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5 kwietnia 2014 r. na sali widowiskowej przy Bibliotece Gminnej                 

w Trzebielinie odbył się I Wojewódzki Konkurs Teatrów Gimnazjalnych 

„FARSA”. Organizatorem przeglądu objętego patronatem Wójta Gminy 

Trzebielino było Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie wraz           

z Biblioteką Gminną w Trzebielinie.  

Według założeń konkursu każda z grup teatralnych, która zgłosiła chęć 

udziału w przeglądzie, miała za zadanie przygotować komediowe 

przedstawienie teatralne na temat zwariowanego czasu szkolnych przyjaźni                  

i miłości. Wyzwanie podjęło 6 grup; aż 4 z Gimnazjum w Starkowie i po 

jednej z Gimnazjum w Kępicach i w Dretyniu.  

        c.d. na str. 3 
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„Z okazji 20 rocznicy 

powstania L.W.P odbyło 

się spotkanie z oficerem 

Wojska Polskiego ”.  

 

Z kroniki biblioteki 

Z historii... 

SUCHORZE —  znajduje się 7 km  na zachód od Kołczygłów. Tu zbiegają się drogi 

łączące Słupsk  z Miastkiem i Bytowem. W średniowieczu wieś wchodziła w skład po-

siadłości Massowów, którzy tutejszy majątek jeszcze w XV wieku rozdzielili na dwie 

części. Wschodnia z nich w roku 1645 została zakupiona przez Puttkamerów za okrągłą 

sumkę 10 000 guldenów. Drugi z suchorskich majątków Puttkamerowie zakupili w ro-

ku 1761. Rządy Puttkamerów w Suchorzu skończyły się w roku 1903 i do roku 1945 

majątek ten aż  siedmiokrotnie zmienił właścicieli. Rozwój wsi   nastąpił dopiero pod 

koniec XIX wieku, po wybudowaniu obu szos i intensyfikacji ruchu drogowego. Przed 

wojną Suchorze  słynęło z dobrej karczmy—zajazdu,  odwiedzanego przez podróżują-

cych tędy miastczan i bytowian. 

Źródło: Kaszuby—Przewodnik turystyczny Jarosław Ellwart 

 

Rok 1963 

Liczba czytelników na dzień 21.12. wyniosła 360; w tym 122 w punktach biblio-

tecznych. Wypożyczenia ogółem 4727 książek, w tym 1539 w punktach biblio-

tecznych.  Średnia na jednego czytelnika—13,1. W okresie „Dni Oświaty, Książ-

ki i Prasy” odbyło się spotkanie autorskie z p. Czesławem  Kuriatą. Zorganizo-

wano spotkanie  kierowników punktów bibliotecznych z aktywem gromadzkim. 

Członkowie  Koła Przyjaciół Biblioteki prowadzili kolportaż książek. Z okazji 

20 rocznicy powstania L.W.P odbyło się spotkanie z oficerem Wojska Polskiego 

połączone ze zgaduj - zgadulą . Z tej też okazji  wystąpił estradowy zespół mu-

zyczny  z P.D.K.Miastko.  Dnia  7 listopada w związku z 46 rocznicą Rewolucji 

Październikowej odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojska Radzieckiego. 

Podczas tej uroczystości  wystąpił zespół muzyczny „Zarzewie” z Koszalina. Na 

Dzień Nauczyciela wspólnie z Komitetem Organizacyjnym przy Gromadzkiej 

Radzie  Narodowej zorganizowano spotkanie nauczycieli z całej gromady.  

Rok 1964 

Dnia 26.02. zorganizowano amatorski zespół teatralny. 

7.03.—Międzynarodowy Dzień Kobiet—pomoc w zorganizowaniu wieczorku 

towarzyskiego połączonego z częścią artystyczną. 

1—Maja biblioteka przygotowała część artystyczną na akademię w której brali 

udział członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki. 

9 maja spotkanie z oficerem L.W.P. 

10 maja spotkanie działaczy  kultury z aktywem gromadzkim. 

19 maja  spotkanie autorskie z panem Zbigniewem Kiwką 

31 maja wystawienie sztuki przez amatorski zespół teatralny przy bibliotece                 

p.t. „W leśniczówce” 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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Jury w składzie: Barbara Borej, Wioletta Subocz, Magdalena Radziszewska, Maria Pardo, 

przyznało:  

-I miejsce i nagrodę w wysokości 450 zł- grupie „Kanapacze” z Gimnazjum  

w Starkowie za „Toast dla szkolnej miłości, przyjaźni i przyszłości” (opiekunki: Monika Czykier-

Sokołowska i Magdalena Jedlińska); 

-II miejsce i nagrodę w wysokości 350 zł- - grupie „Kamałyki” ze Starkowa za „Dziecięcy 

pokój” (opiekun: Anna Kowalczyk); 

-III miejsce i nagrodę w wysokości 250 zł- - zespołowi „Pięć plus jeden” ze Starkowa za 

spektakl pt. „Gdzie dwie się biją, tam trzecia korzysta” (opiekun: Małgorzata Zacholska); 

-IV miejsce- zespołowi „Wściekłe ślimaki” z Gimnazjum w Kępicach za „Magię wspo-

mnień” (opiekun: Agata Koziarek); 

-V miejsce- grupie „Frędzele” z Gimnazjum w Dretyniu za „Miłość w szkolnych mu-

rach” (opiekun: Gabriela Drabik). 

W konkursie uczestniczyła także przygotowana przez Panią Katarzynę  

Orbik-Balcerzak grupa „Robaczki” z Gimnazjum w Starkowie, która przedstawiła widzom „Miłosny 

niezbędnik”.   

Grupa „Kanapacze” może cieszyć się z podwójnego sukcesu, ponieważ zdobyła również na-

grodę publiczności. Nagroda dla najlepszego aktora przypadła Damianowi Cichoszowi, a wyróżnie-

nia powędrowały do Roberta Sibińskiego i Magdaleny Stoltman (wszyscy z Gimnazjum w Starko-

wie).  

