integracyjne” 
  11 październik 2014r. „spotkanie z kulturą niemiecką” w świetlicy wiejskiej w Poborowie 

 19 październik 2014r. ”spotkanie z kulturą kaszubską” w świetlicy wiejskiej w Starkowie 

 25 październik 2014r. ”spotkanie z kulturą litewską” w świetlicy wiejskiej w Suchorzu 

 14 listopad 2014r. ”spotkanie z kulturą śląską” w świetlicy wiejskiej w Miszewie 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  

Ciąg dalszy relacji ze spotkań wielokulturowych w świetlicach wiejskich 
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FOTOREPORTAŻ 

„Wielokulturowe spotkania integracyjne” 

 22 listopad 2014r. ”spotkanie z kulturą ukraińską” w świetlicy wiejskiej w Zielinie 

 29 listopad 2014r. podsumowanie projektu w sali widowiskowej  

przy Bibliotece Gminnej  w Trzebielinie 

Ciąg dalszy relacji ze spotkań wielokulturowych w świetlicach wiejskich 
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VIII Trzebielińskie Biegi Przełajowe oraz Mistrzostwa 

Okręgu Pomorskiego w biegach przełajowych  

W dniu 07.03.2015r. na boisku sportowym w Trzebielinie odbyły się VIII  

Trzebielińskie Biegi Przełajowe oraz Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w biegach 

przełajowych. Zawody ukończyło 364 zawodników i zawodniczek. Poziom zawo-

dów był wysoki, w biegu głównym wystąpiło 7 medalistów MP, czterech uczest-

ników mistrzostw świata oraz olimpijczyk, najwybitniejszy maratończyk w histo-

rii - Jan Huruk. Imprezę otwierali Wójt Gminy Tomasz Czechowski i Radny  

Powiatu Daniel Chwarzyński oraz wiceprezes POZLA Jarosław Ścigała.  

Nad przebiegiem imprezy czuwał główny organizator - Andrzej Labuda. Miejsca 

najlepszych zawodników z SP Trzebielino: Hanna Grabowska – 6 miejsce,  

Oliwier Rokosz – 12 miejsce, Jakub Korniak – 12 miejsce. W biegu otwartym ko-

biet 5 miejsce zajęła Dorota Grzegorczyk, a 6 miejsce Danuta Wieczorek - obie  

z Trzebielina. W biegu otwartym mężczyzn 6 miejsce zajął Dariusz Guzowski  

z Cetynia. 

 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  

Umiem pływać 

W poniedziałek 13 października grupa uczniów klasy trzeciej ze Szkoły 

Podstawowej w Suchorzu rozpoczęła zajęcia nauki pływania. To druga  

grupa trzecioklasistów, którzy uczestniczą w realizacji projektu WOPR 

„Umiem pływać”. Projekt ten skierowany jest właśnie do uczniów klas  

trzecich w całym kraju. Jego głównym celem  jest powszechny udział dzieci 

w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki 

pływania. Oprócz lekcji dzieci mają również czas na rekreację.  

Trzecioklasiści choć zmęczeni wrócili z zajęć bardzo zadowoleni. 



W krainie Pani Wiosny 
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Dnia 19 marca 2015 roku Biblioteka Gminna w Trzebieli-

nie gościła przedszkolaki na pierwszym wiosennym spotka-

niu czytelniczym pt.: „W krainie Pani Wiosny”. Najmłodsi 

mieli wiele zadań do wykonania: odgadywali zagadki,  

poznawali zwiastuny wiosny, słuchali opowieści o Zającz-

ku budowniczym. Na zakończenie spotkania, przy dźwię-

kach  piosenki „W naszym ogródeczku", maluchy  

samodzielnie posiały 

owies w pojemnicz-

kach. Teraz czekamy, 

aż wiosna zazieleni się w naszym bibliotecznym ogródku.  

Wtedy dzieci odwiedzą nas ponownie i zabiorą owies, który posta-

wią na wielkanocnym stole wraz z najlepszymi życzeniami świą-

tecznymi od biblioteki.  

W nawiązaniu do obchodów Międzynarodowego Dnia Kota 

postanowiliśmy uczcić to wydarzenie. Zorganizowaliśmy  

dla najmłodszych zajęcia edukacyjne. W zajęciach uczestni-

czyły sześciolatki ze Szkoły Podstawowej w Suchorzu  

i uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. 

