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Gmina Puck

Gmina Władysławowo

61.239,40 zł na konto WOŚP

Uroczystości 101. rocznicy Zaślubin Polski
z Morzem
W dniu 11 lutego uczciliśmy
101. rocznicę Zaślubin Polski
z Morzem i pierwszego
pełnomorskiego rejsu
po Bałtyku pod białą-czerwoną
banderą.

Z
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy już za nami! Po wielu
miesiącach przygotowań,
obmyślaniu nowej,
modyfikowanej strategii
pasującej do otaczających nas
obostrzeń, możemy śmiało
powiedzieć, że 29 Finał WOŚP
przebiegł bardzo sprawnie i
pomyślnie.

L

iczyliśmy się z tym, że wynik
nie będzie przypominał naszego
rekordowego wyniku z zeszłego roku. Pomimo wszystkich niesprzyjających warunków, udało się nam
uzbierać łącznie 61.239,40 zł!!
W tym roku bez imprez, licytacji na
żywo i loterii fantowych, ale z aukcją
online zorganizowaną na Facebookowej grupie Gminy Puck. W tym roku
przy pomocy naszych animatorów kultury, którzy pozyskali od wielu firm,
twórców wyjątkowe przedmioty na
aukcję, udało się nam sprawnie zorganizować i obsłużyć licytację online.
Wśród pozyskanych 168 rzeczy,
uczestnicy aukcji mogli wylicytować
m.in. rękodzieło, rzeźby, vouchery
upominkowe na rozmaite usługi, spotkanie z archeologiem – Danutą Król,
spotkanie z gawędziarzem kaszubskim
– Józefem Roszmanem, kosze rozmaitości przekazane przez sklepy, pyszne

ciasta, piękne obrazy, gadżety Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, bilety, zaproszenie na wypoczynek, bony
podarunkowe do kwiaciarni, lekcję
makijażu, kosmetyki, zaproszenia do
restauracji, barów; zabawki, biżuterię, odzież i wiele innych.
Najdroższe przedmioty zostały wylicytowane za około 400 zł. Były to
m.in voucher na wypoczynek o wartości 700 zł na weekend dla 4 osób w
„Chłapowskiej Przystani” (wylicytowany za 410 zł) oraz obraz ks. Romana Rychert z Żelistrzewa (wylicytowany za 401 zł).
W dzień finału wyemitowaliśmy
znakomite występy tancerzy Klubu
Tańca „Świat Tańca z Wejherowa”,
którzy umilili nam tę wyjątkową,
styczniową niedzielę J Film z występu możecie obejrzeć na naszej stronie internetowej i naszych mediach
społecznościowych.
Do naszego sukcesu przyczyniły się
także firmy, które umieściły Sztabowe Puszki Stacjonarne w ich punktach
usługowych. Pełną listę z wymienionymi przedsiębiorstwami znajdziecie
na naszej stronie internetowej.
Pokazaliśmy, że w tak szczytnym
celu, pomimo wielu utrudnień umiemy współpracować i działać razem.
nn Wiktoria Gaffke
OKSiT w Gminie Puck

Zadanie publiczne „Ziemia Pucka.info – prasa regionalna”
jest dofinansowane przez Powiat Pucki

tej okazji we Władysławowie
o godz. 10.00 odprawiona
została msza święta w kościele p.w. WNMP, w której uczestniczyli Burmistrz Władysławowa, przedstawiciele Rady Miejskiej, Garnizon
Władysławowo, delegacje, poczty
sztandarowe i mieszkańcy.
Bezpośrednio po mszy św., w imieniu mieszkańców Gminy Władysławowa, kwiaty przy pomnikach
Antoniego Abrahama i gen. Józefa
Hallera, złożyli: Burmistrz Roman
Kużel, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Białas oraz Radny Tomasz
Hapaniuk.
Po uroczystości we Władysławowie Burmistrz złożył także kwiaty
w Rozewiu, przy obelisku upamiętniającym objęcie Pomorza przez Wojsko Polskie 10 lutego 1920 roku.
Mimo, że program uroczystości został
bardzo ograniczony, jednak pamięć
o wydarzeniach sprzed 101 lat,
w naszych sercach jest nadal żywa.
nn Tekst i foto: Urząd Miejski
we Władysławowie

Gmina Puck

Konkurs fotograficzny „Żelistrzewo
w obiektywie”
Interesujesz się fotografią?
Lubisz robić zdjęcia i jesteś
mieszkańcem Gminy Puck?
Przygotowaliśmy konkurs
specjalnie dla Ciebie!

M

asz szansę wykazać się
w terenie! Przyjedź z Twoim
sprzętem na plener do Żelistrzewa i zrób fotografie otaczającej
Cię przyrody, architektury lub fauny
i flory. Uchwyć to, co według Ciebie
najciekawsze!
Twórczość nagrodzonych autorów
będzie zaprezentowana w kalendarzu
Żelistrzewa, wydanym na 2022 rok
oraz w mediach społecznościowych
organizatorów.
Celem konkursu jest zwrócenie
uwagi na piękno otaczającego nas krajobrazu, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości
w dziedzinie fotografii. Do wygrania
nagrody rzeczowe, jak i prezentacja

Twojej pracy w kalendarzu Żelistrzewa na 2022 rok.
Możesz nadesłać nam aż 4 zdjęcia
na adres mailowy: kultura@oksitpuck.pl.
Przyjmujemy je do 30 listopada
2021 roku.

Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, Sołectwo Żelistrzewo.
Regulamin konkursu i zgoda na stronie woksitpuck.pl

nn OKSiT w Gminie Puck
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W piątek 5-go lutego
wieczorem po miesiącu walki
z koronawirusem zmarł ks.
kanonik Krzysztof Stachowski,
proboszcz parafii w Żarnowcu.
Odszedł w 60. roku życia,
w 34. roku kapłaństwa.