W I Wojewódzkim Konkursie Teatrów Gimnazjalnych „Farsa” sponsorami byli: Wójt Gminy 

Trzebielino, Prezes firmy Łąccy –Kołczygłowy, Pan Krzysztof Załuska – nadleśniczy Nadleśnictwa 

Trzebielino, Pani Karolina Jedlecka –właścicielka sklepu ogólnospożywczego w Suchorzu, Państwo 

Lucyna i Jarosław Góral –właściciele restauracji Królewska oraz stacji paliw Bliska w Suchorzu, 

Pani Sylwia Kośla –właścicielka Sklepu Rodzinnego w Suchorzu, Pan Andrzej Grzybowski i kie-

rownictwo Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku poziom występów będzie tak samo wysoki i wszyscy 

widzowie równie chętnie jak w tym roku przybędą, aby podziwiać talenty artystyczne młodzieży 

gimnazjalnej. Dziękujemy za zainteresowanie. Organizatorki: Izabela Łazuga i Anna Kowalczyk. 

I Wojewódzki Konkurs Teatrów Gimnazjalnych „FARSA” 
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Fotografia chłopów pomorskich  
Dnia 8 kwietnia 2014 roku o godz. 1700  na Sali widowiskowej przy Bibliotece Gmin-

nej w Trzebielinie odbyło się spotkanie poświęcone promocji albumu „Fotografia chło-

pów pomorskich”. W programie przewidziano spotkanie z Danutą M. Sroką, realizato-

rem projektu, dyrektorem MBP w Słupsku, która przedstawiała kulisy powstania wy-

stawy oraz publikacji albumowej „Fotografia Chłopów pomorskich”. Do albumu                 

w znacznej części wykorzystano materiały pochodzące z archiwum fotoreportera Jana 

Maziejuka, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Pommersches Landesmu-

sum w Greifswaldzie. Podstawową inspiracją dla powstania publikacji była głębsza 

analiza historii jednej z rodzin przesiedleńczych oraz album "Fotografia chłopów pol-

skich” Marii Bijak i Aleksandry Garlickiej z 1993 roku. Album podzielono na osiem 

rozdziałów poświęconych określonym aspektom życia na wsi, do których wprowadze-

nia pisał Dawid Gonciarz, etnolog z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. 

Publikacja została wydana w dwóch językach: polskim i niemieckim. Zawiera wybór 

365 zdjęć. Najstarsza fotografia pochodzi z 1898 r., najnowsza zaś z 2012 r. Dzięki ta-

kiej przestrzeni czasowej możliwe było ukazanie zmian kulturowych, jakie następowa-

ły na pomorskiej wsi. Trzon albumu stanowią fotografie z archi-

wów rodzinnych dawnych i obecnych mieszkańców Pomorza. Prezentowane zdjęcia 

rodzinne stanowią pewnego rodzaju biograficzny flesz, przedstawiają bowiem człowie-

ka w sposób rzeczywisty, ukazując ciągłość trwania (ślub, narodziny, chrzest, komunia, 

starość, śmierć) i odmienność sposobów bycia. Tłem są zabudowania gospodarskie, 

przyroda, skrawek pomorskiej przestrzeni zatrzymany w kadrze aparatu fotograficzne-

go. Taki dokument dostarcza wielu informacji o mieszkańcach wsi, ich zajęciach, zwy-

czajach, wszelkich przejawach twórczości, rzemiośle, przedmiotach codziennego użyt-

ku, budownictwie, a także o sposobie gospodarowania. Kolejnym etapem spotkania 

była prezentacja filmu dokumentalnego „Osadnicy”, który przedstawiali historię pięciu 

rodzin pomorskich. Na koniec wszyscy przybyli zasiedli do stołu, przy kawie otworzy-

ły się wspomnienia, osoby z naszej wsi uczestniczące m.in.w akcji „Wisła” opowiadały 

o swoich ciężkich przeżyciach z tego okresu, natomiast młodsze pokolenia słuchały              

z uwagą fragmentów tych historii. 

 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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25 kwietnia w Szkole Podstawowej w Trzebielinie odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Uczniowie z klasy IV uświadomili swoim kolegom i koleżan-

kom jak ważna jest ojczyzna, patriotyzm i szacunek do symboli narodowych. Krótka informacja o 

powstaniu Konstytucji 3 Maja wzbogaciła naszą wiedzę historyczną  o tym patriotycznym wyda-

rzeniu. Później zaśpiewano piosenki tematycznie związane z konstytucją. W apelu nawiązano do 

poszanowania naszych symboli narodowych: flagi, godła i hymnu. 

     

W dniu 09.04.2014 funkcjonariusze Straży Gminnej udali się do Szkoły Podstawowej w Trze-

bielinie, gdzie przeprowadzili rozmowę z uczniami klas 5 i 6 na temat odpowiedzialności nielet-

nich. Szczególną uwagę zwrócono na wyjaśnienia pojęć: nieletni, młodociany i demoralizacja. 

Tematem przewodnim były przejawy demoralizacji oraz jakie postępowanie nieletnich można 

uznać za czyn karalny i jakie mogą się z tym wiązać konsekwencje. 

Zdobytą wiedzę utrwalono dzięki przygotowanej przez Strażników prezentacji multime-

dialnej, która pozwoliła uczniom przyswoić i usystematyzować zdobytą podczas zajęć wiedzę. 

 Odpowiedzialność nieletnich 
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Bibliotekarz 

poleca! 

 

Gorąco polecam! 

Lepsze warunki do nauki i zabawy                       

w oddziałach przedszkolnych 
Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Trzebielino będą miały 

lepsze warunki do nauki i zabawy! Już wkrótce ruszy realizacja projektu systemowego pn. 

„Modernizacja 4 oddziałów przedszkolnych w gminie Trzebielino”. 

Wśród zadań w ramach projektu wymienić należy następujące działania w 2 od-

działach przedszkolnych w SP w Suchorzu oraz 2 oddziałach w SP w Trzebieli-

nie: 

1) doposażenie 2 placów zabaw i ogrodzenie placu przy oddziałach w Suchorzu, 

2) dostosowanie pomieszczeń – toalety i łazienki do potrzeb dzieci i personelu, 

3) kompleksowe wyposażenie oddziałów w meble dla dzieci i nauczycieli, arty-

kuły plastyczne, zabawki i pomoce edukacyjne, sprzęt informatyczny i audiowi-

zualny, oprogramowanie, wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa, a także ds. 

utrzymania czystości. 

