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Cena 2,00 zł (w tym VAT)

„Serce się cieszy, a dusza raduje”

Otwarcie sali gimnastycznej 
w Kamienicy Królewskiej

☞ Czytaj na str. 5–6

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach przygo-
tował na lato naklejki na samochód z napisem 

„Sierakowice Kaszuby”. Dostępne są dwa warianty 
– po polsku i kaszubsku. 

W siedzibie sierakowickiej placówki kulturalnej 
można także zaopatrzyć się w foldery z opisami 
tras nordic walking na Kaszubach. W folderze 
opisano m.in. trasy wytyczone w gminie Sierakowice. 
A są ich trzy: w okolicy Zamkowej Góry w Kamie-
nickim Młynie (czerwona – trudna, dług. 7,6 km), 
z Sierakowic przez Dolinę Puzdrowską (zielona – 
średnio trudna, dług. 8 km), z Dworku na Błotach 
(żółta – łatwa, dług. 4,2 km).

W powiecie kartuskim powstała sieć punktów po-
radnictwa prawno-obywatelskiego. Są to miejsca, 
w których każdy może skorzystać z bezpłatnych 
porad doradcy obywatelskiego i prawnika. Sierako-
wicki punkt znajduje się w Gminnym Ośrodku 
Kultury i jest czynny od początku czerwca w każdą 
środę w godzinach od 14.00 do 18.00.

Porad obywatelskich w Sierakowicach udziela 
Jacek Fopke – z wykształcenia administratywista, 

doświadczony w pracy w organizacjach pozarządo-
wych i niepublicznej instytucji rynku pracy. Ponadto 
raz w tygodniu w punkcie dyżuruje prawnik. 

Podczas dyżurów mieszkańcy mogą korzystać z bez-
płatnych porad prawnych i obywatelskich z zakresu 
spraw m.in. mieszkaniowych, rodzinnych, świad-
czeń socjalnych, konsumenckich, ubezpieczenia 
społecznego, zatrudnienia i bezrobocia czy re-
lacji z administracją publiczną. Wszystkie porady 
świadczone będą w myśl zasad: poufności, bezpłatności, 
bezstronności, rzetelności, profesjonalizmu, niezależno-
ści, samodzielności klienta oraz dostępności usług.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu „Poradnic-
two prawno-obywatelskie dla mieszkańców powiatu 
kartuskiego” jest Kaszubski Uniwersytet Ludowy. 

AK
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Dziewiąta sesja Rady Gminy
Na kolejnej, dziewiątej sesji Rady Gminy, radni zebrali się 21 czerw-
ca. Ustalili m.in. wysokość dofinansowania posiłków dla przedszko-
laków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Radni 
powołali także zespół, który wybierze kandydatów na ławników 
działających przy sądach powszechnych.

Dofinansowanie posiłków

Przetarg na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów 
szkół i przedszkola wygrała, podobnie jak w roku ubiegłym, firma 

„Iguana” z Kwidzyna. Cena oferty brutto wynosi 578 306 zł i, jak stwier-
dza Piotr Leszczyński, nastąpił nieznaczny wzrost cen posiłków.

Radni utrzymali wysokość dofinansowania posiłków dla uczniów 
na tym samym poziomie, jak w minionym roku szkolnym. I tak dla 
dzieci uczęszczających do przedszkola wysokość dofinansowania 
wynosi: śniadanie 0,81 zł; zupa 0,67 zł; drugie danie 1,08 zł; pod-
wieczorek 0,40 zł. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 
otrzymują dofinansowanie do zupy i drugiego dania w takich 
samych kwotach: 0,67 i 1,08 zł.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich wychowanków przedszkola, 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów bez względu na dochód 
bez przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Realizatorem 
zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a środki finan-
sowe zapewnia Gmina Sierakowice.

Powołano zespół ds. wyboru ławników

W tym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników działają-
cych przy sądach powszechnych. Dnia 30 czerwca minął termin 
zgłaszania kandydatów na ławników. Zgłoszeń mogli dokonać: 
prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje spo-
łeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, 
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli 
mających czynne prawo wyborcze.

Zadaniem zespołu ds. wyboru ławników będzie przedsta-
wienie Radzie Gminy kandydatów na ławników po weryfikacji 
i zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w ustawie Prawo 

W dniu 18 maja 2011 r. dla zainteresowanych radnych, sołtysów 
i mieszkańców zorganizowana została konferencja i wyjazd stu-
dyjny do dwóch zakładów zagospodarowania odpadów. Był to 
ostatni z cyklu dziesięciu wyjazdów w ramach projektu „Droga 
Odpadów- warsztaty edukacyjne”. We wcześniejszych wyjazdach 
wzięło udział 450 uczniów ze wszystkich szkół w naszej gminie. 

Na początek spotkania, celem wprowadzenia, została przed-
stawiona prezentacja multimedialna na temat zadań, problemów 
i wyzwań w dziedzinie gospodarki odpadami w Gminie Sierako-
wice. Poruszono tematy wdrażanego sytemu segregacji odpadów 
z podziałem na odpady „suche” i „mokre” oraz projektu noweli-
zacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która przekazuje 
własność nad odpadami gminom i wprowadza tzw. „podatek 
śmieciowy”. Następnie głos zabrał Pan Witold Sieciechowski - kie-
rownik Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział Ka-
szubski Park Krajobrazowy, który wskazał na zagrożenia, jakie dla 
środowiska przyrodniczego niesie nieprawidłowe postępowanie 
z odpadami. Podkreślił również dużą rolę współpracy pomiędzy 
instytucjami, Służbą Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Strażą 

Leśną, Policją oraz referatami ochrony 
środowiska w gminach w zakresie ujaw-
niania i ścigania osób zaśmiecających 
teren Parku. 

Po prelekcji uczestnicy przejechali au-
tokarem do Chlewnicy w gm. Potęgowo 
i zwiedzili składowisko odpadów oraz 
linię do sortowania surowców wtórnych 
i produkcji paliwa alternatywnego z od-
padów typu RDF. Do tego miejsca trafiają wszystkie odpady 
z terenu gminy Sierakowice. Technologia przerobu odpadów na 
paliwo, stanowiące doskonały zamiennik węgla przy wypalaniu 
klinkieru w cementowniach, wzbudziła duże zainteresowanie 
zwiedzających. Kolejnym etapem wyjazdu było zwiedzanie 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” 
w Czarnówku z nowoczesną kompostownią halową, do której 
trafia frakcja odpadów biodegradowalnych, wcześniej wydzielona 
na sortowni w Chlewnicy. 

Na realizację projektu „Droga Odpadów- warsztaty edukacyjne” 
Gmina Sierakowice pozyskała dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, w ramach wpierania zadań z edukacji eko-
logicznej.

Mariusz Laska

Warsztaty edukacyjne dla radnych i sołtysów

Droga Odpadów
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o ustroju sądów powszechnych. Ostatecznego wyboru ławników 
dokonają radni.

Skład zespołu ds. wyboru ławników: Olga Waleszkowska – prze-
wodnicząca, Zbigniew Fularczyk i Mirosław Kuczkowski.

Będą pieniądze na remont dróg wojewódzkich

Radni wyrazili zgodę na współdziałanie Gminy Sierakowice 
z samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji 
zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie 
dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu ko-
munikacyjnego w miejscowości Sierakowice”. Inwestycja będzie 
realizowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

– Kiedy przystępowaliśmy do budowy ośrodka zdrowia, cieszy-
liśmy się wszyscy, że otrzymaliśmy 5 mln złotych na jego budowę 
i mówiłem wtedy, że pewnie to nie jest koniec naszych starań, 

aby pozyskać dodatkowe środki – wyjaśniał radnym wójt Tadeusz 
Kobiela. – Województwo Pomorskie, jako jeden z liderów najlepiej 
wykorzystujących środki unijne, dysponuje rezerwą środków. Ta 
premia była takim bonusem dla kilku województw, które mają 
najlepszy wskaźnik wykorzystywania środków unijnych. Liczyłem, 
że otrzymamy z tej puli dodatkowe środki na budowę ośrodka 
zdrowia. Jednakże okazało się, że Komisja Europejska wskazała, 
iż nie można wykorzystać tych środków na inwestycje związane 
z ochroną zdrowia. Zaproponowaliśmy zatem, aby te środki prze-
znaczyć na budowę skrzydła gimnazjalnego w Gowidlinie. Ale 
Komisja Europejska zastrzegła, że nie mogą być przeznaczone na 
inwestycje oświatowe. Ostatecznie marszałek Mieczysław Struk 
wyraził zgodę na wykorzystanie dodatkowych pieniędzy na drogi, 
ale zaznaczył, że nie mogą to być drogi gminne i powiatowe. Za-
proponowałem marszałkowi, że wspólnie zrealizujemy inwestycję 
bardzo ważną z punktu widzenia potrzeb Sierakowic i gminy, 
ale także tych, którzy przez naszą gminę przejeżdżają. Zapropo-
nowałem, że wspólnie z samorządem wojewódzkim wykonamy 
inwestycję polegającą na budowie bezpiecznego przejścia dla 
pieszych obok wiaduktu w stronę Wygody Sierakowskiej, budowę 
świateł na skrzyżowaniu ulic Lęborskiej, Słupskiej i Kartuskiej 
w centrum Sierakowic oraz budowę ronda na skrzyżowaniu dróg 
przy Urzędzie Gminy łącznie z nowym dywanikiem asfaltowym od 
wiaduktu do państwa Stencel na ul. Lęborskiej. Po przedstawieniu 
propozycji marszałek Mieczysław Struk dał zielone światło na 
inwestycję – dodał wójt.

Gmina Sierakowice przygotuje kompletną dokumentację 
techniczną i wniosek aplikacyjny. Środki z Krajowej Rezerwy 
Wykonalności Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego można pozyskać w wysokości do 75% 
wartości inwestycji. Wkład własny, czyli pozostałe 25% zostanie 
w połowie sfinansowane przez Gminę Sierakowice i samorząd 
Województwa Pomorskiego. Inwestycja byłaby realizowana 
w roku 2012 lub 2013.

Tekst i foto: AK

W jaki sposób Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych stara się zachęcić 
gimnazjalistów do kontynuowania 
nauki w jedynej tego typu szkole 
w Sierakowicach?

Szkoła ma bardzo bogatą ofertę dydak-
tyczną. Są dwie klasy licealne o dwóch 
rozszerzeniach – jedna to humanistyczna 
z językiem polskim i obcym, a druga to ma-
tematyka i język obcy. Jeśli od przyszłego 
roku szkolnego będą dwie klasy ogólniaka, 
to stworzymy też grupę międzyoddziałową 
języka francuskiego. Mając dwie klasy nie 
mamy możliwości wyboru różnych języków 
obcych. Wybieramy więc te języki, które 
będą najbardziej przydatne w przyszłości.

W technikum kształcimy w zawodach 
technik agrobiznesu oraz technik żywie-
nia i gospodarstwa domowego. Nowością 
w naszej ofercie edukacyjnej jest kierunek 
technik ekonomista i śledząc rekrutację 

można stwierdzić, że cieszy się on 
zainteresowaniem, podobnie jak 
kierunek technik żywienia.

Warto wspomnieć, że absolwen-
ci technikum agrobiznesu oprócz 
kwalifikacji do prowadzenia wła-
snej działalności gospodarczej otrzymują 
kwalifikacje zawodowe przydatne do pro-
wadzenia działalności rolniczej.

Jeśli chodzi o szkołę zawodową to posze-
rzyliśmy naszą ofertę o kolejny zawód. Od 
nowego roku szkolnego będziemy kształcić 
uczniów także w zawodzie sprzedawca. 
Jest to, podobnie jak w zawodzie malarz-
tapeciarz, szkoła dwuletnia. W Zasadniczej 
Szkole Zawodowej kształcimy także w za-
wodach: blacharz samochodowy, lakiernik, 
elektryk, elektromechanik, fryzjer, krawiec, 
monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 
stolarz, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz 
i tapicer. Nauka w tych zawodach trwa trzy 

lata. Myślę, że w szkole wielozawodowej 
nie będziemy mieli żadnego problemu 
z naborem.

Mamy też ofertę dla dorosłych w systemie 
zaocznym. Funkcjonuje dwuletnie Uzupełnia-
jące Liceum Ogólnokształcące na podbudo-
wie zasadniczej szkoły zawodowej.

Jesteśmy szkołą środowiskową, dlatego 
musimy mieć bogatą ofertę edukacyjną, 
która daje możliwość wyboru kształcenia 
w pobliżu miejsca zamieszkania. Uczeń nie 
musi dojeżdżać. Dojazd do szkół w Kar-
tuzach czy Lęborku to dodatkowy czas 
i koszty, a jeśli jest taka oferta tu na miej-
scu, to mogą kształcić się u nas. Tym 

„Dobrą szkołą jest ta szkoła, która 
doprowadza do rozwoju uczniów”
Rozmowa z Krystyną Formelą – dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

☞
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bardziej że kadra pedagogiczna i baza 
dydaktyczna gwarantują świadczenie usług 
edukacyjnych na wysokim poziomie.

Obecnie bardzo duży nacisk kładzie się 
na znajomość języków obcych. Jakich 
języków uczą się uczniowie ZSP?

Przede wszystkim język angielski i niemiec-
ki. Językiem wiodącym jest jednak język 
angielski. Coraz więcej uczniów gimnazjów, 
którzy przychodzą do naszej szkoły, uczy się 
języka angielskiego. Dwie trzecie uczniów 
zdaje język angielski na maturze, a jedne 
trzecia – niemiecki. Z początku było od-
wrotnie. Dużo zależy od tego, jakiego języka 
uczniowie uczą się w gimnazjum.

Z jakich gmin, oprócz Sierakowic, są 
uczniowie?

Na drugim miejscu po Sierakowicach jest 
gmina Sulęczyno, następnie Chmielno, Czar-
na Dąbrówka i Cewice. Spore zaintereso-
wanie naszą szkołą było ze strony uczniów 
z Lini i ze Staniszewa, ale zlikwidowano 
autobusy kursujące na tych liniach. Utrud-
niony dojazd ogranicza możliwości wyboru 
szkoły przez młodzież. Najwięcej uczniów 
mamy z samych Sierakowic, a także z Gowi-
dlina, Kamienicy Królewskiej i Tuchlina.

Czy szkoła współpracuje z innymi 
szkołami z powiatu?

Współpracujemy ze szkołami z Somonina 
i Przodkowa ze względu na realizację 
wspólnego projektu, którym jest kółko regio-
nalno-gastronomiczne. To projekt napisany 
przez starostwo powiatowe, a realizowany 
przez szkoły. W ramach tego projektu 
odbywają się wspólne zajęcia i wzajemne 
wizyty współpracujących szkół. To także 
wymiana doświadczeń, zaobserwowanie 
jak wygląda sposób kształcenia w tamtych 
szkołach i u nas.

Współpracujemy również z innymi 
szkołami powiatowymi w ramach udziału 
w zawodach sportowych, konkursach, pro-
jektach itp.

Jeżeli chodzi o inne projekty, to nauczy-
ciele z naszej szkoły byli już na Malcie i we 
Włoszech na tygodniowym kształceniu 
kadry pedagogicznej. Teraz jesteśmy bar-
dzo zadowoleni, bo zakwalifikowały się do 
realizacji dwa nasze projekty z programu 
Leonardo da Vinci, które umożliwiają odby-
wanie zagranicznych praktyk zawodowych 
przez młodzież technikalną. Projekt pt. „Eu-
ropejski stół” obejmuje uczniów w zawodach: 
technik żywienia i gospodarstwo domowe, 
w ramach którego wyjadą oni na miesięczną 
praktykę wakacyjną do Niemiec i Francji. 
Miejscem praktyk będą restauracje, hotele 
i inne zakłady gastronomiczne. Zaś projekt 
pt. „Gospodarstwo ekologiczne szansą na lep-
szą przyszłość” skierowany jest do technika 
agrobiznesu, w ramach którego 18-tu uczniów 
wyjedzie na dwutygodniową praktykę do 
Niemiec. Podczas pobytu uczniowie będą 
mieli okazję zobaczyć jak wygląda rolnictwo 
ekologiczne. Absolwenci, którzy zostaną na 

gospodarstwach mogą mieć pomysł na lep-
szą przyszłość, czyli w jaki sposób można 
uatrakcyjnić lub zmienić kierunek produkcji 
rolniczej na ekologiczną. Wszystkie koszty 
związane z wyjazdem, utrzymaniem i zwie-
dzaniem ciekawych miejsc będą finansowane 
z projektu.

W sumie 32 uczniów w lipcu 2012 r. 
wyjedzie na praktykę zagraniczną wraz 
z opiekunami.

W tej chwili zakończyła się realiza-
cja projektu „Europa na talerzu”…

Tak, kończy się projekt Comenius „Europa na 
talerzu”, który obejmował sześć państw. Nasza 
szkoła była koordynatorem, czyli państwem 
prowadzącym, pomysłodawcą i autorem 
projektu. Tutaj zaangażowali się głównie na-
uczyciele języka angielskiego, którzy znaleźli 
partnerów w zagranicznych szkołach. Jeste-
śmy już po ostatniej wizycie we Francji.

Program trwał przez dwa lata. Był to 
bardzo ciekawy projekt skierowany do mło-
dzieży technikum żywienia. Wspólny pro-
gram był realizowany przez współpracujące 
szkoły, których przedstawiciele odwiedzali 
każde państwo. U nas były dwie wizyty. 
Pierwszy przyjazd to wizyta nauczycieli, 
którzy zaangażowali się w realizację tego 
programu, czyli ustalali wizyty w każdym 
państwie, i tak po kolei odwiedzane były 
wszystkie szkoły, które uczestniczyły w tym 
projekcie. Ostatnia wizyta to Le Havre. Do 
Francji pojechało czterech uczniów i czte-
rech nauczycieli. Zobaczyli jak wygląda tam 
kształcenie zawodowe. Jest to duża szkoła, 
gdzie uczniowie kształcą się w czterech 
zawodach, także gastronomicznych, czyli 
trochę zbliżonych do naszych. Młodzież 
wróciła bardzo zadowolona. Zresztą dla 
nich jest to też nowe doświadczenie, po-
nieważ niektórzy z nich nigdy nie byli tak 
daleko, niektórzy po raz pierwszy lecieli sa-
molotem, więc tym bardziej jest to dla nich 
duże przeżycie. Na miejscu, gdzie spotykają 
się z młodzieżą ze wszystkich szkół, mówią 
po angielsku, czyli mogą sprawdzić swoje 
umiejętności językowe. A najlepiej zostawić 
ich bez pomocy tłumacza, dogadają się na 
pewno.