Z

arówno choroba, jak i odejście
proboszcza wywołało spore
poruszenie wśród parafian i społeczności ziemi puckiej, którzy wspominają go jako człowieka o wielkim
sercu. W imieniu Parafii Bohdan Sokołek podziękował zmarłemu proboszczowi za dobre człowieczeństwo i dobre
kapłaństwo.
W dniu 12 lutego odbyła się ceremonia pogrzebowa księdza Proboszcza. Mszy świętej żałobnej w intencji
zmarłego kapłana przewodniczył bp
Zbigniew Zieliński. W trakcie kazania
biskup wspominał zmarłego. – Obecność ks. Krzysztofa wypełniła tą wspólnotę parafialną. W Żarnowcu poczuł się
w szczególny sposób księdzem, współbratem i tutaj zapuścił korzenie, które
sprawiły, że czerpał obficie z soków tej
ziemi. Ksiądz Krzysztof przyszedł tutaj
i żył całym sobą dla innych. Przez 15 lat
był proboszczem żarnowieckiej parafii.
W jej historię wpisał się złotymi zgłoskami – zaznaczył.
Słowa pożegnania do księdza wygłosił Starosta Pucki Jarosław Białk –
W tym co robiłeś byłeś prawdziwy,
autentyczny i z wrodzoną skromnością precyzyjnie wskazywałeś na Boga
jako właściwy kierunek. Pewnie dlatego tak bardzo pokochaliśmy Ciebie tutaj
na Kaszubach. Zostawiłeś po sobie wielką pustkę nie tylko w parafii, w całej
gminie Krokowa, w sąsiedniej gminie Gniewino, w powiecie puckim
i wejherowskim.
– Ksiądz Krzysztof łączył w sobie
charyzmatyczność i systematyczność,
otwartość, a jednocześnie codzienną
wierność. […] Miał czas dla Boga, dla
ludzi i dla siebie – tak wspominał go
przyjaciel podczas homilii na mszy
parafialnej 12 lutego o godz. 9:00.
Ksiądz Krzysztof Stachowski był przewodnikiem dla grup turystycznych
po świątyni gotyckiej, opowiadał o dziejach Żarnowca i zabytkach widocznych
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Kaszuby Północne

Pożegnanie księdza
Krzysztofa Stachowskiego
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W dniu śmierci ks. Krzysztofa
Trudno niekiedy pojąć
przedwczesną śmierć kapłana,
myśli nie chcą się zgodzić,
w głowie rodzą pytania...
Bo kiedy ksiądz umiera
żal przemawia dokoła
treścią czarnej klepsydry
zdobiącej drzwi kościoła...
że odszedł sługa Boży,
gdy mógłby jeszcze wiele,
uczynić dla Parafii
i w lokalnym Kościele.
Zamyka drzwi za sobą,
jak wiatr sowizdrzał księgę,
połowu dla Chrystusa,
co czytać będą w niebie...
Żałoba szybko minie,
pozostaną wspomnienia,
lecz i te czas przypruszy...
Tak szybko świat się zmienia...
I jedynie mogiła,
a na niej kwiaty, znicze,
mogą na myśl przywodzić,
że przed Bożym Obliczem

Uroczystości pogrzebowe odbywały się w dniach 11 i 12 lutego

fot. ze zbiorów Barbary Mudlaff

Ksiądz uwielbiał odprawiać msze święte na łonie natury. Tutaj podczas pielgrzymki
do Ziemi Świętej, na Pustyni Judzkiej

w kościele. Był także inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, pielgrzymek po kraju i za granicę,

ferii dla dzieci, spotkań seniorów, rowerowych majówek. W cyklicznym kalendarzu imprez na lato na Kaszubach

Północnych pojawiały się wydarzenia
organizowane przez Parafię, w tym:
Wodno-piesza pielgrzymka
z Nadola do Żarnowca odbywa
się z okazji odpustu św. Anny w lipcu.
Lokalna społeczność oraz turyści przepływają na statku, łodziach, jachtach,
kajakach z Nadola przez Jezioro Żarnowieckie do Lubkowa. Stamtąd wędrują
do kościoła w Żarnowcu, gdzie odbywa
się uroczysta msza święta.
Jarmark Cysterski odbywa się w pierwszą niedzielę sierpnia
w Żarnowcu na boisku wiejskim. Jest
to impreza, w którą angażują się parafianie ze wszystkich wiosek. Na stoiskach gastronomicznych serwują bigos,
grochówkę, potrawy z grilla, domowe
ciasta. W loterii fantowej można wygrać
atrakcyjne nagrody. Na scenie występują zespoły regionalne, są przeprowadzane konkursy. Dla najmłodszych
są specjalne animacje. A zyski i datki

fot. Piotr Kowalewski

Ks. Krzysztof uwielbiał podróżować Tutaj na pielgrzymce parafialnej do Gruzji.
Widok na Tbilisi

fot. ze zbiorów Barbary Mudlaff

Ks. Stachowski był proboszczem parafii w Żarnowcu przez 15 lat

każdy z nas kiedyś stanie,
gdy wybije godzina,
co czas ziemski zakończy,
a niebiański zaczyna...
który już nie posiada
sekund, minut i godzin,
a jest wiekuistym trwaniem,
gdzie zawsze będziemy młodzi...
ks. Zygmunt Słomski
Rektor Kościoła w Nadolu
są przeznaczane na remont zabytkowej świątyni – kościoła pw. Zwiastowania Pana.
Cysterskie Lato Muzyczne
– w murach żarnowieckiego kościoła
od 15 lat rozbrzmiewa muzyka dawna,
organowa i kameralna w wykonaniu
artystów z Polski i Europy.
Cykl koncertów odbywa się w każdą
niedzielę lipca i sierpnia o godz. 20:30.
Gotycka świątynia to idealne miejsce
do wysłuchania brzmień z całego świata. Zabytkowe wnętrze, ogromne organy kościelne, a przy tym rewelacyjna
akustyka tworzą niezwykły charakter
wydarzenia i dają odbiorcom niezapomniane wrażenia estetyczne. Wstęp jest
wolny.
Zmarłego księdza wspominali: Bohdan Sokołek – przewodniczący Rady
Parafialnej, Jarosław Białk – starosta
pucki, s. Faustyna Foryś – ksieni sióstr
benedyktynek, ks. Mateusz Warmijak
z klubu motocyklowego kapłanów,
Tomasz Stachowski – brat ks. Krzysztofa oraz ks. Zygmunt Jankowski – wicedziekan dekanatu Żarnowiec.
nn Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne
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Kaszuby Północne. Wierzchucino

Kaszubskie sacrum
Dział przedstawia bogactwo
architektoniczne ziemi
puckiej, czyli świątynie,
w których koncentruje się
życie na poziomie duchowym.
Czytelnicy dowiedzą się
o ciekawostkach i zabytkach,
które kryją w sobie nordowe
kościoły.

