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„Wiadomości Sierakowickie” 83-340 Sierakowice, ul. ks. B. Łosinskiego 1,
tel. 609 180 285, e-mail: wiadomosci.sierakowickie@gmail.com, 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-13.30
Redaguje zespół: Maria Karolak, Danuta Pioch, Agnieszka Rybakowska-Król, Mirosław Kuczkowski
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Reklama4YOU, Sierakowice, ul. Kartuska 35, tel. 665 398 133.
Druk: KrisPaul, Gdańsk, ul. Do Studzienki 31
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów w materiałach niezamówionych oraz w publikowanych listach.
Nie bierzemy odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

Przypominamy, że z dniem 1 listopada siedziba redakcji 
„Wiadomości Sierakowickich” została przeniesiona do budynku daw-
nych salek katechetycznych przy ulicy ks. Bernarda Łosińskiego 1 w Sie-
rakowicach (1 piętro). Oto nowe dane kontaktowe: tel. 609 180 285,
e-mail: wiadomosci.sierakowickie@gmail.com 

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 – 13.30. 

Zmiana siedziby redakcji
„Wiadomości Sierakowickich”13 gòdnika, tj. we wtórk, 2016 rokù w Rôtëszu Staromiejsczim 

(NCK, sz. Kòrzennô) ò 6 pò pôłnim, òdbãdze sã ùroczësté wrãczenié 
Medalu Stolema. Dobiwcą latoségò wëprzédnieniô je Kazmiérz 
Ickewicz- regionalësta, spòlëznowi dzejôrz, szkólny, samòrządówc. 

Kòcewiôk z pòchòdzeniô, chtëren wiôldżi dzél swòji nôùkòwi 
robòtë pòswiãcył Kaszëbóm. Badérowôł przede wszëtczim problematikã 
Kaszëbów w Kanadze. Brzadã nëch badérowaniów je pùblikacjô 
„Kaszubi w Kanadzie”. K. Ickiewicz jakno pierszi Kòcewiôk òtrzimôł 
téż titel Profesóra Òswiatë. Jegò wëchòwankòwie dobiwelë w Kònkùrsu 
Wiédzë ò Pòmòrzim, a téż dzejelë w Karnie Sztudérów Pòmòraniô. 
Òkróm tegò je aùtorã rozmajitëch ksążków historicznëch tikającëch sã 
swòjégò òkòlégò, òsoblëwie z czasów II swiatowi wòjnë. Dërchã dzejô 
na niwiznie Kaszëbskò- Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Òd dłudżégò czasu je 
nôleżnikã Kòlegium Redakcyjnégò „Kociewski Magazyn Regionalny”- 
nôstarszégò i nôwôżniészégò periodika Kòcewia. Pisze téż do 
Pòmeranie. Kazmiérz Ickewicz je ùznôwóny za jednégò z nôwôżniészich 
lëdzy na Kòcewiu. 

Medal Stolema je pasowym wëapartnienim dlô Kazmiérza 
Ickewicza za całosc jegò spòlëznowò- kùlturowégò dzejaniô. 

Ju terô serdeczno wszëtczich rôczimë do pòspólnégò 
fejrowaniégò.

Klub Sztudérów Pòmòraniô

Medal Stolema 2016

Nieczasnô smierc
zabrała 26 rujana 2016 rokù

z régów naszégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô

towarzësza wszëtczich zéńdzeniów,
wiedno wiesołégò człowieka, 
zakòchónégò w rodny zemi:

Nie wërzeknã sã cebie
nie òdińdã bez pòżegnaniô

jak òdeszlë jiny w niepamiãc
z tobą jô złożił ùgòdã

czej mie mëmka pòsadza na miedzë
tej të gôda do mie snôżo

zbiéra jes mòje łzë dzecynné
a jô tobie rôd òddôł serce

dożdżë le
niedługò jô przińdã do ce

a tej të znôwù mie pòmùjkôsz
i szeptanim ùżuszkôsz
do spikù wiecznégò

Òstóniesz Drëchù w naszi wdzãczny pamiãcë!

s. p. Henrika Kòssa

Henrik Héwelt, Rodnô zemio

Przédnictwò i nôleżnicë
partu KPZ w Serakòjcach
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Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odby-
wały w 30 polskich miastach. Skierowany jest do kobiet - ochotniczek z środowiska 
cywilnego. Celem jest nauka oraz doskonalenie umiejętności i techniki samoobrony.

Szkolenia w naszym województwie są organizowane w Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej w Ustce, w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku oraz
w Komendzie Portu Marynarki Wojennej w Gdyni.

Po szczegółowe informacje dotyczące programu „Samoobrona Kobiet” 
zapraszamy wszystkie chętne Panie na stronę internetową Ministerstwa Obrony 
Narodowej: .www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet

Nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej 
„Samoobrona Kobiet”

Strażacy ochotnicy to wyjątkowi ludzie, którzy bezinteresow- Zarejestrować się w bazie dawców można na kilka sposobów. 
nie niosą pomoc innym ratując ich zdrowie, życie i mienie. Zawsze Najłatwiej to uczynić w punkcie krwiodawstwa w Kartuzach, przy ul. 
pierwsi na miejscu zdarzeń, zawsze gotowi do działania. Teraz pomocy Ceynowy 6, tel. 58 681 11 44 (punkt czynny od poniedziałku do piątku
potrzebuje jeden z nich. Strażak z jednej z naszych gminnych jednostek w godzinach od 7.00 do 12.00). Tam zostanie pobrana próbka krwi do ba-
OSP zmaga się z nowotworem krwi i potrzebuje przeszczepu szpiku od dań antygenów HLA.   
niespokrewnionego dawcy. Dlatego apelujemy do osób, które do tej pory Rejestracji można także dokonać online zamawiając pakiet 
nie zarejestrowały się w bazie dawców komórek macierzystych, aby to rejestracyjny na stronie internetowej Fundacji DKMS (www.dkms.pl)
uczyniły.  i odsyłając wypełniony formularz wraz z wymazem z wewnętrznej stro-

Na nowotwory krwi, może zachorować każdy bez względu na ny policzka. Można także zarejestrować się w Krajowym Banku Daw-
wiek, płeć czy dotychczasowy stan zdrowia. Dla wielu chorych jedyną ców Szpiku ( ) lub innej instytucji prowadzącej 
szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych tego typu rejestry.
od niespokrewnionego dawcy. Dlatego tak ważne jest, aby w bazie daw- Po zapisaniu się do jednej bazy dawców dane, czyli wyniki 
ców znalazło się jak najwięcej osób, bo im więcej dawców, tym więcej badań HLA, przekazane są do światowej bazy dawców szpiku, więc nie 
szans dla chorych na białaczkę. ma potrzeby zapisywania się powtórnie do innego rejestru lub fundacji.

www.dawcy-szpiku.pl

Apel o pomoc
Potrzebny dawca szpiku
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26 października w Urzędzie Gminy w Sierakowicach zostały 
zaprezentowane efekty kilkumiesięcznej pracy specjalistów, którzy 
opracowali kompleksową dokumentację rewitalizacji linii kolejowej 229 
na odcinku Kartuzy – Sierakowice – Lębork. Studium wykonalności 
wraz z dokumentacją przedprojektową wykonało konsorcjum firm
z Gdańska: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. oraz D.S. 
Consulting Sp. z o.o.

odcinku ma jechać 9 par pociągów), natomiast z Sierakowic do Lęborka 
– 29 minut (4 pary pociągów). Łączne planowane koszty dla tego 
projektu szacuje się na 254,6 mln zł netto. 

Wariant trzeci – 2E – zakłada elektryfikację linii dla wariantu 
2. Koszty realizacji tego wariantu szacuje się na 328,5 mln zł netto. 

Inwestycja ma zostać zrealizowana ze środków krajowych
i funduszy unijnych. 

Harmonogram realizacji inwestycji zakłada, że prace 
W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele gmin i powia- budowlane na odcinku Kartuzy – Sierakowice miałyby się rozpocząć

tów, przez tereny których przebiega linia kolejowa 229, przedstawiciele w 2019, a zakończyć w 2021 roku, natomiast modernizację linii 
kolei, a także poseł Stanisław Lamczyk i wicemarszałek Ryszard Świlski. kolejowej do Lęborka przewidziano na lata 2021-22. Do końca 2024 

Linia kolejowa 229 na odcinku Kartuzy – Lębork to linia jed- roku zakłada się zelektryfikowanie linii.
notorowa, niezelektryfikowana, na której ruch pasażerski zawieszono
w 2000 roku. Istniejąca infrastruktura kolejowa jest niewykorzystywana
i podlega degradacji. W wielu miejscach występują braki w nawierzchni 
torowej, a perony nie nadają się do użytkowania.

Po zakończeniu inwestycji roczne koszty utrzymania 
infrastruktury wyniosą ok. 6 mln zł. Możliwe do osiągnięcia dochody to 
ok. 2,5 mln zł rocznie. Jak stwierdzili autorzy studium wykonalności, 
projekt generuje istotne korzyści z punktu widzenia społeczności lokalnej 
szacowane na ponad 360 mln zł (oszczędność w kosztach eksploatacji 
pojazdów, oszczędność w kosztach wypadków, oszczędność w kosztach 
zanieczyszczenia, kosztach zmian klimatycznych, oszczędność w czasie 
podróży, koszty zewnętrzne w transporcie towarowym itp.). 

Projektanci zaproponowali trzy warianty rewitalizacji tego od- Obecnie projekt rewitalizacji linii kolejowej 229 na odcinku 
cinka kolei. W pierwszym zakłada się przywrócenie ruchu kolejowego, Kartuzy – Sierakowice jest wpisany na listę rezerwową inwestycji 
rewitalizację elementów kolejowej infrastruktury liniowej i obiektów kolejowych województwa pomorskiego,  zawartych w Krajowym 
inżynieryjnych oraz możliwość uzyskania na całej trasie dopuszczalnej Programie Kolejowym. Priorytetem jest przesunięcie tej inwestycji na 
maksymalnej prędkości 80 km/h. Czas przejazdu z Kartuz do Lęborka listę podstawową. 
wyniesie 60 minut: z Kartuz do Sierakowic – 26 minut (na tym odcinku – Nasze wspólne działania, łącznie z Urzędem Marszał-
ma jeździć 7 par pociągów), natomiast z Sierakowic do Lęborka – 34 kowskim, powinny być ukierunkowane na to, aby wpisać nasz projekt do 
minuty (tu mają jeździć 3 pary pociągów). Łączne planowane koszty dla wojewódzkiego programu Mobilne Pomorze. Dzięki temu będziemy 
tego projektu szacuje się na 252,4 mln zł netto. mogli wnioskować o przesunięcie inwestycji do Krajowego Programu 

W drugim wariancie zakłada się przywrócenie ruchu Kolejowego – powiedział Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta gminy. 
kolejowego, przebudowę infrastruktury liniowej i obiektów inżynie-
ryjnych oraz możliwość uzyskania na całej trasie dopuszczalnej Tekst i foto: AK
maksymalnej prędkości 100 km/h. Wówczas czas przejazdu z Kartuz do 
Lęborka wyniesie 50 minut: z Kartuz do Sierakowic – 21 minut (na tym 

Prezentacja studium wykonalności linii kolejowej 229
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Podczas sesji Rady Gminy w dniu 31 paź-
dziernika wójt Tadeusz Kobiela przedstawił radnym 
aspiranta sztabowego Witolda Bronka, który od 3 paź-
dziernika pełni obowiązki komendanta Komisariatu 
Policji w Sierakowicach. Zastąpił dotychczasowego 
komendanta, podinsp. Krzysztofa Krużyckiego.  

Asp. szt. Witold Bronk jest mieszkańcem 
Gowidlina, w policji pracuje od ponad 25. lat, a przez 
ostatnie 11 lat był kierownikiem posterunku policji
w Sulęczynie. 

– Znane są mi bolączki mieszkańców gminy 
Sierakowice i samych Sierakowic. Takimi problema-
tycznymi punktami są: parking przy ulicy Słupskiej, 
ulica Mirachowska, gdzie kierowcy przekraczają pręd-
kość i często dochodzi do zdarzeń drogowych, a także 
ulica Kościerska i park papieski – mówi asp. szt. Witold 
Bronk i podkreśla, że coraz większy problem stanowią 
dilerzy narkotyków. W październiku na terenie gminy za-
trzymano dwóch dilerów. 

Witold Bronk będzie pełnił obowiązki 
komendanta do 3 stycznia 2017 r.

AK, foto: AK

Witold Bronk pełniącym obowiązki komendanta policji w Sierakowicach

Asp. szt. Witold Bronk i wójt Tadeusz Kobiela

W październiku strażacy z dwóch gminnych jednostek 
otrzymali nowoczesne pojazdy. Do gowidlińskiej jednostki OSP trafił 
samochód typu średniego marki Volvo z napędem na cztery koła. 
Natomiast druhowie z Sierakowic otrzymali pojazd typu lekkiego. Jest to 
Ford Ranger 4x4.

Koszt zakupu samochodu marki Volvo wyniósł ponad 750 tys. 
zł, z czego zdecydowana większość, bo prawie 560 tys. zł, została 
sfinansowana z budżetu gminy, natomiast 150 tys. zł przekazała 
Państwowa Straż Pożarna, a 45.450 zł – Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. 

Terenowy Ford Ranger został zakupiony ze środków 
gminnych (105 tys. zł), powiatowych (30 tys. zł) oraz środków własnych 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach za łączną kwotę 
153.448,65 zł. 

Nowe Volvo zastąpi w Gowidlinie trzydziestodwuletniego 
Stara, który z kolei uchwałą rady gminy został przekazany jednostce OSP 
w Skrzeszewie, gmina Żukowo. Jego wartość została oszacowana na 20 
tys. zł i dotację w tej wysokości Gmina Sierakowice otrzyma od Gminy 
Żukowo. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla jednostek 

AKOSP Gminy Sierakowice.  
Foto: Adam Wróblewski 

Strażacy z Gowidlina i Sierakowic otrzymali nowoczesne auta
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Mieszkańcy gminy Sierakowice mogą być spokojni o swoje 
bezpieczeństwo. Doroczna kontrola jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej wykazała, że strażacy są perfekcyjnie przygotowani do działań 
ratowniczo-gaśniczych.

Tradycyjnie jesienią wszystkie jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych w powiecie kartuskim są poddawane ocenie gotowości 
operacyjnej. Jednostki z gminy Sierakowice zostały skontrolowane
i ocenione w sobotę 5 listopada przez komisję złożoną z przedstawicieli 
Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, z komendantem Edmundem 
Kwidzińskim na czele.   