Szkoła realizuje także projekt „Wy-
bierz dobrze – sieć doradztwa za-
wodowego w szkołach powiatu 
kartuskiego”.

Projekt realizuje nasz szkolny doradca zawo-
dowy, pani Aleksandra Labuda. W ramach 
tego projektu organizowane są wyjazdy na 
uczelnie, do różnych instytucji. Nawiązano 
także współpracę z Urzędem Pracy. Jest 
to dość ciekawy projekt, gdyż młodzież 
uzyskuje informacje na temat swojej dalszej 
kariery zawodowej, poznaje możliwości 
dalszej edukacji i pracy.

Uczniowie ZSP osiągają sukce-
sy w ogólnopolskich konkursach 
i olimpiadach. Jakie są największe 
sukcesy?

Naszym największym sukcesem w tym 
roku szkolnym jest zwycięstwo dwóch 
uczniów. Uczeń klasy III Technikum ży-
wienia Janusz Błonk zajął drugie miejsce 
w ogólnopolskim konkursie informatycz-
nym, jaki miał miejsce w Oświęcimiu, 
pod nazwą „Mikroprofesor”. Drugie miej-
sce w Polsce to bardzo wysoka lokata. 
W ubiegłym roku Janusz zajął siódme 
miejsce. Konkurs składał się z dwóch czę-
ści – w pierwszej części musiał wykazać się 
wiedzą teoretyczną. Natomiast druga część 
polegała na stworzeniu strony interneto-
wej swojej miejscowości. Janusz wykonał 
stronę internetową naszej gminy, na której 
można oglądać różne osobliwości przyrody 
i nie tylko. Jest to w jakimś sensie promocja 
naszej gminy, gdyż Janusz na konkursie 
zaprezentował swoją stronę i uczestnicy 
będący na rozdaniu nagród mieli możli-
wość zobaczenia tej strony. Myślę, że jest 
bardzo ciekawa i zachęcam do tego, aby ją 
obejrzeć: www.gminasierakowice.pl.

Natomiast drugim sukcesem jest sukces 
Zosi Kotłowskiej. W tej chwili jest to już 
nasza absolwentka. Zosia w tym roku 
szkolnym została finalistką Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych etapu 
okręgowego i ogólnopolskiego, który odbył 
się w Pyrzycach.

Poza tym niedawno w Żukowie odbył 
się powiatowy konkurs geograficzny, gdzie 
nasi uczniowie - Sebastian Woźniak  z Li-
ceum Ogólnokształcącego i Krzysztof Myszk 
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej - zajęli 
pierwsze miejsca. W ubiegłym roku pod-
czas targów edukacyjnych nasi uczniowie 
w konkursie matematycznym zajęli dru-
żynowo drugie miejsce w powiecie. Są to 
efekty, które bardzo cieszą. Nie jesteśmy 
szkołą dużą, ale średnią. Nasi uczniowie 
na miarę swoich możliwości osiągają suk-
cesy. Zaangażowali się także w działalność 
Powiatowego Sejmiku Młodzieży.

Jeśli chodzi o wyniki egzaminów w li-
ceum i technikum, to mamy się czym 
szczycić. Wyniki egzaminów zawodowych 
są dużo wyższe niż ogólnopolskie.

W gronie naszych uczniów mamy czte-
rech stypendystów, którzy za dobre wyniki 
w nauce uzyskali stypendium Marszałka 
Województwa Pomorskiego. Ponadto jeden 
uczeń z Liceum Ogólnokształcącego i jeden 
z Technikum otrzymali stypendium Premie-
ra. Co roku najlepsi absolwenci otrzymują 
także nagrody Starosty Powiatu Kartuskiego, 
a uczniowie z gminy Sierakowice, którzy 
uzyskają średnią ocen co najmniej 5,0 mogą 
ubiegać się o stypendium Wójta Gminy 
Sierakowice.

Czy uczniowie osiągają także sukce-
sy w sporcie?

Szkoła jest organizatorem powiatowych 
turniejów piłki siatkowej oraz koszykowej 
dziewcząt i chłopców. Odkąd mamy salę 
gimnastyczną stało się to już tradycją szkoły. 

☞
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„Serce się cieszy, a dusza raduje”

Otwarcie sali gimnastycznej 
w Kamienicy Królewskiej
Nareszcie uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej 
doczekali się sali gimnastycznej, o jakiej marzyli. Dwudziestego 
pierwszego czerwca obiekt został uroczyście otwarty. Można po-
wiedzieć, że była to potrójna uroczystość połączona z pożegnaniem 
absolwentów gimnazjum i zakończeniem projektu „Świat zabawy 
światem nauki” skierowanego do pięciolatków.

– Cóż w takim momencie mówić. Serce się cieszy, a dusza 
raduje – powiedział podczas uroczystości wójt Tadeusz Kobiela. – 
Gdy dwa lata temu zapadła decyzja o remoncie i rozbudowie tej 
placówki, nie myśleliśmy, że w tak krótkim czasie uzyskamy taki 
wspaniały efekt.

Obiekt rzeczywiście robi wielkie wrażenie. Zanim rozpoczęto 
budowę sali gimnastycznej wyremontowano szkołę i dobudo-

Zwykle zgłaszają się cztery szkoły. Jest to 
fantastyczna rywalizacja, gdyż uczniowie 
rożnych szkół mogą się sprawdzić na niwie 
sportowej. Dziewczęta grające w koszyków-
kę zajęły dobre lokaty i przywiozły puchary, 
natomiast chłopcy osiągają sukcesy w piłce 
siatkowej. Nasza kolekcja sportowych pu-
charów z roku na rok powiększa się, co 
także bardzo cieszy.

Jaka jest baza dydaktyczna szkoły?
Szkoła dysponuje salą gimnastyczną. Mamy 
pracownię żywienia i salę obsługi konsumen-
ta, są pracownie informatyczne i językowe. 
Prężnie działa biblioteka szkolna. W szkole 
znajduje się także Centrum Kształcenia na 
Odległość na Wsiach, którego sala kom-
puterowa jest udostępniana na zewnętrzne 
kursy i szkolenia. Obecnie z sali i pracowni 
żywienia korzystają uczestniczki projektu 
Wędrownego Uniwersytetu Ludowego.

Wychodzimy do środowiska lokalnego, 
zauważając jego potrzeby. Jeśli ktoś ma do 
zrealizowania ciekawy projekt, a nie ma 
pomieszczeń i zwraca się do nas z prośbą, 

W naszej szkole dość prężnie działa 
także Samorząd Uczniowski, który ma 
wiele pomysłów. Jeżeli są ciekawe i dają 
pozytywne efekty, to zwykle zgadzam się 
na ich realizację. Bardzo ciekawą imprezą 
zorganizowaną w tym roku był konkurs 

„Mam talent”. Można było wyłowić wszystkie 
talenty, które śpiewały, tańczyły, rysowały 
itd. Każdy mógł zgłosić swoją dyscyplinę. 
Ten konkurs oceniam bardzo pozytywnie, 
ponieważ uważam, że młodzież jest wspa-
niała, tylko trzeba umieć wyłowić ukryte 
talenty i stworzyć możliwości ich rozwoju.

Każdy uczeń, który chce dodatkowo 
czymś się zająć, na pewno znajdzie coś dla 
siebie i może rozwijać swoje pasje. Warto 
dodać, że w programie rozwoju szkoły 
nasze motto głosi, że „Dobrą szkołą jest 
ta szkoła, która doprowadza do rozwoju 
uczniów” – i mogę zaręczyć, że właśnie taką 
szkołą jesteśmy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Rybakowska-Król

Foto: AK

a nie koliduje to z naszymi zajęciami, chętnie 
udostępniamy pomieszczenia szkolne.

Co z bezpieczeństwem w szkole?
Szkoła jest bezpieczna. Mamy tu system 
monitoringu, który pomaga zapewnić bez-
pieczeństwo. Szkoła nie jest za duża i można 
powiedzieć, że wszyscy się znają. To tworzy 
jej specyficzny klimat, gdzie uczniowie mogą 
czuć się bezpiecznie i rodzinnie. Mimo że 
są u nas różne typy szkół, to organizując 
różnego rodzaju uroczystości rocznicowe 
i patriotyczne, staramy się, aby brali w nich 
udział wszyscy uczniowie.

Jaka jest oferta zajęć pozalekcyjnych 
i kół zainteresowań?

W naszej szkole prężnie działa koło bi-
blioteczne. Poza tym koła języków obcych 
– angielskiego i niemieckiego. Wspomniane 
wcześniej koło regionalno-gastronomiczne 
wpisało się już w stałą działalność i ma 
wielu zainteresowanych. Grupa uczniów 
pasjonujących się fotografią uczestniczy 
w zajęciach koła fotograficznego. Jest także 
koło informatyczne i sportowe.

wano tzw. łącznik. Znajdują się w nim szatnie i dodatkowe sale 
lekcyjne. Budynek szkoły pięknie prezentuje się wewnątrz i na 
zewnątrz.

Nowa sala sportowa nareszcie rozwiązła problem z jakim od 
lata boryka się szkoła w Kamienicy Królewskiej. Dotychczas za-
jęcia wychowania fizycznego odbywały się w niedostosowanych 
do tego celu pomieszczeniach, na korytarzach szkoły, a przy 
sprzyjającej pogodzie na dworze. Brak odpowiedniej infrastruk-
tury uniemożliwiał tworzenie dodatkowych zajęć sportowych 
i klas o profilu sportowej w szkole, w której uczy się ponad 200 
uczniów.

Sala gimnastyczna ma wymiary 12×30 m, a na trybunach przy-
gotowano miejsca dla 130 osób.

– Dawniej od Wielkanocy do późnej jesieni chodziliśmy bez butów 
– powiedział ks. Tadeusz Kurach wspominając czasy swej młodości. 
– Tam, gdzie mieszkałem to była Polska C, około stu kilometrów 
za Warszawą, nad Wisłą. Wtedy nawet mi się nie marzyło, że 
może być taka szkoła. Podobnie, jak Żeromski pisał o szklanych 
domach, myślę, że ten obiekt jest szkołą marzeń. Wtedy, nam Pięciolatki zaprezentowały krótki program artystyczny

Polonez w wykonaniu absolwentów gimnazjum

☞
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dzieciakom tamtego czasu, nawet na myśl nie 
przychodziło, że może być coś takiego. Kiedy patrzę 
na salę gimnastyczną i pięknie odnowioną szkołę, 
jestem po prostu szczęśliwy i dumny. Z tym większą 
wdzięcznością stoję tutaj, aby te obiekty poświęcić. 
Trzeba zwrócić uwagę, że tamte czasy były biedne, 
ale chcieliśmy korzystać ze szkoły, z tej skromnej 
szkoły i skromnych środków jakie wtedy istniały. 
Dlatego trochę martwię się, może niepotrzebnie, żeby 
takie piękne obiekty jak Orlik, czy nowy stadion nad 
jeziorem, czy ta szkoła, żeby one nie były nigdy puste, 
żebyście kochani uczniowie korzystali z tego wiel-
kiego daru, z tych wielkich możliwości, jakie nasza 
ojczyzna Wam daje. To jest szkoła marzeń, niczego 
więcej tu nie trzeba oprócz godziwego, uczciwego 
podejścia i skorzystania z tego.

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma 
Elwoz. Całkowita wartość budowy łącznika i sali wy-
niosła blisko 3 784 114 zł. Dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych wyniosło 907 614 zł, pozostała część 
pochodziła ze środków samorządu gminnego.

Tekst i foto: AK

☞

Ks. Tadeusz Kurach poświęcił salę gimnastyczną

Zarząd SPON wybrany 
na nową kadencję

Kapsuła czasu dla potomnych
Pracownicy firmy Polskie Pracownie Konserwacji 
Zabytków pod koniec prac renowacyjnych umieścili 
tzw. kapsułę czasu w zabytkowym kościele św. Mar-
cina. Kapsuła czasu czyli dwa pojemniki wypełnione 
pamiątkami zostały zaspawane w metalowej kuli 
umieszczonej na szczycie dachu kaplicy św. Barbary 
tuż pod krzyżem i chorągiewką. W pojemnikach 
znalazły się monety, egzemplarz naszego miesięcz-
nika, drobne pamiątki (przypinka z herbem gminy, 
breloczek itp.) oraz dokument ze spisaną przez Marię 
Karolak krótką historią przeniesienia i zrekonstru-
owania zabytkowej świątyni.

AK
Foto: AK

Dwudziestego piątego maja w siedzibie filii SPON odbyło się walne zgromadzenie 
członków sierakowickiej filii stowarzyszenia. Na spotkaniu udzielono absolutorium 
ustępującemu zarządowi i wybrano skład zarządu na kolejną kadencję. Nad pra-
widłowym przebiegiem wyborów czuwali przedstawiciele zarządu stowarzyszenia 
z Sopotu: Barbara Dudycz-Hajgiel, Janusz Serkowski i Wiesław Odrobina.

Przewodnicząca ustępującego zarządu, Marzena Korzeniewska, przedstawiła 
sprawozdanie z działalności zarządu w ostatnich latach i zrelacjonowała podjęte 
w tym czasie działania. Osoby należące do stowarzyszenia brały udział w coty-
godniowych środowych spotkaniach, a w sezonie letnim w takich imprezach jak: 

„Ostrzyckie wędkowanie”, majówki czy pikniki. Wielu skorzystało także z możli-
wości wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne. Co roku wolontariusze stowarzyszenia 
organizują cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty i prelekcje dla dzieci 
i młodzieży zatytułowane „Bezpieczne młodość, bezpieczne wakacje”.

W 2008 roku filia SPON w Sierakowicach świętowała jubileusz dziesięciolecia 
istnienia. Z tej okazji zorganizowano rocznicową uroczystość, w której, oprócz 
członków stowarzyszenia, uczestniczyli także przedstawiciele władz samorzą-
dowych i instytucji współpracujących ze SPON.

Sprawozdanie zyskało pełną akceptację członków SPON, którzy jednogłośnie 
udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Nadszedł moment wyboru no-
wego zarządu. Na jego przewodniczącą członkowie SPON jednogłośnie wybrali 
Marzenę Korzeniewską i zadecydowali, że nowy zarząd ma liczyć jeszcze cztery 
osoby. Do jego składu wybrano: Janinę Teclaf, Zofię Lis, Małgorzatę Gojtowską 
i Mieczysława Weredę.

Tekst i foto: AK

Nowy zarząd SPON: Janina Teclaf, Małgorzata 
Gojtowska, Zofia Lis, Marzena Korzeniewska 

i Mieczysław Wereda
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W chwili obecnej trwają prace zmierzające do zakończenia rozruchu 
oczyszczalni i wykonania ostatecznych badań potwierdzających osią-
gnięcie efektu ekologicznego. Ponadto prowadzone są prace związane 
z remontem starego reaktora oczyszczalni m.in. oczyszczono komorę 
reaktora z zalegających osadów, wykonano wymianę rurociągów i rusztu 
napowietrzającego, wymianę pomp i mieszadeł.

Kontrakt nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice 
obręb: Rębienica–Tuchlino oraz Łyśniewo–Migi–Poręby–Sierako-
wice. Dnia 30 maja 2011 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o w Sierakowicach podpisano kolejną umowę na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na 
odcinku Rębienica–Tuchlino oraz Łyśniewo–Migi–Poręby–Sierakowice. 
Wykonawcą zostało konsorcjum „Hydroinstal-Żala” w skład którego 
wchodzą:

Lider: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA-HYDROINSTAL Sp. 
z o.o. z siedzibą w Bolszewie; 

Uczestnik: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „Żala” Sp.j. 
z siedzibą w Rekowie Górnym. 

Przedmiotem robót jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej wraz z przepompowniami ścieków. 

W wyniku przeprowadzonych robót zostanie wybudowanych 5,92 km ka-
nalizacji tłocznej oraz 12,66 km kanalizacji grawitacyjnej, co w efekcie 
daje 207 sztuk odgałęzień sieci na posesje, 8 przepompowni siecio-
wych i 3 przepompownie ścieków lokalnych. To kolejna inwestycja, 
która realizowana jest w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie 
gospodarki wodno ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglome-
racji Sierakowice”. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 
31 maja 2012 r.

Realizacja Projektu Funduszu Spójności w gminach 
Sierakowice i Sulęczyno

Kontrakt nr 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice, 
obręb: Lemany–Gowidlino–Puzdrowo–Sierakowice. TInwestycja 
została zakończona, trwają odbiory przedmiotu zamówienia.

Kontrakt nr 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice, 
obręb: Sierakowice–Paczewo–Bukowo. Zakończono realizację kon-
traktu. Obecnie trwają przygotowania do oddania przedmiotowego 
zadania do użytkowania.  

Kontrakt nr 8. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Siera-
kowice. W miesiącach maj-czerwiec br. przeprowadzony został rozruch 
mechaniczno-biologiczny nowego reaktora biologicznego oczyszczalni. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.
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W opinii publicznej często funkcjonuje pogląd, że osoby zdolne 
nie potrzebują wsparcia i pomocy, gdyż doskonale radzą sobie 
w szkole, a w przyszłości z pewnością osiągną sukces zawodowy. 
Nauczyciele Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 
są przekonani, iż uczniowie zdolni mają specjalne potrzeby edu-
kacyjne i szczególne wymagania. Podejmowane przez pedagogów 
działania w szerokim zakresie przyczyniają się do odkrywania, 
promocji i wspierania talentów gimnazjalistów.