W

wyniku rozstrzygnięć
traktatu wersalskiego
w 1920 r. Wierzchucino
było po stronie niemieckiej. Katolicy
z Wierzchucina do roku 1928 mieli
swoją parafię w Żarnowcu. Ponieważ
wiązało się to z przekraczaniem granicy władze niemieckie postanowiły
wybudować kościół rzymskokatolicki. W ten sposób w latach 1929‒30
powstała w Wierzchucinie świątynia.
Opiekuje się nią Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Rozalii z Palermo należąca do diecezji
pelplińskiej. Proboszczem od sierpnia 2016 jest ks. Wiesław Orłowski.
nn Barbara Mudlaff
LOT Kaszuby Północne

W dniu 10 lutego
na profilu Facebook Gminy
Władysławowo odbyła się
premiera interesującego
reportażu pt. „Generał Józef
Haller – pamiętnik. Historia
słowami zapisana”.

U

dział w nim wzięli „aktorzy”
ubiegłorocznej inscenizacji historycznej, która miała
miejsce we Władysławowie 11 lutego
z okazji 100. rocznicy Zaślubin Polski
z Morzem i pierwszego pełnomorskiego rejsu po Bałtyku pod białą-czerwoną banderą w Wielkiej Wsi. Mieszkańcy-aktorzy tak bardzo zaangażowali
się we współorganizację 100. rocznicy
wydarzenia, że również i w tym roku
zadeklarowali swój udział.
Niestety z powodu pandemii możliwe było jedynie zrealizowanie kameralnego nagrania reportażu z udziałem
kilku osób, które odczytały fragmenty „Pamiętników” Józefa Hallera. Narrację poprowadził Dyrektor Muzeum
Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy Mirosław Kuklik. W roli generała Józefa Hallera wystąpił Dariusz Sańko,
w roli wojewody Stefana Łaszewskiego – burmistrz Roman Kużel, w postać
Anny Myślisz wcieliła się Romualda
Białkowska, a Augustyna Dettlaffa
odegrał Piotr Dettlaff. Odczytane fragmenty dotyczyły wizyty generała Hallera w Wielkiej Wsi, jakże znaczącej

Gmina Władysławowo

Gmina Władysławowo

Generał Józef Haller –
pamiętnik. Historia słowami
zapisana

100 lat istnienia
Jastrzębiej Góry
W tym roku przypada
zacny jubileusz 100-lecia
Jastrzębiej Góry. Jednym
z działań, które Urząd Miejski
we Władysławowie planuje
zrealizować jest wydanie
okolicznościowego albumu,
który zawierać będzie głównie
fotografie od początku
powstania Jastrzębiej Góry,
aż po czasy obecne.

N
dla historii naszego kraju, Pomorza
i Kaszub.
Reportaż wciąż obejrzeć można
na platformie YouTube – Generał

Józef Haller – pamiętnik. Historia słowami zapisana oraz na profilu Facebook Gminy Władysławowo.
nn Urząd Miejski we Władysławowie

iewątpliwie będzie to piękną
pamiątką dla mieszkańców
oraz przybywających tu gości.
W związku z powyższym zwracamy
się do mieszkańców Jastrzębiej Góry
o wypożyczenie (celem zeskanowania)
fotografii przedstawiających miejsca,
obiekty, ważne wydarzenia z okresów:
– PRL-u
– początku XXI wieku
– czasu obecnego
Fotografie w wersji elektronicznej prosimy o przesłanie na adres:
promocja@wladyslawowo.pl,

z podaniem imienia i nazwiska oraz
numeru telefonu do kontaktu. Fotografie w formie tradycyjnych zdjęć
(również z podaniem imienia, nazwiska, nr tel.) uczniowie Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze mogą
dostarczyć bezpośrednio do szkoły, kontaktując się ze swoim wychowawcą.
Właściciele wykorzystanych
fotografii otrzymają pamiątkowe
upominki.
Liczymy na Państwa pomoc i zaangażowanie.
nn Urząd Miejski we Władysławowie
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Nauczycielka oraz pasjonatka
literatury opowiedziała
nam o problemach edukacji
w czasie pandemii oraz
przybliżyła postać Wandy
Brzeskiej autorki książki
„Sprawa gminy Ceynowy”,
przedstawiającej proces
mieszkanki dzisiejszych
Chałup, która została poddana
tzw. próbie wody i okrzyknięta
mianem ostatniej czarownicy.
Z Dominiką Żemojtel-Dettlaff
rozmawia Oskar Struk
z MOKSiR Jastarnia.

k u lt u r a

– Obecnie edukacja znajduje
się w trudnym położeniu
ze względu na pandemię
Covid -19. Jak brak
bezpośredniego kontaktu
z rówieśnikami wpływa
na psychikę uczniów?
– Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale mogę powiedzieć z własnej obserwacji, że nie jest to dobre
dla dzieci, nie wpływa korzystnie
na ich rozwój. Dzieciom, które były
w systemie edukacyjnym, czyli chodziły do szkoły, są ze starszych klas
na pewno łatwiej odnaleźć się w trybie nauki zdalnej. Pracujemy w nim

5

Z pasją przez życie:

Dominika Żemojtel-Dettlaff
Dobry nauczyciel
przede wszystkim
powinien lubić,
a nawet kochać
dzieci. Starać się
być otwartym,
empatycznym,
wyrozumiałym.
Powinien próbować
zrozumieć świat
dziecka, jego
problemy.