Coroczne kontrole mają na celu ocenę stopnia przygotowania 
strażaków-ochotników do podejmowania działań ratowniczo-gaś-
niczych. Ocena gotowości bojowej obejmuje pięć zagadnień: przebieg 
alarmowania, gotowość ratowników, gotowość pojazdów i innego 
sprzętu, a także dokumentację oraz wykonanie ćwiczenia alarmowego. 

Dbałość o strażacki sprzęt i uczestnictwo w różnego rodzaju 
szkoleniach przynoszą znakomite efekty. Wszystkie pięć jednostek 
gminnych – Sierakowice, Gowidlino, Tuchlino, Kamienica Królewska
i Mojusz – otrzymało maksymalną liczbę punktów, co świadczy, że 
druhowie są bardzo dobrze przygotowani, by ratować ludzkie życie
i mienie.  

AK, foto: Adam Wróblewski

Doroczny przegląd jednostek OSP
Druhowie spisali się na medal
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9 listopada w Żukowie wybrano Zarząd Powiatowy Ochot-
niczej Straży Pożarnej na kolejną pięcioletnią kadencję. Wybory nowych 
władz były także okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłu-
żonym strażakom. 

Złotym Znakiem, czyli najwyższym odznaczeniem Związku 
OSP RP, odznaczony został Zbigniew Migowski, długoletni naczelnik 
OSP Tuchlino. 

Złoty Znak Związku OSP RP to odznaczenie nadawane przez 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Odznaczenie zostało ustano-
wione w 1922 r. przez Radę Naczelną Głównego Związku Straży Pożar-
nych, a od 1933 przejęte przez Związek Straży Pożarnej RP. Złoty Znak 
Związku nadawany był do września 1939, następnie wznowiony w okre-
sie PRL,  w 1959 r., jako najwyższe odznaczenie ZOSP. Od 1993 jest 
również najwyższym odznaczeniem Związku OSP RP. 

Złoty Znak nadawany jest za długoletnią aktywną działalność 
w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może 
być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący 
zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza 
Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności. AK, foto: Lucyna Puzdrowska

Zbigniew Migowski otrzymał Złoty Znak Związku OSP RP

Gmina Sierakowice, jako jedna z pierwszych w województwie zapowiedzi imprez kulturalnych, 
i kraju, uruchomiła zintegrowany serwis informacyjny dla mieszkańców sportowych, ogłoszeń urzę-
z wykorzystaniem mobilnej aplikacji na smartfony i tablety. Aplikacja dowych, wiadomości rolniczych, 

a także informacji o planowanej 
wizycie inkasenta dokonującego 
odczytu wodomierza. Użytkow-
nicy aplikacji EVENIO mają 
możliwość wyboru kategorii 
wydarzeń, z jakich chcą otrzy-
mywać powiadomienia. 

Aplikacja EVENIO 
jest dostępna na telefony z syste-
mem operacyjnym Android
i iPhone. Dotychczas aplikację 
pobrano ok. 500 razy.

Spośród użytkowni-
ków, którzy pobrali i zainstalo-
wali aplikację EVENIO w termi-
nie do dnia 30 września 2016 r., 
wylosowano właścicieli 4 toreb podróżnych, 6 plecaków, 5 kubków 
izotermicznych i tableta o wartości 1000 zł. 

Główna nagroda, czyli tablet przypadła pani Katarzynie Hinc
z Sierakowic. Pani Katarzyna odebrała nagrodę na sesji rady gminy
w dniu 22 listopada.

EVENIO zapewnia wygodny dostęp do: harmonogramów wywozu Pozostałe osoby, które wylosowały nagrody zostały 
odpadów (telefon przypomina, kiedy wystawić pojemnik i jakie śmieci powiadomione o wygranej za pośrednictwem aplikacji EVENIO
będą w najbliższych dniach odbierane), wiadomości lokalnych, i otrzymają nagrody pocztą.

Znamy zwyciężczynię konkursu „Pobierz aplikację EVENIO na swój telefon”
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Do tej pory Urząd Gminy w Sierakowicach w kontaktach czasu. Herb gminy, jako 
z petentami i inwestorami, w oficjalnej korespondencji i materiałach znak urzędowy ma prze-
promocyjnych posługiwał się herbem gminy oraz logotypem Sierako- wagę nad logo i powinien 
wicki Styl, przedstawiającym elementy charakterystyczne dla Siera- być umieszczany w miej-
kowic: ołtarz papieski, dwa kościoły, wiadukt kolejowy, jezioro. Już scach mających wysoką 
niedługo to się zmieni. Nową identyfikację wizualną Gminy Sierakowice rangę znaczeniową. Nato-
przygotowała Agencja Reklamowa Rio Creativo ze Słupska, która ma na miast symbolika logo jest 
swoim koncie m.in. identyfikację wizualną przygotowaną dla słupskiego zmienna i pełni funkcję 
ratusza. promocyjną. 

Motyw wiodący, na kanwie którego zaprojektowano całą Na elementy systemu identyfikacji wizualnej, oprócz logotypu 
koncepcję, to wzór haftu kaszubskiego, który został unowocześniony i kolorystyki, składa się także krój pisma i szata graficzna materiałów 
i uproszczony do prostych minimalistycznych symboli. Inspiracją dla promocyjnych. 
palety barw stała się tradycyjna kolorystyka haftów kaszubskich. Są to W ciągu kilku najbliższych miesięcy elementy nowej identy-
trzy odcienie niebieskiego, zieleń, dwa odcienie żółtego, biel i fiolet. Jak fikacji wizualnej będą stopniowo wprowadzane w korespondencji urzę-
tłumaczą autorzy koncepcji graficznej, jest to bezpośrednie nawiązanie dowej, w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz w przestrzeni 
do historii i tradycji regionu. publicznej. Nową szatę graficzną zyskają druki urzędowe, pieczątki, 

Uzupełniającym elementem identyfikacji jest symbol ołtarza wizytówki, identyfikatory urzędników, tablice informacyjne zewnętrzne 
papieskiego, który jest integralną częścią przestrzeni urbanistycznej. i wewnętrzne, tablice kierunkowe i szyldy. Nowe motywy zostaną także 
Samo logo, choć oddaje wierność tradycji, doskonale odzwierciedla wykorzystane przy oznakowaniu gminnych pojazdów. Poniżej podajemy 
nowoczesne cechy gminy takie jak: otwartość i podążanie z duchem przykłady nowej identyfikacji wizualnej Gminy Sierakowice.

Nowa identyfikacja wizualna Gminy Sierakowice

Logo Gminy Sierakowice
w wersji polskiej i kaszubskiej

Logo na kolorowym tle Wzór haftu z symbolem ołtarza papieskiego

Uproszczone wzory haftu kaszubskiego Symbole kwiatów z kaszubskich haftów symbolizują poszczególne strefy działalności gminy

Przykłady layoutów Przykłady tablic kierunkowych Oznakowanie instytucji 

AK
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W zorganizowanym po raz pierwszy przez Marszałka Woje- Pomorza Roku 2016 otrzymał także pamiątkową statuetkę oraz nagrodę 
wództwa Pomorskiego konkursie „Nauczyciel Pomorza” wyróżnienie pieniężną. Nagrody trafiły także do czterech wyróżnionych w konkursie 
zdobyła Danuta Pioch – nauczycielka języka kaszubskiego i dyrektor nauczycieli. Są to: Felicja Baska-Borzyszkowska – nauczycielka języka 
Szkoły Podstawowej w Mojuszu. Uroczysta gala wręczenia nagród miała kaszubskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Kaszubskim Li-
miejsce 9 listopada podczas V Forum Pomorskiej Edukacji w Gdańsku. ceum Ogólnokształcącym w Brusach; Tadeusz Chądzyński – nauczyciel 

geografii i podstaw przedsiębiorczości, wicedyrektor VIII Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdańsku; Anna Niemczynowicz – pedagog 
szkolny w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni oraz 
Danuta Pioch – nauczycielka języka kaszubskiego w Szkole Podstawo-
wej w Mojuszu,  wiceprezes Zrzeszenia Kszubsko-Pomorskiego i prze-
wodnicząca Rady Języka Kaszubskiego, pełni funkcję doradcy meto-
dycznego języka kaszubskiego i edukacji regionalnej, współpracuje

Doceniając znaczący wpływ edukacji na rozwój społeczno-
gospodarczy regionu i kluczową rolę, jaką pełnią w niej nauczyciele, 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk podjął decyzję 
o organizacji konkursu, którego celem jest uhonorowanie wybitnych 
przedstawicieli tej grupy zawodowej. W pierwszej edycji konkursu 
wzięło udział 110 kandydatów, reprezentujących wszystkie pomorskie 
powiaty. Członkowie komisji konkursowej – przedstawiciele Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Rady Oświatowej, Pomorskie-
go Kuratora Oświaty, nauczycielskich związków zawodowych, z Centralną Komisją Egzaminacyjną przy przygotowywaniu egzaminu 
rodziców oraz środowiska akademickiego, organizacji pracodawców, maturalnego z języka kaszubskiego; swoją wiedzą i doświadczeniem 
a także mediów – zarekomendowali marszałkowi dziesięciu kandydatów chętnie dzieli się z innymi nauczycielami i studentami przygotowującymi 
do tytułu najwybitniejszego nauczyciela na Pomorzu roku 2016. się do uczenia języka kaszubskiego. Danuta Pioch współpracuje

W ocenie komisji większość zgłoszonych nauczycieli wyka- z wieloma instytucjami kultury, działa, by upowszechniać kulturę
zała imponujące osiągnięcia w pracy zawodowej, dlatego wybór najlep- i tradycję Kaszub.
szej dziesiątki był trudny. O wysokim poziomie zmagań świadczy fakt, 
że finalistów cechuje umiejętność łączenia indywidualnych pasji i aktyw- Oprac. AK,
ności społecznej z inspirującą, rzetelną pracą pedagogiczną oraz nie- Foto: Sławomir Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
zwykłą aktywnością wychowawczą.

Z grona dziesięciu finalistów Marszałek Województwa Po-
morskiego wskazał Piotra Sikorskiego, który poza tytułem Nauczyciela 

Danuta Pioch wyróżniona w konkursie „Nauczyciel Pomorza” 
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Uroczyste obchody sześćdziesiątej rocznicy istnienia ZKP byli niejednokrotnie identyfikowani z wrogiem systemu, a to raczej nie 
miały miejsce w sobotę 29 października w Gdańsku – mieście sprzyjało twórczej pracy na rzecz regionu. Zwyciężył jednak słynny 
niezwykłym i bardzo zasłużonym, nie tylko dla społeczności kaszubski upór w dążeniu do celu. Nie tylko organizacja powstała, ale 
kaszubskiej.  Na miejsce świętowania wybrano siedzibę Europejskiego przemogła naprawdę nieprzyjazne realia, potrafiła się obronić, czyniąc 
Centrum Solidarności, nieprzypadkowo zresztą, bo wielu regionalnych dodatkowo wiele pozytywnych kroków ku budowaniu społeczeństwa 
społeczników z tym ruchem współpracuje od samego początku. obywatelskiego.
Przypadek Zrzeszenia jest zupełnie niezwykłym wydarzeniem na mapie 
działających stowarzyszeń – istnieje ono bowiem nieprzerwanie od 1956 
roku, przetrwało różne burzliwe dzieje, oparło się licznym nawałom, 
przetrawiło kolejne  opcje polityczne – i trwa! Wbrew wszystkiemu, co 
może niweczyć, niszczyć. Stoi ponad podziałami politycznymi, 
realizując konsekwentnie założone cele, bardzo istotne dla Kaszub,  
Kaszubów, Pomorza i Pomorzan.

W 1964 roku idea regionalizmu szerzona i pielęgnowana na 
Kaszubach okrzepła już na tyle, że można było jej założenia 
przetransponować na makroregion, czyli Pomorze. Od tego momentu 
mamy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Dzięki wytężonej pracy 
ideologicznej szybko doszło do pozytywnego wzrostu świadomości 
lokalnej. Bycie Kaszubą, Pomorzaninem nie było już traktowane jako 
ujma. Przeciwnie – bycie „stąd” stało się czymś niezwykle pożądanym. 

Pierwsze przymiarki do powołania organizacji miały miejsce Zaczął się ocieplać wizerunek Kaszuba, pojmowanego dotychczas jako 
29 października 1956 roku w Gdyni. Tu odbyło się spotkanie zakompleksionego użytkownika gwary, nie mającego większej 
założycielskie Zrzeszenia Kaszubskiego (32 osoby pod przewodnictwem świadomości na temat wartości tkwiących we własnej kulturze i języku. 
Lecha Bądkowskiego, m.in. A. Arendt, A. Bukowski, B. Szczęsny). Wszystko to mogło się wydarzyć dzięki ludziom stającym na czele 
Kaszubi skrzętnie wykorzystali okres rozluźnienia i odwilży w polityce, organizacji – ludziom z pasją, autentycznym społecznikom, 
postarali się przekuć porażkę jednej strony na sukces drugiej. Już 12 bezgranicznie oddanym idei, zatroskanym nie tylko o jutro, ale jak 
listopada stowarzyszenie zostało zarejestrowane, a 2 grudnia odbył się powiedział Lech Bądkowski „stojącym twarzą ku przyszłości”.
w Gdańsku pierwszy zjazd. W następnych miesiącach pojawiały się 
terenowe komórki organizacji, dzięki temu mogła ona szybko rosnąć
w siłę i okrzepnąć. 