Tego dnia oglądając książki z biblioteki podziwialiśmy koty 

małe i duże, dzikie i domowe, rozmawialiśmy na temat  

ich odżywiania, wyglądu i zachowania. Dzieci wysłuchały również wiersza Stanisława Jachowicza  

pod tytułem „Chory kotek”, który stał się tematem  

do dyskusji. W programie spotkań znalazły się  

także zajęcia plastyczne, podczas których dzieci ulepiły 

kotki z masy solnej i nadały im imiona. Dzieci chętnie  

i radośnie pracowały na zajęciach oraz miło spędziły 

czas rozwijając swoje umiejętności i wiedzę. 

Koci świat w bibliotece 
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Zapytaliśmy  

babcie i dziadków  

o uczucia  

i wrażenia  

z pierwszego 

wnuka. 

Sonda 
22 stycznia podczas imprezy z okazji Dnia Babci  

i Dziadka odbywającej się w sali widowiskowej  

przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie zapytaliśmy  

przybyłe babcie i dziadków, o uczucia i wrażenia  

z pierwszego wnuka. 

Bogumiła Majewska — Pamiętam jak syn stanął w drzwiach i powiedział,  

że zostanę babcią, miałam wtedy 45 lat. Niespodzianka była ogromna, a jeszcze 

większa, gdy urodziły się bliźnięta. W marcu urodzi się kolejny wnuk. 

Teresa Gawlik—  Mam jednego wnuka , który skończył 20 lat. Obecnie prze-

bywa w  Holandii, gdzie wyjechał za pracą. 

Krystyna Surowicz — Gdy dowiedziałam się, że zostanę babcią miałam 45 lat. 

W dość nietypowy sposób przyszła do mnie ta informacja, gdyż otrzymaliśmy  

z mężem zdjęcie. Przedstawiało ono ciemnoskórą dziewczynkę. Na początku 

troszkę się obawialiśmy, ale teraz jesteśmy dumnymi dziadkami. 

Jan Kotowski — Myślę, że nie wyglądam jeszcze na dziadka. A w odpowiedzi 

na pytanie to „Chciałby dziadek do raju, tylko baba mu nie daju”. 

Janina Marcula-Kamińska — Gdy zostałam pierwszy raz babcią miałam  

46 lat. A dowiedziałam się od mojego syna, powiedział: „Mamo zrób herbatę, 

bo Basia jest w ciąży”, teraz wnuk ma już skończone 18 lat. 

Helena Gawrońska — Jestem bardzo szczęśliwą babcią, mam 9 wnuków. 

Danuta Kropielnicka — Niedawno zostałam drugi raz babcią, mój pierwszy 

wnuk ma 2 latka. 

Helena Bodnar — Jestem dumną babcią. Mam 12 wnuków oraz 4 prawnuków. 

Wanda Rubin — Gdy po raz pierwszy zostałam babcią to skakałam z radości  

do sufitu, obecnie mam trzech wnuków oraz trzech prawnuków. 

Kącik kucharski 
Babka drożdżowa - wielkanocna  
(wg. receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie) 

50 dag mąki, 12,5 dag masła lub margaryny, ¾ szklanki cukru, 5 dag drożdży,  

¼ szklanki mleka, 10 dag rodzynek, cukier puder, cukier waniliowy, szczypta soli, 

aromat cytrynowy.  

Drożdże, odrobina cukru i łyżkę mleka rozprowadzić w części letniego mleka-  

odstawić aż drożdże wyrosną. Rodzynki namoczyć w wodzie, a tłuszcz rozpuścić  

w rondelku. W misce utrzeć żółtka z cukrem na puszystą masę. Dodać mąkę, resztę 

letniego mleka i wyrośnięte drożdże. Wyrabiać długo rękami. Dodać przestudzony 

rozpuszczony tłuszcz i dalej wyrabiać. Na koniec dodać otoczone w mące ziemnia-

czanej rodzynki, aby nie opadły na dno. Ciasto odstawić do wyrośnięcia. Gdy ciasto 

wyrośnie, posmarować rozmąconym jajkiem. Przygotować dwie formy. Piec około 

40 minut w temperaturze 170 - 180 stopni. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem 

wymieszanym z cukrem waniliowym. Z tej porcji otrzymuje się dwie nieduże babki. 
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Dnia 22 stycznia 2015r. o godz. 1700 w Sali widowiskowej  

przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie odbyła się uroczystość  

z okazji Dnia Babci i Dziadka.Organizatorem imprezy była Biblio-

teka Gminna w Trzebielinie we współpracy z p. Ireną Andrys  

sołtys sołectwa Trzebielino, p. Janiną Marcula-Kamińską sołtys 

sołectwa Dolno oraz p. Danutą Kubiak, która przygotowała lokalną 

młodzież do występu teatralne-

go. Imprezie towarzyszyła  

wystawa „Z babcinego kuferka”, swoje serwety udostępniła  

p. Krystyna Plutowska oraz wystawa książek. Spotkanie rozpoczę-

ło się od krótkiego wstępu, następnie wystąpiła młodzież w przed-

stawieniu pn.”Nawrócenie wuczka”. Po występie zostały  

wręczone laurki z życzeniami dla wszystkich Babć  

oraz Dziadków. W trakcie przygotowano słodki poczęstunek oraz 

kawę i herbatę. Impreza minęła w przyjemnej atmosferze, uczestniczyło w niej około 60 osób.  

Dzień Babci i Dziadka w sali widowiskowej w Trzebielinie 

Święto Dnia Babci i Dziadka obchodzone w Naszej Gminie 

Nasi kochani Babcia i Dziadek 

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchorzu wierszami i piosenką podziękowali naszym 

Seniorom za miłość, ciepło i troskę. Spotkanie odbyło się 23 stycznia 2015 r. w sali wiejskiej w Sucho-

rzu. Przebiegło w miłej i radosnej atmosferze. 
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Dzień Babci i Dziadka w sołectwie Cetyń 

Dzień Babci i Dziadka  Szkoła Podstawowa w Trzebielinie 

 Tradycją w naszej szkole stały się coroczne  

spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym roku  

odbyło się 21 stycznia. Najmłodsze klasy I- III uświetniły 

to spotkanie wspaniałymi występami artystycznymi.  

Zaproszonych gości przywitała pani Magdalena Sibińska. 

 Pokaz artystyczny rozpoczęli  nasi najmłodsi, czyli 

uczniowie klasy I a z przedstawieniem pt. "Marchewkowa 

niespodzianka". Następnie wykonali wesołe tańce  

pt.  "Taniec połamaniec" oraz "Rock and roll dla babci". 

Kolejno występowali uczniowie z klasy I b. Zaprezento-

wali oni pory roku oraz miesiące w przedstawieniu 

"Galimatias z miesiącami", oraz zaśpiewały piosenkę. 

Klasa II uświetniła tę uroczystość wierszykami  

okolicznościowymi związanymi z tematem. Oni także  

zaśpiewali piosenkę, którą ponadto zilustrowali. Jako 

ostatni występowali najstarsi uczniowie z klasy III. Przed-

stawili oni kilka scenek tematycznych. Były to scenki  

pełne humoru i satyry, które rozbawiły publiczność.  

Uczniowie również zaśpiewali piosenkę. Wszyscy mali 

artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a szanowni 

goście ze wzruszeniem przyjmowali słowa skierowane  

do nich. Po odśpiewaniu gromkiego "Sto lat" dzieci wręczyły swoim babciom  

i dziadkom  własnoręcznie wykonane laurki i upominki. Spotkanie upłynęło  

w miłej i przyjaznej atmosferze przy słodkim poczęstunku. 

Dnia 23.01.2015r. w świetlicy wiejskiej w Cetyniu odbył się Dzień Babci  

i Dziadka. Na początku spotkania był słodki poczęstunek kawa i herbata. 

Następnie odbyły się występy artystyczne: przemówienia powitalne, piosen-

ki zaśpiewane przez miejscowe dziewczynki oraz taniec z pomponami.  

Po występach dzieci rozdały upominki, które wspólnie przygotowały  

z animator świetlicy panią Marią Tylka. Na koniec przeprowadzono zabawę 

dziadków z wnukami przy muzyce. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób. 