Celem tej jednej z największych na Kaszubach placówek edu-
kacyjnych jest przede wszystkim dbałość o wszechstronny rozwój 
osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdro-
wotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Szkoła proponuje 
młodzieży bogatą ofertę edukacyjną. W gimnazjum funkcjonuje 
ponad 20 kół przedmiotowych i zainteresowań, począwszy od hu-
manistycznych, matematycznych, przyrodniczych, językowych aż 
po artystyczne i sportowe. Działa wiele organizacji, wśród których 
na uwagę zasługują: Uczniowski Klub Sportowy „Stolem”, Samo-
rząd Uczniowski, ZHP, PCK. Zaangażowanie uczniów w działania 
umożliwia im zdobywanie nowych umiejętności i pozwala rozwijać 
ich naturalne zainteresowania. 

Gimnazjum w Sierakowicach prowadzi współpracę ze szkołami 
z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Belgii, Szwecji czy Niemiec. Dzięki 
trwającej od wielu lat wymianie młodzieży gimnazjaliści poznają 
kulturę, obyczaje i tradycje europejskich sąsiadów, kształtując przy 
tym umiejętność posługiwania się językami obcymi.

Od 2001 roku nauczyciele oraz uczniowie opracowali i zrealizowali 
wiele interesujących programów i projektów edukacyjno-wycho-
wawczych, nawiązując współpracę z różnymi organizacjami poza-
rządowymi, skąd pozyskiwano środki finansowe na ich realizację. 
Przedsięwzięcia te wpłynęły w dużym stopniu na podniesienie jakości 
pracy szkoły. Ostatnim z nich był, przeprowadzony na szeroką skalę 
w ubiegłym roku szkolnym, projekt „Przystanek nauka”, w którym naj-
większy nacisk położono na edukację, służącą odkrywaniu i rozwijaniu 
uzdolnień przedmiotowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 
młodzieży z terenów wiejskich. Różnorodność działań podejmowanych 
w gimnazjum pozwoliła na udział w programie Pomorskich Certyfika-
tów Jakości Edukacji, zdobycie tytułu „Szkoły z klasą” oraz uzyskanie 
wojewódzkiego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

W marcu 2011 roku sierakowickie gimnazjum otrzymało tytuł 
Szkoły Odkrywców Talentów. Niewątpliwie przyczyniły się do tego 
organizowane w szkole zajęcia, których celem było kształtowanie 
zainteresowań i uzdolnień: przedmiotowych, artystycznych, spor-
towych i technicznych młodzieży.

Jednym ze sposobów zaciekawiania światem i jego różnorod-
nością są zajęcia realizowane w ramach koła „Europodwórko” 

oraz „Koła Młodych Przyrodników”, których opiekunkami są 
panie: Anna Andryskowska i Iwona Andraszewicz. Gimnazjaliści 
aktywnie uczestniczą w warsztatach, projektach międzynarodo-
wych. Monitorują stan środowiska naturalnego, wykonują badania, 
których wyniki prezentują podczas sejmików. Członkowie kół 
są autorami ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-regionalnej oraz 
laureatami i finalistami Kuratoryjnego Konkursu Geograficznego 
i Kuratoryjnego Konkursu Biologicznego. Wysokie lokaty uzyskują 
także w wojewódzkich konkursach krajoznawczych, ekologicznych, 
wiedzy o regionie odbywających się w ramach Wojewódzkich 
Zlotów PTTK, PTSM, SKKT.

Poszerzaniu umiejętności i kompetencji matematyczno-przyrod-
niczych oraz przygotowywaniu uczniów do udziału w konkur-
sach i projektach służy koło matematyczne prowadzone przez 
nauczycieli tego przedmiotu. Niewątpliwym sukcesem członków 
koła jest uzyskanie tytułu finalisty Kuratoryjnego Konkursu Ma-
tematycznego przez czterech gimnazjalistów oraz tytułu laureata 
przez ucznia klasy drugiej Kamila Felskowskiego, który został 
przygotowany do konkursu przez panią Emilię Syldatk. Do do-
konań młodzieży zaliczyć można coroczną organizację szkolnych 
Dni Matematyki.

W ramach zajęć pozalekcyjnych odbywają się próby chóru szkol-
nego prowadzonego przez panią Wiolettę Kuczkowską. Podczas 
zajęć uczniowie rozwijają talenty wokalne i umiejętności instru-
mentalne poprzez częste występy w czasie uroczystości szkolnych, 
na koncertach dla środowiska lokalnego, udział w konkursach 
i przeglądach muzycznych. Członkowie chóru pielęgnują swoje 
talenty, uczęszczając równocześnie do szkoły muzycznej lub na 
indywidualną naukę śpiewu. Uzdolnieni artystycznie gimnazjaliści 
zajęli I miejsce w  etapie powiatowym i III miejsce na szczeblu 
wojewódzkim VIII Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej. 
Soliści zachwycili śpiewem podczas wojewódzkich konkursów 

„Śpiewać każdy może” i „Kaszubski Idol”. Swoje umiejętności 
prezentują również w czasie organizowanych co roku Spotkań 
z Muzyką i Poezją Europejską. 

Pasjonaci tenisa stołowego i koszykówki mogą pogłębiać zain-
teresowania w trakcie zajęć sportowych w Uczniowskim Klubie 
Sportowym „Stolem” prowadzonym przez nauczycieli wychowania 
fizycznego. Dążąc do osiągnięcia mistrzostwa sportowego, gim-
nazjaliści zajęli V miejsce w Pucharze Polski Młodzików w grze 
deblowej, awansując do finału ogólnopolskiego pod okiem trenera 
pana Pawła Michny. Koszykarze, trenowani przez pana Dariusza 
Kolkę, uzyskali wicemistrzostwo województwa pomorskiego 
w koszykówce chłopców oraz II miejsce w Międzynarodowym 
Turnieju Ostrawa.

Gimnazjum w Sierakowicach – Szkołą Odkrywców Talentów
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Na szczególną uwagę zasługuje założone w 2007 roku przez pana 
Adriana Klawikowskiego Koło Symulacji Lotniczych, przyciągające 
swą atrakcyjnością tematyczną osoby zainteresowane lotnictwem. 
Na zajęciach, prowadzonych zarówno w formie szkoleń teoretycz-
nych, jak i ćwiczeń praktycznych, kursanci poznają podstawową 
wiedzę z zakresu mechaniki lotu, meteorologii i nawigacji lotniczej 
oraz angielskiej frazeologii lotniczej. Zajęcia mają charakter pro-
jektu, w którym kluczową rolę odgrywa praca własna kursanta 
w oparciu o ustalony wspólnie z instruktorem zindywidualizowany 
program. Praktyczną część ćwiczeń uczestnicy odbywają na sy-
mulatorze lotu Microsoft Flight Simulator 2004 (FS9) oraz w trybie 
group home-learning poprzez Internet.

Wiele zagadnień omawianych podczas spotkań miłośników lot-
nictwa jest powiązanych z innymi dziedzinami nauki: geografią, 
elektroniką, techniką czy fizyką. Pomysł utworzenia takiego inter-
dyscyplinarnego koła zainteresowań był odpowiedzią na potrzeby 
społeczności uczniowskiej gimnazjum, w którym mimo niezwykle 
bogatej oferty klasycznych zajęć pozalekcyjnych brakowało platfor-
my, na której można by połączyć wiele elementów wykraczających 
poza typowe zainteresowania uczniów. 

Lotnictwo wojskowe i cywilne było i jest częścią historii Siera-
kowic, gdyż ich położenie na skraju przestrzeni powietrznej bazy 
lotniczej Marynarki Wojennej w Siemirowicach oraz na trasie dolo-
towej do portu lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w Rębiechowie 
sprawia, że nad domami i samym budynkiem szkoły codziennie 
przelatuje kilkanaście samolotów. Uniesione w zainteresowaniu 
głowy uczniów były sygnałem do wskazania im źródeł informacji 
na temat lotnictwa i zainspirowania do pogłębiania wiedzy w tej 
dziedzinie. W związku z tym młodzież informowana jest o możli-
wości podjęcia nauki w ponadgimnazjalnych szkołach lotniczych na 
terenie kraju. Jeden z absolwentów gimnazjum został przyjęty do 
Technikum Lotniczego nr 9 w Zespole Szkół Bohaterów Narwiku 
w Warszawie oraz rozpoczął kurs na licencję szybowcową. Uczeń 
uzyskuje bardzo dobre wyniki na tle klasy i szkoły, a po ukończeniu 
technikum planuje uzyskanie licencji zawodowego pilota.

To tylko jeden z licznych przykładów zainteresowania zajęciami 
na symulatorze lotniczym. Dzięki pomocy dyrektora szkoły w latach 
2008-2009 udało się zbudować prosty kokpit symulatora, na którym 
uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia praktyczne. Jest to jedyny 
tego typu symulator w Polsce. W maju bieżącego roku KSL wygrało 
konkurs „Projekt z klasą” organizowany przez wydawnictwo Nowa 
Era i otrzymało główną nagrodę – grant w  wysokości 5 000,00 zł, 
dzięki któremu rozpocznie się budowa jedynego w polskich szko-
łach profesjonalnego symulatora samolotu Airbus A320. 

W ubiegłym roku została nawiązana współpraca z 44 Jednost-
ką Wojskową Marynarki Wojennej RP w Siemirowicach, która 
jest centralnym ośrodkiem szkoleniowym dla pilotów MW oraz 
z Kołem Naukowym Lotników na Wydziale Mechanicznym Ener-
getyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W maju 2011 roku 
członkowie KSL odwiedzili port lotniczy Poznań-Ławica, poznając 
dogłębnie jego infrastrukturę i jej funkcjonowanie. Dodatkowo byli 
gośćmi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w poznańskiej wieży 
kontroli lotów. 

Zajęcia KSL oferują nie tylko możliwość wzbogacenia wiedzy 
z zakresu awiacji, ale kształcą także umiejętności praktyczne 
z różnych dziedzin nauki, dając sposobność natychmiastowej ich 
weryfikacji. Uczą ponadto odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje, bowiem w lotnictwie jeden z pozoru nieistotny błąd, może 
mieć poważne konsekwencje. Z wychowawczego punktu widzenia 
ma to istotne znaczenie. Działalność Koła Symulacji Lotniczych 
można śledzić na bieżąco na współredagowanej przez uczniów 
stronie internetowej pod adresem www.ksl.cassubian.pl.

Ważnym przedsięwzięciem jest projekt „Rozwój przez kompeten-
cje”, realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie 
z Combidata Poland w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. W projekcie biorą udział uczniowie gimnazjów z terenu 

czterech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, war-
mińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Łącznie uczestniczy w nim 
sto szkół, a w każdej z nich po dwa zespoły uczniowskie o profilu 
matematyczno-przyrodniczym bądź też przedsiębiorczości.

Celem projektu, który koordynują panie Marzena Garska-Bonicka 
i Małgorzata Kostuch, jest rozwój zainteresowań tematyką matema-
tyczno-przyrodniczą. Na zajęciach gimnazjaliści pracują metodą pro-
jektu. Każdy semestr wiąże się z wyborem nowego tematu. Uczniowie 
rozwiązują test kompetencyjny wstępny i podsumowujący na zakoń-
czenie półrocza. Każda grupa na początku semestru wybiera lidera 
kierującego grupą oraz mentora, który w sytuacjach problemowych 
kontaktuje się poprzez e-maile z profesorami Uniwersytetu Gdańskie-
go, a następnie odbiera od nich wiadomości. Zadaniem kronikarza 
jest zredagowanie  sprawozdania z wykonanych działań i prezentacji 
dokonanych w e-kronice na stronie portalu. Sprawozdawca od po-
czątku realizacji projektu edukacyjnego przygotowuje materiał do 
końcowej prezentacji multimedialnej, która będzie finalnym etapem 
działań i weźmie udział w ocenie projektów.

Uczniowie dzielą się między sobą obowiązkami, wyszukują, 
korzystając z dostępnych źródeł (podręczniki, mapy, Internet) nie-
zbędne informacje, dokonują różnorodnych obliczeń związanych 
z poruszanymi zagadnieniami, opracowują pomoce dydaktyczne 
przydatne na lekcjach biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki 
w formie plansz lub prezentacji multimedialnych, przeprowadzają 
doświadczenia, ankiety na zajęciach projektowych jak również po 
lekcjach, wykonują zdjęcia, nagrywają filmy, korzystają z tablicy 
interaktywnej, uczestniczą w wycieczkach poznawczych, aby jak 
najdokładniej zgłębić tajniki poruszanych problemów.

Nauczyciel pełni funkcję koordynatora, podpowiada, co ucznio-
wie mogą zrobić na zajęciach, udziela odpowiedzi na pytania, 
jednak najważniejszą pracę wykonują gimnazjaliści. Zespoły mają 
również możliwość uczestniczenia w wykładach pokazowych pro-
wadzonych przez kadrę Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to element 
naukowego wsparcia, w czasie którego uzyskują odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania z interesujących dziedzin nauki. Na zakończe-
nie semestru uczniowie przygotowują prezentację multimedialną, 
która przedstawia wszystkie zebrane przez nich informacje, plansze, 
zdjęcia, filmy, animacje, itp. Zespoły, które wykonają najlepsze 
prace, zostają wyróżnione i nagrodzone. 

Wszelkim inicjatywom i działaniom podejmowanym w Gimna-
zjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach przyświecają słowa 
patrona szkoły: „Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci po-
zostają bez skutku, o ile nie pociągają za sobą następstw praktycz-
nych”. Dla pedagogów największą satysfakcją jest świadomość, że 
prowadzone przez nich zajęcia przyczyniły się do odkrywania lub 
rozwijania niezwykłych talentów swoich podopiecznych.

Karina Jaroszewska
nauczycielka Gimnazjum w Sierakowicach
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Ostrzyce dla niepełnosprawnych
Ostrzyckie Wędkowanie – festyn integracyjny, który odbył się na polu biwa-
kowym Stolemek 15 czerwca był bardzo udany. Nasi sponowcy jak zawsze 
bardzo chętnie i licznie w nim uczestniczyli. Do Ostrzyc jechaliśmy sześcioma 
samochodami osobowymi i busem gminnym - razem 42 osoby niepełnosprawne 
z opiekunami.

Program festynu był bardzo urozmaicony począwszy od konkursu w łowieniu 
ryb po rejs statkiem po Jeziorze Ostrzyckim. Można było przejechać się wozem 
drabiniastym, obejrzeć wóz strażacki i policyjny.

Nasi członkowie wzięli aktywny udział we wszystkich wydarzeniach dnia m.in. 
w konkursie ,,Śladami historii – legendy kaszubskie”. W ramach konkursu przy-
gotowaliśmy prace papierowych łabędzi pływających na jeziorach kaszubskich, 
szydełkowane serwetki z motywami kaszubskimi i pokaz przędzenia owczej wełny. 
Szczególnie to ostatnie przyciągnęło wiele widzów, bo nie codziennie mamy moż-
liwość przyglądania się jak babcia przędzie na kołowrotku. Pomysł i prezentacja 
warsztatowa pozwoliła nam na zajęcie II miejsca w tym konkursie.

Poczęstunek i piękna pogoda zapewniła wszystkim bardzo dobre humory. 
Zdjęcia z festynu można zobaczyć w fotogalerii na stronie Stowarzyszenia 
www.sponsierak.webd.pl.

Marzena Korzeniewska

Wróć bezpiecznie 
z wakacji

Co roku wolontariusze ze Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym re-
alizują w szkołach program profilaktyki 
wypadkowej „Bezpieczna młodość, bez-
pieczne wakacje”, który skierowany jest 
głównie do gimnazjalistów. Dziewiątego 
czerwca uczniowie drugiej klasy gimna-
zjum w Tuchlinie uczestniczyli w zajęciach 
z wolontariuszami – Marzeną Korzeniewską 
i Mieczysławem Weredą.

Celem programu „Bezpieczna młodość, 
bezpieczne wakacje” jest przede wszystkim 
ostrzeżenie młodych ludzi, że pozornie bez-

troska i niewinna zabawa może zakończyć 
się tragicznie. Ciepłe słoneczne dni sprzyjają 
zwiększonej aktywności fizycznej. Jazda na 
rowerze czy skuterze, pływanie w jeziorze, 
skoki do wody – tak spędzają latem wolny 
czas młodzi ludzie. Aktywnie, ale nie zawsze 
bezpiecznie. Do tego dochodzi brawura 
i brak wyobraźni.

Wolontariusze, opowiadając własne hi-
storie, przestrzegają przed niebezpieczeń-
stwem. Są wiarygodni, gdyż każde z nich, 
będąc młodym człowiekiem, przeżyło 
wypadek, którego tragiczne konsekwencje 
są nieodwracalne. Uświadamiają młodym 
ludziom, jak łatwo można stracić zdrowie 
lub życie. Opowiadają o szoku, jaki prze-
żywa młody człowiek po wypadku, o dłu-
gotrwałym leczeniu i rehabilitacji, o nauce 
życia na wózku, o codziennych sytuacjach, 
którym nie można sprostać i które urastają 
do rangi problemu nie do rozwiązania. Ich 
historie są prawdziwe i dlatego trafiają do 
młodych ludzi.

Podczas spotkania młodzież obejrzała 
krótki film. Dowiedziała się z niego, że co 
roku na polskich drogach poszkodowanych 
w wypadkach zostaje 60 tys. osób, a ginie 
ok. 6 tys. Statystyka jest przerażająca. Nie 
wszystkim wypadkom można zapobiec, ale 

wielu można uniknąć. Wolontariusze zaape-
lowali do młodych ludzi o rozsądek i rozwa-
gę. Ważne, aby zachować bezpieczeństwo, 
ale równie ważna jest asertywność – na-
leży odmówić jazdy z kierowcą, który pił 
alkohol lub takim, któremu się wydaje, że 
bierze udział w wyścigach Formuły 1. Tym 
samym można ocalić swoje zdrowie i życie. 
Nie tolerujmy głupoty, brawury i popisów. 
Nieodpowiedzialne zachowanie i brak wy-
obraźni mogą mieć fatalne skutki.