Oskar Struk: W jakich
okolicznościach zdecydowała
się Pani związać swoją
przyszłość zawodową
z edukacją?
Dominika Żemojtel-Dettlaff: Odpowiedź na to pytanie
nie jest prosta. Studiowałam filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Miłością do języka polskiego
zaraziła mnie moja nauczycielka
ze szkoły podstawowej, Pani Gizela
Barlasz. Zainteresowałam się literaturą, zaczęłam czytać dużo książek.
Dodatkowo, będąc w liceum, dojeżdżałam z moim kuzynem do Pucka
na zajęcia logopedyczne i spodobała
mi się ta praca. Pomyślałam sobie,
że logopeda to trochę taki lekarz
od wymowy i na studiach wybrałam specjalizację logopedyczną.
Myślałam, że głównie będę logopedą, ale później okazało się, że również nauczycielką.
– Jakie cechy powinien
posiadać dobry nauczyciel?
– Dobry nauczyciel przede
wszystkim powinien lubić, a nawet
kochać dzieci. Starać się być otwartym, empatycznym, wyrozumiałym. Powinien próbować zrozumieć świat dziecka, jego problemy.
Patrzeć na młodego człowieka nie
tylko z perspektywy dorosłego, ale
gdzieś tam w głowie mieć tę świadomość, że samemu też się było
dzieckiem i trzeba to sobie przypominać. Mam dwóch synów: 14-letniego i 20-letniego, więc jestem tez
prywatnie na bieżąco w sprawach
młodych ludzi.
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Dominika Żemojtel-Dettlaff

już któryś miesiąc, pewne procedury zostały wypracowane. Jako
nauczyciele staramy się prowadzić
lekcje w sposób ciekawy. Wszystkim jednak brakuje kontaktu, rozmowy, przerw i interakcji. Można
to zauważyć na przykładzie mniejszych dzieci, które bardzo się cieszyły z powrotu do szkoły, przychodziły się przywitać z każdym
nauczycielem, czy pracownikiem
szkoły. Z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego w szkole odbył się bal
przebierańca, który sprawił dzieciom
dużą frajdę. Starsze dzieci, z którymi rozmawiam na godzinie wychowawczej (jestem wychowawczynią
klasy piątej integracyjnej), również
czekają na powrót do normalności,

chciałyby się spotykać z rówieśnikami, tęsknią za „życiem szkoły”:
warsztatami, wycieczkami itp.
– Jakie działania systemowe
należy zastosować,
by minimalizować skutki
wprowadzenia nauki
zdalnej?
– Myślę, że szereg działań zostanie podjętych. W naszej szkole
mamy specjalistów. Jest pedagog
i psycholog. Działają różne zespoły, np. zespoły przedmiotowe, czy
zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do którego należę.
Staramy się reagować na bieżąco.
Na pewno będą to różnego rodzaju
zajęcia integracyjne czy warsztaty.

– Ogólnopolskie Forum
Nauczycieli i Dyrektorów
przeprowadziło
ankietę, w której blisko
40% respondentów
zakwestionowało sens
wprowadzenia nauki
zdalnej. Jakie jest Pani
zdanie na ten temat?
– Jak wszędzie, także i tu decydujący jest czynnik ludzki. Są ciekawsze zajęcia i te mniej ciekawe.
Jeśli chodzi o nauczanie, to uważam, że my jako kraj nie byliśmy
do tego przygotowani, ani przyzwyczajeni. Ale wiadomo przecież,
że są takie kraje, gdzie to funkcjonuje od lat, np. Australia. Tam kontakt jest utrudniony ze względu
na odległość i dzieci się w tej formie uczą. Pandemia, zaskoczyła nie
tylko nas, ale cały świat. Na pewno
w tej sytuacji wprowadzenie nauki
zdalnej było koniecznością. Stanowi to jakąś kontynuację programu,
dzieci mają stały kontakt z nauczycielem, który stara się w różny
sposób aktywizować i zachęcać
je do pracy. W tym procesie ważna
jest, jak nigdy wcześniej, wymiana informacji oraz współpraca:
nauczyciel-dziecko-rodzic. Z pewnością dla rodziców, też jest to nowe
doświadczenie i trzeba docenić
ich zaangażowanie. Zawsze staram się szukać pozytywów w każdej sytuacji. Myślę, że teraz częściej korzystamy z programów
multimedialnych. Szkoły stopniowo zostały doposażone w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, uruchomiono platformy edukacyjne
potrzebne do realizacji zajęć w tej
formie. To jednak zostanie. Mam