Dzięki takim postawom ZKP nie tylko budowało na 
Kaszubach i Pomorzu pozytywny wizerunek obywatela troszczącego się 
o losy małej ojczyzny, miało też realny wpływ na losy kraju. Zawsze była Nie można powiedzieć, aby założycielom i członkom 
to organizacja autonomiczna, nie dająca się zawłaszczyć, upolitycznić. organizacji było lekko. Wręcz przeciwnie, ze strony władzy ludowej nie 
Dzięki temu mogła przetrwać, godzić różne opcje polityczne, będąc sama mogli liczyć na jakiekolwiek wsparcie, nie cieszyli się bowiem jej 
apolityczną. Kiedy trzeba było, ZKP stawało otwarcie w opozycji do względami z powodu zaszłości historycznych, nie tylko z czasu ostatniej 
władzy, wielu działaczy z szeregów stowarzyszenia czynnie angażowało wojny. Co jakiś czas rządzący robili w stronę społeczności kaszubskiej 
się w realia polityczne wielkiej ojczyzny, działało aktywnie w okresie mały ukłon, ale raczej trzeba to było traktować jako ostrzeżenie przed 
stanu wojennego, wspierało ruch solidarnościowy, przejmowało urzędy zmasowanym atakiem. Zrzeszeńcy nie doczekali się realizacji obietnic 
w regionie, by poczuć się wreszcie u siebie. Reprezentanci środowiska deklarowanych zaraz po zakończeniu działań wojennych, co więcej sami 

Sześćdziesiąt lat istnienia świętowało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Tuchlińskie Skrzaty instalują się przed występem

Zgromadzeni na uroczystości goście

Nasi mali artyści prezentują swoje umiejętności

Żywiołowy występ dzieci
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znaleźli się w najwyższych władzach państwowych i strukturach euro- można więc dbać o spuściznę językowo-kulturową, realizować projekty, 
pejskich. Kaszubi mieli, i nadal mają, szczęście do charyzmatycznych rozwijać szereg instytucji regionalnych.
działaczy, oddanych idei inteligentów, myślących z wyprzedzeniem W takich okolicznościach nie dziwi fakt, że kolejne dziesięcio-
o losach małej ojczyzny. lecia istnienia ZKP są obchodzone dość hucznie. Obecny prezes, Łukasz 

Dzięki takim postawom wkrótce można było zbierać plony. Grzędzicki, wraz z Zarządem Głównym wyznaczyli jubileuszowe 
Struktury organizacyjne ZKP w terenie rozrastały się w szybkim tempie. obchody na okres zbliżony do daty założenia organizacji. Zaproszono na 
Dziś, po 60. latach, jest to już około 70 oddziałów i niemal 6 tysięcy nią całą społeczność kaszubsko-pomorską. Nie obeszło się bez wspólnej 
członków, co czyni z organizacji największe stowarzyszenie na Pomorzu, modlitwy i mszy sprawowanej w bazylice św. Mikołaja, gdzie homilię 
a może i w Polsce. Każdy Kaszuba jest Pomorzaninem, nie każdy głosił ks. prof. Jan Perszon – znamienity kapłan rodem z Kaszub. Dalszy 
Pomorzanin jest Kaszubą, jednak umiłowanie regionu jest niezwykle ciąg uroczystości miał miejsce w sali obrad ECS. Wystąpienia przygoto-
silne u jednych jak i drugich, a to owocuje wytężoną praca społeczną dla wali na tę okoliczność: prezes, zaproszeni goście, główny prelegent – 
wspólnego dobra. Obecne czasy nie sprzyjają społecznikowskim prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Dla szczególnie zasłużonych przygo-
nastrojom, na Kaszubach i Pomorzu idea ta jeszcze nie upadła. Kiedy towano dyplomy z okazji jubileuszu 60-lecia ZKP. 
połączy się pasję z działaniem, efekty nie każą na siebie długo czekać. Dla zebranych wystąpili artyści z uznanych i mających bogaty 
Język kaszubski doczekał się statusu jedynego w Polsce języka dorobek artystyczny zespołów regionalnych. Swoje niezwykle umie-
regionalnego, zatem znalazł się w gronie języków mniejszościowych, jętności zaprezentował też Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”. 
a to daje możliwość korzystania z wielu gwarancji państwowych, Ich perfekcyjnie opanowane figury taneczne, cudny śpiew, a także  stroje 
przynoszących pozytywne warunki dla rozwoju języka i kultury. dziecięce z dawnej epoki wywarły na widzach niesamowite wrażenie. 
Wpisanie Kaszubów do Ustawy o mniejszościach i języku regionalnym Oklaskom i owacjom nie było końca, jednak trzeba się było rozstać, aby 
z 2005 roku było momentem przełomowym w sankcjonowaniu następnego dnia rozpocząć kolejne dziesięciolecie w dziejach ZKP. 
regionalności na Pomorzu. Nigdy przedtem kaszubszczyzna nie korzys- Organizacji i jej przywódcom życzymy wytrwałości w dążeniu do reali-
tała z tak dogodnych warunków do rozwoju jak obecnie, o wiele łatwiej zacji regionalnych idei.

Danuta Pioch

Tegoroczna  szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych i zawodowców. W tym roku 
edycja Dyktanda Ka- po raz pierwszy pojawiła się kategoria uczniów klas I-III. Ogólna liczba 
szubskiego odbyła się 5 startujących w tegorocznym dyktandzie to 166 osób (klasy I-III – 13 
listopada w pięknym osób, klasy IV-VI – 62, gimnazja – 48, szkoły ponadgimnazjalne – 16, 
i nowoczesnym budyn- dorośli – 13, zawodowcy – 14). Za przygotowanie tekstów dla tej licznej 
ku gimnazjum w Kosa- rzeszy odpowiadała dr Justyna Pomierska z Uniwersytetu Gdańskiego.
kowie. Był to już XV Dyktando zwykle przebiega w dwu etapach, dzieje się tak po 
konkurs ortograficzny, to, aby decyzje jury były zweryfikowane kolejnym podejściem 
co oznacza, że przyszło- najlepszych do ponownej selekcji. Teksty dyktowane w drugim etapie 
roczna edycja w Szemu- zwykle są trudniejsze i pozwalają wyłonić najlepszych z najlepszych. 

dzie będzie wzbogacona o kolejną kategorię uczestników walczących Zakwalifikowanie się do drugiego etapu jest też osiągnięciem. Z licznej 
o tytuł arcymistrza kaszubskiej pisowni, bo co pięć lat odbywa się rzeszy  reprezentantów Gminy Sierakowice do drugiego etapu 
zmaganie najlepszych ze wszystkich kategorii, a jeden z nich otrzymuje zakwalifikowało się 16 osób na 58-osobową elitę dopuszczoną do drugiej 
ten właśnie tytuł. tury zmagań. To bardzo dobry wynik, niemal 1/3 składu grupy. Warto 

Gmina Sierakowice ma ogromne powody do dumy, bo aż więc wymienić naszych reprezentantów, którzy znaleźli się wśród 
w dwu z sześciu kategorii pierwsze miejsca odebrali nasi uczestnicy: dopuszczonych do zmagań na drugim etapie: I-III: Paulina Miotk
w kategorii klas I-III tytuł Małego Mistrza ortografii kaszubskiej i Oliwia Grzenkowicz z Mojusza, Agata Brzeska z Łyśniewa; IV-VI – 
wywalczyła Paulina Miotk ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, Amelia Choszcz z Gowidlina, Karolina Miotk z Mojusza, Patrycja Penk
a w kategorii dorosłych – Paulina Węsierska z Sierakowic (obecnie z Sierakowic, Dominika Bojanowska z Puzdrowa, Fabian Wierciński z 
studentka etnofilologii kaszubskiej). Szopy, Wiktoria Hasse z Tuchlina i Urszula Gneba z Lisich Jam; 

Do tej pory Kaszubskie Dyktando pisane było w pięciu gimnazja: Patrycja Król z Tuchlina, Dominik Miotk z Sierakowic; 
kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, dorośli: Paulina Węsierska i Teresa Klasa – obie panie z Sierakowic; 

zawodowcy: Bożena Lejk z Gowidlina i Henryk Klasa
z Sierakowic. 

Po ponownej weryfikacji w drugiej turze 
zmagań ortograficznych wyłoniono zwycięzców tego-
rocznego Dyktanda Kaszubskiego. Oto oni.

Wyniki końcowe Kaszubskiego Dyktanda 2016
w Kosakowie: 
 
Szkoły podstawowe, klasy 1-3:  
1. Paulina Miotk z Mojusza  
2. Michalina Stenka z Klukowej Huty  
3. Igor Gawin z Kościerzyny
wyróżnienia: Oliwia Grzenkowicz z Mojusza, Wiktoria 
Paliwoda z Lubania  

Szkoły podstawowe, klasy 4-6:  
1. Oliwia Paczoska  
2. Mirosław Miotk  
3. Amelia Formela z Gowidlina
wyróżnienia: Amelia Choszcz z Gowidlina, Maria 
Leszkowska z Somonina  

Dyktando Kaszubskie 2016 

Zbiorowe zdjęcie reprezentantów Gminy Sierakowice
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Zawodowcy:  
1. Iwona Kwidzyńska z Wielkiego Podlesia  
2. Justyna Kunikowska z Szemuda  
3. Wojciech Myszk z Wdzydz
wyróżnienia: Henryk Klasa z Sierakowic, Edyta Jankowska-Giermek
z Redy

Gimnazja:  
1. Magdalena Kalkowska z Gimnazjum w Przodkowie  
2. Dominik Miotk z Gimnazjum w Sierakowicach  
3. Paulina Fopke   z Gimnazjum w Szemudzie
wyróżnienia: Michalina Pindera z Kościerzyny, Julia Chelińska
z Kościerzyny

Symbolem  Kaszubskiego Dyktanda  jest olbrzymi kałamarz
z piórem, który z rąk tegorocznych organizatorów, czyli oddziału  
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Dębogórze/Kosakowo, odebrali 
przedstawiciele Gminy Szemud, co oznacza, że miłośnicy pisowni 
kaszubskiej za rok spotkają się właśnie tam, by oprócz 6 kategorii 
zwykłych powalczyć także w siódmej - o tytuł arcymistrza.

Szkoły ponadgimnazjalne:  
1. Karolina Kossak-Główczewska  
2. Edyta Wenta z Kartuz  
3. Julia Formela z Kartuz
wyróżnienia: Dorota Mateja z Kartuz, Weronika Płotka z Kartuz  

Dorośli:  
1. Paulina Węsierska z Sierakowic  
2. Piotr Kowalewski z Somonina  Danuta Pioch
3. Paweł Wittbrodt z Pucka
wyróżnienbia: Teresa Klasa z Sierakowic, Maria Dradrach
z Miechucina  

finaliści I etapu Dyktanda, przechodzący do II tury

Grupa najmłodszych dzieci, mistrzyni Paulina Miotk pierwsza z lewej

Grupa dorosłych – mistrzyni Paulina Węsierska druga z lewej

Grupa gimnazjalistów – piąty z lewej Dominik Miotk, laureat II miejsca  
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W życiu niejednego człowieka wielką i naj-
cenniejszą wartością jest Rodzina. Spotykamy się z nią 
najczęściej na uroczystościach weselnych, pogrzebowych 
czy w mniejszym gronie na niedzielnych obiadach. 
Jednak nieraz rodzi się potrzeba, aby spotkać się
w większym gronie - tak bez okazji. Służą temu właśnie 
rodzinne zjazdy. 

Taki I zjazd zorganizowała Rodzina Miotk. 
Odbył się on 12 listopada 2016 roku. Spotkanie roz-
poczęło się mszą świętą w parafii św. Marcina w Sierako-
wicach, w intencji całej rodziny. Po mszy świętej 
udaliśmy się na groby naszych przodków, gdzie 
złożyliśmy wiązankę i zapaliliśmy znicze. Następnie 
udaliśmy się na salę Victoria w Tuchlinie, gdzie 
powspominaliśmy naszych przodków: Łucję z d. Kostuch 
(1879-1947) i Onufrego Miotk (1870-1956), którzy mieli 
dziewięcioro dzieci. Żyli w bardzo trudnych czasach. 
Ośmioro dzieci urodziło się przed I wojną światową, zaś 
najmłodsza córka Monika urodziła się już w czasie jej 
wybuchu. Dzieci dorastały, zakładały rodziny, kiedy 
wybuchła II wojna światowa, były to czasy bardzo trudne 
dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny. 

Nasze spotkanie było nie tylko świetną zabawą 
do samego rana, ale też momentem, aby umocnić
i ubogacić więzi rodzinne. Były to chwile na wspomnienia z dziecinnych 
lat i opowiadania dotyczące życia naszych przodków. Była możliwość 
obejrzenia prezentacji multimedialnej, posluchania wywiadów, gdzie 
poruszano kwestię dzieciństwa w latach 50-tych. Fenomenem było 
stworzone specjalnie na tę okoliczność drzewo genealogiczne od  roku 
1738 do dnia dzisiejszego (łącznie 9 pokoleń). Wszystkich cieszył fakt, 

że drzewo rodziny Miotk cały czas kwitnie i dojrzewa, że tworzą się 
kolejne pokolenia. 

Wszystkim czytelnikom pragniemy powiedzieć, że najważ-
niejsza w życiu, oprócz zdrowia, jest miłość i troska o RODZINĘ.

Karolina Miotk

I Zjazd Rodziny Miotk
Najważniejsza jest RODZINA...

Wspólne zdjęcie rodziny Miotk

Organizatorzy zjazdu

Drzewo genealogiczne dziewięciu pokoleń
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Owacjami na stojąco sierakowicka publiczność podziękowała w walce o niepodległość Polski u boku Piłsudskiego, z drugiej – bliskie 
aktorom Teatru Wybrzeże z Gdańska za trzygodzinny spektakl kontakty poety z peerelowską władzą oraz sławienie Stalina, mimo że
opowiadający o poecie Władysławie Broniewskim. Sztukę „Broniewski” w latach 40. półtora roku spędził w stalinowskim więzieniu. Broniewski 
Radosława Paczochy, w reżyserii Adama Orzechowskiego, zaprezen- sam o sobie mówił: „Polak, katolik, alkoholik”. 
towano w ramach programu TEATR POLSKA, realizowanego przez Na scenie obok Broniewskiego pojawiają się m.in. takie 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Celem tego programu postaci jak: Aleksander Wat, Anatol Stern, Antoni Słonimski, Julian 
jest ułatwienie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększenie Tuwim, Marek Hłasko, a także matka, trzy żony i ukochana córka Anka, 
ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mają- którą nazywał „córką-bzdurką” , i z której tragiczną śmiercią nie potrafił 
cych utrudniony dostęp do kultury.    się pogodzić.      

W niedzielny wieczór 13 listopada sala gimnastyczna Zespołu W rolę młodego Broniewskiego wcielił się Michał Jaros, 
Szkół Ponadgimnazjalnych zamieniła się w scenę teatralną, na której starszego poetę zagrał Robert Ninkiewicz. 
aktorzy zaprezentowali epizody z fascynującej biografii popularnego Interesujący spektakl, ciekawa gra aktorska, scenografia pełna 
poety na tle ważnych wydarzeń historycznych dwudziestowiecznej symboliki – to wszystko sprawiło, że wieczór ten był wyjątkowym 
Polski. Autor sztuki próbuje zrozumieć wewnętrzne pęknięcia spotkaniem ze sztuką. 
Broniewskiego, jego wybory i postawy, szczególnie te po drugiej wojnie 

AKświatowej. Z jednej strony pokazuje młodzieńcze zasługi i odwagę

Spotkanie ze sztuką
„Broniewski” w Sierakowicach

Po raz czternasty swoich sił w pisaniu własnego tekstu po tekstów w rodnej mowie, nie ma natomiast ogólnokaszubskiego 
kaszubsku próbowali uczniowie ze wszystkich szkół Gminy konkursu pisania własnego tekstu (jest natomiast w wydaniu lokalnym – 
Sierakowice. Konkurs jest organizowany od 2003 roku przez sierakowickim).
sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i ma zasięg Do tegorocznej edycji, która miała miejsce 17 X 2016 roku,
gminny. Okazuje się, że są na Kaszubach organizowane dyktanda i tradycyjnie już odbywa się w Gimnazjum w Sierakowicach, stawiło się 
kaszubskie, od 2 lat funkcjonuje ogólnokaszubski konkurs czytania 22 uczestników z 6 szkół. Oczywiście uczniowie byli podzieleni na 

kategorie wiekowe: klasy IV-VI, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
W pierwszej grupie pisało 10 uczniów szkoły podstawowej, którzy 
reprezentowali szkoły w: Gowidlinie, Mojuszu, Sierakowicach
i Tuchlinie. Grupę drugą wypełniło 9 gimnazjalistów z gimnazjów
w Gowidlinie, Sierakowicach i Tuchlinie. Do grupy trzeciej zgłosiło się 3 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Sierakowic.