– Życzę Wam, abyście po wakacjach 
spotkali się w takim samym składzie – po-
wiedział na zakończenie do gimnazjalistów 
Mieczysław Wereda.

Tekst i foto: AK

Rajd rowerowy dookoła Polski
25 lipca br. w późnych godzinach popołudniowych do Sierakowic 
zawita grupa rowerzystów biorących udział w XIII rajdzie śro-
dowisk trzeźwościowych dookoła Polski. W tym dniu pokonają 
długą trasę z Malborka do Sierakowic, czyli około 110 km. Wśród 
uczestników rajdu są osoby, które przemierzyły Europę i pokonały 
na rowerze tysiące kilometrów. Oprócz kilometrów liczą również 
własne lata życia w trzeźwości. Są to imponujące rekordy i ludzie 
godni podziwu.

Celem rajdu jest integracja środowisk trzeźwościowych oraz za-
chęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia, bez jakichkolwiek 

uzależnień. Działania te, poparte akcją informacyjną oraz żywym 
przykładem aktywności sportowej i turystycznej skierowane są 
szczególnie do młodzieży.

Piszę o tym rajdzie między innymi dlatego, że jest taki zwyczaj, 
że z danej miejscowości dołącza do rajdu kilka osób, które „odpro-
wadzają” rajd do następnego etapu jakim będzie Lębork. Można 
oczywiście dołączyć do kilku etapów. Byłoby miło gdyby znaleźli 
się w Sierakowicach rowerzyści, którzy towarzyszyliby naszym 
gościom do Lęborka. Zapraszam!

Więcej informacji o rajdzie na stronie www.rajdrac.republika.pl, 
e-mail: rajdrac@onet.eu

Maria Karolak
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„W kolorze nadziei”

Koncert Alicji Majewskiej 
i Włodzimierza Korcza

II pielgrzymka rowerowa 
do Wejherowa
Mieszkaniec Sierakowic pan Czesław Głodowski jest niezwykle 
aktywnym człowiekiem i pomysłodawcą cennych inicjatyw. Od 
kilkunastu lat jego pasją jest jazda na rowerze. Gromadzi wokół 
siebie coraz szersze grono zwolenników turystyki rowerowej, 
wyznaczając jednocześnie szczytne cele. W czerwcu bieżącego 
roku, już po raz drugi, organizował dwa rowerowe wyjazdy piel-
grzymkowe do Wejherowa – na odpust Zesłania Ducha Świętego 
i na Trójcę Świętą.

W niedzielę 19 czerwca br. o godzinie 5.00 z parkingu w centrum 
Sierakowic na szlak pielgrzymkowy do Wejherowa wyruszyła 
grupa 23 rowerzystów – w tym kilka kobiet. W pielgrzymce udział 

Piątego czerwca koncertem Alicji Majewskiej i Wło-
dzimierza Korcza zakończył się cykl imprez kultural-
nych i religijnych zatytułowany „Kaszubi w hołdzie 
Janowi Pawłowi II” zorganizowanych przez ośrodki 
kultury, szkoły i parafie. Począwszy od marca miesz-
kańcy powiatu mogli uczestniczyć w wydarzeniach 
kulturalnych z okazji beatyfikacji polskiego papieża. 
Były to koncerty, spektakle, czuwania modlitewne, 
wystawa fotograficzna w sierakowickim GOK-u czy 
wieczór z poezją Jana Pawła II w Zespole Szkół 
w Gowidlinie.

Alicja Majewska, która wystąpiła przed licznie 
zgromadzoną publicznością w parku papieskim 
to popularna piosenkarka. Wylansowała wiele 
przebojów znanych zarówno starszemu jak i młod-
szemu pokoleniu – m.in. „Odkryjemy miłość nie-
znaną”, „Być kobietą”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”. 
W swoim repertuarze ma także pieśni sakralne. 
Zdobywczyni wielu nagród od wielu lat współ-
pracuje z kompozytorem i pianistą Włodzimierzem 
Korczem.

Oboje zostali bardzo ciepło powitani przez siera-
kowicką publiczność. Alicja Majewska zapamiętała 
Sierakowice z poprzedniego pobytu, ale jak powie-
działa, po raz pierwszy daje koncert w tak wyjątko-
wym miejscu – na wodzie przy ołtarzu. Wykonane 
przez nią utwory, zarówno te starsze jak i nowsze 
kompozycje, bardzo spodobały się widowni.

Tekst i foto: AK

wzięli nie tylko mieszkańcy Sierakowic, ale także mieszkańcy Trój-
miasta. Pan Czesław Głodowski mówi, że do Wejherowa pielgrzym-
ka dojechała w ciągu trzech godzin. Jazda rowerem malowniczą 
trasą na Linię, o brzasku dnia dała wiele pięknych wrażeń.

Wracali w dwóch grupach. Podzielili się na tych, którzy wcześniej 
chcieli być w domu i na tych, którzy jechali wolniej, aby podziwiać 
piękno Kaszub. Do Sierakowic wrócili późnym popołudniem.

Pielgrzymkowicze zatrzymali się na modlitwę w Lini przy grobie 
księdza proboszcza Bazylego Olęckiego, dawniejszego wikarego 
parafii św. Marcina w Sierakowicach.

Najbliższe plany pana Czesława Głodowskiego to pielgrzymka 
rowerowa do Sianowa, która tradycyjnie organizowana jest od kilku 
lat. Już dziś pan Czesław zaprasza wszystkich chętnych rowerzy-
stów na pielgrzymkę do Wejherowa w przyszłym roku.

Maria Karolak
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Rekolekcje w drodze

Szlak pielgrzymkowy św. Jakuba
Droga św. Jakuba to nazwa szlaków pielgrzymkowych, którymi 
poprzecinana jest Europa. Wszystkie prowadzą do jednego celu – 
do grobu św. Jakuba Większego Apostoła w hiszpańskim mieście 
Santiago de Compostela. Szlaki oznaczone są żółtymi strzałkami 
i muszlą św. Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów.

Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym 
z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. 
W XII wieku akt papieski uznał Compostelę za trzecie po Jerozo-
limie i Rzymie miejsce święte chrześcijaństwa. Pielgrzymowała tu 
cała chrześcijańska Europa. Jednakże od XVIII wieku natężenie 
ruchu pątniczego zaczęło maleć. Prawdziwy renesans pielgrzymek 
Drogą św. Jakuba nastąpił w latach 80. XX wieku. Po wizycie Jana 
Pawła II w Santiago de Compostela w 1982 r. Rada Europy uznała 
Drogę św. Jakuba za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury 
kontynentu i zaapelowała o odtworzenie i utrzymanie dawnych 
szlaków pątniczych. Apel spotkał się z szerokim odzewem w Eu-
ropie, a rekonstrukcja szlaku rozpoczęta w 1986 r. trwa nadal 
w wielu krajach.

W Polsce także wytyczono kilka Dróg św. Jakuba, a kolejne za-
planowano. Niektóre z nich biegną ze wschodu Europy – z Estonii 
przez Łotwę i Litwę lub z Ukrainy. Docelowo polskie odcinki dróg 
łączą się z drogami na zachodzie i południu Europy.

W 2007 r. otwarta została licząca 90 km Lęborska Droga św. 
Jakuba. Biegnie z Sianowa przez Lębork, Łebę do Smołdzina. 
Droga ta jest zaczątkiem szlaku mającego prowadzić z Kretingi na 
Litwie, przez Kaliningrad do Gdańska i wzdłuż wybrzeża Bałtyku 
do granicy z Niemcami i istniejącym odcinkiem Drogi św. Jakuba 
w Meklemburgii. Projektowana trasa ma nosić nazwę Pomorskiej 
Drogi św. Jakuba.

Lęborski odcinek drogi rozdziela się i jedna jego odnoga prowa-
dzi przez Sierakowice. Trasa biegnie z Mirachowa do Bącza i dalej 
przez Paczewo do Sierakowic, czyli tradycyjnym szlakiem piel-

Zabiegany? Czas pochodzić!

Rajd nordic walking w Paczewie
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Paczewie po raz kolejny znalazły sposób 
na aktywne spędzenie czasu. Czternastego czerwca zorganizowały rajd nordic 
walking w myśl hasła „Zabiegany? Czas pochodzić”.

Chodzenie z kijkami to sport, który zyskuje coraz większe grono zwolenników. 
I nie ma się co dziwić, bo maszerować może każdy, a korzyści dla zdrowia i fi-
gury są znaczące. Przeszkodą nie może być pogoda, bo wystarczy odpowiedni 

grzymkowym z Sierakowic do sanktuarium maryjnego w Sianowie. 
Dalej z Sierakowic przez Ciechomie trasa prowadzi do Kamienicy 
Królewskiej, a stamtąd do Niepoczołowic i Lini.

Na odcinku drogi liczącym niespełna 27 km pielgrzymi mają 
możliwość obejrzenia wielu przydrożnych krzyży i kapliczek – cha-
rakterystycznego elementu kaszubskiego krajobrazu. W Sierakowi-
cach warto zatrzymać się przy Ołtarzu Papieskim i otaczającym go 
parku. Jest to miejsce szczególne, stanowiące połączenie elementów 
przyrodniczych, architektonicznych i sakralnych – dające osobom 
odwiedzającym możliwość nie tylko spaceru, zwiedzania, czy 
podziwiania architektury zieleni, ale także zachęca do  zadumy, 
refleksji i kontemplacji. W parku w 2003 r. posadzono 25-letni 
dąb na pamiątkę pontyfikatu Jana Pawła II. Natomiast w czerwcu 
2004 r. postawiony został nietypowy pomnik w formie telebimu, 
na którego ekranie widnieje wizerunek Jana Pawła II. Przy drodze 
do Ciechomia znajduje się pomnik upamiętniający ofiary Marszu 
Śmierci – więźniarki obozu koncentracyjnego Stutthof. W lesie 
natomiast znajduje się stary cmentarz ewangelicki, na którym 
spoczywają dawni właściciele i inni mieszkańcy wsi Ciechomie 
z czasów zaboru pruskiego. Zachowało się tu kilka grobów w dość 
dobrym stanie, niektóre mają żeliwne ogrodzenia. W Kamienicy 
Królewskiej znajduje się kolejny pomnik – obelisk ku czci  party-
zantów z Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.

Na koniec warto wspomnieć, że Droga św. Jakuba to szlaki pąt-
nicze przeznaczone dla pielgrzymów indywidualnych lub małych 
grup bez względu na wyznanie, poglądy czy narodowość, chcą-
cych doświadczyć w drodze ciszy i duchowej przemiany. Do ich 
dyspozycji są nie tylko znajdujące się po drodze kościoły i kaplice, 
ale także dogodne miejsca noclegowe w budynkach parafialnych 
i gospodarstwach agroturystycznych. Osoby korzystające ze szlaku 
mogą uzyskać przewodnik pielgrzyma oraz legitymację uprawnia-
jącą do noclegu we wskazanych punktach. Więcej informacji na 
temat Drogi św. Jakuba w Polsce na stronie www.camino.net.pl.

Oprac. AK
źródło: www.camino.net.pl, Wikipedia, materiały informacyjne 
GOK Sierakowice

ubiór. I uwaga, nordic walking podobno uzależnia, 
ale to bardzo pozytywne uzależnienie.

Do udziału w marszu gospodynie z Paczewa zapro-
siły instruktorkę nordic walking Barbarę Gojtowską, 
która poprowadziła rozgrzewkę i zademonstrowała 
prawidłowy sposób marszu z kijkami. Gdy wszyscy 
potrenowali i złapali odpowiedni rytm, grupa wy-
ruszyła w trasę – najpierw asfaltem, a potem polną 
drogą w kierunku Kamienicy Królewskiej. Na zakoń-
czenie rajdu zorganizowano ognisko i poczęstunek.

Tekst i foto: AK

Nauka odpowiedniego chodzenia z kijkami pod okiem instruktora Na trasie
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Corocznie od 1988 r. uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Sierakowicach (później 
dołączały inne szkoły naszej gminy) brali 
udział w konkursie „Ludowe Talenty” or-
ganizowanym przez Zrzeszenie Kaszub-
sko–Pomorskie, oddział w Gdańsku. Dzięki 
temu nie tylko rozwijali swoje zdolności 
artystyczne, ale przede wszystkim pozna-
wali różne dziedziny twórczości ludowej 
regionu, by w przyszłości móc kontynuować 
tradycje kulturowe Kaszub i Pomorza. Były 
to początkowo haft i rogarstwo, następnie 
malarstwo na szkle, ceramika figuralna 
i garncarstwo, prace z plastyki obrzędowej, 
tkactwa, plecionkarstwa, intarsji, a także 
kwiaty z bibuły, zabawki, ptaszki.

Bardzo pomocne w przygotowaniu na-
uczycieli do prowadzenia tego typu zajęć 
były cyklicznie organizowane szkolenia dla 
nauczycieli w Kaszubskim Uniwersytecie 
Ludowym w Wieżycy i Starbieninie oraz 
podobne zajęcia dla dzieci i instruktorów 
w KUL w Starbieninie, a potem w Schroni-
sku Młodzieżowym w Gdańsku. Prowadzili 
je znani twórcy ludowi: Barbara Okonek 
i Felicja Kołakowska z Tucholi, Wanda 
Szynwelska z Człuchowa, Edmund Zieliński 
z Gdańska, Jerzy Walkusz z Hopowa, Alicja 
Serkowska z Kartuz, Regina Białk z Koście-
rzyny, Krystyna Majewska z Gdańska, Jani-
na Gliszczyńska z Przęsina i wiele innych.

Uczniowie szkoły w Sierakowicach 
próbowali sił najpierw w dziedzinie haftu 
i rogarstwa pod opieką Janiny Lis, później 
dołączyły Bożena Skierka i Danuta Klinkosz 
z malarstwem na szkle. W latach następnych 
do „Ludowych Talentów” przygotowywały 
też panie: Danuta Kotłowska, Beata Pioch, 
Janina Subkowska, Dorota Dejk, Maria Drę-
żek, Edyta Gawin, Edyta Labuda; w Szopie: 
Stefania Witos, Bożena Skierka i Magdalena 
Grzenkowicz. W Lisich Jamach propago-
waniem twórczości ludowej zajmowały się: 
Bożena Skierka, Żaneta Penkowska i Halina 
Winczewska; w Mojuszu – Irena Brzustewicz, 
a w Szklanej - Alina Cichosz. W Zespole 
Szkół w Tuchlinie młodzież pracowała 
pod kierunkiem Joanny Lost-Laskowskiej 

(również w sierakowickim Gimnazjum), 
Elżbiety Reclaf, Ireny Warmowskiej; w Ze-
spole Szkół w Gowidlinie -Alicji Walkusz, 
a w Kamienicy Królewskiej – Barbary 
Klebby. W bieżącym roku po raz pierwszy 
wśród finalistów tego konkursu znalazły 
się maluchy z Niepublicznego Przedszkola 

„Bajeczny Ogród” w Sierakowicach.
Każdy wyjazd na finał tego konkursu, 

organizowany corocznie w innym miejscu, 
wiązał się z poznawaniem różnych zakąt-
ków Kaszub, piękna i atrakcji turystycznych 
regionu, co oprócz nagród i dyplomów 
zawsze stanowiło zachętę do uczestnictwa 
w „Ludowych Talentach”. Były to takie 
miejscowości, jak: Gdańsk (1988 r., 1989, 
2004, 2005, 2006, 2011), Lipusz (1991, 2010), 
Sierakowice (1992, wystawa w 2011), Wejhe-
rowo (1993), Goręczyno (1994), Łączyno (1995), 
Łubiana (1996), Brusy (1997), Parchowo (1998), 
Władysławowo (1999), Kartuzy (2000), Sopot 
(2001), Bytów (2002), Gdańsk-Oliwa (2003, 
2007), Gdynia (2008), Brusy (2009).

W jubileuszowym XL Konkursie „Ludowe 
Talenty” udział wzięło ogółem 246 osób 
z województwa pomorskiego. Przyznano 
65 nagród i 62 wyróżnienia, przy czym 
23 osoby brały udział w więcej niż jednej 
dziedzinie.

Wystawę wszystkich prac urządzono tym 
razem w Szkole Podstawowej w Sierakowi-
cach w piątek 3 kwietnia. Komisja w składzie: 
przewodnicząca - Barbara Maciejewska 
i Ewa Gilewska (przedstawicielki Działu Et-
nografii Muzeum Narodowego w Gdańsku) 
oraz Edmund Zieliński ze Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych dokonali selekcji 
i oceny prac następnego dnia. Wystawę 
udostępniono do zwiedzania od 6 do 13 
czerwca, a 11 czerwca laureaci pojechali do 
Gdańska na podsumowanie konkursu, które 
odbyło się w Centralnym Muzeum Morskim 
na Ołowiance. W uroczystości uczestniczyli 
członkowie Komisji wymienieni wcześniej, 
a także jeden ze sponsorów i organizatorów – 
Wójt Gminy Sierakowice – Tadeusz Kobiela.

Na początku zaproszono uczestników na 
występ „Tuchlińskich Skrzatów”. Wspaniale 

zaprezentowały się najmłodsze artystki, 
które zaśpiewały solo: Zosia Gojtowska (lat 
5), Dominika i Kinga Król (5 i 6 lat), Amelka 
Piask i Paulinka Niklas (po 6 lat).