Wartość projektu to 276 343,18 zł, dofinansowanie wyniesie 100% całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Gminie Trzebielino na realizację projektu 

udało się uzyskać dofinansowanie w ramach Pod-

działania 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w 

stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, 

Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyj-

nych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-

cyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Prio-

rytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-

ki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Eric-Emmanuel Schmitt to francuski powieściopisarz, którego książki poru-

szają rzesze ludzi. Przyjemny sposób prowadzenia narracji, intrygujące posta-

cie oraz zaskakująca fabuła sprawiają, że czytelnik potrafi odnaleźć część sie-

bie w wykreowanej przez autora opowieści. Dzieła Schmitta są pełne wrażli-

wości i życiowej mądrości skłaniającej do refleksji oraz odmiennego spojrze-

nia na wiele spraw. Francuski pisarz niezwykle umiejętnie ujmuje naturę 

człowieka – wątpliwości, sprzeczności oraz potrzebę miłości, akceptacji, zro-

zumienia czy wiary. Należy również wspomnieć, że pisarstwo Schmitta wy-

różnia się błyskotliwym poczuciem humoru.  Najbardziej znaną pozycją                

w dorobku autora jest Oskar i pani Róża. Warto również sięgnąć po inne, jak 

np. Kobieta w lustrze, Dziecko Noego, Trucicielka, Przypadek Adolfa H. czy 

Intrygantki, które można znaleźć w naszej bibliotece  

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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Dzieci z punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych (5 i 6 latki) w Trzebielinie wzięły udział 

w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „AKADEMIA AQUAFRESH”. 

W ramach programu przekazane zostały  pakiety bezpłatnych materiałów edukacyjnych  umożliwiających 

prowadzenie zajęć z dziećmi z zakresu profilaktyki stomatologicznej w sposób ciekawy i kolorowy. 

Celem programu było budowanie i wyrabianie wśród dzieci nawyków dbania o higienę jamy ustnej, a w 

konsekwencji zmniejszenie tak poważnego problemu, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce. 

W ramach realizacji założeń programu, przedszkolaki uczestniczyły w ciekawych zajęciach prowadzo-

nych przez swoje wychowawczynie. Podczas zajęć dzieci uczyły się jak prawidłowo czyścić ząbki, do-

wiedziały się jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów, wiedzą skąd się biorą zęby, oraz nabyły 

umiejętność określania stopnia zużycia szczoteczki do zębów. Oczywiście realizacja programu to nie tyl-

ko zajęcia teoretyczne, ale również część praktyczna. Dzieci dostały do domu miesięczną tabelę mycia 

zębów, którą mieli wypełniać wspólnie z rodzicami i na zakończenie dostali odznakę Billego. We wszyst-

kich zajęciach, dzieciom towarzyszyli bohaterowie Akademii Aquafresh – pastusie Lili, Bili i Milki. 

Jak co roku, od 10 już lat, Biblioteka Gminna w Trzebielinie zorganizo-

wała z mieszkańcami Tłusty Czwartek. Tradycyjnie tego dnia gospodynie 

usmażyły pączki i chrusty i przybyły z nimi do biblioteki. Tego dnia na 

uczestników spotkania czekało wiele atrakcji. Na początek bibliotekarki 

przygotowały poczęstunek w formie pysznych faworków Zaprezentowa-

na została historia i tradycja ostatków i zapustów w Polsce w dwóch for-

mach. Pierwszą była wystawa „Od Godów do Zapustów” która prowadzi-

ła uczestników spotkania  po obyczajach i tradycjach towarzyszących 

człowiekowi w tym wyjątkowym okresie. Drugim elementem była pre-

zentacja multimedialna „Zapusty, ostatki – tradycja i obyczaje”, stworzo-

na przez bibliotekarkę Iwonę Szczęsną. W prezentacji zamieszczono róż-

ne zwyczaje i tradycje ostatkowe z wybranych regionów Polski m.in.: 

Wielkopolski, Ziemi Krakowskiej, Sandomierskiej, Lubelskiej, na Kur-

piach, Kujawach, Kaszubach. Uczestnicy spotkania z zainteresowanie 

wysłuchali opowieści o kolorowych korowodach przebierańców, kuli-

gach, osobach i postaciach charakterystycznych dla tego okresu w róż-

nych regionach Polski: wójcie Combrze, Bachusie, Księciu Zapuście, a 

także o obrzędowych tańcach w zapustny czas, zapustnym jadle, chodze-

niu ze śledziem czy z kozą i wielu innych ciekawych zwyczajach. Kuli-

minacyjnym punktem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu pączko-

wego, do którego zgłosiło się aż trzynaście uczestniczek. Komisja kon-

kursowa ogłosiła jednomyślnie, że wszystkie wypieki są bardzo smaczne, 

dlatego każda z pań otrzymała drobny upominek. Dawniej nie zapomina-

no o tym, że zapusty musiały być wesołe, żeby post był smutny, bo zgod-

nie ze staropolskim powiedzeniem „Zapust smutny, post wesoły: będziesz 

człeku, przez rok goły”. My także o tym nie zapomnieliśmy i w bibliotece 

za sprawą rozśpiewanych mieszkanek Trzebielina rozbrzmiewała wesoła 

muzyka. W trakcie spotkania degustowaliśmy pączki, faworki i róże kar-

nawałowe oraz wymienialiśmy się przepisami. 
 

„Pączki, faworki, róże karnawałowe”  
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LED 

 

Rewolucja oświetleniowa  LED w gminie 

W sierpniu 2012 roku na terenie gminy Trzebielino Energa Oświetlenie 

Sp. z o.o. dokonała modernizacji 354 opraw oświetleniowych z czego 213 wy-

mieniono na nowe oprawy Selenium Led firmy Philips o mocy 55W i 73W.              

W pozostałych oprawach, po gruntownym przeglądzie, funkcjonujące dotąd 

źródła światła zostały wymienione na energooszczędne źródła LED-owe. 

Ponad połowę wymienionych opraw stanowiły przestarzałe oprawy rtęciowe               

o mocy 250W oraz 125W. Przed modernizacją moc oświetlenia ulicznego w 

gminie wynosiła 54 kW, natomiast po wymianie na oprawy LED jest to 26 kW. 