nadzieję, że po zakończeniu nauki
zdalnej nie wrócimy tylko do kartki i długopisu.
– Wspomniała Pani
o zamiłowaniu do literatury.
W swojej pracy magisterskiej
zajęła się Pani postacią
Wandy Brzeskiej. Skąd
zainteresowanie jej osobą?
– Jako specjalizację na studiach
wybrałam Pomorzoznawstwo. Promotorem był prof. Jerzy Samp,
który interesował się kulturą naszego regionu i początkowo miałam
pisać pracę na temat portretów
kobiet w literaturze, a szczególnie w literaturze pomorskiej. Profesor zachęcił mnie do przeczytania w pierwszej kolejności powieści
„Sprawa gminy Ceynowy”, której
autorką była właśnie Wanda Brzeska. Dotyczyła ona ostatniego sądu
nad czarownicą dokonanego przez
mieszkańców ówczesnej Ceynowy,
dzisiejszych Chałup. Książka mnie
bardzo zaciekawiła, a jeszcze bardziej jej autorka. Zaczęłam szukać
informacji na jej temat i okazało
się, że jest ich niewiele, a dostępne informacje są niekompletne.
Postanowiłam ruszyć jej śladami.
Tak dotarłam do Jabłonowa Pomorskiego, gdzie Wanda Brzeska spędziła ostatnie lata swojego życia,
mieszkając w zakonie. Okazało się,
że żyją siostry, które ją znały. Zaczęłam z nimi rozmawiać. Spotkałam
się też z Matką Przełożoną, która
udostępniła mi pamiątki i rzeczy
osobiste Wandy Brzeskiej. W trakcie
przeglądania ich, natrafiłam na niesamowitą rzecz: pierwopis maszynowy nigdy wcześniej nie wydanej
powieści pt. „Ławica ryb”. Zaczęłam
dalej drążyć temat, poznawać kolejne losy Wandy Brzeskiej.
Ostatecznie zajęłam się opracowaniem teoretyczno-literackim powieści, przygotowaniem jej do druku
i przygotowaniem biogramu autorki. Wanda Brzeska była nietuzinkową postacią, ciekawą świata kobietą, która odważnie podejmowała
wyzwania i uczestniczyła w zawirowaniach historii, szczególnie w okresie międzywojennym rzuciła się
w wir budowania niepodległej Polski. Żyła w latach 1893‒1978, była
etnografką, pisarką, ukończyła praktyczny kurs pielęgnowania chorych,
zakładała Czytelnie Ludowe, była
członkinią Zarządu Stowarzyszenia
Kobiet z Wyższym Wykształceniem,
redaktorką dodatku literackiego
ciąg dalszy na stronie 6
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„Kultura i Sztuka” do Dziennika
Poznańskiego, odbywała podróże zagraniczne. Taka ciekawostka:
dzięki m.in. jej staraniom w Polsce
powstał pierwszy punkt muzealny
ze szklanymi gablotami. „
– „Sprawa gminy Ceynowy”
to książka silnie osadzona
w realiach ówczesnych
Kaszub. W jakim stopniu
na kształt tej powieści
wpłynął fakt, że Wanda
Brzeska zawodowo
zajmowała się etnografią,
czyli badaniem zwyczajów
ludowych i mniejszości
etnicznych?
– Wanda Brzeska była osobą
dobrze wykształconą, władała językiem angielskim, francuskim i niemieckim, była doktorem filozofii.
Jednak szczególnie interesowała
się etnografią i wraz z Bożeną Stelmachowską, której była asystentką, badała folklor i kulturę Kaszub,
również na naszym terenie. W okresie międzywojennym uczestniczyła
w pracach badawczych na Pomorzu,
odbywała wycieczki krajoznawcze
ze studentami, zbierała materiały
badawcze: zdjęcia, wywiady, materiały etnograficzne. Owocem tego
są felietony o rybakach kaszubskich,
tomik poezji „U strądu”, nowele i opowiadania o tematyce morskiej oraz powieść „Sprawa gminy
Ceynowy” z 1937 roku, niedawno
wznowiona przez Wydawnictwo
BiT, w której wydanie się zaangażowałam wraz z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
– Co zdecydowało o tym,
że to właśnie „Sprawa gminy
Ceynowy” uznawana jest
za najwybitniejsze dzieło
Wandy Brzeskiej?
– Dlatego, że jest oparta na faktach. Opowiada o śmierci kobiety,
która odbyła się w sposób rytualny
– „pławienie” (topienie) czarownicy. Był to ostatni w Polsce sąd nad
kobietą oskarżoną o czary. Jest też
„Sprawa gminy Ceynowy” powieścią
społeczno-psychologiczną, która tak
naprawdę pokazuje, jak łatwo jest
zmanipulować tłum i ile złego może
zrobić plotka, która zatacza coraz
szersze kręgi. Z czasem ludziom
trudno oddzielić prawdę od kłamstwa, nie wiedzą komu wierzyć,
co sprytnie wykorzystuje znachor
usprawiedliwiający swoją niewiedzę
praktykami magicznymi. Może też
zaciekawić czytelnika tym, że niesie ze sobą bogaty materiał etnograficzny, przedstawia jak dawniej żyło
się na tych terenach. Śledząc losy
bohaterki uświadamiamy sobie jak
zmieniła się sytuacja kobiet na przestrzeni wieku.
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Z pasją przez życie:

Dominika Żemojtel-Dettlaff

„Interesuje mnie sztuka, malarstwo, sama też trochę maluję”

– O tym, że podjęta przez
Panią tematyka jest
wartościowa, świadczy,
chociażby spotkanie
czytelnicze w Kuźnicy,
które cieszyło się dużym
zainteresowaniem,
a dyskusja po prelekcji
przeciągnęła się do późnych
godzin wieczornych.
Jak z perspektywy czasu
wspomina Pani tamto
wydarzenie?
– Byłam mile zaskoczona frekwencją, zainteresowaniem oraz
wieloma pytaniami. Po prezentacji odbyła się żywa dyskusja.
Ucieszyły mnie otrzymane wiadomości od osób, które przeczytały książkę i chciały się ze mną
podzielić refleksjami po lekturze.
Temat nie został jeszcze zamknięty, ponieważ nie do końca została wyjaśniona sprawa tożsamości głównej bohaterki. Zamierzam
przygotować artykuł „Odczarować
czarownicę”, w którym na podstawie materiałów źródłowych, będę

mogła jednoznacznie powiedzieć,
kim była ta kobieta.
– Skąd Pani czerpie
tyle pozytywnej energii
do działania na tak wielu
polach?
– „Umysł jest jak spadochron,
nie działa jak nie jest otwarty”/F.Zappa/. Lubię się nadal uczyć,
jestem ciekawa świata, mam różne
pasje np. interesuje mnie sztuka, malarstwo Salvatora Dalego,
Fridy Kahlo, sama też trochę maluję. Lubię się rozwijać, gdy coś nie
daje mi spokoju albo mnie zaciekawi, to zgłębiam temat. W tropieniu różnych zagadek historycznych
i literackich pomaga mi ukończenie
studiów podyplomowych z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Oprócz nauczania języka
polskiego i historii, specjalizuję
się w terapii logopedycznej, pracy
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz osobach
dorosłych z zaburzeniami mowy
o podłożu neurologicznym. Jestem

neurologopedą, oligofrenopedagogiem i terapeutką Metody Warnkego, członkiem Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Praca terapeutyczna jest dla mnie
źródłem satysfakcji, a każde dziecko- człowiek, to dla mnie nowe
wyzwanie, staram się zawsze podchodzić do każdego indywidualnie,
holistycznie. Cieszę się, gdy widzę
efekty wspólnej pracy. Lubię, gdy
na zajęciach jest ciekawie, dlatego często wykonuję własne pomoce edukacyjno-terapeutyczne,
a na potrzeby zajęć wykorzystuję różne przedmioty codziennego
użytku, którym nadaję nową funkcję i zadziwiam tym podopiecznych.
Nie stronię też od nowoczesnych
metod terapeutycznych, czy pomocy multimedialnych, staram się być
na bieżąco.
Mam w sobie kogoś, kto lubi
pomagać, spotykam na swojej drodze wielu zaangażowanych ludzi,
pozytywnie zakręconych, z którymi organizujemy różne akcje społeczne. Działamy w Stowarzyszeniu