Następnie odbyło się wręczenie nagród. 
Wyniki dla szkół naszej gminy przedstawiają 
się następująco:

Szkoła Podstawowa Sierakowice, 
opiekun Beata Pioch:

Anna Cyperska - wyróżnienie w malar-
stwie, nagroda w garncarstwie;

Kornelia Benkowska, Magdalena Myszk, 
Martyna Michalak, Franciszek Kotłowski – 
nagrody w malarstwie;

Aleksandra Lis, Zuzanna Myszk, Krystian 
Michalak, Zuzanna Breza, Krystian Schmidt, 
Dominika Gawin, Patrycja Konkol, Martyna 
Młyńska, Kacper Bir, Dominika Fularczyk - 
wyróżnienia w malarstwie.

Szkoła Podstawowa Sierakowice, opiekun 
Janina Subkowska:

Monika Labuda - wyróżnienie w malar-
stwie i garncarstwie;

Mikołaj Hirsz - nagroda za maski, wyróż-
nienie w ceramice figuralnej;

Marcin Subkowski - nagroda w garncar-
stwie i za maski, wyróżnienie za zabawki;

Jarosław Reszka - nagroda za zabawki 
i maski;

Konrad Bonicki - nagroda w garncarstwie 
i za maski;

Kinga Kotłowska - nagroda w garncar-
stwie i za maski;

Agata Konkel, Oliwia Reclaf i Zuzanna 
Czapiewska - nagrody za maski;

Paulina Piotrowska - wyróżnienie w ma-
larstwie;

Łukasz Grabowski - wyróżnienie za 
zabawki;

Paweł Stencel, Weronika Reszka i Amelia 
Penk - wyróżnienia w garncarstwie.

Szkoła Podstawowa Sierakowice, 
opiekun Dorota Dejk:

Karolina Młyńska - wyróżnienia w hafcie 
i za zwijanie kwiatów;

Łukasz Płotka, Oliwia Wenta, Aleksan-
dra Markowska, Alicja Konkol, Faustyna 
Cymerman, Zuzanna Grzenkowicz, 

XL Konkurs „Ludowe Talenty” w gminie Sierakowice

Uczestnicy konkursu z klasy I c Rzeźbiarki przy ptaszkach Autorzy masek

☞
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Oliwia Grzenkowicz i Karolina Młyńska 
- wyróżnienia w hafcie.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierako-
wicach, opiekun Bożena Skierka:

Angelika Leik nagrody w malarstwie, 
ceramice figuralnej, plecionkarstwie i in-
tarsji;

Angelika Bronk nagrody w malarstwie, 
ceramice figuralnej, za ptaszki z drewna, 
wyróżnienie w garncarstwie;

Laura Węsierska nagrody w ceramice 
figuralnej i za ptaszki z drewna, wyróżnienia 
w malarstwie i instrumentach ludowych;

Ewelina Skrzypkowska nagroda za ptasz-
ki z drewna, wyróżnienia w malarstwie, 
ceramice i instrumentach ludowych;

Kinga Skierka nagrody w ceramice figu-
ralnej, za ptaszki z drewna i w tkactwie;

Aleksander Skierka nagrody w malar-
stwie, ceramice figuralnej i za maski;

Aleksandra Myszk nagrody w malar-
stwie i intarsji, wyróżnienie w ceramice 
figuralnej;

Paulina Abramowska nagrody w malar-
stwie i za ptaszki z drewna, wyróżnienie 
w ceramice figuralnej;

Zyta Woelke nagrody w malarstwie i za 
ptaszki z drewna, wyróżnienie w ceramice 
figuralnej;

Maria Reclaf nagrody w malarstwie 
i za maski, wyróżnienie w ceramice figu-
ralnej;

Maja Wróbel nagroda za ptaszki z drew-
na, wyróżnienie w ceramice figuralnej;

Małgorzata Wróbel nagroda w malar-
stwie, wyróżnienie w ceramice figuralnej;

Michalina Krefta nagroda za maski, wy-
różnienie w ceramice;

Maciej Kuchta nagroda za maski.
Niepubliczne Przedszkole „Bajeczny 

Ogród” w Sierakowicach, opiekun 
Edyta Labuda:

Julianna Klinkosz i Marcelina Joskowska– 
wyróżnienia w malarstwie.

Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach, 
opiekun Halina Winczewska:

Bartosz Walkusz - wyróżnienie za za-
bawki;

Katarzyna Dąbrowska, Krystian Makurat, 
Aleksandra Płotka, Maciej Węsierski i Niko-
dem Witka - wyróżnienia za maski.

Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała 
Szkoła” w Szopie, opiekun Magdalena 
Grzenkowicz:

Anna Komkowska i Laura Złoch - nagro-
dy w malarstwie i wyróżnienia za maski;

Amelia Teclaf, Joachim Lorbiecki, Olga 
Landowska, Hubert Białk i Julianna Ciężka 
- wyróżnienia w malarstwie;

Weronika Klinkosz i Paulina Szczodrow-
ska- wyróżnienia w ceramice figuralnej;

☞

 Podopieczni pani Doroty Dejk 
przy swoich pracach (kl. III c)

 Klasa III c zwiedza „Sołdka” Grupa z GOK na pokładzie

Aleksandra Głodowska i Jowita Złoch - 
wyróżnienia w garncarstwie.

Zespół Szkół w Tuchlinie (opiekun 
Joanna Lost-Laskowska) i Szkoła Pod-
stawowa w Sierakowicach (opiekun 
Dorota Dejk): otrzymali nagrodę zespoło-
wą w postaci pucharów za podtrzymywanie 
tradycji w dziedzinie tkactwa.

Po wręczeniu nagród laureatom i dyplo-
mów opiekunom, już w mniejszych grupach, 
zwiedzaliśmy statek – muzeum „Sołdek” 
oraz Centralne Muzeum Morskie, a po 
obiedzie wróciliśmy do domu.

Gorące podziękowania należą się organi-
zatorom: przedstawicielom Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego – oddział w Gdańsku 
i w Sierakowicach, Wójtowi Gminy Siera-
kowice, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
w Sierakowicach, a także sponsorom: Mar-
szałkowi oraz Samorządowi Województwa 
Pomorskiego – za wsparcie finansowe 
i pomoc w organizacji Konkursu.

Mamy nadzieję, iż mimo wielu trudności, 
jakie trzeba było pokonać, nie będzie to 
ostatni konkurs. Wierzymy, że w przyszłości 
do grona sponsorów dołączą lokalne firmy 
różnych miejscowości Kaszub, które zechcą 
zadbać o propagowanie i rozwój sztuki 
ludowej na swoim terenie.

Beata Pioch i Bożena Skierka
Foto: Beata Pioch, Małgorzata Konkel, Bożena 
Skierka i Kinga Skierka

Dzień Matki w ORW w Szklanej
Jakie to szczęście, że mam Ciebie Mamo…

Znam takie ręce, które zawsze błogosławią, znam takie oczy, 
które śmieją się, gdy ktoś jest w pobliżu, płaczą, kiedy nikt 
nie widzi.

Znam takie serce, które nigdy nie przestaje kochać, a choć 
zbolałe, zawsze przebacza.

To ręce, oczy i serce matki.

Dnia 27 maja 2011r. obchodziliśmy w naszej placówce wielkie 
święto - Dzień Matki. Wszystkie dzieci z wielkim zapałem przy-
gotowywały się, aby uświetnić tę uroczystość. Mamy przybyły 
bardzo licznie, przywitaliśmy je pięknymi piosenkami oraz 
wierszami. Zaproszonym gościom najbardziej podobała się gra 

na instrumentach oraz występ najmłodszej grupy dzieci pt. ,,Głos 
koguta”. Następnie zagraliśmy naszym kochanym mamom sto lat 
na tubach. Bardzo miłym akcentem Dnia Matki był film, w którym 
nasi wychowankowie wypowiadali się na temat: za co kocham 
swoją mamę.

Na zakończenie posypały się kwiaty, upominki oraz całusy dla 
mam. U niejednej mamy ze wzruszenia zakręciła się łza w oku. 
Wspólnie ucztowaliśmy przy kawie i wspaniałym torcie, przygo-
towanym specjalnie na tę okoliczność.

Całe spotkanie uświetniła obecność na Mszy św., którą w naszej 
intencji odprawił ks. Marek Wera. Mamy nadzieję, że nasze spo-
tkanie głęboko zapadło w pamięci naszych mam.

Dziękujemy wolontariuszom z Zespołu Szkół w Kamienicy 
Królewskiej za pomoc w organizacji spotkania z okazji Dnia 
Matki.

Maria Klajn, Marzena Grzenkowicz
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W tym roku do kalendarza imprez odbywających się w Ośrodku 
Rewalidacyjno–Wychowawczym w Szklanej został wpisany „Festyn 
Rodzinny”. Celem spotkania, które odbyło się dnia 2 czerwca, była 
integracja rodzin wychowanków, pracowników placówki oraz osób 
zaprzyjaźnionych z ORW.

Tego dnia sprzyjała nam zarówno pogoda jak i dopisywały dobre 
humory. Wśród wielu atrakcji każdy znalazł coś dla siebie. Dla 
osób o mocnych nerwach pokaz swoich umiejętności dał „połykacz 
ognia”, dzieci świetnie bawiły się podczas występów iluzjonisty, 
który swoimi magicznymi sztuczkami wprawiał nas w zdumienie. 
Młodzieży szczególnie spodobały się występy zespołów tanecznych: 

Dnia 7 czerwca w Ośrodku Rewalidacyjno-Wy-
chowawczym w Szklanej odbyło się spotkanie 
integracyjne, w którym uczestniczyli nasi rówie-
śnicy z ośrodków takich jak: Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Sierakowicach, 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
w Jezierniku oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszczu 
Gdańskim.

Tego dnia zostały wręczone nagrody z racji roz-
strzygnięcia konkursu plastycznego pt. „Za co ko-
cham swoją mamę?”. Komisja konkursowa wyłoniła 
następujących laureatów:
kategoria wiekowa 5-10 lat:

I miejsce – Alicja Kieruj,
II miejsce – Dominik Hinc,
III miejsce – Julia Szymanowska,
Wyróżnienia: Anna Kostuch i Łukasz Tarachała;

Kategoria wiekowa 11-24 lata:
I miejsce – Mariusz Śpiewak,
II miejsce Maciej Krefta,
III miejsce – Zuzanna Frankowska,
Wyróżnienia: Iza Stępniak i Daria Włodarczyk.
Poza kategoriami wyróżnienia otrzymali: Michał 

Krakowski, Oliwia Henrych i Marcin Maszota.
Nagrody dla dzieci ufundowali założyciele Funda-

cji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech 
Dziecka”, natomiast wręczała je przewodnicząca Rady 
Fundatorów - pani Teresa Woźniak.

Nasze dzieci przygotowały dla zgromadzonych 
gości część artystyczną, natomiast potem udaliśmy 
się do ogrodu, gdzie czekały na wszystkich konkursy 

z nagrodami, duża zjeżdżalnia „Smok”, plac zabaw „Małpka” oraz przejażdżki 
quadem. Nie zabrakło również pysznego poczęstunku w formie grilla i słodkości 
dla dzieci. Całość imprezy uświetniła doskonała muzyka i fantastyczna pogoda. 
Wszyscy bawiliśmy się wyśmienicie, a  dzieci były zadowolone i wróciły do 
domu w dobrych nastrojach.

Bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc, jaką zaoferowali wolontariusze z Zespołu 
Szkół w Kamienicy Królewskiej, którzy pomagali nam w prowadzeniu konkur-
sów. W ramach współpracy uczniowie tej szkoły, pod opieką pani Dominiki 
Formela oraz pana Bartłomieja Leszk, przychodzą nam z pomocą w organizacji 
różnych uroczystości.

Edyta Treder

Spotkanie integracyjne w ORW w Szklanej

I Festyn rodzinny w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym w Szklanej
„Black Dance” oraz „Iskierek”. Całość spotkania umilała swoim gra-
niem orkiestra „Cybulowo”, która w swoim repertuarze ma zarówno 
tradycyjne pieśni kaszubskie jak i muzykę nowoczesną. Każdy 
uczestnik spotkania mógł spróbować swoich sił w konkurencjach 
sportowych. Podczas festynu wszyscy wychowankowie placówki 
otrzymali także prezenty z okazji Dnia Dziecka, które ufundowali 
Państwo Teresa i Kazimierz Woźniakowie ze Szklanej.

Zabawa w czasie festynu tak bardzo spodobała się wszystkim 
w nim uczestniczącym, iż z całą pewnością za rok spotkamy się 
znowu na II Festynie Rodzinnym w ORW w Szklanej.

Aleksandra Gdaniec
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V Festyn Rodzinny w Mojuszu
Szkoła w każdym środowisku pełni ważną rolę. Ta rola jest 
inna w mieście, a inna w środowisku wiejskim, gdzie jest ona 
często jedynym ośrodkiem kulturotwórczym. O roli edukacyjnej 
i wychowawczo-opiekuńczej nie trzeba chyba wspominać, bo to 
rzecz oczywista, ale szkoła ma też inną rolę do spełnienia. Nie 
jest ona bowiem środowiskiem zamkniętym, powinna prowadzić 
działalność integrującą społeczność szkolną i środowisko. Takiej 
integracji służą spotkania z okazji Dnia Matki, Dnia Seniora, które 
mają już ustaloną markę i cieszą się coraz większą popularnością. 
Temu celowi służą też organizowane od pięciu już lat, w niedzielne 
popołudnia przy szkole w Mojuszu, Festyny Rodzinne. Spotykamy 
się wspólnie: nauczyciele, rodzice z dziećmi, ich rodziny, bliscy, 
sąsiedzi, mieszkańcy wsi na co dzień nie związani ze szkołą, słowem 
wszyscy, którzy chcą wspólnie miło spędzić czas.

W tym roku program przedstawiał się (jak zwykle zresztą) 
atrakcyjnie. Na pięknej, całkowicie profesjonalnej scenie, gości 
powitała dyrektor Danuta Pioch, która jest nie do zastąpienia 
w roli konferansjera.

Część rozrywkową rozpoczęły siostry Rybakowskie z Chmielna, 
piękne i muzykalne dziewczyny. Wystąpiły w najlepszych hitach 
nieistniejącego już, ale ciągle popularnego zespołu ABBA. Pu-
bliczność podśpiewywała z nimi piosenki: „Fernando”, „Chiquitita” 
i największy przebój „Waterloo”. Zwłaszcza męska część widowni 
była poruszona koncertem śpiewających bliźniaczek.

Po zakończeniu tego występu, rozpoczęły się sportowe zmagania. 
Były to zabawne konkurencje przygotowane przez nauczyciela 
wychowania fizycznego Piotra Pawłowskiego. Dzieci brały udział 
w jeździe rowerem na czas (kto szybciej oraz kto wolniej), panowie 
i panie stanęły do grupowych zmagań - chodzenia na zbiorowych 
nartach. Nie jest to prosta konkurencja – wymaga bardzo dobrego 
zgrania drużyny. Panie zrobiły to znakomicie, pokonując panów. 
Sporo śmiechu i duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudził kon-
kurs przewracania plastikowych butelek przy pomocy przywiązanej 
do kija innej butelki wypełnionej wodą.

Dużą atrakcją, zwłaszcza dla dzieci , była możliwość przejażdżki 
prawdziwym wozem strażackim. Pan Marek Tryba odbył kilka 
kursów z zachwyconymi maluchami.

Kolejne występy to rewelacyjna grupa taneczna „Perełki” z Leźna 
pod kierunkiem pani Ireny Stopy. Nazwa w pełni zasłużona, bo 
każdy taniec był prawdziwą perełką. Piękne stroje współgrały 
z charakterem każdego tańca. Osobiście zachwyciłam się lekkością 
wykonania tańca celtyckiego.

Zupełnie inny charakter miały tańce zaprezentowane przez gru-
pę taneczną „Black Dance” z sierakowickiego GOK-u pod opieką 
instruktorki Edyty Gawin. Ta sympatyczna grupa tańczy tańce 

współczesne, np. hip-hop. Cieszyliśmy się ich występem również 
dlatego, że mogliśmy oklaskiwać nasze dwie uczennice - Zuzię 
Młyńską i Kingę Gruchała-Węsierską - tańczące w tej grupie.

Sporo dziewcząt chciało spróbować prawdziwego występu z mi-
krofonem w konkursie karaoke (fachowego nagłośnienia, obsługi-
wanego przez p.Gliszczyńskiego użyczył nam sierakowicki GOK, za 
co pani Dyrektor Irenie Kulwikowskiej serdecznie dziękujemy).

Przez cały czas trwania festynu działała loteria fantowa (każ-
dy los wygrywał). Można też było wypić kawę lub herbatę oraz 
zjeść gofra. Ostatnim punktem, kończącym festyn, były zmagania 
taneczne par wybranych spośród publiczności.

Choć pogoda nam nieco zepsuła szyki, dobry humor nie opusz-
czał widowni.

W życiu codziennym często brakuje nam czasu na wspólną za-
bawę czy choćby spacer. Festyn Rodzinny to doskonały bodziec do 
wspólnych działań. Ważny jest czas poświęcony dzieciom, rodzinie, 
ważna jest chęć uczestnictwa w zabawie i umiejętność traktowania 
festynu jako swoistego sposobu na integrację i relaks, gdzie nie ma 
wygranych i przegranych, lepszych i gorszych, słabszych i moc-
niejszych, jest za to wiele zabawy, śmiechu i możliwość aktywnego 
odpoczynku z najbliższymi wśród znajomych, życzliwych ludzi.

Pragnę w imieniu wszystkich bawiących się tego dnia na Festynie 
w Mojuszu serdecznie podziękować tym, bez których ta impreza 
nie byłaby tak udana.

Bożena Obel

Panowie świetnie się bawili w czasie zmagań na wspólnych nartach

Śliczne jak z obrazka siostry Rybakowskie w roli ABBY

Loteria fantowa cieszyła się wielkim powodzeniem
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Podziękowanie

Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Mojuszu składa 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy dzięki hojności, 
ofiarności i świadczonej pomocy przyczynili się do uświet-
nienia organizowanego przy naszej szkole już po raz piąty 
Festynu Rodzinnego.