Z trzech tematów do wyboru w grupie pierwszej najczęściej 
wybieranym był temat: „W jedny z wiérztów sã gôdô tak /Ni ma nad 
naszã wies/. Rzeczë ò swòji wsë, ale tak, żebë bëło widzec, że òna je pò 
prôwdze dlô Ce nôwôżniészô”. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył 
się temat trzeci: „Swòjémù szkólnémù kaszëbsczegò jãzëka wiele 
zawdzãcziwóm. Dzãka jegò robòce…”. Komisji bardzo spodobały się 
realizacje obu tematów. Oto przykładowa realizacja tematu o nauczycielu 
języka kaszubskiego:

Jô baro wiele zawdzãczóm swòjémù szkólnémù kaszëbsczégò 
jãzëka. Ò mòjich dzãkach bãdze to òpòwiôdanié. Mòja szkólnô je baro 
pòmësłowô. Òna dërch wëmësliwô dlô całi klasë różné zadania. Më 
malëjemë òbrôzczi, chtërne są ò legendach kaszëbsczich
i ò òpòwiôdaniach szkólny. Szkólna nóm òpòwiôdô jak to bëło czedës,

XIV Konkurs Twórczości w Języku Kaszubskim

Podczas zapisów

Komisja ustala sprawy organizacyjne

Zbiorowe zdjęcie wszystkich uczestników z opiekunami i organizatorami
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a jak je terô. Òna przënôszô stôré zabôwczi i ùrządzenia. Më nawet je cëchù, pòmału. Dzecë w naszim gimnazjum  dërch gôdają: jô ni mògã 
malëjemë. Dzãka naji szkólnie i direktorowi chòdzymë szpacérą do GOK- bëc Kaszëbą, bò jô nie rozmiejã pò kaszëbskù pisac ani czëtac. Jô wiém, 
ù. Tam òbzérómë nôrzãdza, jaczich czedës ùżiwelë naji przódkòwie. że kaszëbsczi nie je taczi prosti, jak to sã zdaje, ale të ni mùszisz pisac òd 
Pòtemù më cos robimë ò nich. Nasza szkólnô òrganizëje wanodżi, tedë razu wiôldżégò eseju ò dzejach Kaszëb. Jô bë leno chcała, żebë të czasã 
më zwiédzómë, a na ùczbie robimë kôrtczi ò wanodze i piszemë ze mną pòszprëchôł pò kaszëbskù ò taczich môłëch rzeczach jak 
sprawòzdania ò ni. Najô szkólna robi nama szkòłowi kònkùrsë, a tej, chto klasówka z anielsczégò abò ò tim, co të jôdł dzys na frisztëk. Czë to je tak 
je dobri, jedze na prôwdzëwi kònkùrs. Jô sã tedë staróm i jem na tëch wiele?
kònkùrsach. To jô baro zawdzãcziwóm mòji szkólnie òd kaszëbsczégò. Kaszëbë bez Kaszëbów bãdą zemią, dze zamieszkają „wiôldżi 

Òna z nama gôdô pò kaszëbskù. Më mòżemë z nią normalno lëdze”, co nie bãdą  wiedzelë, że jich prastarczi prałë czedës na riwce, 
gadac, jak z żódną szkólną. Wszëtcë jã baro, baro lubią. Czãsto òbzérómë szëłë ruchna, a nie jezdzëłë pò nie do galeriów; czë ùczerzniałë masło
ksążczi ò Kaszëbach, a tej ò tim czëtómë, gôdómë i piszemë. Szkólna w czerzence. 
nama czãsto pòkazywô filmë ò Kaszëbach. Dostôwómë różné tekstë Profesor Labùda wiedzôł, że tak mòże bëc. Wiedzôł, że Kaszëbi 
kaszëbsczé. Më je òmôwiómë. Na ùczbach czãsto spiéwómë, piesnie mògą przestac bëc Kaszëbama. Zabôczą tedë ò nas tak, jak ò wszëtczich 
spiéwómë prawie na kòżdi ùczbie. Na swiãta gòdowé më robimë òzdobë dôwnëch Słowianach: Weletach, Lutikach. Chto jesz ò nich pamiãtô? 
na dankã. Nawetka robimë rozmajité przedstawienia ò szopkarzach Historicë?
i chodzymë z nima pò szkòle. Latos szkólna nama pòwiedzała, że zrobimë Mómë w se wiele mòżlëwòsców, ùpartoscë i mòcë, trzeba to 
przedstawienié ò królu Herodze. To bãdze pewno trudno zrobic, bò wëkòrzëstac jak nôlepi. Tak, żebë bëło dobrze – dlô mie i dlô ce.
w naszi klase je mało knôpów. Taczi przedstawienia są dlô nas baro fëjné, 
bò më sã przë tim dobrze bawimë i ùczimë.

Nasza szkólna chcała dlô nas kùpic mapã Kaszëb. Më jã terô 
mómë w szkòle i z ni kòrzistómë. Téz piãkné zwëczi kaszëbsczé szkólna 
nama przedstôwiô w cëdowny spòsób, że wszëtcë to zapamiãtëjemë
i pewno bãdzemë pamiãtac do smiercë. Ùczimë sã kaszëbsczi òrtografie. 
Szkólna próbùje nama to pòkazac w nôlepszi spòsób, ale më i tak robimë 
milionë błãdów.

Szkólnô chce dlô nas jak nôlepi, më to doceniwómë. Za to më 
baro, baro naszã szkólnã lubimë. I za to, że nama ùrozmajicô ùczbë przez 
grë i zabawë. Czasã më sami robimë grë i je prezentëjemë. Kòżdô ùczba
z naszą baro fëjną szkólną òd kaszëbsczégò je wspaniałô i genialnô. Jô 
swòji szkólny kaszëbsczégò jãzëka wiele zawdzãcziwóm. Dzãkùjã za 
wszëtkò, co dlô mie i całi klasë robi. Wiôldzi dzãczi.

Takich jak powyższe prace, było sporo. Komisja jest dumna
z postaw młodych Kaszubów i ich twórczych umiejętności w rodnej 
mowie. Za piękne teksty przyznano nagrody następująco:

Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Patrycja Penk SP Sierakowice
II miejsce – Kinga Sychta SP Mojusz i Dominka Płotka SP 
Sierakowice
III miejsce – Amelia Formela SP Gowidlino i Karolina Miotk SP 
Mojusz
Gimnazja:
I miejsce – Karolina Szulist i Amelia Penk Gimnazjum Sierakowice
II miejsce – Martyna Wenta Gimnazjum Gowidlino
III miejsce – Dominik Miotk Gimnazjum Sierakowice
wyróżnienia: Piotr Olszewski i Marzena Mielewczyk Gimnazjum

Wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Tuchlinie
największym powodzeniem cieszył się temat: „Latosy rok je ògłoszony Szkoły ponadgimnazjalne:
na Kaszëbach Rokã Gerarda Labùdë– znónégò w całi Pòlsce historika, I miejsce – Martyna Lejk ZSP Sierakowice
co sã ùrodzył na Kaszëbach. Nen historik rzekł jednémù redaktorowi II miejsce – Magdalena Cichosz ZSP Sierakowice
wôżné słowa – Ni ma Kaszëb bez Kaszëbów – rozwiń tã mëslã wedle III miejsce – Karolina Szczypior ZSP Sierakowice
swòji ùdbë”. Jedna z realizacji tego tematu poniżej: Danuta Pioch

Gerard Labùda -  to historik, mediewista, ale co nôwôżniészé 
bëlny Kaszëba. Dzejôł w Pòlsce, ale nigdë nie zabôcził ò swòji môłi 
òjczëznie. Dbôł ò niã i gôdôł, że nie bãdze Kaszëb bez Kaszëbów. Dlô mie 
to òznôczô, że ten co sã zaprze swòji gôdczi, ni mòże bëc Kaszëbą.

Ksądz Sëchta napisôł w swòji wiérzce „ten co sã zaprze 
kaszëbsczégò jimienia, nie je gòdny, żebë gò kaszëbskô niosła zemia. Ten 
jak na wietew ùschnie wnet, bò z niegò wińdze krew”. Ksądz Bernard 
gôdô tuwò, że nôwôzniészô je bùcha ze swòji òjczëznë. Prawdzëwi 
Kaszëba nigdë nie zaprze sã swòji matczi, òjca.

Chtos czedës rzekł: Kaszëbi są na wëmarcym. Nié, Kaszëbow je 
wiele, leno duch kaszëbsczi ùcékł z nas jak wiater. W zdrzélnikù, radiu, 
gazétach smieją sã z Kaszëbów, mącą w głowach, jak ten Smãtk, pò 

Przedstawiciele Gimnazjum w Sierakowicach

Grupa z Gowidlina
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Formuła konkursu zakłada popularyzację literatury i kultury 
kaszubskiej, rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim, 
podniesienie rangi języka regionalnego, doskonalenie kultury żywego 
słowa, umiejętności posługiwania się rodną mową, doskonalenie sztuki 
interpretacji tekstu, zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami, 
bibliotekami, domami kultury i oddziałami ZKP.

Trzeba stwierdzić, że wszystkie te cele rzeczywiście doskonale 
się podczas konkursu realizują. Choć jest to dopiero trzecia edycja w skali 
regionu, a czwarta powiatowo-gminna dla Wejherowa, przyciągnęła już 
szerokie rzesze odbiorców. Zmagania następują w czterech etapach. 

organizatora fragmenty i prezentują przed jury.
Koordynację etapu gminnego dla Gminy Sierakowice wzięła 

na siebie Szkoła Podstawowa w Mojuszu. Tegoroczne eliminacje miały 
miejsce 8 listopada. Jury w składzie: Irena Kulwikowska (dyrektor GOK 

Szybko zaistniały oddolne inicjatywy, znaleźli się chętni do prze-
prowadzania eliminacji poszczególnych szczebli, pojawili się sponsorzy 
nagród, ruszyły zamówienia wyznaczonych pozycji w wydawnictwach. 
Przede wszystkim jednak literaturze kaszubskiej przybyły rzesze 
czytelników. Konstruowanie zestawu pozycji do czytania, innego na 
każdy rok, gwarantuje dość szybkie zwielokrotnienie liczby czytających, 
a pośrednio zapewne przyczyni się do zainteresowania literaturą 
kaszubską w ogóle.

w Sierakowicach), Emilia Reclaf (instruktor ds. regionalizmu w GOK), 
Magdalena Kropidłowska (redaktor Radia Gdańsk) wysłuchało pre-
zentacji 42 uczestników.

Pomysł wyszedł od Biblioteki Publicznej gminy Wejherowo 
im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Podobnie jak w formule Dyktanda 
Kaszubskiego, zmagania odbywają się w pięciu kategoriach wiekowych: 
uczniowie klas I-III, IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjaliści, ucz-
niowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe. Każda z grup ma
w wykazie inną pozycję z literatury kaszubskiej (zmian dokonuje się 
corocznie dla każdego z etapów). Zainteresowani muszą zapoznać się
z tekstem, opanować go. W dniu konkursu losują przygotowane przez 

Za nami III regionalny Konkurs „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

Jury miało trudne zadanie

Zwycięzcy z najmłodszej grupy

Laureaci w grupie klas IV-VI

Najlepsi wśród gimnazjalistów

Laureaci z grupy dorosłych
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W grupie najmłodszych uczniów wystąpiło 9 uczestników Laureaci w tej grupie:
z 6 szkół podstawowych. Ich zadaniem było zaprezentowanie wybranego I miejsce i tytuł  „Strzédny Méster Bëlnégò Czëtaniô” – Marta Krefta z 
utworu z Bajek kaszubskich w opracowaniu Janusza Mamelskiego. Tuchlina
Klasyfikacja w tej grupie: II miejsce – Karolina Szulist z Sierakowic
I miejsce i tytuł  „Mésterk Bëlnégò Czëtaniô” – Oliwia Grzenkowicz III miejsce – Patrycja Król z Tuchlina
z Mojusza wyróżnienia: Emilia Bigus z Szopy i Patryk Wiśniewski z Gowidlina.
II miejsce - Kinga Szczypior z Kamienicy Królewskiej Grupę ponadgimnazjalną reprezentowało 4 uczestników. 
III miejsce – Karina Treder z Lisich Jam Czytanym tekstem był poemat H. Derdowskiego „Ò panu Czôrlińsczim 
wyróżnienia: Alicja Mielewczyk z Lisich Jam i Damian Siebert co do Pùcka po sécë jachôł”.
z Puzdrowa. Jury postanowiło nie przyznawać czołowych lokat, natomiast 

W kategorii klas IV-VI zaprezentowało się 15 uczestników wyróżnienia otrzymały: Karolina Szczypior i Magdalena Cichosz z ZSP 
z 11 szkół. Uczniowie tej kategorii czytali wybrane fragmenty utworu w Sierakowicach.
S. Janke „Psë”. Wśród dorosłych też wystapiło 4 uczestników. Swoje 
Klasyfikacja końcowa w tej grupie: umiejętności interpretacji głosowej tekstu przedstawiali czytając powieść 
I miejsce i tytuł  „Môłi Méster Bëlnégò Czëtaniô” – Patrycja Penk A. Majkowskiego „Żëcé i przigòdë Remùsa”.
z Sierakowic Lista laureatów w tej grupie:
II miejsce – Katarzyna Lipkowska z Kamienicy Królewskiej I miejsce i tytuł  „Wiôldżi Méster Bëlnégò Czëtaniô” – Janina 
III miejsce – Karolina Miotk z Mojusza Mielewczyk z Sierakowic
wyróżnienia: Dominika Bojanowska z Puzdrowa i Patrycja II miejsce – Anna Reiter z Lisich Jam
Dawidowska z Gowidlina III miejsce – Henryk Klasa z Sierakowic

W grupie gimnazjalistów zmagało się 10 uczestników wyróżnienie: Teresa Klasa z Sierakowic.
z 5 gimnazjów. Utworem przez nich prezentowanym były opowiadania Gminne eliminacje konkursu przebiegały pod patronatem 
B. Borka „Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë”. Wójta Gminy Sierakowice Tadeusza Kobieli, głównego sponsora nagród 

i poczęstunku dla uczestników.
Danuta Pioch

Tydzień po eliminacjach gminnych Konkursu w Siera-
kowicach nasi reprezentanci pojechali zaprezentować swoje 
umiejętności w czytaniu kaszubskich tekstów podczas 
powiatowego etapu, który odbywał się w Centrum Kultury w Kar-
tuzach. 16 listopada do Kartuz zawitali przedstawiciele siedmiu 
gmin powiatu kartuskiego (w sumie 47 osób), prezentujący się
w pięciu kategoriach wiekowych. 