„Turystyczne Swarzewo”, które
oprócz promocji regionu, kultury Kaszub, przywrócenia miejscowości kąpieliska, działa na rzecz
integracji społeczności lokalnej.
Wspólnie angażujemy się w różne
akcje charytatywne i pomocowe dla
potrzebujących.
– Jakie wyznacza pani sobie
cele na przyszłość?
– W najbliższym czasie, mam
nadzieję, że uda się wydać „Ławicę
ryb” oraz wiersze Wandy Brzeskiej
dotyczące morza. Chcemy przywrócić tę autorkę czytelnikom, zainspirować ich jej postacią. Jeśli chodzi
o działalność edukacyjno- terapeutyczną, to działam od wielu lat
w Polskim Towarzystwie Dysleksji.
Wraz z koleżankami założyłyśmy,
też odział przy Szkole podstawowej
w Jastarni i myślę, że będziemy te
działania wspólnie kontynuować.
Prywatnie kibicuję synom w rozwijaniu ich pasji. Lubię podróżować
i mam nadzieję, że wkrótce będę
mogła realizować moje plany…

k u lt u r a

Ziemia Pucka.info
Gmina Krokowa

„Energetycznie z pomysłem”

W związku z kończącym się
okresem bożonarodzeniowym
teatr lalkowy „Perełka”
przygotował przedstawienie
kolędnicze pt.”Radosna
Nowina”.
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Gmina Puck. Zaproszenie

Teatr lalkowy „Perełka”

T

eatr działa przy Wiejskim
Domu Kultury w Strzelnie
od dwóch lat. Aczkolwiek
swoją działalność pod opieką Elżbiety Sikora- Jędrzejewskiej prowadzi
już 50 lat. Jest jedynym teatrem lalkowym w Gminie Puck.
Zajęcia odbywają się tam dwa razy
w tygodniu. Uczęszczają na nie: dzieci, młodzież i dorośli.
Jest to świetna forma spędzania
wolnego czasu. Uczy koncentracji,
ćwiczy pamięć i dykcję. Zapraszamy
wszystkie zainteresowane osoby.
Występ teatru lalkowego można
obejrzeć na stronie oksitpuck.pl

Tworzenie mydełek glicerynowych

Krokowskie Centrum Kultury
w Krokowej przygotowało cykl
54 warsztatów edukacyjnych
o tematyce związanej z energią
i nie tylko dla dzieci i młodzieży
z gminy Krokowa. Początkowo
spotkania miały odbywać się
w wyznaczonych świetlicach
wiejskich na terenie gminy,
jednak pandemia i wszystkie
obostrzenia związanie
z nią zmusiły nas do realizacji
warsztatów w formie transmisji
internetowej.

A

kademia małego chemika czyli
warsztaty mydlarskie dla dzieci to okazja tworzenia małych
niepowtarzalnych „dzieł sztuki” jakimi są mydełka glicerynowe w rozmaitych kształtach, ładnie pachnące.
To niezapomniana chwila kreatywnej radości.
Dzisiaj, gdy nasze środowisko jest
tak dla nas bardzo ważne, coraz częściej rezygnuje się z torebek foliowych, a do łask i trendów wracają
torby wykonane z materiału, które
możemy wykorzystać wielokrotnie.
Na warsztatach każdy malował własną ekotorbę, którą będzie mógł zabierać na zakupy.
Prowadzone przez pracowników
KCK w Krokowej zajęcia mydlarskie
i malowania toreb wpływają na rozwój wyobraźni oraz zmysłu estetycznego, uczą jak łączyć ze sobą kolory.
Co równie ważne, własnoręcznie zrobione, pachnące i kolorowe mydełka oraz torby to oryginalny pomysł
na prezent.
Twórcze warsztaty samodzielności to kolejne propozycja na spędzenie wolnego czasu. Panie Dominika
Dominik oraz Wiesława Kujawska
roztoczyły przed dziećmi świat pełen
kolorowych możliwości i udowodniły,
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Gmina Władysławowo

Władysławowo na I miejscu w rankingu
TOP 10 wakacyjnych miejscowości
Przemysław Minkowski prowadził
warsztaty „Akademia Małego Einsteina”

że wielu przedmiotom można dać
nowe życie, że warto spojrzeć
na różne resztki, odpady jak na materiał na zupełnie nowe ciekawe rzeczy.
Co to jest energia? Czy widać promieniowanie? Atomy, czyli wszystko z czego zbudowany jest świat –
to kolejna propozycja warsztatów
„Akademia Małego Einsteina”, które
prowadził pan Przemek Minkowski.
Kreatywne kodowanie – zabawa
wprowadzająca w świat kodowania i programowania. Choć brzmi
to poważnie, a może nawet skomplikowanie, to zabawa jest naprawdę
prosta, jednocześnie ucząca dziecko
wielu przydatnych w życiu umiejętności, w tym także wyciągania wniosków z popełnionych błędów.
Dzięki dofinansowaniu przez spółkę PGE EJ 1 zakupiliśmy materiały
biurowe oraz gry edukacyjne, które
są niezbędne w każdej świetlicy wiejskiej. Staramy się inspirować i pobudzać dziecięcą kreatywność.
Warsztaty dofinansowano
ze środków PGE EJ 1 w ramach
programu Wsparcia Rozwoju Gmin
Lokalizacyjnych.
nn KCK w Krokowej

Serwis Nocowanie.pl
sporządził ranking 10
najatrakcyjniejszych miast
i miejscowości wybieranych
przez Polaków na wakacyjny
wypoczynek. Bardzo nas cieszy
fakt, że Władysławowo zajęło
zaszczytne I miejsce. Druga
miejscowość naszej gminy –
Karwia uplasowała się w TOP
10 na VIII miejscu.