Dziękujemy: Panu Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy Siera-
kowice, Starostwu Powiatowemu w Kartuzach, Starostwu Powia-
towemu w Kościerzynie, Pani Irenie Kulwikowskiej – Dyrektor 
GOK-u, Panu Józefowi Grzenkowiczowi – Prezesowi Firmy Oktan, 
Firmie Handlowej „Brzescy” z Sierakowic, Firmie „Algida”, Firmie 
Przetwórstwo Mięsne „Lis”, Piekarni „Graham”, Firmie Handlowej 

„Adaś”, osobom prywatnym: Wiesławie Młyńskiej, Emilii Gruchała 
-Węsierskiej, Ninie Gronowskiej, Teresie Tryk, Mirosławowi Obel, 
Witoldowi Dejk, Teresie i Markowi Tryba, Janinie Młyńskiej.

Wielkie dzięki za wasze wsparcie i wszelką pomoc.
W imieniu społeczności szkolnej
                                      dyrektor Danuta Pioch

Rada Szkoły Podstawowej im. F. Ceynowy w Sierakowicach 
dziękuje wszystkim rodzicom, nauczycielom i uczniom, 
którzy pomogli w organizacji IV Festynu Rodzinnego. 

Lista sponsorów nie jest kompletna, 
ale dziękujemy właścicielom firm i sklepów: 

„Ekspert”, „Ribena”, „Lis”, „Królewiczanka”, 
„Elwoz”, „Foto MAG”, „Albik”, „Libra”, „Bergamo”, 
„Ala”, „1001 drobiazgów”, „Jubiler”, „Aris”, 
„Oliwka”, „W&D Trafika”, „Apteka Kosmy i Damiana”, 
„As”, „Iza Fitness”, „MG” (Mirosław Gilmajster), 
„Drogeria” (E.J. Grzenkowicz), księgarnia (F. Fryt), 
piekarnia (A. Piotrowski). Dziękujemy również: 
H. Theus, G. Bojanowskiej, A. Grzenkowiczowi, 
M. Gilmajster, M. Skrzypkowskiemu, 
P. Mrozewskiemu, L. Malek, M. Dawidowskiej, 
J. Woelke, E. Sütö oraz paniom J. Naczk, J. Lis, 
M. Trowskiej, D. Ramczyk, G. Itrych i K. Gruchała 
za pyszne ciasta.

Szanowni Państwo,
Z wielką radością zapraszam Państwa do uczestnic-
twa w pierwszej edycji Letniego Festiwalu Muzyki 
Kameralnej – Sierakowice 2011. Mam nadzieję, że 
organizowany przez Stowarzyszenie Chóralne 
DISCANTUS festiwal stanie się doskonałym uzu-
pełnieniem wakacyjnej oferty kulturalnej gminy 
Sierakowice. Nasz festiwal to propozycja cyklu kon-
certów, które odbywać się będą w cztery ostatnie 
niedzielne wieczory miesiąca lipca 2011 roku.

I Letni Festiwal zainauguruje „gospodarz” – Chór 
Kameralny DISCANTUS, który w bieżącym roku ob-
chodzi swój jubileusz pięciolecia działalności. W ra-
mach uroczystego koncertu, chór w gowidlińskim 
kościele zaprezentuje się w repertuarze religijnym 
i świeckim różnych epok. Podczas kolejnego wieczo-
ru będziemy mogli usłyszeć znakomitą poznańską 
sopranistkę – Marzenę Michałowską, której przy 
organach towarzyszyć będzie Maciej Bolewski, zaś 24 
lipca 2011 przy kontuarze organów kościoła Świętego 
Marcina w Sierakowicach zasiądzie Maciej Zakrzew-
ski. W wykonaniu tego młodego, uznanego muzyka 
usłyszeć będzie można utwory organowe począwszy 
od czołowego reprezentanta baroku – Jana Sebastia-
na Bacha na kompozycjach współczesnych twórców 
kończąc. Na festiwalowy finał pragniemy Państwa za-
prosić do odrestaurowanego – zabytkowego kościoła 
Św. Marcina w Sierakowicach, gdzie wystąpią goście 
specjalni – zespół śpiewaków specjalizujących się 
w wykonawstwie muzyki baroku – Cantores Viridi-
montani. Żywię nadzieję, iż występ tego znakomitego 
zielonogórskiego Zespołu kierowanego przez Jerzego 
Markiewicza z pewnością na długo pozostanie w pa-
mięci festiwalowej publiczności.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
osobom, które swą ofiarną pracą przyczyniły się 
do organizacji festiwalu. Słowa podziękowania za 
finansowe wsparcie kieruje na ręce władz samo-
rządowych: gminnych i powiatowych i naszych 
sponsorów.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym 
program festiwalowym

dr Sławomir Bronk
dyrektor artystyczny festiwalu

Zapraszamy na Festiwal Muzyki Kameralnej
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Miniony rok szkolny dla niespełna trzystu uczniów 
minął pod znakiem „Niezwykłych przygód z kropelką 
wody”. Taki tytuł nosił bowiem projekt edukacji eko-
logicznej realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji, a współfinansowany przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W projekcie 
uczestniczyli uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych w Sierakowicach i Su-
lęczynie oraz Koło Młodych Badaczy z podstawówki w Tuchlinie.

Projekt realizowano na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno położonych na 
obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Do głównych walorów naturalnych gmin, a jed-
nocześnie obszarów cennych przyrodniczo w skali 
całego województwa pomorskiego, należą liczne je-
ziora o charakterze polodowcowym, które powodują, 
iż pod względem zajmowanej powierzchni teren obu 
gmin należy do obszarów o największej jeziorności 
w skali całego województwa. Szczególne znaczenie 
mają liczne jeziora lobeliowe o dużych potencjałach 
florystycznych i retencji wody. Do największych jezior 
na terenie objętym projektem należą jeziora: Mausz 
(384 ha), Gowidlińskie (401 ha), Kamienickie (138 ha), 
Węgorzyno (162,4 ha). Teren gmin objęty jest licznymi 
formami prawnej ochrony przyrody, z których do 
najważniejszych należą: Kaszubski Park Krajobrazo-
wy obejmujący południowo–wschodnią część gminy 
Sierakowice wraz z otuliną Parku obejmującą także 
teren gminy Sulęczyno, Gowidliński Obszar Chro-
nionego Krajobrazu obejmujący większą część gminy Sulęczyno oraz fragment 
gminy Sierakowice, liczne rezerwaty przyrody, pomniki przyrody oraz zespoły 
przyrodniczo – krajobrazowe. Tereny te są objęte także ochroną wynikającą z ich 
przynależności do obszarów sieci Natura 2000.

Głównym bogactwem naturalnym obszaru gmin Sierakowice i Sulęczyno są 
zatem jeziora, które wymagają szczególnej ochrony i zachowania w stanie nie-
zmienionym dla przyszłych pokoleń. Jeziora pełnią bardzo ważną rolę w całym 
ekosystemie odgrywając ogromne znaczenie w obiegu wody, jej retencjonowaniu, 
oczyszczaniu oraz bytowaniu świata roślin i zwierząt. Jednocześnie sytuacja ta 
powoduje, iż stan tych jezior ma bardzo duży wpływ na cały ekosystem, nie tylko 
obu gmin, ale całego regionu. Zdecydowana większość jezior ma bowiem charakter 

jezior przepływowych, których wody 
płynące zasilają dwie główne rzeki 
regionu: Słupię i Łupawę, i które jed-
nocześnie stanowią jedne z najważ-
niejszych rzek przymorza na terenie 
województwa pomorskiego.

Najnowsze dostępne wyniki badań 
dotyczące stanu wód największych 
jezior na terenie gmin Sierakowice 
i Sulęczyno prowadzonych przez WIOŚ 
w Gdańsku wskazują, iż ich stan jest 
niezadowalający, a największe jeziora 
należą do II-III klasy czystości. Jest to 
spowodowane niedorozwojem pod-
stawowej infrastruktury technicznej, 
intensywnym zagospodarowaniem 
– zwłaszcza jezior największych oraz 
niską świadomością i wiedzą mieszkań-
ców dotyczącą potrzeby ochrony wód 
powierzchniowych.

Problem dotyczący kwestii infrastrukturalnych 
jest obecnie sukcesywnie rozwiązywany, a jednym 
z głównych działań jakie mają zmierzać do poprawy 
sytuacji w tym zakresie jest realizacja inwestycji pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej zlewni 
rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice” współ-
finansowanej ze środków Unii Europejskiej i obejmu-
jącej teren obu gmin. Jednakże prowadzenie samych 
tylko i wyłączenie działań infrastrukturalnych nie jest 
wystarczające, aby rozwiązać problem związany z czy-
stością i jakością wód. Działania tego typu bez poparcia 
ich projektami informacyjno-szkoleniowymi, które 
podnoszą wiedzę oraz świadomość mieszkańców w za-
kresie ochrony wód nie przynoszą bowiem w pełni 
zakładanych efektów. Mieszkańcom należy uświadomić, 
jak ważna z punktu widzenia zarówno ochrony przy-
rody jak i ich warunków bytowych jest ochrona wód. 
Jednocześnie należy wskazać najważniejsze działania 
jakie mogą podejmować na co dzień, aby zminimali-

zować wpływ działalności 
antropogenicznej na stan 
i jakość wód jeziornych. 
Obecne zanieczyszcze-
nia wód w jeziorach na 
terenie obu gmin wyni-
kają przede wszystkim 
z działalności człowieka 
i obejmują takie kwestie 
jak: nadmierne zużycie 
wody przez mieszkańców, 
pozbywanie się ścieków 
w stanie surowym bez-
pośrednio do środowiska, 
niekorzystny wpływ go-
spodarki rolnej na jakość 

wód powierzchniowych, wykorzystanie zasobów 
wodnych na cele rekreacji i turystyki bez dbałości 
o czystość jezior i ich otoczenie.

Celem projektu „Niezwykłe przygody z kropelką 
wody” było przeprowadzenie kampanii edukacyjno–
informacyjnej dotyczącej ochrony zasobów wodnych. 
Wybrana grupa docelowa, czyli uczniowie klas I-III 
szkół podstawowych, pozwala na utrwalenie od naj-
młodszych lat wśród dzieci postaw proekologicznych 
związanych z ochroną zasobów wodnych regionu, 
która będzie następnie owocowała w przyszłości. 
Jednocześnie dotarcie do tej grupy osób pozwoli za 
ich pośrednictwem dotrzeć także do starszej części 
społeczeństwa (rodziców, rodzin, sąsiadów i naj-
bliższego środowiska) i objąć rezultatami projektu 
znacznie szerszą grupę osób.

W ramach projektu zrealizowano zajęcia warsz-
tatowe dla nauczycieli i zajęcia edukacyjne dla 
uczniów. Dzieci uczestniczyły także w „Spotkaniu 
z Kropelką Wody”, czyli zajęciach sportowo-konkur-
sowych weryfikujących zdobytą przez nich wiedzę. 
Dla uczestników tych spotkań firma Lonza Nata sp. 
z o.o. z Borkowa ufundowała wodę. Zorganizowano 
także konkurs plastyczny „Woda w naszym życiu” 
oraz wystawę i promocję edukacji ekologicznej 
wśród mieszkańców i turystów w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Sierakowicach. Dodatkowo nagrodzeni 
uczestnicy projektu wyjechali na zajęcia edukacyjne 
w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” w Słupsku.

Oprac. A.K.
Foto: PWiK
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Zakładanie oczek wodnych
Założenie własnego oczka wodnego może nam sprawić wiele radości, oraz sa-
tysfakcji, jednak by pozostawało ono długo powodem do dumy, a nie zmartwień 
i żalu ze zmarnowanej pracy należy przestrzegać kilka podstawowych zasad:

- należy dostarczyć do starostwa powiatowego wniosek zgłoszeniowy o budowie 
zbiornika wodnego o powierzchni do 30 m2 wraz ze szkicem oczka na mapce 
ewidencyjnej działki; wiosek ten nie podlega żadnym dodatkowym opłatom;

- starannie wybrać miejsce, najlepiej w połowie zacienione, w najniżej poło-
żonej części działki;

- planując wielkość oczka pamiętać, że im zrobimy je większe, tym łatwiej nam 
będzie zachować równowagę w ekosystemie wodnym;

- zaplanować różną głębokość od 30 cm do min 160 cm (mogą to być schody, 
półki) – umożliwia to posadzenie specyficznych dla danego zanurzenia gatunków 
roślin i stworzenie stref bytowania dla traszek, żab i wylęgu ryb.

Przed rozpoczęciem kopania oczka należy wyznaczyć jego zarys sznurkiem, 
pamiętając o schodach stopniujących głębokość wody. Należy przewidzieć co 
najmniej trzy poziomy. Następnie wymierzyć odpowiednią ilość folii ogrodniczej 
(nie budowlanej) z uwzględnieniem nierówności terenu, oraz zachowaniem co 
najmniej metrowego zapasu. Należy pamiętać, że folia im grubsza tym lepsza. 
Folie należy ułożyć w wykopie po uprzednim 
dokładnym wybraniu kamieni, oraz zanieczysz-
czeń które mogą spowodować jej przebicie. Folię 
układamy tak by ściśle przylegała do uskoków 
i nierówności, natomiast brzegi folii zagiąć pod 
usypanym niskim wałem. Brzegi można ułożyć 
kamieniami, płytami chodnikowymi, a między nimi 
posadzić tojeść płożącą, która zakryje brzydką 
folię. Dno zbiornika przykryć 4 cm warstwą żwiru, w późniejszym okresie będzie 
to miejsce bytowania szczeżui (małże), które w znacznym stopniu filtrują wodę 
z zanieczyszczeń organicznych.

Rośliny na pułkach sadzimy w koszach ogrod-
niczych tak, by w przyszłości mogły się rozrastać. 
W zależności od zanurzenia rośliny sadzimy 
strefowo.

Amfifity – rośliny przystosowane do życia zarów-
no do życia na lądzie, jak i płytkiej wodzie: babka 
wodna, czermień błotna, rdest ziemnowodny, 
niezapominajka błotna, irys.

Helofity – rośliny zakorzenione w dnie, a wy-
rastające ponad wodę: turzyce, trzcina pospolita 
(należy pamiętać, że te dwa gatunki roślin mogą 
swoimi korzeniami przedziurawiać folię), tatarak 
zwyczajny, strzałka wodna.

Nimfeidy – rośliny zakorzenione w dnie, o li-
ściach pływających: grążel żółty, grzybień biały, 
rdestnica pływająca.

Pleuston – rośli-
ny nie związane z 
dnem swobodnie 
unoszące się powierzchni wody: różne gatunki rzę-
sy, salwinia pływająca, żabiściek pływający.

Dodatkowo na 
dnie oczka wodne-
go można posadzić 
moczarkę kanadyj-
ską.

Gotowe oczko zalewamy wodą i zostawiamy 
na kilka dni dając roślinom czas na rozpoczęcie 
wegetacji. Po tym czasie wpuszczamy ryby. Do-
brze jest zacząć od kolorowych karasi, gdyż nie mają wysokich wymagań co do 
natlenienia i czystości zbiornika wodnego. Po trzech tygodniach od przygoto-
wania oczka wodnego można przystąpić do zarybiania bardziej wymagającymi 
gatunkami ryb.

Włodzimierz Jerzy Siemieniuk
Referat Rolnictwa pok. 108 U.G. w Sierakowicach

Praca i stres
Rozmowa z Mirosławem Chabrem, 
specjalistą z dziedziny bezpieczeństwa 
i higieny pracy

Trwa sezon urlopowy. Wszyscy marzymy 
o wypoczynku i o tym aby odreagować stres, 
który towarzyszy nam w pracy. Czy stres to 
nieodłączny element pracy zawodowej?

Trudna sytuacja na rynku pracy powoduje to, że pra-
codawcy stawiają coraz wyższe wymagania swoim 
pracownikom, oczekują od nich coraz więcej zaanga-
żowania i dyspozycyjności za średnie lub niewielkie 
pieniądze. Każdy pracodawca oczekuje, aby jego pra-
cownik był obowiązkowy, odpowiedzialny, twórczy, 
kreatywny, przedsiębiorczy, bezwzględnie lojalny, 
logicznie myślący, reprezentacyjny i posiadał jeszcze 
wiele innych cech pozytywnych. Różnica w oczeki-
waniach pracodawcy a możliwościach pracownika 
powodują sytuacje, które mogą być stresogenne dla 
pracownika, rzadziej dla pracodawcy.

Stres jest dzisiaj wszechobecny. Gdy ktoś źle się 
czuje, to upatruje to w stresie. Mówimy o stresie 
w znaczeniu negatywnym, jako o skutkach trudnej 
sytuacji. Stres tym czasem jest neutralny. Wyróżnia 
się stres pozytywny lub motywujący. Np. chłopak 
oczekując na wizytę dziewczyny - posprząta pokój, 
poukłada skarpetki, powiesi do szafy spodnie i po-
stara się o miłą atmosferę. Taki stres mobilizuje do 
dobrych spraw. Mówiąc jednak o stresie, myślimy 
o tym drugim rodzaju stresu - o stresie negatywnym, 
demotywującym. Ten stres, jeżeli trwa zbyt długo 
powoduje negatywne konsekwencje zawodowe, 
społeczne i zdrowotne.

Stres pozytywny. Jeżeli przełożony postawi 
przed pracownikiem zadanie, z którego on może się 
wywiązać, ma ku temu kwalifikacje, to stres ustępuje, 
a w jego miejsce powstaje satysfakcja, zadowolenie, 
może aprobata szefa i uznanie kolegów. Pracow-
nik zyskuje nowe doświadczenie, zwiększa wiedzę 
i zdolność radzenia sobie w podobnych sytuacjach. 
Wykonana praca staje się źródłem sukcesu i zado-
wolenia. Taki stres przyczynia się do rozwoju firmy 
i pracownika, i jest jak najbardziej pożądany.