 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  



Dzień Babci i Dziadka w sołectwie Poborowo 
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W dniu 21.01.2015r. odbyło się uroczyste spotkanie  

z okazji Dnia Babci i Dziadka w świetlicy  

wiejskiej w Poborowie. Dzieci i młodzież wraz z anima-

torem panią Izabelą Dominik przygotowali występy  

artystyczne, były piosenki i wiersze. Seniorów przywita-

li sołtys pani  Bożena Podolska, radny pan Andrzej  

Labuda. Animator świetli-

cy przygotowała dekorację 

stołów oraz skromny poczęstunek. Były ciastka, słodycze,  

kawa, herbata, napoje owocowe. Zostały upieczone ciasta przez panie  

z Poborowa. Na ten dzień dzieci miały przygotowane serduszka, 

 które podarowały Seniorom. Zabawa trwała do godz. 2000. Na spotka-

nie przybyło 20 Seniorów i 15 dzieci. 

Dnia 21.01.2015r. w świetlicy wiejskiej w Zielinie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci  

i Dziadka. Zgodnie z zaplanowanym programem odbyły się występy dzieci oraz słodki poczęstu-

nek. Po przedstawieniu dzieci wręczyły Babciom i Dziadkom w prezencie laurki. W spotkaniu 

uczestniczyło 60 osób. Impreza zorganizowana była przez panią Krystynę Wrycza sołtys sołec-

twa Zielin oraz animatora świetlicy panią Bożenę Przybylską.  

Dnia 24.01.2015r. w świetlicy wiejskiej w Starkowie odbyło się coroczne święto Babci  

i Dziadka. Seniorzy spotkali się przy poczęstunku. Wnukowie przygotowali na tę okazję 

występy, deklamowano wiersze oraz tańczono. Atrakcją był również koncert życzeń.  

Naszą uroczystość zorganizowała Rada sołecka i sołtys sołectwa Starkowo, a swoją obec-

nością zaszczycił nas radny powiatu pan Wojciech Duda oraz radna gminy pani Ewa  

Kozieł. Po występach wnucząt Babcie i Dziadkowie bawili się w swoim towarzystwie  

do późnego wieczora. 

Dzień Babci i Dziadka w sołectwie Starkowo 

Dzień Babci i Dziadka w sołectwie Zielin 
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Mikołajki w Szkole Podstawowej w Suchorzu 

Mikołajki w sołectwie Gumieniec 

Mikołaj w Szkole Podstawowej w Trzebielinie 

Jak co roku o tej samej porze,  choć z małym odstępstwem, gdyż  

5 grudnia dzieci przywitały wyjątkowego gościa. Sam św. Miko-

łaj przyjechał  z dalekiej Laponii  odwiedzić wszystkie dzieci  

w ich klasach i obdzielić słodkościami. Dzieci podziękowały  

za słodkości i obdarowały niezwykłego gościa uśmiechami  

na twarzach, zaśpiewanymi piosenkami oraz ślicznie wyrecytowa-

nymi wierszykami.  

Dnia 6 grudnia 2014r o godz. 16.00 odbyły się Mikołajki w świetlicy 

wiejskiej w Gumieńcu. W tym dnia odbyły się konkursy z klockami lego. 

Po zakończeniu konkursów dzieci usiadły do poczęstunku czekając  

na św. Mikołaja. Gdy pojawił się Mikołaj, nastąpiła wielka radość. Dzieci 

otrzymały paczki. Udział w zabawie mikołajkowej wzięło 35 osób. 

5 grudnia obchodziliśmy szkolne Mikołajki. Uczniowie 

klas młodszych otrzymali drobne, słodkie upominki. 

Pierwszoklasiści wykonali ozdoby choinkowe,  

by przystroić swoją klasową choinkę. Przy okazji dowie-

dzieli się skąd wywodzi się tradycja strojenia świątecz-

nych drzewek. Uczniowie klasy trzeciej odwiedzili  

słupskie schronisko dla zwierząt. Oczywiście zabrali  

ze sobą mikołajkowe prezenty – karmę, zabawki, koce. 

Potem odwiedzili jeszcze Multikino i obejrzeli film                   

            pt.:„Uwolnić Mikołaja”. 

Robotrony  

z klocków lego 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  

Mikołajki w Gminie Trzebielino 



Mikołajki w sali widowiskowej w Trzebielinie 
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Dnia 5 grudnia 2014r. o godz. 15.30 w Sali widowiskowej 

przy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie odbyło się spotka-

nie ze świętym Mikołajem. W oczekiwaniu na niezwykłego 

gościa, pracownicy biblioteki przygotowali różne zabawy 

dla dzieci m.in. zabawy z chustą animacyjną, zagadki,  

zabawy ruchowe przy muzyce. Dzieci otrzymały drobne 

upominki podczas zabaw, które ufundowały panie Irena 

Andrys oraz Janina Kamińska-Marcula sołtys sołectwa 

Trzebielino oraz Dolno. 