B

iorąc pod uwagę zmieniający się profil turysty
(ze spokojnego plażowicza

Miesięcznik
Wydawca: Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby
Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna
Adres: ul. Pałacowa 14, 84-107 Kłanino
Kontakt: www.ziemiapucka.info

na aktywnego odkrywcę) tym bardziej jesteśmy dumni, że nasza
gmina cieszy się tak dużym zainteresowaniem.
Nie byłoby jednak tego sukcesu
gdyby nie zaangażowanie i praca
nas wszystkich nad zmianą wizerunku Gminy Władysławowo.
Bardzo zależało nam, by Władysławowo zasłużyło na „odpowiedzialnego turystę”, który w świadomy sposób potrafi wypoczywać
i korzystać z osobliwych walorów
turystycznych naszej gminy. Dlaczego osobliwych? Bo położonych

e-mail: redakcja@ziemiapucka.info
Redaktor naczelna: Barbara Mudlaff
Skład i druk: skladgazet.pl
info@skladgazet.pl
Nakład: 3000 egzemplarzy

na Nordzie, na kaszubskiej ziemi,
najdalej na północ Polski wysuniętym lądzie, którego różnorodność
od Karwi aż po Chałupy urzeknie
każdego turystę.
Mamy nadzieję, że tegoroczni
turyści wybierający Gminę Władysławowo, jako cel swoich wakacji
i urlopów, odpowiedzialnie przestrzegać będą ustalonych obostrzeń
sanitarnych, a rok 2021 będzie
pomyślny zarówno dla usługodawców jak i odwiedzających te urokliwe tereny.
nn Urząd Miejski we Władysławowie

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych
do druku. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub
przedrukowana bez pisemnej zgody wydawnictwa.
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Pomimo pandemii, zachowując
wszelkie środki ostrożności,
odbyła się symboliczna
uroczystość wręczenia
nagród. Wyróżnienia
zostały przyznane za pracę
i dokonania zawodników,
za prezentowany przez nich
poziom i wyniki sportowe,
trenerom zasłużonym
w doskonaleniu swojej kadry,
a także działaczom sportowym
za przyczynienie się do rozwoju
oraz popularyzację określonej
dyscypliny sportu na terenie
Gminy Władysławowo. W tym
roku po raz czwarty przyznano
również nagrody dorosłym
sportowcom, a nie tylko
młodzieży uczącej się.

sport

Gmina Władysławowo

Burmistrz przyznał sportowcom nagrody
i wyróżnienia za ich osiągnięcia w 2020 roku

B

urmistrz, wręczając dyplomy,
upominki oraz kwiaty nagrodzonym podkreślił, że jest
pełen podziwu dla ich determinacji
i wspaniałej woli walki kiedy to zdobywają tytuły i przygotowują się
do startu w wielu sportowych wydarzeniach nawet pomimo trudności
związanymi z epidemią. Ponadto złożył wszystkim życzenia wytrwałości
w ciągłym utrzymywaniu i doskonaleniu swojej formy oraz dążeniu do osiągania dalszych sukcesów. Dominujące dyscypliny w jakich zawodnicy
z władysławowskich klubów zdobywają tytuły i rekordy to nieprzerwanie od kilku lat lekkoatletyka, pływanie w płetwach oraz sporty siłowe.
Nagrodzeni:
n n Tomasz Grycko – biegi | I miejsce
Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych na dystansie8 km,
n n Piotr Oberzig – lekkoatletyka –
biegi | trener Tomasza Grycko
Mistrza Polski w Biegach Przełajowych Seniorów na dystansie8 km
n n Karol Markiewicz – pływanie w płetwach | I miejsce Mistrzostw Polski w Pływaniu w Płetwach, kat.
D 50 BF,
n n Jarosław Markiewicz – pływanie
w płetwach | I miejsce Mistrzostw
Polski w Pływaniu w Płetwach, kat.
C 50 BF – Rekord Polski,
n n Mateusz Szurmiej – pływanie w płetwach | trener Rekordzisty Polski –
Jarosława Markiewicza
n n Marcin Dąbrowski – pływanie
w płetwach | I miejsce Mistrzostw
Polski w sztafecie pływackiej chłopców 4x50 BF
n n Natan Jeliński – pływanie w płetwach | III miejsce Mistrzostw Polski, kat B, Chłopców, 100 Surface,
n n Nina Tartanus – pływanie w płetwach | I miejsce Mistrzostw Polski, kat. D, Dziewcząt 100 BF
n n Weronika Tusk – pływanie w płetwach | II miejsce Mistrzostwa Polski, kat. C, Dziewcząt 400 BF,
n n Seweryn Ziemniak – pływanie
w płetwach | I miejsce Mistrzostw
Polski, chłopców 4x50 BF,
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n n Oskar Lisakowski – pływanie w płetwach | I miejsce Mistrzostw Polski,
chłopców 4x50 BF
n n Mateusz Poniatowski – wyciskanie
leżąc | Puchar Polski w Wyciskaniu
Leżąc – Rekord Polski
n n Rozalia Glembin – trójbój siłowy
| Mistrzostwa Polski w Trójboju
Siłowym – Rekord Polski,
n n Gracjan Pieper – wyciskanie leżąc
| Puchar Polski w Wyciskaniu Leżąc
– Rekord Polski,
n n Augustyn Hadas – sporty siłowe
|trener Rekordzistów Polski – Mateusza Poniatowskiego, Rozalii Glembin, Gracjana Pieper,
n n Anita Słomska – trójbój siłowy
klasyczny | III miejsce Mistrzostw
Polski Juniorek, Juniorów oraz
Młodzieżowców,
n n Albert Ruta – wysikanie leżąc klasyczne | II miejsce Mistrzostw Polski
Młodziczek i Młodzików, Juniorek
Młodszych i Juniorów Młodszych
n n Paweł Hadas – wyciskanie leżąc
– | II miejsce Mistrzostw Polski
Seniorów,
n n Szymon Wittstock – wyciskanie leżąc klasyczne | III miejsce Mistrzostw Polski Młodziczek
i Młodzików, Juniorek Młodszych
i Juniorów Młodszych
Oczywiście tegoroczna uroczystość nie
mogłaby się odbyć bez najważniejszego rocznego wyróżnienia dla Ambasadora Sportu Gminy Władysławowo.
Doceniając pasję, zaangażowanie oraz
codzienną ciężką pracę w kreowaniu
i wzmacnianiu sportowego wizerunku Gminy Władysławowo tytuł przyznano Panu Dariuszowi Marzejonowi,
założycielowi Stowarzyszenia Kultury Fizycznej – Klub Sportowy „Klif”
Chłapowo, po dzień dzisiejszy Prezesowi klubu i trenerowi najmłodszych grup wiekowych. Pan Dariusz