Stres negatywny. Pojawia się wówczas gdy 
przełożeni stawiają  wymagania przekraczające 
zdolności i możliwości pracownika, gdy pracownik 
ma brak wiedzy i umiejętności do wykonania tego 
zadania. Stres w takich sytuacjach pojawia się często 
i trwa długo. Jego przejawy to zmęczenie, bóle gło-
wy, podirytowanie, złość. Być może nawet pojawiają 
się jawne lub ukryte konflikty. Z czasem występuje 
zniechęcenie, brak nadziei na zmianę, bezradność 
i smutek. Traci się zaufanie do siebie, do przełożo-
nych i współpracowników. Odczuwa się niechęć do 
działania i jakichkolwiek zmian. To najgorszy i często 
spotykany scenariusz.

Co dzieje się z osobą w sytuacjach stresu?
W sytuacji stresu w organizmie człowieka zachodzą 
zmiany, które określa się mianem reakcji stresowej. 
W sytuacji stresowej zwiększa się wydzielanie hormo-
nów, przyśpiesza bicie serca, pogłębia się i przyśpiesza 
oddech, zwiększa się napięcie mięśni, wzrasta ciśnienie 
krwi, zmniejsza wrażliwość na ból, wzrasta wydolność 
i siła fizyczna. W stresie odczuwa się silne emocje 
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☞

takie jak strach, złość lub gniew. Występują trudności 
z koncentracją. Ne zwraca się uwagi na otoczenie. Czło-
wiek jest pobudzony, niecierpliwy, odczuwa przymus 
działania, może zachowywać się agresywnie.

Trzy fazy reakcji stresowych. Faza mobilizacji 
– w tej fazie pracownik przygotowuje się do zmagania 
się ze stawianymi wymogami. W organizmie zacho-
dzą zmiany opisane wyżej. Faza aktywności. – jest to 
faza zmagania się z wymogami. Faza wyczerpania 
– faza końcowa, energia zostaje wyczerpana i osoba 
nie jest w stanie radzić sobie z wymaganiami. Powrót 
do aktywności możliwy jest po okresie wypoczynku 
i regeneracji sił, na przykład po dłuższym urlopie.

Stres a choroby.
Poważne zmiany w stanie zdrowia nie pojawiają się 
od razu. Stan chronicznego stresu, ciągłego napięcia 
może prowadzić do wyczerpania fizycznego i psy-
chicznego. Pojawiają się bóle mięśni karku, barków, 
kręgosłupa, owrzodzenie układu pokarmowego, 
obniżenie odporności organizmu i infekcje. Dłużej 
trwający stres wywołuje nadciśnienie tętnicze, udar 
mózgu, chorobę wieńcową, zawał mięśnia sercowego, 
depresje, nerwice, choroby nerwowe, alkoholizm, 
lekomanię lub stosowanie innych środków odu-
rzających w celu obniżenia napięcia mięśniowego. 
Pacjent zaczyna chodzić do lekarzy, którzy leczą 
poszczególne objawy stresu a nie sam stres. Z tego 
powodu rzeczywiste powody stresu w pracy mogą 
długo pozostawać niezauważone.

Jakie są przyczyny stresu?
Przyczyn jest wiele - gdy pracy jest zbyt dużo, gdy 
praca jest zbyt trudna i monotonna, gdy nie ma się 
wpływu na swoją pracę, gdy nie wie się za co się od-
powiada, gdy praca nie pozwala na realizację innych 
obowiązków lub potrzeb, gdy przełożeni i współ-
pracownicy nie udzielają pomocy, gdy w pracy jest 
niebezpiecznie, gdy nie ma się satysfakcji z pracy, gdy 
pracodawca nie docenia pracownika i źle go wyna-
gradza, gdy nie stosuje zachęt motywacyjnych.

Co można zrobić aby lepiej radzić sobie ze 
stresem w pracy?

Po pierwsze należy poznać przyczyny własnego 
stresu oraz zastanowić się jak je usunąć. Następnie 
należy szczerze porozmawiać z przełożonym lub pra-
codawcą. Mądry pracodawca zawsze będzie chciał 
porozmawiać o tym z pracownikiem. Wskazane jest 
podnoszenie swoich kwalifikacji, organizacja pracy, 
wypoczynku, ustalenie ram czasowych swojej pracy, 
ustawiczny rozwój i szkolenie zawodowe, zmiana 
podejścia do stresujących sytuacji.

Kilka rad na przyszłość.
Rozwijaj swoje zainteresowania, podnoś kwalifikacje 
zawodowe podejmuj wyzwania i rozglądaj się po 
runku pracy. Obecne miejsce pracy nie jest jedynym, 
w którym możesz pracować. Jeżeli potrzebujesz - po-
proś o opinię lekarza, psychologa lub doradcę zawo-
dowego z najbliższej poradni. Jeśli pomimo tych rad 
odczuwasz wysoki poziom stresu wywołanego pracą, 
rozważ zmianę zakresu obowiązków, zajmowanego 
stanowiska, miejsca pracy lub zawodu.

Pamiętaj, że twoje zdrowie jest ważniejsze niż naj-
ważniejsza nawet praca. Zdrowie będzie ci potrzebne 
jeszcze przez wiele lat, także po zakończeniu kariery 
zawodowej.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Maria Karolak

Sprawdź czy twoje picie 
jest bezpieczne?

Ta informacja jest niezbędna do wykonania poniżej zamieszczonego testu.
Piwo, wino, wódka zawierają ten sam alkohol tylko w różnych stężeniach.

1 porcja standardowa to ok. 10 g czystego alkoholu etylowego czyli:

 szklanka 250 ml lampka 100 ml kieliszek 30 ml
 piwa 5%  wina 12% wódki 40%

Do sprawdzenia, na ile ryzykowny (lub bezpieczny) jest aktualny model 
spożywania przez ciebie alkoholu, może okazać się pomocny poniższy test.

Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu

Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz 
ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina, wódki) 
na porcje standardowe wg podanego wyżej schematu. Zanotuj liczbę punktów! 
Tylko szczere wypełnienie testu ma sens.

1. Jak często pijesz napoje zawierające 
alkohol?

(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) 2 do 4 razy w miesiącu
(3) 2 do 3 razy w tygodniu
(4) 4 razy w tygodniu lub częściej

2. Ile porcji standardowych zawie-
rających alkohol wypijesz w trakcie 
typowego dnia picia?

(0) 1-2 porcje
(1) 3-4 porcje
(2) 5-6 porcji
(3) 7,8 lub 9 porcji
(4) 10 lub więcej

3. Jak często wypijasz 6 lub więcej 
porcji podczas jednej okazji?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu 
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

4. Jak często w ciągu ostatniego roku 
stwierdziłeś/aś, że nie może zaprzestać 
picia po jego rozpoczęciu?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

5. Jak często w ciągu ostatniego roku 
zdarzyło Ci się z powodu picia al-
koholu zrobić coś niewłaściwego, co 
naruszyłoby normy i zwyczaje przyjęte 
w Twoim środowisku?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

6. Jak często w ciągu ostatniego roku 
musiałeś/aś się rano napić, aby móc 
dojść do siebie po „dużym piciu” z po-
przedniego dnia?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

7. Jak często w ciągu ostatniego roku 
doświadczyłeś/aś poczucia winy lub 
wyrzuty sumienia po wypiciu alko-
holu?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

8. Jak często w czasie ostatniego roku 
nie byłeś/aś w stanie z powodu picia 

= =
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przypomnieć sobie co wydarzyło się 
poprzedniego wieczoru?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

9. Czy zdarzyło się, że Ty lub jakaś 
inna osoba doznała urazu w wyniku 
Twojego picia?

(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku

10. Czy zdarzyło się, że krewny, przy-
jaciel, pracodawca, pomoc społeczna, 
policjant albo lekarz interesowali się 
Twoim piciem lub sugerowali jego 
ograniczenie?

(0) nie 
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku

Uczciwie dodaj wszystkie punkty 
i znajdź siebie, w którejś z niżej poda-
nych kategorii.

PONIŻEJ 7 PUNKTÓW
Jeśli jesteś pewien, że odpowiedziałeś 
poprawnie i szczerze na wszystkie 
pytania, możesz być spokojny. Twoje 
picie nie powinno skutkować proble-
mami ani dla Ciebie, ani dla innych, 
zwłaszcza jeśli w pytaniach 4, 5 i 6 
odpowiedziałeś „nigdy”.

Jeśli pijesz alkohol często, zachowaj 
co najmniej kilka dni abstynencji w ty-
godniu, najlepiej dzień po dniu.

Powstrzymaj się od picia w okresie 
ciąży, karmienia piersią, przyjmowa-
nia leków wchodzących w reakcje 
z alkoholem, kierowania pojazdami 
i w innych sytuacjach, gdyż picie nawet 
niewielkich ilości alkoholu pociąga za 
sobą ryzyko dla Ciebie lub innych.

Nie zwiększaj ilości i częstotliwości 
picia.

Nie namawiaj do picia tych, którzy 
nie piją.

OD 8 DO 15 PUNKTÓW 
Pijesz ryzykownie. Nawet jeśli nie 
odczuwasz jeszcze negatywnych skut-
ków picia, bądź pewien, że pojawią się 
one, jeśli nie zmienisz ilości i częstotli-
wości spożywania alkoholu.

Spróbuj ograniczyć picie alkoholu do 
poziomu niskiego ryzyka.

Świadomie kontroluj ilość i często-
tliwość spożywania napojów alkoho-
lowych.

Nie upijaj się.
Słuchaj informacji osób trzecich na 

temat swojego picia, zwłaszcza wtedy, 
gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę.

OD 16 DO 19 PUNKTÓW 
Pijesz szkodliwie – Twoje picie 

staje się powodem problemów ze zdro-
wiem, nauką, pracą, z innymi ludźmi.

Musisz ograniczyć picie zarówno 
jeśli chodzi o częstotliwość, jak i ilość 
spożywanego alkoholu.

Umów się z samym sobą na nie-
przekraczanie limitu picia o niskim 
poziomie ryzyka i staraj się dotrzymać 
obietnicy.

Pij wolniej. Wydłużaj czas picia każ-
dej porcji alkoholu.

Spożywaj alkohol z osobami, które 
piją mało. Unikaj miejsc i sytuacji, 
w których pijesz nadmiernie.

Gdy próby ograniczania picia nie 
przyniosły powodzenia przez kilka 
tygodni, nie zwlekaj z poszukaniem 
pomocy u specjalisty.

POWYŻEJ 20 PUNKTÓW
Prawdopodobnie jesteś uzależniony 
od alkoholu. Sprawdź to podejrzenie 
udając się do specjalistów pracujących 
w poradniach terapii uzależnienia od 
alkoholu. Listę poradni znajdziesz na 
stronie www.parpa.pl.

Nie warto odwlekać  konsultacji 
sprawdzając ponownie swoje możliwo-
ści ograniczenia picia.

Specjalista, lepiej niż ten test, zdia-
gnozuje Twój problem i udzieli ci po-
rady, jak go rozwiązać.

Pamiętaj – nie ma uniwersalnych 
kryteriów „bezpiecznego” picia. 
Indywidualne reakcje ludzi na al-
kohol powodują, że taka sama ilość 
alkoholu dla jednych będzie bez-
pieczna, dla innych może okazać 
się bardzo szkodliwa. Żadne limity 
nie dają gwarancji zabezpieczenia 
przed uzależnieniem.

☞

WCALE NIE POWINNI PIĆ ALKOHOLU:
• Młodzi ludzie – ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych.
• Kobiety w ciąży i matki karmiące – z powodu ryzyka uszkodzenia płodu i ne-
gatywnego wpływu na zdrowie dziecka.
• Osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem.
• Wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach wykluczających picie – kierujące 
pojazdami, w pracy, w szkole itp.
• Osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu.
• Uzależnieni od alkoholu.

Powiatowy konkurs 
„Śpiewam, bo umiem”
Już po raz dziesiąty w Szkole Podstawowej im. ks. 
Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach  odbył się 
powiatowy konkurs „Śpiewam, bo umiem”. Patronat ho-
norowy nad imprezą objął pan Wójt Tadeusz Kobiela.

W tym roku w konkursie udział wzięło 27 uczest-
ników z dwunastu szkół powiatu kartuskiego. Soliści 
przygotowali dwie piosenki, które niczym prawdziwi 
artyści wykonywali w obecności publiczności i za-
cnego Jury w składzie: Weronika Korthals - gość 
honorowy konkursu, wokalistka zespołu HA-DWA-O, 
uczestniczka programu „Bitwa na głosy”, laureatka 

„Szansy na sukces” i Kaszubskiego Idola; Joanna 
Brzoskowska - dyrygentka scholi Canticorum z pa-
rafii Zmartwychwstania Pańskiego z Kościerzyny; 
Katarzyna Brillowska –przedstawiciel firmy EUMA.

Jury oceniało dzieci w trzech kategoriach wieko-
wych, biorąc pod uwagę głównie predyspozycje wo-
kalne i wrażenie artystyczne uczestników. Werdykt 
przedstawia się następująco:

w kategorii kl. I-III:
I miejsce – Małgosia Mocarska z Banina,
II miejsce – Agata Matuszkiewicz z Sulęczyna,
III miejsce – Paulina Górlikowska z Lisich Jam.
Wyróżnienia – Albert Woelke i Zuzanna Myszk 
z Sierakowic

w kategorii klas IV-V:
I miejsce – Paulina Pajewska z Banina,
II miejsce – Dominika Płotka z Sierakowic,
III miejsce – Kamila Sychta z Gowidlina.

W kategorii klas VI soliści walczyli o nagrodę 
specjalną GRAND PRIX konkursu, która przyznana 
została Karolinie Bigus z Lisich Jam. Wyróżnienie 
otrzymała Arleta Barczyk z Borzestowa.

Dla laureatów przygotowano nagrody rzeczowe, 
a dla pozostałych uczestników upominki, które ufun-
dowali: Wójt Gminy Sierakowice, FHU „EUMA” z Ka-
mienicy Szlacheckiej, pan Piotr Stencel, pan Grzegorz 
Kotłowski, Biuro Rachunkowe Perfekt” z Sierakowic 
oraz sponsorzy anonimowi. Organizatorzy pragną po-
dziękować wszystkim ludziom dobrego serca, dzięki 
którym konkurs mógł się odbyć, a w szczególności 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sierakowicach za 
udostępnienie sprzętu nagłośniającego, wszystkim 
nauczycielom, dzieciom, Jury oraz pani Weronice, 
która dodatkowo swoją piosenką uświetniła galę kon-
kursową. Mamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się za 
rok, by znów podziwiać małych artystów z naszego 
rejonu i cieszyć się atmosferą konkursu.

Żanetta Penkowska
Foto: ze zbiorów szkoły
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Black Dance na Słowacji

Dnia 16 czerwca grupa taneczna Black Dance wyruszył na Festiwal Lalek Lu-
dowych „Krajowane Babiczki” na Słowację. Razem z nami pojechała Orkiestra 
Dęta z Sierakowic. Ten wyjazd był podsumowaniem pracowitego roku, który 
owocował wieloma sukcesami.

Wyruszyliśmy z Sierakowic o godz. 5.00 rano, a ok. godz. 22.30 dotarliśmy 
do Wielkiej Łomnicy gdzie zaraz po przyjeździe poszliśmy na pyszną kolacje 
do hotelu Agro.

Następnego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie. Po zjedzeniu posiłku w hotelu 
pojechaliśmy do pobliskiej szkoły, aby zatańczyć i zagrać. Tańce dziewczyn 
spotkały się z wielkim entuzjazmem ze strony miejscowej młodzieży.

Zaraz po występie wróciliśmy do ośrodka przebrać się i umyć, ponieważ zorga-
nizowano dla wszystkich zespołów „wieczorek zapoznawczy”. Na wieczorku każdy 
zaproszony zespół prezentował krótki układ, a potem uczył tego układu chętne 
osoby z innych zespołów. Nasze dziewczyny uczestniczyły we wszystkich możliwych 
konkurencjach i tańcach (nie bały się również grać w piłkę nożną z chłopakami). 
Jedna z tancerek Kasia Łęcka zaskoczyła wszystkich swoimi umiejętnościami.

Następnego dnia odbył się Międzynarodowy Festiwal Lalek Ludowych w Po-
pradzie. Każdy zespół uczestniczył w uroczystym korowodzie ulicami tego 
pięknego miasta. A były to zespoły z: Ukrainy, Polski, Armenii, Litwy, Słowacji, 
Gruzji. Nasze laki były przepiękne. Każda z dwóch lalek była ubrana w trady-
cyjny strój kaszubski. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt że te 
lalki niosły dwie „czarownice”. Gdy doszliśmy na plac wokół sceny, opiekunki 
pozwoliły nam się rozejść i pokupować pamiątki.

W niedzielę po pysznym śniadaniu poszliśmy do kościoła na mszę świętą. 
Nasza Orkiestra Dęta zagrała piękną pieśń „Oto jest dzień”, która wzruszyła 
zebranych w kościele wiernych. Resztę dnia wszyscy spędziliśmy w swoich 
ośrodkach. Trzeba dodać, że warunki mieszkalne mieliśmy bardzo dobre. Pokoje 
5-cio osobowe, wielki salon w którym wieczorami bawiliśmy się i tańczyliśmy 
wraz z orkiestrą, dostęp do Internetu. Poza tym na zewnątrz mieliśmy miejsce 
do gry w siatkówkę, unihokeja, i ławeczki z miejscem na grilla.

Ostatniego dnia zaraz po śniadaniu spakowani i gotowi wyruszyliśmy do domu. 
Było nam żal wyjeżdżać. Zwłaszcza dlatego że poznaliśmy nowych znajomych 
nie tylko ze Słowacji ale także z Ukrainy i innych państw.