Ponadto nastąpiła znaczna poprawa oświetlenia ulic, wzrosło poczucie bezpie-

czeństwa, a koszty zużycia energii spadły o około 50%. Mieszkańcy zauważają 

zmiany i je chwalą. Zainstalowane oprawy zostały też wyposażone w sterowni-

ki Dynadimmer, fabrycznie zaprogramowane urządzenie zmieniające natężenie 

oświetlenia, dzięki którym można uzyskać dodatkowe 30% oszczędności ener-

gii. Dzięki oszczędnościom odpowiadając na zgłaszane przez mieszkańców po-

trzeby dostawiane i uzupełniane są kolejne punkty świetlne. 

Modernizację oświetlenia przeprowadzono w oparciu o formułę ESCO 

(Energy Saving Company), która polega na finansowaniu inwestycji ze środ-

ków zaoszczędzonych dzięki nowym rozwiązaniom. Decydując się na współ-

pracę w ramach ESCO gmina otrzymała usługę kompleksowej modernizacji                 

i konserwacji oświetlenia ulicznego prowadzoną przez Energę Oświetlenie,                

a koszt inwestycji nie obciąża dodatkowo budżetu gminy. 

Miejscowość Trzebielino, w której wszystkie lampy mają teraz oprawy 

LED, jako pierwsza w Polsce otrzymała specjalny certyfikat „100% LED”, 

przyznawany tym samorządom, które zdecydowały się na podniesienie efek-

tywności energetycznej poprzez zamontowanie energooszczędnego oświetlenia 

LED. 

Wójt Pan Tomasz Czechowski wielokrotnie udziela wywiadów prasie, telewizji 

czy stacjom radiowym oraz uczestniczy w spotkaniach poświęconych technolo-

giom oświetlenia wprowadzanych przez samorządy, prezentując przeprowadzo-

ną w naszej gminie modernizację. Dzięki odważnej i pierwszej w Polsce tego 

typu inwestycji mówi się pozytywnie o gminie Trzebielino i stawia się nas za 

wzór godny naśladowania.  

 

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



„Złap wiatr w pomorskie  

żagle wiedzy” 
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Uprzejmie informujemy iż w drugim semestrze uczniowie klasy pią-

tej Szkoły Podstawowej w Trzebielinie wezmą udział w projekcie 

„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” której Liderem jest Departa-

ment Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego, a Partnerem Fundacja Navigare Mateusza Kuszniere-

wicza. 

W projekcie wezmą udział wszyscy uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. Ucz-

niowie podzieleni zostali na 3 grupy projektowe. Uczniowie podczas projektu będą brać udział w: 

 zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu, 

 zajęcia pedagogiczno-psychologicznych, 

 praktycznych zajęciach żeglarskich, 

 edukacyjno-żeglarskich piknikach naukowych, 

 obozach żeglarskich. 
Zajęcia pozalekcyjne poprowadzi Pani Honorata Jankowska. 

Po zakończeniu projektu przewidziany jest obóz żeglarski dla 500 uczniów, którzy wykazali naj-

większe zaangażowanie w realizację projektu. 

09.04.2014 roku uczniowie naszej szkoły w ramach realizacji projektu wzięli udział w Pikniku edu-

kacyjnym w Lisewie Malborskim. Na piknik ten udali się wraz   z uczniami szkoły podstawowej w 

Kołczygłowach. W trakcie trwania pikniku uczniowie mieli okazję wysłuchać opowieści Mateusza 

Kusznierewicza, wspólnie śpiewać szanty, brać udział w krótkim szkoleniu na temat pierwszej po-

mocy oraz spróbować swoich sił na łódce „Optimist”. Po pikniku udaliśmy się do Zamku w Malbor-

ku. 

8 kwietnia  uczniowie klas piątych  SP 

Trzebielino i Suchorze w ramach edu-

kacji ekologicznej zwiedzili PGK w 

Bierkowie .Wysłuchali informacji na 

temat działalności wysypiska . Następ-

nie odwiedzili Dyrekcję Słowińskiego 

Parku Narodowego. 

Dziękujemy za pomoc w organizacji 

wycieczki p.Andrzejowi Grzybowskie-

mu i p.Helenie Grabowskiej. 

Wycieczka do Słupska i Bierkowa 
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Uno, duo, tre! 

Po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Trzebielinie  odbył się Dzień Języ-

ków Obcych. Uczniowie mieli za zadanie przygotować wystrój swoich klas 

oraz przebrania. Konkurs został podzielony na dwie kategorie: klas I-III i IV-

VI. Klasa I przygotowała wystrój Wielkiej Brytanii zdobywając pierwsze 

miejsce, zaś klasie II drugiej przyznano specjalne wyróżnienie za znajomość 

liczebników w języku Włoskim. Klasa III również otrzymała wyróżnienie mo-

gliśmy się tam dowiedzieć więcej o naszej Ojczyźnie. 

W kategorii klas IV-VI trwała zacięta walka, dlatego też Jury zdecydowało się 

przyznać dwa pierwsze miejsca: klasa IV zachwyciła przepięknymi strojami 

tancerek flamenco, zaś klasa VI przeniosła nas w orientalny świat Chin. Wy-

różnienie otrzymała klasa V. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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W środę 05.03.2014 r. w  przedszkolu w Trzebieli-

nie pojawili się niezwykli goście byli to pracowni-

cy Nadleśnictwa  Trzebielino. Wizyta leśniczych 

pana Krzysia i Tomka związana była z wcześniej-

szymi zajęciami przyrodniczymi, w ramach tematu 

kompleksowego „Pomagamy ptakom  przetrwać 

zimę”. Wspólnie z leśnikami wyruszyliśmy na spa-

cer leśnymi dróżkami z workiem pełnym smakoły-

ków w poszukiwaniu ptaków. Dzieci miały okazję 

zapoznać się z ich wyglądem nazwą oraz zwycza-

jami. Dowiedziały się jak dbać o nie oraz wiedzą, że w okresie zimy, kiedy panują trudne warunki i 

niełatwo znaleźć pożywienie i należy im w tym pomagać. Poznały główne pożywienie ptaków min: 

nasiona, zboże, suszone drobne owoce (jarzębina, żurawina, słonecznik).  Pan leśniczy wskazał 

gdzie należy pozostawić smakołyki dla ptaków a dzieci ochoczo przystąpiły do dzieła: wieszały na 

drzewach i układały pod nimi pożywienie. Zostały uczulone na właściwe zachowanie w lesie tj. nie 

niszczenie przyrody, zachowanie ciszy i nie zaśmiecanie. Dowiedziały się również o niebezpie-

czeństwach, jakie na nas czekają w lesie. 

Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały słodką niespodziankę, odznakę „przyjaciela la-

su” oraz kolorowanki. Dostaliśmy również worki z karmą dla ptaszków, które odwiedzają karmnik 

koło przedszkola. Dzieci obiecały panu leśniczemu, że będą pamiętać o dokarmianiu ptaszków. 

Wycieczka była bardzo ciekawa a dzieci zainspirowane wiadomościami o środowisku leśnym. 

Dziękujemy serdecznie za pouczające i miłe spotkanie, licząc na dalszą owocną współpracę. 

 

Dokarmiamy ptaki 

Pierwszy Dzień Wiosny 
21 marca w Szkole Podstawowej w Trzebielinie,  zgodnie z tradycją odbyły się obchody Pierwszego Dnia 

Wiosny. Uczniowie oraz przedszkolacy radośnie i kolorowo przywitały wiosnę. Wszyscy barwnie prze-

brani zgromadzili się na sali gimnastycznej, na której odbyła się Mini- Lista Przebojów. Dzieci mogły 

ukazać swoje wokalne zdolności. Nie zabrakło również wspaniałych tancerzy. Nasze szkolne talenty zo-

stały nagrodzone dyplomami oraz gromkimi brawami. Po części artystycznej barwny korowód z Marzan-

ną na czele wyruszył ulicami Trzebielina, aby pożegnać zimę. Uczniowie wraz z nauczycielami żegnali 

zimę głośnymi okrzykami oraz przygrywaniem na różnych instrumentach. Po tak wesołym i hałaśliwym 

spacerze, aby tradycji stało się zadość Marzanna została spalona na boisku szkolnym. Natomiast Pani 

Wiosna zapewne usłyszała nas i przybyła  ogrzewając słonecznymi promieniami  
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Spotkanie z Ewą Chotomską 
Dnia 14 maja 2014 roku w Filii bibliotecznej w Suchorzu od-

było się spotkanie autorskie ze znaną pisarką, scenarzystka 

programów i autorką tekstów piosenek dla dzieci- Ewą Cho-

tomską.  

Ewa Chotomska znana jest jako Ciotka Klotka z telewizyjnego 

programu dla dzieci „Tik- Tak”, występowała także w progra-

mach Ciuchcia i Fasola. Była producentką programów eduka-

cyjnych „Budzik” i „Jedyneczka”. Jest założycielką, wraz z 

Andrzejem Grabowskim, zespołu dziecięcego „Fasolki” i au-

torką wielu tekstów piosenek m.in. „Mydło lubi zabawę”, 

„Szczotka, pasta”, „Zabiorę brata” czy „Moja fantazja”. Ewa Chotomska jest córka popu-

larnej poetki Wandy Chotomskiej. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I, II i III z miejscowej szkoły podstawowej wraz 

z nauczycielkami: Cecylią Dawidowicz, Marią Piepiórką i Aleksandrą Zalewską oraz Kry-

styna Podraża- dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie, Katarzyna Staroszak- emeryto-

wana bibliotekarka, Katarzyna Omelańska- animator kultury Biblioteki Gminnej w Trze-

bielinie, Ewa Wilma- Guzowska- sołtys Suchorza i Justyna Sadyś – animator kultury ze 

świetlicy wiejskiej w Suchorzu.  

Ewa Chotomska przybrała postać Ciotki Klotki, ubrana była w barwny strój, który niewąt-

pliwie sprawił, że została mile i otwarcie przywitana przez dzieci. W trakcie spotkania  pi-

sarka opowiadała o swojej mamie, Wandzie Chotomskiej, która m.in. uczyła ją rymów. 

Opowiadała także o swojej twórczości, o domowych zwierzętach, które później stały się 

bohaterami jej książek i piosenek. Dziecięca publiczność była niezwykle aktywna.  Dzieci 

chętnie odpowiadały na pytania i zagadki oraz śpiewały znane piosenki. Dzieci, które 

udzieliły prawidłowej odpowiedzi otrzymały od pisarki  cukierki. Obok  świetnej zabawy 

było także słuchanie fragmentu audiobooka „Moja babcia gra na trąbie”.  

Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły pani Ewie Chotomskiej kwiaty. Podziękowały 

także pisarce gromkimi brawami. Można było także kupić książki pisarki i zdobyć auto-

graf.  

Zapraszamy Czytelników do naszych bibliotek w Suchorzu i Trzebielinie po książki Ewy 

Chotomskiej i Wandy Chotomskiej. 

Spotkanie odbyło się w ramach XXI Słupskiej Wiosny Literackiej we współpracy z Peda-

gogiczną Biblioteką Wojewódzką w Słupsku. 

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



Koncert „W świecie kabaretów” 
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30 marca 2014 r. na sali widowiskowej Biblioteki Gminnej w Trzebielinie 

odbył się niezwykły  koncert pn. „W świecie kabaretów” zorganizowany 

przez Szkołę Podstawową w Trzebielinie. Na wstępie uczniowie ,  pod prze-

wodnictwem p. Ewy Surmy przywołali czar minionych lat i przepięknie za-

prezentowali  piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów. Do tych nie-

zapomnianych  i niezwykłych piosenek,  z kanonu aktorskich,  należały 

min.  „Na ryby”, „Herbatka” oraz  „Kuplety”, czyli  „Starsi panowie 

dwaj”.  Na koncercie wystąpili również instrumentaliści ze Szkoły Podsta-

wowej w Trzebielinie oraz z Państwowej Szkoły Muzycznej w Miast-

ku.  Uczniowie ukazali swoje umiejętności gry na flecie, gitarze oraz na 

akordeonie. Dobrą zabawę  zapewnił kabaret „Szpilka” z Miastka. Przedsta-

wili  oni znane bajki w swojej,  zabawnej i groteskowej formie. Występ ka-

baretu zachwycił  uczestników spotkania. Koncert, z dawką dobrego humoru, 

poprowadziła p. Agnieszka Kochel. Słodki poczęstunek oraz konkurs z na-

grodami  urozmaiciły spotkanie. Publiczność wspaniale się bawiła i  gromki-

mi brawami oklaskiwała występy wszystkich artystów.  Uroczystość przebie-

gła w bardzo miłej i radosnej  atmosferze.  Koncert może stać  się przykła-

dem integracji mieszkańców naszej gminy poprzez dobrą zabawę. 