Najliczniejsze grupy stanowiły dzieci z klas I – III i IV-
VI oraz przedstawiciele gimnazjów (po trzynaście osób w każdej). 
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jury wysłuchało
4 osoby, a wśród dorosłych prezentowało się 5 osób.
Gminę Sierakowice prezentowali:
- w kategorii klas I-III  Kinga Szczypior i Oliwia Grzenkowicz
- w kategorii klas IV-VI Patrycja Penk i Katarzyna Lipkowska
- w grupie gimnazjalistów Marta Krefta i Karolina Szulist
- w grupie szkół ponadgimnazjalnych, decyzją gminnego jury, 
nie mieliśmy reprezentantów
- w grupie dorosłych Janina Mielewczyk.
Jury w składzie: Aleksandra Maciborska Pytka, Wanda 
Kiedrowska, Danuta Pioch wysłuchało prezentacji i ustaliło 

III miejsce – Oliwia Grzenkowicz i Otylia Stefańskanastępujące wyniki końcowe na etapie powiatowym
Klasy IV-VI(reprezentanci Gminy Sierakowice zapisani pogrubioną kursywą):
I miejsce – Wiktoria DalekaKlasy I-III 
II miejsce – Monika PałubickaI miejsce – Amelia Gawin
III miejsce – Katarzyna LipkowskaII miejsce – Kinga Szczypior
wyróżnienie: Mirosław Miotk
Gimnazja
I miejsce – Marta Krefta
II miejsce – Marta Kurszewska
III miejsce – Magdalena Malotka-Trzebiatowska
wyróżnienie: Mateusz Dampc
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Helena Zaworska
II miejsce – Joanna Wicka
Dorośli
I miejsce – Janina Mielewczyk
II miejsce – Elżbieta Pryczkowska
III miejsce – Elżbieta Kowalczyk i Maria Dradrach

Z powyższego zestawienia wynika, iż na etapie wojewódzkim 
(regionalnym) w Bolszewie będą  naszą gminę reprezentować: Kinga 
Szczypior (klasy I-III), Marta Krefta (gimnazjaliści) i Janina Mielewczyk 
(dorośli). Życzymy udanych prezentacji i kolejnych laurów.

Danuta Pioch

Powiatowe eliminacje Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

W oczekiwaniu na prezentację

Zbiorowe zdjęcie uczestników, opiekunów i jury
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mojuszu przez cały rok Kiedyś Kaszubi używali tylko naturalnych produktów do 
2016 mieli cykliczne spotkania z twórcami ludowymi i artystami z terenu wyrobu naczyń. Z racji bogatych pokładów gliny w regionie można było 
naszej gminy. Byli to m.in.: Paulina Węsierska – prowadząca warsztaty w niemal każdym zakątku znaleźć garncarza produkującego wszystko, 
tańca ludowego; kapela Bas – Państwo Klasowie, prezentujący stare czego gospodyni potrzebowała w kuchni do zastawienia stołu. W miarę 
instrumenty, prowadzący zajęcia manualne w kręgu kultury kaszubskiej, rozwoju przemysłu naturalne produkty przestały być konkurencją, bo 
grający i śpiewający utwory regionalne; Paweł Sela – garncarz kosztochłonny i czasochłonny proces produkcyjny udało się zastąpić 
z Gowidlina. Jedno z ostatnich zaplanowanych na ten rok spotkań miało wyprodukowanymi naprędce i tanio naczyniami. Niestety nie mają już 
miejsce 3 listopada. Tym razem uczniowie spotkali się z artystami one „duszy”, nie powstały pod wprawnymi palcami garncarza, nie mają 
prowadzącymi zakład w Kamienicy Królewskiej – Bożeną i Tadeuszem znaków szczególnych, jak miały ręczne wyroby, bo nie było tak 
Zaborowskimi. Małżeństwo Zaborowskich doskonale uzupełnia swoje naprawdę dwu identycznych egzemplarzy. Szkoda, że komercja zabiła w 
artystyczne pasje: mąż toczy na kole przepiękne wyroby z gliny, żona 
ozdabia je; oprócz tego zajmują się wyrobem  figurek z różnego rodzaju 
materiałów i wielu innych ozdób.

ludziach chęć posiadania naturalnych i niepowtarzalnych wyrobów oraz 
umiłowanie swojskich wytworów.  

Pani Bożena Zaborowska zawitała w szkole dość wcześnie 
rano, zainstalowała warsztat pracy, przygotowała farby, pędzle, kleje

Tadeusz Zaborowski uczył się rzemiosła garncarskiego w nie i inne materiały, by poprowadzić z uczniami produkcję wazoników 
byle jakim zakładzie, bo u Necla w Chmielnie (zakład ten miało metodą decoupage. Dzieci ochoczo zabrały się do pracy, w lot pojęły,
w swoich rękach kilkanaście pokoleń rodziny Neclów). Dziś może już o co chodzi, solidnie pracowały i po godzinie pierwsza grupa 
nie są bardzo popularne wyroby z gliny, jak to bywało przedtem. Cieszą prezentowała już gotowe wyroby. Wszystkim spodobało się wytwarzanie 
się one jednak zainteresowaniem, szczególnie przybywających na 
Kaszuby turystów, ale i sami Kaszubi powoli doznający przesytu 
ekonomicznego, coraz częściej sięgają po regionalne, wykonane z natu-

cudeniek, co oznacza, że dzieci lubią i chętnie oddają się własno-
ręcznemu wytwarzaniu ozdób i produktów użytkowych. Oczywiście na 
koniec nastąpiła prezentacja wytworów, licytowanie o palmę pierw-

ralnego surowca, wyroby: kubki, filiżanki, talerzyki, misy, garnki, szeństwa, ale patrząc na wyroby trzeba stwierdzić, że w każdym 
dzbany, wazony i inne pięknie zdobione wyroby. Kawa czy herbata człowieku drzemie ukryty talent, należy go tylko odpowiednio szybko 
z takiego kubka ma niepowtarzalny i zadziwiająco dobry smak. Kto raz odkryć, uchwycić i rozwinąć.
spróbował napić się z takiego naczynia lub zjeść z takiego talerza, 

Danuta Piochzapragnie mieć w swoim wyposażeniu stołowym taki zestaw.

Warsztaty regionalne w Mojuszu

Dzieciom przyglądali się obecni w szkole
przedstawiciele sierakowickiego oddziału ZKP

Pierwsze wyroby już gotowe

Pani Bożena cierpliwie wszystkim pomagała

Produkty finalne – całkiem okazałe
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Aby zwiększyć świadomość uczniów na temat roli zdrowego 
odżywiania 8 listopada uczniowie z klas 0-III Szkoły Podstawowej
w Łyśniewie już po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiej akcji 
edukacyjnej „Śniadanie Daje Moc”, organizowanej w ramach 
Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Przedsięwzięcie 
miało na celu propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu oraz 
uświadomienie dzieciom, jak ważne jest śniadanie dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu, a szczególnie dziecka w wieku szkolnym. 
Uczniowie najpierw przygotowali, a potem wspólnie spożywali drugie 
śniadanie. Tego dnia przeprowadzono również pogadanki na temat roli 
śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Dzięki niemu 
dzieci mają siłę i energię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na 
wykonywanych zadaniach. Uczniowie dowiedzieli się, że zdrowe 

odżywianie to nie tylko zdrowa żywność, zdobyły wiedzę na temat 
zdrowego odżywiania, higieny przyrządzania i spożywania posiłków 
oraz estetyki dekorowania i nakrywania do stołu. Ważne jest też, by jeść 
pięć posiłków w ciągu dnia o stałych porach i bez pośpiechu, 
systematycznie sięgać po nabiał, ryby i mięsa oraz ciemny chleb zamiast 
bułek, a także pić  wodę czy soki, zamiast szkodliwych napojów 
gazowanych. Mowa była też o niezbędnym ruchu oraz o unikaniu 
słodyczy i chipsów, które nie są zbyt zdrowe.

Małgorzata Woźniak, Magdalena Witbrot
Foto: nadesłane

„Śniadanie Daje Moc” uczniom z Łyśniewa

W tygodniu poprzedzającym 1 listopada uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Lisich Jamach wzięli udział w akcji „Sprzątanie 
zaniedbanych grobów” na cmentarzu parafialnym w Wygodzie 
Łączyńskiej. Sprzątali nagrobki zmarłych, którzy nie mają rodzin. 
Porządkowali groby z uwagi na nadchodzący dzień Wszystkich 
Świętych. Do jednego grobu były wyznaczone dwie lub trzy osoby. 

Uczniowie najpierw wyrywali trawę, potem sypali czarną ziemię. Na 
ziemię kładli świerk, a na sam koniec zapalali znicze. Każdy wziął ze 
sobą rękawiczki, znicze, grabie, worek na śmieci oraz duże nożyczki. Ten 
dzień był znakomity. Chciałabym, żebyśmy mogli więcej pomagać 
ludziom w różny sposób. Akcja ta skłoniła do przemyśleń na temat sensu 
życia i przemijania oraz znaczenia dnia Wszystkich Świętych w życiu 
każdego człowieka.

Anna Reiter, foto: nadesłane

Uczniowie z Lisich Jam
uporządkowali zaniedbane groby
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W malutkiej wiejskiej szkółce w Starej Hucie, niedaleko 
Staniszewa, już po raz dwunasty odbył się finał literacko – plastycznego 
konkursu „Kaszubskie Madonny”,  organizowanego dla uczniów szkół 
podstawowych województwa pomorskiego przez Stowarzyszenie 
„Akademia Głodnica” oraz Kartuskie Centrum Kultury.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży 
dziedzictwem kulturowym, zachęcenie do twórczego działania, 
zwrócenie uwagi na lokalne miejsca kultu. Ciekawostką jest fakt, że
w konkursie nie przyznaje się pierwszego, drugiego, trzeciego, itd., 
miejsca, ale równorzędnie nagradzana jest grupa laureatów, którzy 
otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz jednakowe, zawsze bardzo atrak-
cyjne nagrody.

W tym roku należało przedstawić wizerunek Kaszubskiej 
Matki Boskiej za pomocą haftu lub wyhaftować po kaszubsku krótką 
modlitwę, prośbę, westchnienie do Matki Boskiej.

Na konkurs przysłano ponad 180 prac, a komisja konkursowa 
nagrodziła 60 dzieci ze szkół, w tym uczniów kl. III Szkoły Podstawowej 
w Lisich Jamach: Wanessę Pobłocką i Błażeja Miotka, którzy pod okiem 
Anny Reiter wyhaftowali modlitwę. Uroczystość finałowa konkursu 
rozpoczęła się w piątek, 4 listopada, od inscenizacji spektaklu „Jaś szenia „Akademia Głodnica” wręczyły dyplomy i nagrody dla laureatów, 
i Małgosia w dzisiejszym świecie”, wykonanego przez uczniów opiekunów uczniów oraz szkół uczestniczących w konkursie.
tamtejszej szkoły. Następnie Aleksandra Maciborska- Pytka, dyrektor A. Reiter
Kartuskiego Centrum Kultury i Halina Bobrowska, prezes Stowarzy- Foto: nadesłane

Rozstrzygnięcie konkursu „Kaszubskie Madonny”

Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla 
dorosłych, ale także dla tych najmłodszych członków naszej szkolnej 
społeczności, czyli przedszkolaków. W dniu 10 XI 2016 r. w naszej 
szkole w sposób niezwykle szczególny uczczono rocznicę odzyskania 
niepodległości. Przedszkolacy, starszacy i uczniowie klasy III 
przedstawili program słowno-muzyczny, w którym opowiedziały krótko 
historię Polski w okresie zaborów oraz walkę narodu polskiego o 
wolność. Dzieci uświetniły swój występ śpiewem pieśni patriotycznych, 
m.in. ,,Rotą” napisaną w 1908 r. w Cieszynie przez Marię Konopnicką z 
muzyką Feliksa Nowowiejskiego. Pieśń ta powstała pod wpływem 
oburzenia prześladowaniami polskości w zaborze pruskim. Mało kto 
wie, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości obok Mazurka 
Dąbrowskiego pretendowała do miana hymnu narodowego. Prócz 
wzniosłych akcentów muzycznych nie zabrakło recytowanych przez 
uczniów wierszy patriotycznych „Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego, 
„Znak” M. Łaszczuk czy „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy. To 
była prawdziwa lekcja wychowania patriotycznego w narodowych 
barwach. Nie zabrakło symboli narodowych: polskiego godła, biało - 
czerwonych flag i odświętnie ubranych uczniów.   

W drugiej części uczniowie zerówki w krótkim przedstawieniu 
teatralnym wcielili się w postacie koziołków poznańskich, syrenki 
warszawskiej, budowlańców, górników, kolejarzy i polskich dzieci ażeby 
złożyć urodzinowe życzenia naszej Ojczyźnie przemieszczając się po 
różnych miejscach na mapie naszego kraju.   

Data 11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych dat w 
czy pozostanie na niej na zawsze. Wszystkie dzieci wykazały się historii naszej ojczyzny. Po wieloletniej niewoli i męczeństwa Polska 
ogromną wiedzą patriotyczną, z czego jesteśmy bardzo dumni. odzyskała niepodległość i znów pojawiała się na mapie Europy – jest na 

niej do dziś, dzięki temu możemy radośnie spędzać czas w przedszkolu, 
Wychowawcy przedszkola i klasy IIIszkole i pracy. To od nas przyszłych młodych pokoleń – również zależy 

Foto: nadesłane

Narodowe Święto Niepodległości w Puzdrowie 
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10 listopada 2016 roku uczniowie świętowali Dzień 
Niepodległości. Obchody kolejnej rocznicy rozpoczęły się o godzinie 
10.00 przedstawieniem, pt. „Dwa głosy o 11 listopadzie”. Program 
artystyczny przygotowany został przez uczniów klasy V pod kierunkiem 
wychowawcy. Młodzież szkolna w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej 
szczególnej lekcji historii. Powinna z niej zapamiętać, że mamy dzisiaj 
wolną i niepodległą Polskę, o którą walczyły pokolenia, oddając często 
najcenniejszą wartość – swoje życie. Obowiązkiem jest więc mieć 
szacunek dla tych wielkich i bezimiennych bohaterów.