Po zabawach wystąpił teatr „Urwis” z Krakowa z przedstawieniem 

mikołajkowym, który wprowadził dzieci w czar przed świątecznych 

przygotowań. W spotkaniu uczestniczyły dodatkowo dzieci  

z Oddziału Przedszkolnego w Trzebielinie, które brały udział  

w projekcie „Od smyka do czytelnika – 2 edycja”. Po przedstawie-

niu, aktorzy zaprosili dzieci do wspólnej zabawy. Następnie przybył 

św. Mikołaj z workiem pełnym prezentów dla wszystkich grzecz-

nych dzieci. Na zakończenie dzieci podziękowały św. Mikołajowi 

za przybycie i pożegnały wspaniałego gościa. Organizatorami spotkania były Sołectwo Trzebielino, 

Sołectwo Dolno, Biblioteka Gminna w Trzebielinie. 

Mikołajki w sali wiejskiej w Suchorzu 
Dnia 5 grudnia 2014r. odbyły się Mikołajki dla dzieci w Sali wiejskiej w Suchorzu, gdzie  

wystąpił teatr „Urwis” z Krakowa z przedstawieniem mikołajkowym, który przygotował  

dzieci na przyjście zbliżających się świąt. Po przedstawieniu aktorzy zaprosili dzieci  

do wspólnej zabawy, w której dzieci bardzo chętnie uczestniczyli, było dużo śmiechu i radości 

na twarzach. Następnie do zmęczonych ale szczęśliwych dzieci przyszedł św. Mikołaj z workiem 

prezentów. Po rozdaniu paczek wszystkie dzieci jak i rodzice zostali poczęstowani skromnym 

poczęstunkiem. Występy teatralne sfinansowała Biblioteka Gminna w Trzebielinie. Na spotkanie 

przybyło 60 dzieci i 35 rodziców. 



S T R .  2 4  

Mikołajki w sołectwie Zielin 

Dnia 4.12.2014r. w świetlicy wiejskiej w Zielinie odbyło się spotkanie  z aktorami teatru "Urwis"  

z Krakowa i z Mikołajem. Na występ przybyło około 100 osób. Dzieci obejrzały bajkę o Mikołaju  

w wykonaniu teatru "Urwis" po czym wspólnie bawili się z aktorami, w przechodzenie pod liną,  

przeciąganie liny, przerzucanie kul z papieru. Dzieci były zachwycone. Następnie wszystkie dzieci 

oczekujące na prezenty odwiedził Mikołaj. Zadawał dzieciom pytania, wysłuchiwał recytowanych 

wierszyków, rozdawał prezenty, oraz pozował do zdjęć. Obiecał że odwiedzi nas też za rok. Serdecz-

nie dziękujemy Bibliotece Gminnej w Trzebielinie za sfinansowanie spotkania z aktorami teatru 

„Urwis”. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  

Dnia 2.01.2015r. w świetlicy wiejskiej w Poborowie o godz. 16.00 odbyły się 

występy artystyczne przygotowane przez dzieci i młodzież oraz powitanie 

świętego Mikołaja i rozdanie  

paczek. Były różne zabawy  

z najmłodszymi dziećmi. Było 

bardzo miło i wesoło. Do świetlicy przybyło ok. 50 osób.  

Mikołajki w sołectwie Cetyń 

Dnia 5 grudnia 2014r. dzieci z Cetynia spotkały się ze  św. Mikołajem. Pod kierunkiem animatora 

świetlicy pani Marii Tylki czekając na „gościa” ubierały choinkę, szykowały tron dla św. Mikołaja, 

robiły ozdoby i bawiły się. A św. Mikołaj przybył na pieszo, ale miał  paczki dla dzieci ze słodycza-

mi, a także dużą paczkę dla całej wsi – frytkownicę na doposażenie świetlicowej kuchni.  

Przy cieście, herbacie, owocach miło spędziło czas ok. 50 osób. 

Mikołajki w sołectwie Poborowo 

W związku z remontem świetlicy wiejskiej w Miszewie, dnia 9 grudnia 2014 r.,  św. Mikołaj  

odwiedzał miejscowe dzieci w niecodzienny sposób, przynosząc paczki dzieciom do domów. 