7 lutego odbył się ,,Powiatowy konkurs ekologiczny ” w Bytowie .Celem konkursu było wyło-

nienie Mistrza Ekologii Powiatu Bytowskiego .Jest nam miło poinformować , że wyróżnienie w 

konkursie otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej w Trzebielinie  Piotr Zacholski- klasa VI . 

 10 lutego w Bytowie odbył się powiatowy konkurs „Macmillan Primary School Tournament 

II” w którym uczniowie klasy VI (Piotr Zacholski i Alina Sieklucka)  po raz kolejny wykazali 

się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Na miejscu 6 uplasował się Piotr Zacholski, 

tym samym poprawiając swój ubiegłoroczny wynik. 

10 kwietnia odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku  konkurs  recytatorski z języka 

niemieckiego .Brała w nim udział Ola Grabowska- uczennica klasy V. Recytowała wiersz 

”Reifezeugnis”- Reinhard Jung 

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej 

w Trzebielinie 
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Klub kulinarny  
W Bibliotece Gminnej w Trzebielinie odbywają się cykliczne spotkania Klubu kuli-

narnego pod nazwą „Smaki zapamiętane z dzieciństwa”, których głównym celem 

jest powrót do kulinarnych korzeni mieszkańców gminy Trzebielino, a tym samym 

ocalenie od  zapomnienia dorobku i dziedzictwa kulinarnego przodków. Czas spę-

dzony na przygotowaniu potraw w kuchni staropolskiej przy bibliotece i ich smako-

waniu przy wspólnym stole zbliża ludzi i przełamuje stereotypy. Sprzyja także roz-

mowom na temat  zwyczajów kulinarnych i sposobów przygotowania potraw w 

różnych regionach Polski i świata.     

25 marca o godz.13 00  odbyło się kolejne spotkanie w kuchni staropolskiej klubu 

kulinarnego pn.”Smaki zapamiętane z dzieciństwa”. Tym razem swoje danie pre-

zentowała pani Katarzyna Staroszak, a były to „pyzy ziemniaczane zapiekane z 

twarogiem”. Na początku pani Kasia opowiedziała o czasach, kiedy była małą 

dziewczynką i to danie przyrządzała jej mama. Pyzy zapiekane były wtedy w du-

chówce, a zapach roznosił się po całej kuchni. Główna kucharka stwierdziła, że py-

zy nie do końca wyszły tak jak dawniej jej mamie, ale efekt był zadowalający. 

Uczestnicy spotkania byli bardzo zaskoczeni wspaniałym smakiem dania, które wy-

glądało trochę niepozornie, za to wyśmienicie smakowało. Zapach i smak przywo-

łał wiele wspomnień, których w trakcie rozmów nie było końca.  

W I E

Kolejny miesiąc rozpoczęty, więc czas na następne spotkanie klubu kulinarnego 

w kuchni staropolskiej. 11 kwietnia tradycyjnie o godz.1300 uczestnicy gotowali 

nowe danie. W tym miesiącu potrawę przyrządzało kilka kucharek. Chociaż się 

mówi, że gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść, to w kuchni staropolskiej te 

przesądy nie działają. Panie przygotowały pyry z gzikiem oraz śledzia w śmieta-

nie. Pyry z gzikiem są tradycyjnym daniem poznańskim, natomiast śledź ka-

szubskim, dlatego rozmowy klubowiczów zeszły na potrawy regionalne z całej 

Polski. Kolejne spotkanie naszego klubu ze względu na remont biblioteki plano-

wane jest w miesiącu wrześniu. Serdecznie polecamy! 
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Rozmowa z Kamilem Welzandtem, uczniem klasy II Technikum Archi-

tektury Krajobrazu Zespołu Szkół Agroturystycznych w Słupsku, który 

lepi w glinie. 

Jak odkryłeś w sobie pasję lepienia w glinie? - Nie pamiętam do-

kładnie, ale chyba w przedszkolu, albo jeszcze wcześniej. Początkowo 

lepiłem z plasteliny. Po kilku latach zamieniłem szkolną plastelinę na 

glinę. Za jakiś czas chciałbym zacząć pracę w drewnie i kamieniu. 

Co najczęściej przedstawiają twoje prace? - Najczęściej są to figur-

ki, szkatułki, rzeźby i płaskorzeźby. Gdy robię coś dla siebie zazwyczaj 

są to mroczne postaci i stwory. 

Dlaczego akurat rzeźbiarstwo? - Samo tak  wyszło. Uczy mnie to 

cierpliwości i dokładności. Podczas rzeźbienia daję upust emocjom. 

Skąd czerpiesz pomysły? - Najczęściej pomysły czerpię z wyobraźni. Potrafię stworzyć jakąś 

postać od podstaw. Widzę jak powinna wyglądać, ale żeby wykonać detale potrzebuję ilustracji. 

Ile czasu potrzebujesz na wykonanie jednej rzeźby? - To zależy od rozmiaru danej rzeźby, 

poziomu detali i wyglądu. 

Czy prezentowałeś gdzieś swoje prace? - Miałem wystawy swoich prac w Bibliotece Gminnej 

w Trzebielinie i w Gimnazjum w Starkowie. 

Czy chciałbyś podzielić się swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami? - Tak , bardzo chęt-

nie. Ostatnio miałem okazję lepić z plasteliny razem z dziećmi w świetlicy wiejskiej w Suchorzu. Z 

miłą chęcią zagościłbym też w innych miejscach. 