Następnie odbyły się konkursy inspirowane programami 
telewizyjnymi. W „Szansie na sukces” chętni uczniowie musieli wykazać 
się znajomością tekstu i melodii piosenek patriotycznych. W wykonaniu 
dziewcząt pięknie zabrzmiały piosenki „Taki kraj”, „Niepodległa” czy 
„Pierwsza kadrowa”.

W konkursie wiedzy o hymnie wzięli udział uczniowie repre-
zentujący poszczególne klasy. Na początku rozgrywek wszyscy zaśpie-
wali hymn, a następnie uczestnicy odpowiadali na pytania związane
z historią „Mazurka Dąbrowskiego”. Opowiadali o Józefie Wybickim, 
legionach, wnikliwie analizowali treść Mazurka.

W konkursie „1 z 3” pochwalili się znajomością przeszłości przysłowia, ciekawe miejsca i ważne wydarzenia z historii naszego kraju. 
Polski. Opowiadali o początkach państwa, o czasach Mieszka I, Uczestnicy otrzymali nagrody, a wszyscy świętujący zostali obdarowani 
o rozbiorach i drodze do wolności. cukierkami.

Na końcu odbył się TURNIEJ KLAS. Uczniowie rywali- Tekst i foto: nadesłane
zowali ze sobą i udowadniali, że znają wielkich Polaków, polskie 

Radosne obchody Dnia Niepodległości w Szkole Podstawowej w Załakowie

10 listopada w Zespole Szkół w Gowidlinie odbył się apel
z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się wprowa-
dzeniem sztandaru przez poczet sztandarowy oraz odśpiewaniem hymnu 
państwowego. Następnie młodzi artyści przedstawili patriotyczny 

Ojczyzny na mapy świata. 11 listopada jest dla nas wszystkich symbolem 
zwycięskiej walki o wolność. 

W apelu wzięła udział pani sołtys Jolanta Dyszer. Mieszkańcy 
Gowidlina również mieli okazję podziwiać talenty naszych uczniów, 
gdyż program został zaprezentowany podczas mszy św. 11 listopada

program słowno – muzyczny. W tym roku przypadła 98. rocznica tego o godz. 9.30.
historycznego wydarzenia. Hasłem uroczystości były słowa kardynała Joanna Neubauer
Stefana Wyszyńskiego ,,Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą Foto: nadesłane
sztuką jest dobrze żyć dla niej”. Z nostalgią uczciliśmy powrót naszej 

Lekcja patriotyzmu
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Po raz szesnasty w sierakowickim gimnazjum obchodzono W drugiej części uroczystości przewodniczący samorządów 
Dzień Niepodległości, będący również Świętem Szkoły, noszącej imię klas pierwszych złożyli w imieniu swoich rówieśników ślubowanie na 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przez tych kilkanaście lat uczniowie Sztandar Szkoły, po czym wszyscy pierwszacy w uroczystej asyście 
i grono pedagogiczne wypracowało własną tradycję szkolną, którą pocztów pułkowych zostali pasowani przez dyrektora szkoły repliką 
w pełnej krasie można było zobaczyć w wigilię 11 listopada. Podziwiali szabli oficerskiej z 1921 roku – dokładnie taką samą, jaką posiadał

w swojej kolekcji Marszałek Piłsudski – jest to jeden z ciekawszych
i bardziej widowiskowych elementów wspomnianej tradycji szkolnej, 
podobnie jak świetny występ chóru szkolnego, który doskonale wpisał 
się w atmosferę uroczystości.

Imprezę uświetnili także przedstawiciele Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego z Prezesem oddziału sierakowickiego – Janem 
Drywą, którzy wręczyli nagrody laureatom Konkursu Twórczości
w Języku Kaszubskim – trojgu uczniom naszego gimnazjum.

Trzecia część Święta Szkoły to Konkurs Historyczny o Puchar 

ją zaproszeni goście, w tym między innymi Starosta Kartuski, Wójt
i Radni Gminy Sierakowice, proboszczowie miejscowych parafii, 
przedstawiciele Kuratorium w Gdańsku, Żandarmerii Wojskowej
z Elbląga z jej dowódcą na czele, nasi kochani Przyjaciele ze szkoły im. 
św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu na Litwie, przedstawiciele Związku 
Piłsudczyków z Kartuz, Rodzice oraz całkiem malutcy uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Bączu. Jednak najważniejszą grupą uczestników była 
młodzież naszego gimnazjum, zwłaszcza zaś pierwszoklasiści, którzy 
zostali oficjalnie pasowani na uczniów i przyjęci do społeczności Dyrektora Gimnazjum – w tym roku jego już czternasta edycja. W ciągu 
szkolnej. minionych dwóch miesięcy uczniowie pod opieką swoich wycho-

wawców przygotowywali się do tego współzawodnictwa, na które 
składał się test wiedzy z historii z okresu 1794 – 1935, wykonanie pieśni 
legionowej, pokaz musztry zbiorowej w 11-osobowym pułku oraz 
konkurencja sprawnościowa pt. „Bieg z rannym legionistą”.

W skład jury weszli nauczyciele historii z Polski i Litwy, 
przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej oraz uczennice klas drugich. 

Po uroczystym Apelu Poległych, przeprowadzonym przez 10 
Drużynę Harcerską „Tajfuny” pod dowództwem hm. Witodla Sildatka, 
oraz po złożeniu wiązanki kwiatów  i zapaleniu znicza pod Dębem 
Katyńskim, upamiętniającym pochodzącego z Sierakowic Leona 
Piepiórkę, zamordowanego przez NKWD w Katyniu, głos zabrał 
Rajmund Spręga – przedstawiciel nauczycieli. Podkreślał on, że Zmagania trwały prawie dwie godziny – najtrudniejszym elementem 
o wolność należy dbać, zwłaszcza w czasach pokoju i dobrobytu, gdyż była zwyczajowo część teoretyczna – ale tutaj zdarzyła się rzecz, która 
wtedy najszybciej zapomina się o trudzie i ofiarach, jakie zostały złożone dawno nie miała miejsca – konieczna okazała się dogrywka o trzecie 
podczas walki o tę niepodległość, że nie jest ona dana raz na zawsze. miejsce, bowiem dwie klasy uzyskały ten sam łączny wynik. Najwięcej 
Słowa te dopełnił Wójt Tadeusz Kobiela, zwracając uwagę, że wszyscy emocji sprawiły oczywiście: musztra oraz bieg z rannym legionistą. 
jesteśmy zobowiązani do sumiennej pracy, każdy w swojej dziedzinie Okazuje się, że stres wpływa na rozróżnianie „co jest prawo, a co lewo”, 
i otoczeniu, bo tak najpełniej dzisiaj można wyrazić swój patriotyzm. zaś „bandażowanie” może być bardziej niebezpieczne od samego faktu 
Dyrektor szkoły dodał, że powinno być to święto radosne, przeżywane „bycia rannym”. Doping był naprawdę głośny, zaś zaangażowanie klas 
w atmosferze wspólnego cieszenia się z niepodległości – w gronie trzecich – wielkie. Tytuł zwycięzców przypadł klasie IIIE, której skła-
rodziny i znajomych. damy wielkie gratulacje.

Gimnazjalnie i patriotycznie

Hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna” od lat towarzyszy gimnazjalistom
na uroczystościach z okazji Święta Niepodległości

Zaproszeni goście wspólnie z uczniami świętowali
kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
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Laureaci, dzięki hojności Wójta Gminy, już w grudniu pojadą 
na wycieczkę do Warszawy i odwiedzą wszystkie ważne miejsca 
związane z Patronem szkoły – Józefem Piłsudskim.

wać, że patriotyzm może być prawdziwy, młodzieżowy i całkowicie 
apolityczny. Trafnie ujął to Dyrektor Krzysztof Andryskowski, który
w odpowiedzi na słowa Wójta o tym, że „cieszy się, że mamy dzisiaj 
Wolną Ojczyznę” powiedział „A ja cieszę się jeszcze z tego, że mam taką 

Na koniec – pokaz i animacje przygotowane przez młodzież gimnazjalną”.
Żandarmerię Wojskową z Elbląga, która co roku prowadzi dla młodzieży 
zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, co 
budzi spore zainteresowanie uczniów.

Dodatkowo Organizatorzy kierują podziękowania do 
pracowników obsługi technicznej – Pana Romana Gruby, Mirosława 
Bławata oraz Edmunda Matyki.

To, co cieszy organizatorów – Wiolettę Kuczkowską (chór), Adrian Klawikowski
Karinę Jaroszewską (wystrój sali), Beatę Wica-Deik (archiwalia), Aldonę Foto: Gimnazjum im. J. Piłsudskiego, AK
Skorowską (kronika), 
Rajmunda Spręgę (fi-
zycznie i poetycko), 
Witolda Sildatka (his-
torycznie i harcersko)
i piszącego te słowa – 
tegoroczne Święto 
Szkoły, być może,
a może zwłaszcza
w kontekście plano-
wanego zamykania 
gimnazjów – miało 
charakter szczególnie 
autentyczny. Można to 
było odczuć w każdej 
części uroczystości - 
brak było sloganów, 
patetyczności i wymu-
szonej radości. Po 
prostu wszyscy cie-
szyliśmy się – jako 
społeczność Gimnaz-
jum z tradycjami – że 
możemy jeszcze je 
kultywować i pokazy-

Przewodniczący klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły

Konkurs wiedzy historycznej 

Klasa IIIC śpiewa pieśń „Legiony”

Bandażowanie rannych legionistów
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Grupa 7 pierwszoklasistów stała się oficjalnie uczniami Szkoły 
Podstawowej w Mojuszu. Dzień 19 listopada był szczególnie uroczysty 
dla uczniów klasy pierwszej. W tym właśnie dniu dzieci złożyły 
uroczyste ślubowanie, które oficjalnie włączyło je do szkolnej 
społeczności.

naszej szkoły. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, powtarzając 
słowa przysięgi. Pani dyrektor symbolicznie „pasowała” każdego pierw-
szaka na ucznia Szkoły Podstawowej w Mojuszu. Każdy uczeń podpisał 
swoim imieniem tekst ślubowania w kronice szkolnej. Po części oficjal-
nej nadszedł czas na obdarowanie dzieci  prezentami przygotowanymi Klasa już od września przygotowywała się do tego ważnego 
przez pozostałych uczniów oraz na słodki poczęstunek wykonany przez dnia, dzieci ćwiczyły piosenki, wierszyki, przygotowywały dekoracje. 19 
rodziców.listopada cała szkoła zgromadziła się w sali gimnastycznej, aby obejrzeć 

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwsza-program przygotowany przez uczniów klasy I. Dzieci poprzez wiersze
kom życzymy wielu radości w zgłębianiu tajników wiedzy.i piosenki pokazały wszystkim, czego zdążyły się już w szkole nauczyć 

oraz udowodniły, że są gotowe, aby stać się prawdziwymi uczniami 
Dominika Żołnowska

Ślubowanie pierwszaków i pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Mojuszu

Prezentowanie umiejętności przed ślubowaniem

Składanie podpisów w księdze ślubowań

W dniu 26 października odbyła się impreza upowszechniająca 
projekt: „Od ziarnka do bochenka”, który realizowany był w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach w ramach środków 
finansowych pozyskanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój.

Nasza przygoda z projektem rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy 
to zespół projektowy w składzie: pani Natalia Knapik – koordynator 
projektu, pani Agnieszka Kazimierczak, pani Ewelina Telega, pani Iwona 
Tesmer, pani Mirosława Cyman i pani Małgorzata Chobot rozpoczęły 
pracę nad przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. Jesienią 2015 
roku do szkoły dotarła wspaniała wiadomość – nasz projekt zostanie 

klasy II TA i II TŻ. Każda z osób zainteresowanych udziałem w projekcie 
mogła złożyć w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy. Na jego 
podstawie stworzono listę osób zakwalifikowanych do rekrutacji. 
Jednym z elementów podlegających ocenie była znajomość języka 
angielskiego, która sprawdzana była poprzez odrębny egzamin. Duże 
znaczenie odgrywał też udział kandydatów w konkursach i olimpiadach 
oraz ocena z zachowania. W dniu 16.02.2016 r. odbyła się rekrutacja 
uczestników. W skład komisji rekrutacyjnej wchodziły panie: Natalia 
Knapik – koordynator projektu, Agnieszka Kazimierczak – kierownik 
szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych, Ewelina 
Telega – nauczyciel języka angielskiego oraz Iwona Tesmer – nauczyciel 
przedmiotów zawodowych. Uczestnicy podczas rozmowy rekrutacyjnej zrealizowany ze środków PO WER! Wtedy też zaczął się okres 
przedstawiali prezentację, której tematyka dla uczniów technikum wytężonej pracy, związanej z przygotowaniem mobilności oraz 
żywienia dotyczyła kuchni śródziemnomorskiej, a w przypadku rekrutacją uczestników do projektu. Projekt był skierowany do uczniów 

Ale to już było… 
Podsumowujemy projekt „Od ziarenka do bochenka”
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technikum agrobiznesu – rolnictwa Włoch. Na podstawie oceny talnej mieszkańców Włoch. Ciekawym elementem mobilności były 
punktowej stworzono ranking uczestników i wyłoniono 18 osób, które wycieczki kulturowe, które odbywały się w weekendy. Uczniowie poza 
zakwalifikowały się do uczestnictwa w praktykach we Włoszech, zwiedzaniem samej Bolonii, w której mieszkali, zwiedzili również 
a pozostałe osoby wpisano na listę rezerwową. Następnie rozpoczęły się Wenecję, Florencję i Weronę. 
przygotowania do mobilności,  polegające na przygotowaniu uczest- W trakcie trwania praktyk dyrektor szkoły pan Grzegorz 
ników w trzech zakresach: językowym, kulturowym i pedagogicznym. Machola przeprowadził wizytę monitorującą, podczas której sprawdził 
Uczestnictwo w zajęciach było obowiązkowe. W czerwcu, przed roz- prawidłowość odbywających się praktyk oraz warunki w jakich prze-
poczęciem mobilności, naszą szkołę odwiedziła pani Paulina Walacik bywają uczniowie. Po dwóch tygodniach od rozpoczęcia pobytu w Bo-

lonii nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami wrócili do Polski,
a ich miejsce zajęły panie Iwona Tesmer i Agnieszka Kazimierczak. 