Marzejon prężnie działa w pozyskiwaniu dofinansowań, grantów oraz
sponsorów. Dzięki otrzymanym funduszom udało się m.in. wybudować
zaplecze sanitarno-szatniowe obiektu rekreacyjno-sportowego w Chłapowie. Ciągły rozwój stowarzyszenia
i poprawa infrastruktury w znaczny
sposób wpływa na rozwój takich dyscyplin jak piłka nożna, a za sprawą
budowy Parku Rowerowego – kolarstwo. Zawodnicy Klubu zdobywają
miejsca na podium Pucharów Polski
w kolarstwie, a najmłodsi piłkarze
współzawodniczą w rozgrywkach ligowych. Za pracę z dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi oraz za wkład w budowę
samorządnej Polski Prezydent Rzeczypospolitej Polski odznaczył pana
Dariusza Marzejona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W drugiej części gali uhonorowano najwszechstronniejszych sportowców – amatorów naszej gminy, którzy
uczestnicząc w sportowych wydarzeniach walczą nie tylko o punkty dla
siebie, ale również dla swojego osiedla
w klasyfikacji Ligi Sportowej Gminy
Władysławowo, powołanej do życia
w 2017 roku.
W 2020 roku Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Władysławowie
udało się zorganizować szereg wydarzeń sportowych, które zaliczały się
do klasyfikacji punktowej LSGW: IV
Zaślubinowy Turniej Tenisa Stołowego, Derby Władysławowa (piłka nożna
halowa), Virtual Run on the Beach,
Kaszubski Maraton o Wschodzie Słońca, Otwarte Mistrzostwa Władysławowa w Biegu Górskim, V Maraton
Północy, III Maratońskie Sztafety Północy, II Półmaraton Północy Nordic
Walking, IV Bieg na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego + marsz NW (wirtualnie), Liga Coopera Gminy Władysławowo, Regaty Żeglarskie Gminy

Władysławowo w klasie Puck, XVII
Pielgrzymi Półmaraton o Memoriał
Jana Pawła II, 1/3 Maratonu Nordic Walking, Parada rowerowa, II
Charytatywny Koci Bieg i Marsz NW
(wirtualnie)
W klasyfikacji kobiet zwyciężyła Beata Chudzik z dzielnicy Żwirowa, gromadząc łącznie 75,5 punktów. Drugie miejsca zajęła Anna Kollek
z Cetniewa. Na najniższym stopniu
podium uplasowała się Izabela Mach
z Szotlandu.
W klasyfikacji mężczyzn wygrał Jan
Oreszke z Karwi, zdobywając łącznie
81,5 punktów. Na drugiej pozycji
uplasował się Dawid Gojke z Cetniewa. Trzecie miejsce zajął Rafał Kroll
z Hallerowa.
W klasyfikacji dzielnic, najlepsze
okazało się Cetniewo. W roku 2020
zdeklasowali rywali zdobywając 445
punktów! Na drugiej pozycji uplasowała się dzielnica Szotland. Trzecie miejsce przypadło dzielnicy Śródmieście.
Klasyfikacja kobiet:
1. Beata Chudzik [Żwirowa] 75,5 pkt.
2. Anna Kollek [Cetniewo] 71,0 pkt.

3. Izabela Mach [Szotland] 69,0 pkt.
4. Aurelia Dehling [Szotland] 57,0 pkt.
5. Dominika Lewińska
[Śródmieście] 48,0 pkt.
Klasyfikacja mężczyzn:
1. Jan Oreszke [Karwia] 81,5 pkt.
2. Dawid Gojke [Cetniewo] 79,5 pkt.
3. Rafał Kroll [Hallerowo] 70,5 pkt.
4. Damian Buczkowski
[Cetniewo] 63,5 pkt.
5. Marek Dorobczyński
[Chałupy] 53,5 pkt.
Klasyfikacja dzielnicowa:
1. Cetniewo 445,0 pkt.
2. Szotland 323,0 pkt.
3. Śródmieście 248,5 pkt.
4. Żwirowa 218,5 pkt.
5. Hallerowo 187,0 pkt.
6. Karwia 163,5 pkt.
7. Chałupy 77,5 pkt.
8. Chłapowo 60,0 pkt.
9. Ostrowo 30,0 pkt.
10. Jastrzębia Góra 9,0 pkt.
Rozewie oraz Tupadły nie
zapunktowały.
nn OSiR Władysławowo

Gmina Puck. Zaproszenie

Zadbaj o kondycję z Klaudią
z Dance Academy
Zapraszamy na cotygodniowe,
darmowe treningi online
z trenerką Klaudią Rolbiecką
ze szkoły tańca Dance Academy
z Wejherowa.

O

środek Kultury, Sportu i Turystyki miał już przyjemność
współpracować z trenerką
przez kilka lat, organizując ćwiczenia funkcjonalne w Wiejskim Klubie
Kultury w Połchowie.
Na czym polega trening
funkcjonalny?
– To intensywne ćwiczenia, których
celem jest wszechstronne wzmocnienie mięśni. Jednocześnie nie rozbudowujemy masy mięśniowej. Polega
na imitowaniu ruchów, które wykonujemy na co dzień przy zwykłych
czynnościach, ale w szybszym tempie
i z wieloma powtórzeniami. Trening
funkcjonalny dobrze wpływa na całe

ciało i jest doskonałym rozwiązaniem
dla kobiet, które chcą zadbać o formę,
ale nie zależy im na bardziej widocznym umięśnieniu – Aleksandra Maluga, Dance Academy.
Ćwiczenia są transmitowane
na naszym kanale You Tube w każdą
środę o godzinie 18:00. Zajęcia są bezpłatne, a z nagrań będziecie mogli
korzystać przez kilka dni.
nn OKSiT w Gminie Puck