Co daje Ci rzeźbiarstwo? - Daje mi możliwość rozwoju moich zdolności artystycznych. Czu-

ję, że z każdą wykonaną rzeźbą jestem lepszy w tym co robię. Każda moja rzeźba jest doskonalsza. 

Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia artystycznych marzeń. 

Ludzie z pasją 
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FOTOREPORTAŻ 

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

Wielokulturowe warsztaty zdobienia jajek dofinansowane  ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywa-

nia problemów Alkoholowych w Trzebielinie 



Wielokulturowe warsztaty zdobienia pisanek  
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Biblioteka to przestrzeń, w której spotykają się osoby w każdym wieku, o rozmaitych potrzebach, zainte-

resowaniach, problemach, wywodzące się z różnych środowisk. Biblioteka może być też miejscem spo-

tkań wielu kultur – przedstawicieli różnych narodowości, grup etnicznych i etnograficznych, osób posłu-

gujących się lokalnym językiem czy gwarą, ludzi różnych wyznań. Biblioteka to miejsce przyjazne i 

otwarte dla wszystkich, miejsce bezpieczne, gdzie można się spotkać. W okresie od 10 do 18 kwietnia 

2014 roku Biblioteka Gminna w Trzebielinie wraz z Filią w Suchorzu zrealizowały program 

„Wielokulturowe warsztaty zdobienia pisanek”. Spotkania rozpoczęły się szkoleniem dla animatorek kul-

tury ze zdobienia pisanek metodą decoupage. Edukację przeprowadziła pani Barbara Szarmach z Biblio-

teki Publicznej z Kołczygłów. Następnie 15 kwietnia odbyły się warsztaty w Sali widowiskowej przy Bi-

bliotece Gminnej w Trzebielinie. Zajęcia rozpoczęły się prezentacją multimedialną o tradycjach zdobienia 

pisanek w różnych regionach Polski przygotowaną przez bibliotekarkę Iwonę Szczęsną. Charakter spo-

tkania podkreślały stroje regionalne, w które ubrani byli pracownicy biblioteki. Utworzonych zostało 

osiem stanowisk, gdzie animatorki pokazywały różne techniki zdobienia pisanek m.in. decoupage, quil-

ling, zdobione ziarnami, oklejane włóczką czy bibułą, drapanki, karczoch. Pani Grażyna Buza pokazywa-

ła jak wyszywać szydełkiem ubranka na jajka, a na ostatnim stanowisku pani Katarzyna Staroszak wraz z 

panią dyrektor Krystyną Podrażą zaprezentowały pisanki robione metodą batikową. Odbiorcami byli 

mieszkańcy oraz zaproszone dzieci z klasy piątej i szóstej ze Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. Następ-

nego dnia warsztaty odbyły się w Filii bibliotecznej w Suchorzu. Wyświetlona została prezentacja multi-

medialna, nie zabrakło strojów regionalnych, a przeprowadzono warsztaty zdobienia pisanek metodą bati-

kową oraz decoupage. Na spotkanie przybyli mieszkańcy wsi oraz klasa szósta ze Szkoły Podstawowej w 

Suchorzu. 17 i 18 kwietnia zrealizowano warsztaty zdobienia pisanek metodą batikową  w Bibliotece 

Gminnej w Trzebielinie. Tradycja malowania jaj tą metodą zapoczątkowana została w 1974 roku przez 

panią Katarzynę Staroszak i kultywowana jest do dnia dzisiejszego. Ponadto zajęciom towarzyszyła wy-

stawa wielkanocna, na której znalazły się przedmioty symbolizujące Wielkanoc w Polsce, a także obrazy 

wyszywane haftem metodą krzyżykową przez kółko hafciarskie zawiązane podczas spotkań „kreatywne 

wieczorki w bibliotece”. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, w programie uczestniczyło 169 

odbiorców, a wymalowano 516 pisanek.  



S T R .  1 8  

Zapytaliśmy 

mieszkańców 

Trzebielina 

co sądzą o 

budowie 

ścieżki 

rekreacyjnej 

wokół 

jeziora” 

Sonda 

W Trzebielinie powstaje ścieżka, która już w zasadzie jest do dyspozycji miesz-

kańców. Spacerując po niej spotkaliśmy sporo osób w różnym wieku. Zapytali-

śmy mieszkańców co sądzą o tej  inwestycji? 

Ewa Czajkowska—Jestem zachwycona. Dopiero teraz widać jak piękne mamy 

jezioro, do tej pory jakoś tego nie dostrzegałam. Jest tu pięknie, często tu przy-

chodzę i widzę, że wiele osób tu przychodzi. Mamy w Trzebielinie wielu węd-

karzy i po godzinie 18 każdy pomost przy jeziorze jest zajęty.  

Ewa Kuligowska—Doczekaliśmy pięknych czasów. Wiedzą o czym mówię Ci, 

którzy długo tu mieszkają . Takiego rozwoju jeszcze nie było. 

Katarzyna Staroszak—Jest wspaniale. Uważam że to świetna inwestycja gmin-

na. Zamierzam często tu przychodzić, by poćwiczyć na urządzeniach rekreacyj-

no-sportowych i już szykuję się by pograć w ping-ponga.  Są też ławeczki, gdzie 

można przysiąść, odpocząć czy porozmawiać. Moja znajoma, która mnie odwie-

dziła była pod wrażeniem, bo pamięta tę miejscowość sprzed lat i dostrzega jej 

duży rozwój. 

Regina Lipka  - Jestem bardzo zadowolona, że mamy w naszej miejscowości 

taką ścieżkę. W weekendy są tu tłumy i trzeba uważać, żeby się z kimś nie zde-

rzyć. Można także spacerować wieczorem, bo ścieżkę oświetlają lampy i jest 

jasno. Fajnie by było, gdyby ścieżka biegła wokół całego jeziora. Ale na razie 

cieszę się tym co jest. 

Teresa i Agnieszka Słupskie—Bardzo nam się podoba pomysł zbudowania 

ścieżki, bo w końcu mamy gdzie spacerować. Jest tu bezpiecznie i miło. 

Państwo Klasa—Pomysł bardzo dobry. Chcielibyśmy tylko, by ścieżka biegła 

dookoła jeziora i żeby jeszcze udało się wyczyścić jezioro. Wtedy będzie jeszcze 

piękniej. 