W trakcie pobytu we Włoszech uczniowie naszej szkoły mieli 
okazję zaprezentować realizowany projekt „Od ziarenka do bochenka” 
na forum międzynarodowym podczas konferencji, która odbyła się 
21.07.2016 r. w Bolonii, a jej uczestnikami były osoby biorące udział
w podobnych działaniach realizowanych w innych krajach Unii Euro-
pejskiej. Pobyt w Bolonii był również szansą na realizację praktyk przez 
nauczycieli. Pani Małgorzata Chobot zrealizowała je w Ristorante
Il Pavaglione oraz Ristorante Papa Re, natomiast panie Agnieszka 
Kazimierczak i Iwona Tesmer odbyły warsztaty kulinarne kuchni 
włoskiej oraz z zakresu uprawy roślin i warzyw w gospodarstwie 
agroturystycznym Podere San Giuliano. Lipiec szybko minął i przyszedł 
czas powrotu do Polski, ale to jeszcze nie oznaczało końca przygody
z projektem. Obowiązkowym elementem każdego uczestnika było 
złożenie raportu końcowego i dopiero wtedy nasi uczniowie mogli udać 
się na zasłużone wakacje.

W dniu 26.10.2016 r. podzieliliśmy się naszymi dokonaniami 
związanymi z projektem. Zorganizowany w tym dniu konkurs: „Żyj 
zdrowo – daruj życie” był inspirowany właśnie projektem realizowanym 
we Włoszech. Ponadto uczniowie: Alicja Kotłowska i Przemysław z firmy YouNet – koordynator stażu po stronie włoskiej. Podczas 
Bulczak przybliżyli zaproszonym gościom, uczniom naszej szkoły oraz spotkania zorganizowanego zarówno dla uczestników mobilności, jak
uczestnikom konkursu, który przybyli do naszej szkoły ze szkół i dla ich rodziców koordynator projektu przedstawił wszelkie szczegóły 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu główne założenia związane z wyjazdem, a uczestnicy zostali zaznajomieni z regulaminem, 
projektu i przebieg całej mobilności. jaki obowiązywał podczas mobilności, natomiast pani Paulina Walacik 

przedstawiła szczegóły pobytu uczestników we Włoszech. Dla każdego
z uczestników przed wyjazdem została wyrobiona karta EKUZ,
a uczniowie zostali objęci dodatkowym ubezpieczeniem. Tak doskonale 
przygotowana młodzież w dniu 02.07.2016 r. zebrała się na dworcu 
autobusowym w Lęborku, skąd rozpoczęła się wielka wyprawa. 
Osiemnaścioro uczestników wraz z dwoma opiekunami: panią Eweliną 
Telega i Małgorzatą Chobot wyjechało autokarem do Włoch. Na miejsce 
dotarli następnego dnia.

Nadszedł czas rozpoczęcia praktyk. W pierwszym dniu pobytu 
w Bolonii uczniowie wzięli udział w grze miejskiej, która miała na celu 
zapoznanie z miastem. Uczniowie udali się do swoich miejsc praktyk, 
gdzie zapoznali się z personelem, strukturą zakładów i panującymi
w nich zasadami bhp. Uczniowie technikum agrobiznesu: Julita Pio-
trowska, Anita Piotrowska, Marcin Zelewski, Przemysław Bulczak
i Stanisław Kropidłowski pracowali w gospodarstwie agroturystycznym 
Podere San Giuliano, natomiast uczennice technikum żywienia i usług 
gastronomicznych – w zakładach gastronomicznych. Patrycja Krefta 
miała możliwość pracy w restauracji odznaczonej gwiazdką Michelin – 
Ristorante Papa Re, Kamila Markowska pracowała w Hotelu Ramada 
Encore, Wiktoria Karolina Białk w La Piccola Carovana, Hanna Marszk

Ważnym momentem w tym dniu było wręczenie młodzieży i Jowita Węsierska w Osteria Al Camping, Magdalena Woźniak
uczestniczącej w wyjeździe do Włoch certyfikatów potwierdzających w Trattoria Anna Maria, Alicja Kotłowska i Anna Barbara Gawin w Cose 
odbycie praktyki, wystawionych przez stronę włoską oraz prestiżowych d'altre case, Marzena Hinca, Agata Reclaf i Weronika Labuda
certyfikatów Europass Mobilność. Podczas uroczystej akademii swój w Il Pavaglione, a Karolina Krefta i Aneta Ruszkowska w Ristorazione 
wykład na temat zaburzeń odżywiania wygłosiła prof. dr hab. inż. Ewa Bolognese. 
Babicz-Zielińska, profesor zwyczajna Akademii Morskiej w Gdyni,W trakcie pracy uczniowie technikum agrobiznesu mogli 
a dyrektor Grzegorz Machola przedstawił działania realizowane w naszej zapoznać się ze specyfiką produkcji rolniczej we Włoszech, roślinami 
szkole, dzięki którym placówka została wyróżniona w konkursie: ,,Szko-tam uprawianymi oraz sposobem pozyskania ich i przygotowania do 
ła zawodowa najwyższej jakości”. Ciężka praca włożona w przygoto-sprzedaży. Uczennice technikum żywienia i usług gastronomicznych 
wanie i realizację projektu opłaciła się – można to stwierdzić po szero-nauczyły się przygotowywania i eksponowania potraw kuchni włoskiej
kich uśmiechach naszych uczniów i bardzo dobrych opiniach, które z uwzględnieniem makaronów i owoców morza, tak charakterystycz-
młodzież zamieściła w swoich raportach końcowych.nych dla tego regionu Europy. Praktyka okazała się doskonałym 

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiejsposobem na to, aby wiedza teoretyczna mogła być zweryfikowana
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na w sposób praktyczny. Czterotygodniowa praktyka była bardzo poucza-
przeprowadzenie stażu szkoła pozyskała dofinansowanie w wysokości jąca, nie tylko w związku z poszerzeniem wiedzy na temat zawodu,
201 723,26 zł.w jakim uczestnicy się kształcą, ale też rozwinęła umiejętności inter-

Tekst i foto: nadesłanepersonalne, dała możliwość poznania innych kultur i szansę na wypra-
cowanie poczucia akceptacji i tolerancji względem odmienności men-
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Dnia 26 października po raz trzeci w ZSP w Sierakowicach tów oraz prawidłowym dobraniu wyposażenia obory dla bydła mlecz-
odbył się powiatowy konkurs ,,Żyj zdrowo – daruj życie”, którego celem nego; 
jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród młodzieży • żywieniowy – młodzież pod bacznym okiem fachowców 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. przygotowywała pizzę włoską. Zadanie praktyczne polegało na 

Tegoroczna tematyka konkursu została powiązana z rozbu- właściwym doborze dodatków charakterystycznych dla diety śródziem-
dzeniem zainteresowania zaletami produktów kuchni śródziemno- nomorskiej oraz argumentacji związanej z zastosowanymi produktami. 
morskiej, ziół naturalnych i elementami technologii uprawy według Kolejno jury dokonało oceny pracy zespołowej, czystości 
wymogów wzajemnej zgodności oraz kształtowaniem kreatywności stanowiska pracy oraz estetyki i walorów organoleptycznych potrawy. 
podczas praktycznych zadań. Część praktyczna konkursu odbyła się przy W czasie przygotowywania dań konkursowych uczennice
udziale uczestników projektu „Od ziarenka do bochenka”, którzy z klasy III TŻiUG prezentowały swoje umiejętności kulinarne wykonu-
realizowali staże zagraniczne we włoskich przedsiębiorstwach jąc zakąski zimne i gorące,  charakterystyczne dla kuchni włoskiej. 
gastronomicznych i rolniczych. Pan Tomasz Fierke wraz z uczennicami, łamiąc tradycje 

kuchni kaszubskiej, połączył smaki kurczaka po wenecku z plackami 
ziemniaczanymi. 

Uczestnicy konkursu wykazali się szeroką wiedzą w części 
rolniczej i żywieniowej konkursu oraz kreatywnością i dobrym humorem 
podczas wykonywania zadań praktycznych. Zwieńczeniem zadań 
praktycznych była wspólna degustacja przygotowanych dań. 

Tematyka konkursu została wzbogacona o część językową, 
przygotowaną przez panią Martę Młyńską i Ewelinę Telega. Łamigłów-
ki, przysłowia, zadania w języku niemieckim i angielskim, poprowa-
dzone w ramach integracji, dostarczyły sporo wrażeń i dobrej zabawy.

Kolejno uczestnicy konkursu wraz z opiekunami wzięli udział 
w podsumowaniu projektu POWER ,,Od ziarenka do bochenka’’, 
podczas którego uczestnicy wyjazdu do Włoch otrzymali certyfikaty 
Europass oraz udział w wykładzie poprowadzonym przez panią profesor 
doktor habilitowaną inżynier Ewę Babicz-Zielińską, profesor zwyczajną 
Akademii Morskiej w Gdyni na temat zaburzeń w odżywianiu. Konkurs składał się z dwóch części:

• teoretycznej – uczestnicy pisząc test wykazali się wiedzą
z zakresu żywienia i gospodarstwa ekologicznego;

• praktycznej – podzielonej na część żywieniową i rolniczą.
Młodzież, wykonując zadania praktyczne, pracowała w dwu-

osobowych zespołach.
W konkursie uczestniczyli uczniowie z sześciu pobliskich 

szkół wraz z opiekunami: ZSP z Przodkowa z panią Eweliną Szczep-
kowską, ZSP z Somonina z panią Alicją Drzewiecką, ZSZiO z Kartuz
z panią Jolantą Stankowską, Gimnazjum z Gowidlina z panią Adelą 
Wenta, Gimnazjum z Kamienicy Królewskiej z panią Eweliną Wejer, 
Gimnazjum z Sierakowic z panią Anną Piasecką.

Nad przebiegiem i poprawnością merytoryczną i praktyczną 
czuwało jury w składzie: pani Małgorzata Marszk z Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Włodzimierz Siemieniuk z refe-
ratu Rolnictwa w Urzędzie Gminy  w Sierakowicach, pan Jan Paluszek Dyrektor ZSP, pan Grzegorz Machola, zaprezentował 
z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pani Maria Pawłowska działania podejmowane przez szkołę, związane z otrzymanym przez 
znawca gastronomicznych tajników potraw włoskich, pani Elżbieta Puz- placówkę certyfikatem: ,,Szkoła zawodowa najwyższej jakości” w ra-
drowska - pasjonatka i specjalistka wykorzystywania ziół i naturalnych mach propagowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród 
produktów w kuchni, pan Tomasz Fierke – kucharz z Kaszub, łamiący społeczeństwa lokalnego. 
stereotypy kuchni kaszubskiej. Po podsumowaniu wszystkich uzyskanych wyników z po-

Szkoła, realizując projekty europejskie, dba o wszechstronny szczególnych zadań konkursowych jury przedstawiło następujący 
rozwój uczniów i nauczycieli. Efekty pracy w projektach zostały przy- werdykt:
bliżone zaproszonym gościom przez uczniów uczestniczących m.in. w: I miejsce – Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej,

• projekcie Erasmus+ ,,Inwentaryzacja i ochrona europejskiej II miejsce – ZSP w Przodkowie,
bioróżnorodności. Projekt w ramach nauki obywatelskiej - uczennica III miejsce – ZSZiO w Kartuzach.
Agata Reclaf przedstawiła prezentację osiągnięć projektu, zwracając Nagrody wręczył pan dyrektor ZSP Grzegorz Machola wraz
szczególną uwagę na zadania realizowane przez uczestników krajów z przewodniczącymi jury konkursu panią Marią Pawłowską i panem 
partnerskich z Francji, Włoch, Litwy i Polski; Włodzimierzem Siemieniukiem. Uczestnicy i opiekunowie z pozosta-

• projekcie POWER ,,Od ziarenka do bochenka’’ - uczestniczki łych szkół otrzymali podziękowania za udział w zmaganiach konkur-
odbywające staż zagraniczny, Kamila Markowska i Weronika Labuda, sowych oraz drobne upominki.
zaprezentowały różnorodność past, makaronów i dań charakterys- Tematyką konkursu „Żyj zdrowo – daruj życie” chcielibyśmy 
tycznych dla Włoch. Udzieliły cennych wskazówek dotyczących podkreślić, że żyjąc zdrowo możemy podzielić się najcenniejszym darem 
przygotowywania pizzy. z drugim człowiekiem. Oddając krew  ratujemy życie. 

Następnie uczestnicy konkursu zostali zaproszeni do części Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie, opiekunom za 
praktycznej konkursu: pt. ,,Ekologiczne inspiracje w kuchni śródziemno- doping i przygotowanie uczniów do konkursu.
morskiej. Produkuj i przetwarzaj”. „Każdy krok zbliża Cię do celu. Twój los zależy od Twoich nawyków…”

Zadania konkursowe zostały podzielone na dwa bloki: Brian Tracy
• rolniczy – obejmował 5 zadań, które polegały m.in. na Iwona Tesmer, Natalia Knapik

rozpoznawaniu ziarniaków roślin zbożowych, oznaczeniu traw i chwas- Foto: nadesłane 

Żyj zdrowo – daruj życie 
III edycja konkursu powiatowego w ZSP w Sierakowicach
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Podobnie jak większość szkół zawodo-
wych staramy się badać losy naszych absol-
wentów. Interesuje nas to, co dzieje się dalej
z uczniami – czy znaleźli pracę w wyuczonym 
zawodzie? Ilu z nich zdecydowało się kontynu-
ować naukę w szkołach dla dorosłych, a ilu nadal 
poszukuje swojego miejsca na rynku pracy?

Tym zagadnieniem zajmuje się doradca 
zawodowy. W tym roku Zasadniczą Szkołę Za-
wodową w Sierakowicach ukończyło 61 absol-
wentów w 15 zawodach. Największym zaintere-
sowaniem cieszyły się następujące profesje: 
sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samo-
chodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych oraz elektryk.

Na podstawie ankiet skierowanych do 
tegorocznych absolwentów wynika, że byli 
uczniowie chwalą wysoki poziom nauczania
i dobry kontakt z doradcą, który w efekcie przy-
czynił się do podjęcia decyzji o kontynuowaniu 
nauki. Jedna trzecia absolwentów zdecydowała 
się na dalszą edukację i podjęła naukę w liceach 
ogólnokształcących dla dorosłych – najwięcej w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierako-
wicach.

Na lokalnym rynku pracy aż 77% 
W gminie Sierakowice funkcjonuje ok. 1300 podmiotów tegorocznych absolwentów znalazło zatrudnienie, a 87% z nich pracuje 

gospodarczych. Są to najczęściej małe lub średnie firmy o dużym w wyuczonym zawodzie. Na podstawie przeprowadzonych badań i roz-
przekroju zawodowym, które gwarantują miejsca praktyk dla uczniów. mów można stwierdzić, że nasi absolwenci są dobrze przygotowani do 
Oddziały wielozawodowe doskonale sprawdzają się w naszym dalszego funkcjonowania na rynku pracy oraz kontynuowania nauki
środowisku lokalnym i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród w szkołach dla dorosłych. Placówka dostosowuje ofertę edukacyjną do 
uczniów gimnazjów.potrzeb środowiska i współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy 

zrzeszeni są w Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach i Lęborku.