Mikołajki w sołectwie Miszewo 



W czasie ferii zimowych działalność  świetlic wiejskich na terenie gminy Trzebielino również była 

ukierunkowana na pracę z dziećmi i młodzieżą. Odbywały się różnorodne zajęcia. 

W Zielinie dzieci poznały różne techniki malowania farbami, malowały też na różnych podłożach. 

Uczestniczyły w zajęciach tanecznych i kulinarnych. Pogoda dopisała, więc odbył się kulig  

oraz ognisko. Były także zajęcia plastyczne, podczas których przygotowane zostały dekoracje i kartki 

walentynkowe oraz odbył się bal karnawałowy. W Poborowie dominowały zajęcia kulinarne: smaże-

nie frytek, lepienie pierogów, pieczenie ciasteczek i innych słodkości. Przy użyciu masy solnej 

uczestnicy ferii tworzyli różne przedmioty, zorganizowana została także dyskoteka. Ponadto grali  

w gry planszowe, w ping-ponga, czytali książki, dokarmili ptaki i zwierzęta. W świetlicy w Objezie-

rzu przeważały zajęcia plastyczne. Poza tym dzieci grały w gry planszowe czy smażyły naleśniki.  

Zaś miłośnicy filmu wzięli udział w projekcji „Opowieści z Narnii”. Ferie w Starkowie także obfito-

wały w wiele atrakcji. Upłynęły pod znakiem zabaw na śniegu, gier, zajęć kulinarnych, zajęć rozwija-

jących kreatywność takich jak  wydzieranki z gazet, origami, tworzenie z masy solnej. W świetlicy  

w Cetyniu dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia kulinarne w czasie których dzieci przygotowały 

sałatkę owocową, chrusty, ciasteczka, desery i frytki. Dzieci również chętnie uczestniczyły  

w zajęciach sportowych i plastycznych. Świetlica w Miszewie zaproponowała dzieciom zajęcia roz-

wijające zdolności manualne, dzieci i młodzież chętnie grali w tenisa stołowego i bilard oraz przyrzą-

dzili przepyszne frytki i gofry. Uczyli się także szydełkować oraz nakrywać do stołu. W świetlicy  

w Gumieńcu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Swoich zwolenników znalazły zajęcia kulinarne, 

podczas których upieczono jabłecznik i pączki. W trakcie zajęć plastycznych dzieci tworzyły kwiaty  

z origami oraz zwierzątka z masy solnej. Miłośnicy sportu grali w tenisa stołowego, hula-hop. Było 

także ognisko i pieczenie kiełbasek. Świetlica w Suchorzu realizowała zajęcia projektowe pod hasłem 

Brzechwa dzieciom wspólnie z Filią biblioteczną w Suchorzu. 
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Ferie zimowe w świetlicach wiejskich w Gminie Trzebielino 

Dnia 6 grudnia 2014r. w świetlicy wiejskiej w Objezierzu o godz. 16.00 Rada sołecka i Sołtys 

zorganizowali Mikołajki z udziałem Mikołaja i elfa. Dzieci otrzymały paczki, rodzice zostali 

ugoszczeni słodkim poczęstunkiem, kawa, herbata. Wszyscy dobrze się bawili, impreza  

trwała do godz. 19.00 

Mikołajki w sołectwie Objezierze 
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„Babskie pogaduchy ciąg dalszy” w Cetyniu 

Święto Pań obchodzone w Naszej Gminie 

W poniedziałek 9 marca odbył się apel z okazji Dnia Kobiet.  

W apelu wystąpili uczniowie i uczennice klasy trzeciej. Chłop-

cy zaśpiewali znane wszystkim piosenki – „Najwięcej witami-

ny mają polskie dziewczyny”, „Brunetki, blondynki…”  

oraz „Tak bardzo się starałem”. A dziewczynki z klasy III i V 

wystąpiły w układach tanecznych. Na zakończenie na środek 

klasy poproszono dziewczęta, które zostały wybrane najmilszy-

mi spośród wszystkich dziewcząt począwszy od przedszkola  

aż do VI klasy. Dziew-

czyny otrzymały hono-

rowe medale.  