Krystyna Sieklucka—Bardzo lubię spacerować, więc będę na niej częstym go-

ściem. Zamierzam także korzystać z zamontowanych tam urządzeń do ćwiczeń. 

Są też ławeczki na których można odpocząć. 

Jerzy Dobek—to bardzo dobry pomysł i ciekawy jestem kto wpadł na pomysł 

zbudowania  tej ścieżki. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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W dniach 29-30 kwietnia 2014r. na placu zabaw w miejscowości 

Bożanka zostały zaimpregnowane ławkostoły oraz altana wraz z 

wyposażeniem. Impregnat zakupiono za kwotę zaczerpniętą z fun-

duszu sołeckiego. W ramach wykonywanych prac dosadzono rów-

nież cyprysy, ponieważ nie wszystkie krzewy przyjęły się podczas 

jesiennego sadzenia. Wykonano także opryski przeciwko chwa-

stom wzdłuż drogi prowadzącej przez miejscowość. 

Projekt rady sołeckiej w Miszewie "p.n Czytaj z 

nami, bo jesteśmy wrażliwymi czytelnikami” uzy-

skał  II nagrodę w III edycji konkursu społecznie 

aktywni organizowanego przez Lokalną Grupę 

Działania "Wrzeciono". 

  

Projekt jest ściśle związany z promowaniem czytel-

nictwa. Obejmuje spotkania z literaturą, zajęcia pla-

styczne oraz warsztaty teatralne. Ponadto jest plano-

wana wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Bytowie 

i zwiedzanie zamku 

Dnia 8 marca 2014 roku w sołectwie Objezierze Sołtys, Rada Sołecka oraz Pan Radny 

zorganizowała uroczystość Dnia Kobiet. Uczestniczyło około dwadzieścia osób. Słowo 

wstępne dla Pań wygłosił Pan Radny po przemowie zostały wręczone bukieciki kwiatów 

własnoręcznie zrobione. Ugościliśmy wszystkich obecnych kawą, herbatą, ciastem, sło-

dyczami i owocami. Była bardzo miła atmosfera wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. 

Sołectwo Objezierze 

Sołectwo Miszewo 

Sołectwo Bożanka 
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Sołectwo Suchorze  

Panie świętowały Dzień Kobiet 

8 marca 2014 roku był szczególnym dniem dla Pań- mieszkanek sołectwa Suchorze. Uro-

czysty Dzień Kobiet odbył się w sali wiejskiej w Suchorzu. Organizatorami imprezy byli 

Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej w Suchorzu, którzy przygotowali słodki poczęstunek.  

Wystrojem sali zajęły się Panie uczestniczące w środowych spotkaniach w bibliotece.                                          

 Z okazji tak miłej uroczystości swój program teatralno-muzyczny zaprezentowali ucznio-

wie z Gimnazjum w Starkowie pod czujnym okiem Pani Anny Kowalczyk i przy wsparciu 

technicznym Pana Jarosława Wasyluka. Było dużo śmiechu i radości, bo przecież wystę-

powały nasze dzieci i nasze wnuki, które są naprawdę uzdolnione i świetnie czują się na 

scenie. Uroczystość zakończyła niespodzianka - w postaci kwiatów wręczonych wszyst-

kim uczestniczkom spotkania przez panów: Tadeusza Półtoraka- radnego Rady Gminy 

Trzebielino, Ryszarda Windorpskiego—przedstawiciela Rady Sołeckiej w Suchorzu i 

Wojciecha Dudę.  Każda pani otrzymała także drobny upominek, w postaci serduszka, 

przygotowany  przez panią Justynę Sadyś- animatora kultury ze świetlicy wiejskiej w Su-

chorzu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz peda-

gogom i młodzieży, za świetny występ. 

W I E Ś C I  T R Z E B I E L I Ń S K I E  
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8 marca w świetlicy wiejskiej  uroczyście obchodzono Dzień Kobiet. Było dużo śmiechu  szczególnie 

z anegdot o mężczyznach. 

W dniach 21 luty -18 kwiecień dzieci z Cetynia aktywnie spędzały czas na świetlicy. Brały udział               

w zajęciach kulinarnych, robiły odlewy gipsowych aniołków ,uczyły się robić ozdoby świąteczne. 

24 kwietnia z okazji Dnia Ziemi dzieci z panią świetliczanką  i panią sołtys sprzątały plac zabaw          

i jego otoczenie. Prace zakończono miłymi rozmowami ,zabawą na placu i przy ognisku. 

W dniu 04 maja 2014 roku odbył się charytatywny bieg   Wings Life World Run , bieg jednocze-

śnie odbywał się w ponad 30 krajach na całym świecie wystartowało około 36 tysięcy uczestni-

ków , zebrano 3 miliony euro które w całości zostaną przeznaczone na badania nad leczeniem prze-

rwanego rdzenia kręgowego .Dzięki zaproszeniu ze Szkoły Policji w Zagrzebiu udział w zawodach 

wziął  mieszkanie naszej gminy  Dariusz Guzowski.Bieg w Chorwacji miał miejsce nad morzem 

Adriatyckim w  Zadarze. 

Wings for Life World Run był wyjątkowym wyścigiem także dlatego, że to linia mety ścigała za-

wodników. Jak to możliwe? Pół godziny po tym, jak zabrzmiał sygnał startu i wystartowali pierwsi 

biegacze, samochody zamykające bieg równocześnie wyruszyły na każdą z tras, ścigając biegaczy. 

Ich tempo rosło według jednolitego, ścisłego planu. W momencie, gdy samochód mijał biegacza, 

jego udział w biegu się kończył.W trakcie biegu samochody zamykające bieg przyśpieszały i elimi-

nowały wyprzedzanych zawodników aż pozostał tylko jeden. Darek w stawce około 2500 zawod-

ników ,przebiegł 45 kilometrów został sklasyfikowany na 4 miejscu .Biorąc pod uwagę wyniki 

wszystkich 36 tysięcy uczestników dało mu to 153 miejsce. Bieg się zakończył się dużym sukce-

sem organizatorów i już zapowiedzieli , że będzie miał miejsce w przyszłym roku. 

Wings Life World Run  
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