Śledzimy losy naszych absolwentów

Doradca zawodowy ZSZ w Sierakowicach Justyna Chrapkowska
Foto: nadesłane

W piątek, 28 października w Szkole Pod-
stawowej w Sierakowicach odbyły się Halowe 
Mistrzostwa Gminy Sierakowice Szkół Wiejskich, 
do których zgłosiło się 8 szkół podstawowych z tere-
nu gminy.

– Jako organizator podejrzewałem, że 
może to być wyjątkowy turniej, a to dlatego, że
w każdym praktycznie z zespołów znajduje się za-
wodnik grający na co dzień w okolicznych klubach 
piłkarskich, no i nie myliłem się – powiedział Marian 
Wnuk-Lipiński.

Zespoły podzielono na dwie grupy, które 
rozegrały między sobą mecze eliminacyjne.

Grupa A: Sierakowice, Załakowo, Puzdro-
wo, Lisie Jamy;

Grupa B: Gowidlino, Tuchlino, Kamienica 
końcem zawodnik z Sierakowic przeprowadził piękną akcję, dryblując Królewska, Mojusz.
między grającymi doprowadził do wyrównania, po czym zespół z Siera-Do półfinału dostały się ekipy z Sierakowic, Lisich Jam, 
kowic zamurował dostęp do własnej bramki i nie oddał cennego remisu. Kamienicy Królewskiej oraz Gowidlina. Trzeba nadmienić, że szkoła
Do przeprowadzenia rzutów karnych potrzebne było aż 8 kolejek i tu z Gowidlina po dwóch remisach dostała się do półfinału lepszym bilan-
lepsi okazali się sierakowiccy uczniowie,  wygrywając 4:2.sem bramkowym, zamykając drogę szkole z Tuchlina, wygrywając

W meczu o trzecie miejsce pomiędzy Lisimi Jamami a Go-w ostatnim meczu 5:0.
widlinem również nie zabrakło emocji. Mecz stał pod znakiem atakówW pierwszym półfinale spotkały się Kamienica Królewska 
z jednej i drugiej strony, ale większe umiejętności i więcej sił zachwali oraz Lisie Jamy. Mecz był bardzo wyrównany, ale to Lisie Jamy prowa-
uczniowie z Lisich Jam i wygrali 2:0. dziły 3:2. W ostatniej akcji meczu zawodnik z Kamienicy, z rzutu wol-

W finale, już na spokojnie, bez większych fajerwerków nego, równo z syreną wyrównał na 3:3 i potrzebne były rzuty karne do 
sierakowiccy uczniowie wygrali pewnie z Kamienicą Królewską 4:0 i to wyłonienia finalisty. W rzutach karnych lepsi okazali się zawodnicy
oni zostali tym samym Mistrzami Gminy Sierakowice, co nie było z Kamienicy Królewskiej, wygrywając 4:2.
łatwym zadaniem. Przed nimi półfinał Mistrzostw Wojewódzkich Szkół Drugi półfinał Sierakowice zagrały z Gowidlinem i tu nie 
Wiejskich w Chmielnie. Mam nadzieję, że tak wysoki poziom przeniesie obyło się bez nerwów. Gowidlino szybko objęło prowadzenie, a ataki 
się na wyniki w następnych etapach.sierakowickich uczniów skutecznie były odpierane. Na 16 sekund przed 

Mistrzostwa Gminy Sierakowice w Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich

Marian Wnuk-Lipiński
Foto: Jacek Subkowski
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Dużo emocji, dużo niespo-
dzianek, dużo zawodników i sporą dawkę 
rywalizacji można było zaobserwować
w hali sportowej Zespołu Szkół w Go-
widlinie 8 listopada, podczas gminnych 
eliminacji szkół podstawowych i gim-
nazjalnych chłopców i dziewcząt w uni-
hokeju. Rozgrywki zostały podzielone na 
dwie tury. Ogółem brało w nich udział 
około 180 uczniów z terenu gminy Siera-
kowice. Pierwsi wystartowali gim-
nazjaliści z czterech szkół: Gowidlina, 
Tuchlina, Kamienicy Królewskiej oraz
z Szopy. Trzeba przyznać, że emocji nie 
brakowało, bo jeden mecz trwał zaledwie 
10 minut i straty ciężko było odrobić
w tak krótkim czasie. W kategorii chłop-
ców najlepszym okazało się Gimnazjum 
z Szopy, a w kategorii dziewcząt Gim-
nazjum z Gowidlina.

Tuchlina oraz z Szopy. Turniej ten może nie był tak intensywny, ale
Gimnazjum chłopcy: w pamięci zostanie nam mecz pomiędzy Lisimi Jamami a Kamienicą 
1. Gimnazjum Szopa Królewską, który był bardzo szybki i bardzo wyrównany, w nim padło też 
2. Gimnazjum Tuchlino najwięcej bramek, bo aż 8, a zakończył się wynikiem 4:4. W turnieju 
3. Gimnazjum Gowidlino szkół podstawowych mało gościnni okazali się gospodarze, wygrywając 
4. Gimnazjum Kamienica Królewska w obu kategoriach dziewcząt i chłopców.
Gimnazjum dziewczęta:
1. Gimnazjum Gowidlino Szkoły podstawowe chłopcy:
2. Gimnazjum Tuchlino 1. SP Gowidlino 
3. Gimnazjum Kamienica Królewska 2. SP Lisie Jamy
4. Gimnazjum Szopa 3. SP Tuchlino  

4. SP Kamienica Królewska  
5. SP Szopa 
Szkoły podstawowe dziewczęta:
1. SP Gowidlino 
2. SP Kamienica Królewska 
3. SP Szopa 
4. SP Tuchlino 
5. SP Lisie Jamy 

Organizacja zawodów stała na 
bardzo wysokim poziomie, co potwier-
dzili opiekunowie zespołów i za co po-
dziękowania otrzymują: Panowie Paweł 
Staszek i Łukasz  Jakubek. Przepiękne 
puchary, ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Sierakowice, wraz z koordynatorem 
sportu wręczała Pani dyrektor Aleksan-
dra Stark, której gratuluję tak zdolnych
i usportowionych w tej dyscyplinie 

uczniów, gdyż zdominowali w roku 2016 unihokeja w gminie 
Do turnieju eliminacyjnego szkół podstawowych przystąpiły Sierakowice.

podstawówki z Lisich Jam, Gowidlina, Kamienicy Królewskiej, Marian Wnuk-Lipiński

Eliminacje gminne w unihokeju szkół podstawowych i gimnazjalnych
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Odwiedzamy dziś Doktora Rados- która podobnie jak żurawina, a właściwie 
ława Brunowicza, lubianego i popularnego zawarte w niej proantocyjanidyny, znacznie 
lekarza urologa z Gdańska.  Chcemy zapytać zmniejsza adherencję (przyczepialność) bak-
profesjonalistę o substancję, która od pewnego terii. Natomiast, co chcę podkreślić, d-manno-
czasu staje się coraz bardziej popularna. za ma jeszcze jedną wyjątkową cechę. D-man-
„Huczy” o tym internet, słychać też rozmowy noza bardzo łatwo przyczepia się również do 
pacjentów w poczekalniach i aptekach. bakterii, które już zagnieździły się w nabłonku 
RED (redaktor): Panie Doktorze proszę pęcherza moczowego. Tej cechy nie posiadają 
nam wyjaśnić, co to jest d-mannoza (czyt. proantocyjanidyny z żurawiny. Przyczepiają 
Demannoza) i na jakie problemy ze się one chętnie tylko do wolno pływających 
zdrowiem jest pomocna? bakterii.
LEK (lekarz): D-mannoza nie jest magicznym Ta wyjątkowa cecha d-mannozy jest kluczowa 
wynalazkiem. Substancja jest znana od wielu dla skuteczności tej substancji. Trzeba pa-
lat. W wielu krajach jest jednym ze składników miętać ,że bakterie e.coli, które są najczęstszą 
leków na receptę, przeznaczonych do walki przyczyną zapalenia pęcherza moczowego, są 
z zapaleniem pęcherza moczowego. D-manno- bardzo inteligentne. Potrafią się adaptować do 
za jest substancją pochodzenia naturalnego. warunków, które napotykają. Potrafią nawet 
Występuje również w ludzkim organizmie, jest kilka lat przetrwać w „uśpieniu”, aby w odpo- moczu, gdy w pęcherzu jest znaczny ruch, nie 
składnikiem glikoprotein. W naturze wystę- wiednim momencie zaatakować. Był taki przy- jest ono w stanie utrzymać się w nabłonku 
puje w niektórych gatunkach orzechów, w fa- padek w Niemczech w 2011 roku. Z powodu pęcherza. Mechanizm działania d-mannozy 
soli, a w większych ilościach w chlebku świę- zatrucia bakterią e.coli zmarły 33 osoby. Bak- jest bardzo prosty, a jaki w swej prostocie 
tojańskim zwanym też karobem. terię znaleziono w szczelnie zapakowanych, skuteczny i bezpieczny. D-mannoza przy tym 
RED: Wiemy już czym jest d-mannoza. gotowych do spożycia paczkach z kiełkami nie wykazuje toksyczności i nie podrażnia 
A dlaczego budzi takie duże zaintereso- pszenicy. Wracając do zapalenia pęcherza nabłonka pęcherza moczowego.
wanie? moczowego. Bakterie e.coli po zagnieżdżeniu RED: Doktorze, zatem podsumowując:
LEK: Jest kilka powodów. Po pierwsze w nabłonku pęcherza potrafią obudować się, D-mannoza to substancja naturalna i bez-
d-mannoza jest skuteczna, a po drugie tworząc swoisty „mur”, „kopułę”. W ten spo- pieczna. Nie ma wpływu na ciśnienie krwi 
d-mannoza jest nieszkodliwa, nie wywołuje sób chronią się przed działaniem chemio- ani poziom cukru we krwi.
skutków ubocznych, nie wpływa na ciśnienie terapeutyków czy  antybiotyków. Leki te nie D-mannoza równie łatwo przyczepia się do 
krwi ani na poziom cukru. Trudno ją przedaw- zawsze są w stanie zniszczyć całą kolonię bakterii wolnopływających i równie łatwo 
kować, choć zdarzały się przypadki krótko- bakterii. Część z bakterii, które ukryły się do tych,  które już zagnieździły się w nabłon-
trwałej biegunki po spożyciu większej ilości. głębiej, może przetrwać i na nowo zacząć się ku pęcherza moczowego.
RED: Większej ilości? Więc jaka dawka jest rozmnażać. Stąd już prosta droga do nawrotu D-Mannozę można stosować zapobiegaw-
optymalna? zapalenia pęcherza moczowego. D-mannoza czo bez przerwy.
LEK: Zależy od sytuacji zdrowotnej pacjenta. działa inaczej niż chemioterapeutyk czy anty- Skuteczność d-mannozy polega na jej 
Dawka najczęściej stosowana to 1000 mg na biotyk. D-Mannoza działa mechanicznie. wyjątkowym działaniu mechanicznym. 
dobę. Natomiast zapobiegawczo wystarczy D-mannoza przyczepia się do kolonii bakterii, D-mannoza znacznie zmniejsza nawra-
500 mg na dobę. które zagnieździły się w nabłonku pęcherza. calność zapaleń pęcherza moczowego.
RED: Wracając do pytania, dlaczego tak W ten sposób d-mannoza systematycznie LEK: Tak dokładnie, potwierdzam.
szybko rośnie popularność d-mannozy? obciąża to „gniazdo” bakterii. „Gniazdo” staje RED: Dziękujemy, Doktorze, za szcze-
LEK: D-Mannoza jest substancją naturalną, się na tyle ciężkie, że podczas oddawania gółowe wyjaśnienie. 

D-Mannoza wspiera zdrowie pęcherza moczowego
Artykuł sponsorowany
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Sprzedam działkę budowlaną z warunkami zabudowy o pow. ponad 1000 m2 w Szopie przy drodze gminnej; wszystkie media przy 
działce; cena do uzgodnienia; tel. 692  379 693

Sprzedam dużą działkę 4.500 m2 pod działalność gospodarczą, przekształcona, prąd, woda, kanalizacja, wjazd, ogrodzona, przy trasie 
wojewódzkiej 211 (Mojusz koło Sierakowic); cena do uzgodnienia; tel. 603  748  535

Sprzedam działkę budowlaną, komplet dokumentów, prąd, woda i droga wewnętrzna; koło Sierakowic; 45 zł/m2; tel. 603  748  535

Wyprzedaż różnych opon używanych: 14, 15, 16, 17; felgi stalowe i alufelgi używane; tel. 693  648 333

Posiadam na sprzedaż przyczepy nowe, 2 lata gwarancji z homologacją europejską, bezterminowym przeglądem, wystawiam FV 23%. 
Przyczepy od 1.190 zł brutto do 6 tys. zł. Interesuje cię jednoosiówka, dwuosiówka, z plandeką, ze sklejki. Zadzwoń, służymy poradą: 
605 877 880. Sierakowice

Kucharki! – Na wesela, przyjęcia i osiemnastki, itp. oraz catering, menu według gustu klienta, tel. 666  097  632

Gospodarstwo agroturystyczne organizuje warsztaty rzemiosła i rękodzieła ludowego dla 
grup szkolnych; jednodniowe zorganizowane wycieczki po okolicy; marsze nordic walking; 
imieniny i urodziny w plenerze; małe przyjęcia. Zapewniamy dobrą zabawę i malownicze 
widoki. Kamienicki Młyn, tel. 691  899  863, www.podlipa.gdan.pl 

Zagroda edukacyjna zaprasza grupy przedszkolne, szkolne i inne na kilkugodzinne zorganizowane pobyty,
Dolina Jadwigi, tel. 691  688  971, www.dolinajadwigi.opx.pl  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym filia w Sierakowicach poszukuje rehabilitanta lub rehabilitantki.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 605  125  164.

Ogłoszenia drobne

Informacja

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach pomocy osobom 
uzależnionym i ich rodzinom:

– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
czynne: 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
w piątki w godz. 13.00 – 20.00
Przewodnicząca Komisji – MARIA KAROLAK
tel. 609  180  881 

– Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 609  180 881
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00

– Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha” w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać z nałogiem alkoholizmu oraz 
ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego w Sierakowicach, ul. ks. B. Łosińskiego 1 
(na piętrze).

– Porady prawne
Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 16:00 do 
19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach. Najbliższe dyżury:
2 grudnia, 30 grudnia.

– Mediacje rodzinne prowadzi mediator sądowy KATARZYNA KURKIEWICZ w terminach uzgodnionych telefonicznie (tel. 609  180 881).