Dnia 9 marca od godz. 1700 do 1930 odbyło się spotkanie pań Cetynianek  

z okazji Dnia Kobiet zatytułowane „Babskie pogaduchy ciąg dalszy”  

na naszej świetlicy. Tym razem tematem przewodnim pogaduszek były diety, 

zdrowa żywność a w szczególności wykorzystywanie naturalnych słodkości, 

czyli suszonych owoców. Na stole prócz kawy, herbaty, ciasta dominowały  

miseczki z suszonymi owocami – rodzynki, żurawina, morele. Organizatorami 

imprezy byli Sołtys wraz z radą sołecką sołectwa Cetyń. W miłej atmosferze 

spędziło czas 19 pań. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  

W ósmym dniu marca kwiatek dla pani  

w Szkole Podstawowej w Suchorzu 

Dzień Kobiet w sołectwie Starkowo 

W dniu 07.03.2015r. odbyła się impreza w świetlicy wiejskiej  

z okazji Dnia Kobiet. Dzień wcześniej sołtys, animator ze świetlicy, 

pani radna oraz dzieci przygotowali salę, upiekli rogaliki, udekoro-

wali stoły. Spotkanie zaczęło się o godz. 1900. Panowie z sołtysem  

i panią radną przywitali wszystkie panie, które licznie przybyły  

(ok. 40 osób), złożyli życzenia, wręczyli kwiaty. Panowie przygoto-

wali poczęstunek, obsługiwali panie. Impreza trwała do późnych 

godzin nocnych. Panie wspominały dawne czasy,  

oglądały kronikę wiejską, niejednej pani zakręciła się łezka w oku. 

Plotkom i ploteczkom nie było końca. 
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„Kwiatek dla Ewy – świętujemy Dzień Kobiet” 

Dnia 9 marca br. Biblioteka Gminna w Trzebielinie zorganizo-

wała uroczystość  z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie  

rozpoczęło się o godz. 16.30 w sali widowiskowej przy Bibliote-

ce Gminnej w Trzebie-

linie, która przepełnio-

na była po brzegi 

mieszkańcami naszej 

Gminy. Spotkanie rozpoczął animator kultury Łukasz  

Ruszkowski, po czym nastąpiło uroczyste przywitanie wszyst-

kich Pań przez Pana Tomasza Czechowskiego wójta gminy 

Trzebielino. Pierwszą 

atrakcją, którą goście 

mieli okazję obejrzeć, był pokaz sztuki układania włosów. Pokaz 

prezentowała lokalna fryzjerka Pani Justyna Glapińska. Następnie 

odbyła się część artystyczna. Na scenie wystąpiła młoda grupa 

aktorów w przedstawieniu pt.:”Dobrawa i Ścibor”, pod przewod-

nictwem pani Danuty Kubiak. Współorganizatorami imprezy byli 

Sołtys i Rada 

sołecka sołectwa 

Trzebielino oraz 

Dolno zapewniając gościom słodki poczęstunek.  

Kolejnym punktem spotkania była gra dla publiczno-

ści, w której wzięły udział dzieci i ich mamy. Wszyst-

kie panie otrzymały po symbolicznym tulipanie.  

Można było skorzystać również z konsultacji fryzjer-

skich oraz każda z pań otrzymała próbki i katalogi  

kosmetyków firmy Ziaja. Impreza przebiegła w miłej atmosferze, uczestniczyło w niej około 70 osób.  

Dzień Kobiet w sołectwie Objezierze 

W dniu 07.03.2015r. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w Objezierzu odbyło 

się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na które przybyło ponad 30 mieszkanek 

sołectwa Objezierze. Sołtys wspólnie z Radą sołecką dla wszystkich obecnych 

przygotowała słodki poczęstunek. Na spotkaniu pojawił się sponsor,  

który w trakcie wręczał wszystkim obecnym paniom symbolicznego tulipana. 

Wspólne rozmowy przy kawie i herbacie trwały do godziny 2300. 

R O K  2 0 1 5 ,  N U M E R  5  
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W dniu 8 marca pan radny wsi Poborowo Anrzej Labuda i animator świetlicy 

Izabela Dominik zorganizowali Dzień Kobiet. Pan radny powitał i złożył  

życzenia wszystkim Paniom. Młodzież szkolna śpiewała piosenki i mówiła 

wiersze. Dzieci złożyły również podziękowania animator świetlicy pani Izabeli  

Dominik. Następnie pan Andrzej Labuda wręczył wszystkim paniom kwiaty. 

Każda z pań przyniosła przygotowane wcześniej przez siebie danie. Pan radny 

zakupił herbatę, owoce, przyniósł również ciasto. Było bardzo miło i wesoło. 

Przybyło również kilku panów jeden z nich przebrał się za „Mariolkę”,  

więc otrzymał od pana radnego 

kwiatek. Przebieraniec rozbawił 

tym wszystkie panie.  Ogółem  

na imprezę przybyło 25 osób  

 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  

Dzień Kobiet w sołectwie Poborowo 

8 marca 2015 roku na specjalnie zorganizowaną uroczystość poświęco-

ną w całości wszystkim Kobietom, zostały zaproszone wszystkie 

mieszkanki sołectwa Suchorze, które w miłej i sympatycznej atmosfe-

rze spędziły czas. Przybyłym Paniom, w imieniu Pani Sołtys, Rady  

sołeckiej i Radnych, złożył serdeczne życzenia pan Tadeusz Półtorak. 

Następnie najmłodsi- Kasia i Fabian Machała wierszykami wprowadzi-

li obecnych w temat spotkania.  Krótki rys historyczny tego święta 

przedstawiła bibliotekarka pani Iwona Szczęsna. Zaprosiliśmy Panie  

na scenkę, która przypomniała styl obchodzenia tego święta  w czasach 

PRL-u. W role wcielili się Panowie: Bogdan Piechowski, Tadeusz  

Półtorak, Zbigniew Wesółka, Ireneusz Jarmułowicz i Rafał Zawoluk. 

Panowie wykazali się talentami aktorskimi i dużym poczuciem humo-

ru. Był także quiz o PRL-u, kwiaty, kawa, ciasto, toasty i oczywiście 

przemówienia. Pozostając w klimacie minionej epoki Panie musiały 

pokwitować odbiór kwiatka własnoręcznym podpisem. Tego dnia głos 

zabrał także Pan Tomasz Czechowski- Wójt Gminy Trzebielino,  

któremu również udzielił się nastrój spotkania. Postanowił więc utrzy-

mać swoje wystąpienie w konwencji PRL-u. Serdeczne życzenia  

dla wszystkich Pań i bukiet kwiatów na ręce pani sołtys Ewy Wilma-

Guzowskiej złożył Pan Andrzej 

Grzybowski Przewodniczący Rady Gminy 

Trzebielino. Oprawę plastyczną sali stanowiły 

obrazy igłą malowane Pani Aliny Sibińskiej. 

Stoły przybrane zostały kwiatami ręcznie  

robionymi i koszyczkami wykonanymi techni-

ką origami przez Panie uczestniczące w środo-

wych spotkaniach w bibliotece. Tego dnia  

Panowie spisali się na medal, podawali  

do stołu i pomagali w kuchni, a Panie świetnie 

się bawiły co można zobaczyć na załączonych fotografiach.  



 

Dzień Kobiet sołectwo Zielin 

S T R .  2 9  R O K  2 0 1 5 ,  N U M E R  5  

„Stary czy Nowy Rok” 

Kończy się stary,  

przybywa nowy,  

trzeba się cieszyć  

- o nie ma mowy. 

Stary wreszcie odchodzi,  

zostawiając stare  

troski i niewygody, bo nie wie,  

co przyniesie młody. 

Staremu ciężko się odchodzi,  

człapiąc, stękając, narzekając, i kaszląc  

wierzy, że to koniec Jego drogi. 

Nie oglądając się za siebie, 

 czuje na karku oddech,  

jaki wydaje pędzący młody. 

Młody jak to młody  

nie zdaje sobie sprawy,  

że tak pędząc piętrzy  

przed sobą troski, trudności, 

wszystkie pilne sprawy  

i biedaczek nie zdaje sobie sprawy,  

że to koniec zabawy. 

Bobasek nie zdaje sobie sprawy,  

że nowy rok jest krótki  

i z każdym dniem On będzie stary, 

i za rok pożegna ten świat szary.  

         ”TOJA” XII 2014 

Dnia 8 marca o godzinie 16 kobiety z Zielina świętowały. Mile spędziliśmy niedzielne popołudnie 

przy kawie, herbacie i cieście. Słodkości upiekła sołtys, p. Magda oraz panie z rady sołeckiej a 

kwiaty zakupili panowie. Animator świetlicy pani Bożena przygotowała dekorację świetlicy i wy-

stępy  

z dziećmi. 

Frekwen-

cja dopisa- ła 

było około 

50 osób. 

Kącik poezji 
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