Podczas jazdy każdy dobrze się bawił. Gdy dotarliśmy do Sierakowic nastąpiło 
kolejne smutne pożegnanie. Przez te parę dni nastąpiło coś, co wydawało się 
nieprawdopodobne – przyjaźń tancerek tańca nowoczesnego i muzyków z or-
kiestry dętej. Jak widać każdy rodzaj sztuki potrafi jednoczyć… Takiego typu 
wyjazdy łączą pokolenia.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu chcielibyśmy podziękować swoim opiekunom: Pani 
Basi z GOK-u, która zawsze była bardzo dobrze zorganizowana, Panu Mirkowi, 
który była takim „cichym” opiekunem a jednak bardzo ważnym, p. Edycie, która 
pomimo wszystkiego pojechała i dobrze się nami opiekowała, panu Hubertowi, 
który okazał się serdecznym i kochanym „wujkiem” oraz kierowcom. Ale szczegól-

ne podziękowania należą się p. Irenie Kulwikowskiej, 
dzięki której ten wyjazd w ogóle miał miejsce. Czuli-
śmy się bardzo docenieni tym wyjazdem i obiecujemy 
w przyszłym roku starać się jeszcze bardziej:)

Karina Hyriak

Sukcesy tancerek formacji Black Dance
Zakończenie roku szkolnego było bardzo pracowitym 
okresem dla tancerek formacji Black Dance z Siera-
kowic. W maju wystąpiły na dwóch wojewódzkich 
turniejach, gdzie zdobyły wyróżnienia. Na początku 
czerwca wzięły udział w Wojewódzkim Przeglądzie 
Form Rytmiczno-Tanecznych gdzie zdobyły nastę-
pujące lokaty:

Formacja BD (czarownice): I miejsce;
Formacja BD (hip-hop): III miejsce.
Duety:
Zielona i Kasynka: wyróżnienie;
Zielona i Paulina: wyróżnienie;
Kazióra i Martyna Łęcka: wyróżnienie.
Solo:
Kasia Łęcka hip-hop: I miejsce;
Kazióra (inaczej Kasia Łęcka) za współczesny: II 

miejsce;
Klaudia Jereczek – wyróżnienie;
Marta Gilmaister – wyróżnienie.
Poza tym dziewczęta gościnnie wystąpiły na Festy-

nach: w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym 
w Szklanej, w Przedszkolu Samorządowym w Siera-
kowicach oraz w Zespole Szkół w Tuchlinie.

Edyta Gawin
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Jan Paweł II – świadek miłosierdzia
19 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Li-
sich Jamach, w obecności laureatów, ich nauczycieli oraz dyrektorów odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród i dyplomów w powiatowym konkursie „Jan Paweł 
II – świadek miłosierdzia” zorganizowanego przez tę szkołę. Na początek wszy-
scy zebrani obejrzeli montaż słowno–muzyczny przygotowany przez nauczycieli: 
Annę Reiter oraz Żanettę Penkowską. Uczniowie przypomnieli wspomnienia 
Jana Pawła II oraz istotę Miłosierdzia Bożego, którą Ojciec Święty przekazywał 
w orędziu skierowanym do nas. Usłyszeliśmy również kilka pieśni, w tym „Bar-
kę” - ukochaną pieśń „naszego” papieża.

Celem konkursu było:
- pogłębienie tożsamości chrześcijańskiej uczniów m.in. poprzez pełniejsze 

odkrywanie wiadomości o Janie Pawle II w roku beatyfikacji,
- ukazanie postaci Jana Pawła II jako orędownika Bożego Miłosierdzia,
- ukazywanie korzyści z czynienia dobra bliźnim, jak i z uczynków miłosierdzia 

wobec  nieprzyjaciół,
- rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci,
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.
Do konkursu przystąpiło 26 szkół i nadesłano 129 prac, w tym w kategorii klas 

I-III – 60, w kategorii klas IV-VI – 69, dlatego Jury miało nie lada problem z wyborem 
najlepszych. Nadesłane prace często zaskakiwały swoją oryginalnością, pomysło-
wością, a także techniką wykonania. Wszystkie nadesłane prace były przepiękne, 
w każdą włożony został zarówno ogromny wysiłek jak i wielkie serce.

Jury w składzie: Aleksandra Dąbrowska-Konkol – dyrektor SP Lisie Jamy - 
przewodnicząca komisji, ks. kanonik Bogdan Drozdowski – proboszcz parafii św. 
Józefa w Wygodzie Łączyńskiej, Hubert Lewna – radny Sejmiku Wojewódzkiego 
Województwa Pomorskiego, Grażyna Dawidowska – nauczyciel ZS w Kamienicy 
Królewskiej, absolwentka ASP w Gdańsku, Bożena Skierka – instruktor sztuki 
ludowej GOK Sierakowice, Krystyna Marszałkowska – była dyrektor szkoły, 
Agnieszka Dułak – nauczyciel przedszkola, oceniło prace, biorąc pod uwagę 
głównie zgodność pracy z tematem konkursu, samodzielne wykonanie adekwatne 
do wieku dziecka, pomysłowość, estetykę i ogólne wrażenie pracy.

Decyzją Jury, które zebrało się 14 i 15 kwietnia, lista laureatów przedstawia 
się następująco:

W kategorii klas I-III
1 miejsce - Agata Drężek, Miechucino;

Wręczenie nagród, które ufundowali m.in.: 
ks. kanonik Bogdan Drozdowski, Hubert Lewna oraz firma 

EUMA z Kamienicy Szlacheckiej. DZIĘKUJEMY!

2 miejsce – Tobiasz Wenta, Borzestowo i Laura Fierka, 
Egiertowo;
3 miejsce – Julianna Puzdrowska, Chmielno;
Wyróżnienia: Klaudia Brugier, Kartuzy SP Nr1; Agata 
Kuchta, Brodnica Górna; Paweł Hennig, Kożyczkowo; 
Alicja Jankowska, Puzdrowo.

W kategorii klas IV-VI
1 miejsce – Patrycja Zgutka, Brodnica Górna;
2 miejsce – Marta Drywa, Sierakowice i Marta Piekarska, 
Mirachowo;
3 miejsce – Kamila Markowska, Miechucino;
Wyróżnienia: Sylwia Kreft, Załakowo; Dorota Dudziń-
ska, Dzierżążno; Weronika Czaja, Puzdrowo; Patrycja 
Karczewska, Dzierżążno.

Na zakończenie wszyscy obecni obejrzeli prace 
konkursowe, które zostały wyeksponowane w holu 
szkoły oraz udali się na słodki poczęstunek.

Anna Reiter, Żanetta Penkowska

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
,,Z tej ziemi wyszła BOŻA ISKRA, dzisiaj świat od niej płonie”

Z okazji 91. rocznicy urodzin Jana Pawła II 25 maja 2011r. w Zespole Szkół w Gowi-
dlinie odbył się VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II.

Imię tak wielkiego Polaka zobowiązuje nie tylko szkołę, która nosi to zaszczytne 
imię, ale również uczniów innych placówek, którzy na temat Karola Wojtyły 
powinni wiedzieć jak najwięcej. W dzisiejszych czasach, gdy brak autorytetów 
uwidacznia się w życiu codziennym, postać Polaka Papieża wciąż wzbudza 
uznanie, nadal jest wzorem życia, wiary i nadziei na lepsze jutro. Ponieważ 
w programie wychowawczym szkoły uwzględnione zostały wartości głoszone 
przez Jana Pawła II, uczniowie i nauczyciele angażowali się w wiele działań 
z tym związanych, m.in.: przygotowana została wystawka tematyczna, zadbano 
o gazetki, przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze o patronie.

Wiedza o życiu, nauce, pracy duszpasterskiej, rodzinie i przyjaciołach Jana 
Pawła II jest wciąż ciekawa dla młodego pokolenia. Może nie znali Go za życia, 
jednak wartości, które przekazywał są tak nieprzemijające, że mimo Jego nie-
obecności czuje się wciąż więź, jaką potrafił nawiązać z każdym człowiekiem. 
Dlatego wiedza o nim jest wciąż ważna dla młodego pokolenia.

Do konkursu przystąpili uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych powiatu 
kartuskiego. Zadaniem dzieci było rozwiązanie testu i wykazanie się znajomością 
biografii Karola Wojtyły.

Spośród wszystkich uczestników konkursu największą wiedzą o papieżu Polaku 
wykazała się Joanna Mielewczyk ze szkoły w Węsiorach. Drugie miejsce zajął 
Filip Gruchała - Węsierski z Mojusza, a trzecie Anna Maszke z Sierakowic. Wy-
różniono również Agatę Suchodolską ze Stężycy i Tomasza Myszka z Załakowa. 

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody książkowe i rzeczowe. W przerwie kon-
kursu wszyscy uczestnicy oraz  ich opiekunowie mieli 
przyjemność obejrzenia programu artystycznego przy-
gotowanego pod kierunkiem pani Wiolety Brzeskiej 
oraz wysłuchania pięknych recytacji przeplatanych 
śpiewem chóru ,,Kantylena” pod batutą pani Marii 
Kostuch. Natomiast nad całością przygotowań czuwała 
pani Elżbieta Rompa.

Mamy nadzieję, że zainteresowanie konkursem 
będzie nadal rosło, gdyż postać Jana Pawła II dla 
nas Polaków będzie zawsze wielka, szczególnie teraz, 
gdy dołączył do grona błogosławionych.

Marek Wenta
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II Wojewódzki Konkurs Recytatorski 
Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej
Już po raz drugi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Mała Szkoła 
w Szopie spotkali się wielbiciele twórczości Ewy Warmowskiej. Wo-
jewódzki konkurs recytatorski wierszy i fraszek znanej kaszubskiej 
poetki po raz kolejny zgromadził liczne grono uczestników.

Stu trzydziestu czterech recytatorów zostało zakwalifikowa-
nych do pięciu kategorii wiekowych. Uczniów oceniała komisja 
w składzie: Ewa Warmowska – przewodnicząca, Dorota Pawel-
czyk – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka 
Huta, Irena Damps – nauczyciel j. kaszubskiego i Sabina Lejk 
– nauczyciel j. polskiego.

Oto nazwiska nagrodzonych uczniów:
Zerówka i młodsi:

I miejsce - Aleksandra Biłanicz, SP im. ks. prałata J. Bigusa w Ba-
ninie;
II miejsce - Anna Białk, Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła” 
w Szopie;
III miejsce - Seweryn Cybulski, Zespół KiW w Dzierżążnie;
III miejsce - Wictoria Wolff, Zespół KiW w Dzierżążnie.

Klasy I-III:
I miejsce - Krzysztof Czaja, SP im. F. Tredera w Borzestowie;
II miejsce - Jan Malek, SP w Borku Kamiennym;
III miejsce - Klaudiusz Teclaf, SP w Mojuszu.

Klasy IV-VI:
I miejsce - Szymon Szyca, Zespół KiW w Kamienicy Szlacheckiej;
II miejsce - Monika Kreft, Zespół Szkół w Sulęczynie;
III miejsce - Sylwia Labuda, Zespół SP i Publicznego Gimnazjum 
w Przodkowie.

Wśród zwycięzców i wyróżnionych uczniowie 
z naszych szkół

Konkurs hafciarski w Lini
Organizowany od szesnastu lat w Lini konkurs haftu kaszubskiego 
ma na celu upowszechnienie jego oryginalności i piękna, które za-
chwyca nie tylko znawców sztuki ludowej. Rozstrzygnięcie tegorocz-
nej edycji nastąpiło 10 czerwca w Gminnym Domu Kultury w Lini.

W tegorocznym konkursie swoje prace zaprezentowało 119 
hafciarzy, którzy nadesłali ogółem 309 prac. Najliczniejszą grupę 
stanowiły osoby dorosłe. Swoje prace przysłali również uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: Elżbieta Szym-
roszczyk-Ball – etnograf, Ewa Gilewska – kustosz Muzeum Etnogra-
ficznego w Gdańsku, Joanna Cichocka – kustosz adiunkt Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie, 
Jadwiga Sommer – przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady 
Gminy w Lini, Edmund Szymikowski – prezes ZK-P Oddział w Lini, 
pomysłodawca konkursu. Przy ocenie prac komisja brała pod uwa-
gę następujące kryteria: zgodność z ornamentyką poszczególnych 
szkół haftu kaszubskiego, właściwą kolorystykę elementów wzorów, 
oryginalność kompozycji oraz  poziom technicznego wykonania.

Komisja konkursowa odnotowała wysoki i wyrównany poziom 
prezentowanych prac ze względu na kompozycje i poziom technicz-
ny. Stwierdzono różnorodność prezentowanych szkół haftu kaszub-
skiego i indywidualną inwencję twórczą w ramach poszczególnych 
szkół haftu. Pojawiły się przedmioty o charakterze użytkowym 
z umiejętnym wkomponowaniem motywów hafciarskich. Obok 
osób od wielu lat uczestniczących w konkursie, pojawiły się nowe, 
co dobrze rokuje przyszłości haftu kaszubskiego.

Na uroczyste podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej 
oprócz hafciarek przybyli m.in. Janina Kwiecień – starosta kartu-
ski, Gabriela Lisius – członek zarządu powiatu wejherowskiego, 
Łukasz Jabłoński – wójt Gminy Linia, Bogusława Engelbrecht – 
zastępca wójta, Mirosława Kuberna – sekretarz Gminy Linia, Jan 
Trofimowicz – dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini, Czesław 
Hinz – przewodniczący Rady Gminy Linia, a także dyrektorzy szkół 
Józef Belgaru (Gimnazjum nr 2 w Żukowie) oraz Ireneusz Płotka 
(SP Sierakowice). Uroczystość swoimi występami uświetnili Chór 

„Pięciolinia” oraz Zespół „Kaszebskô Rodzezna”.
W tegorocznym konkursie nagrody i wyróżnienia otrzymali 

także uczniowie ze szkół naszej gminy – Szkoły Podstawowej 
w Sierakowicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” 
w Szopie. Pierwsze miejsca zajęły Zyta Woelke i Anna Stencel ze 
SP Sierakowice, a trzecie miejsce – Aneta Malek (SP Sierakowice) 
i Zuzanna Teclaf („Mała Szkoła” w Szopie). Komisja wyróżniła także 
prace Moniki Klamrowskiej („Mała Szkoła” w Szopie), Sandry Czaja 
i Pauliny Formella (SP Sierakowice).

Oprac. AK

Gimnazja:
I miejsce  - Gracjana Potrykus, Gimnazjum w Przodkowie;
II miejsce - Angelika Orczykowska, Gimnazjum w Przodkowie;
III miejsce - Weronika Damps, Gimnazjum im. J. Piłsudskiego 
w Sierakowicach.

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Monika Wierczyńska, ZSP w Przodkowie;
II miejsce - Agata Kaszuba, ZSP w Przodkowie.

Nagrody wręczała autorka wierszy i fraszek – Ewa Warmowska 
oraz przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku – 
Barbara Kramp. Nagrodami były gliniane garnki, specjalnie na tą 
okazję wykonane w pracowni garncarskiej Pawła Seli w Gowidlinie 
wraz z okolicznościową grawerką. Każdy z uczestników otrzymał 
także książkę Ewy Warmowskiej oraz dyplom uczestnika.

Oprac. AK
Foto: Przemysław Łagosz
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Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka, 
czyli co słychać w bibliotece Szkoły Podstawowej 

w Sierakowicach

W bibliotece nie tylko wypożycza się książki, tu zawsze miło można 
spędzić czas. W lutym chętni uczniowie mogli przystąpić do kon-
kursu „By czytać się chciało – zakładkę zrób wspaniałą!”. Zakładki 
podarowano uczniom klas I, którzy to zostali pasowani na czytelni-
ków szkolnej biblioteki 6 kwietnia. Uczniowie wraz z wychowawcami 
przybyli do biblioteki, by obejrzeć przedstawienie w wykonaniu klas 
starszych. Słuchali opowieści, zgadywali postacie bajkowe, poznali 
prośby książki i nauczyli się krótkiego wierszyka. Każdy pierwszak 
podchodził do postaci książki, w którą wcieliła się Klaudia Gło-
dowska z klasy IV c i zostawał uroczyście pasowany na czytelnika 
biblioteki ślubując: „Będziemy kochać i szanować książki, one ułatwią 
nam naukę i pracę, wskażą drogę do każdego celu”. Po uroczystości 
pasowania uczniowie mogli obejrzeć wystawę, ponieważ 2 kwie-
cień jest Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci. Pierwszaki 
chętnie wypożyczały książki, które znajdowały przy okazji wystawy. 
Cieszymy się, że pozyskaliśmy nowych czytelników.

Z okazji przypadających w maju Dni Patrona uczniowie mogli za-
poznać się z życiorysem Floriana Ceynowy, jego książką „Rozmòwa 
Pòlôcha z Kaszëbą” oraz innymi pozycjami książkowymi człowieka, 
którego motorem działania była gorąca miłość do ziemi rodzinnej 
i do kaszubskiego ludu.

W związku z beatyfikacją Jana Pawła II na tablicy przed biblioteką 
przygotowano zdjęcia Jana Pawła II. Można było przeczytać także mało 
znane informacje o naszym papieżu, zapoznać się z cytatami z przemó-
wień, ciekawostkami o pontyfikacie i anegdotami o Ojcu Świętym.

Biblioteka na wszelkie sposoby stara się pozyskiwać czytelni-
ków, tych małych i tych dużych. W związku z tym rozpoczęła 
akcję „uwalniania książek”, o której niejeden czytelnik zapewne 
słyszał. W czasie spotkań z rodzicami na holu głównym szkoły 
nauczyciel - bibliotekarz rozkłada wiele ciekawych książek. Rodzi-
ce przychodzący do szkoły mogą bez jakichkolwiek zobowiązań 
wziąć książkę ze sobą do domu. Osoba, która ją przeczyta bądź 

nie, może przynieść ją z powrotem na następne spotkanie albo 
przekazać osobom bliskim.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzania biblioteki i niech przy-
świecają nam wszystkim słowa Mikołaja Reja: „A to miej na pilnej 
pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz”.

Maria Płotka
nauczyciel-bibliotekarz

Nasza szkoła cała proekologicznie działa
Podsumowanie akcji ekologicznych w Szkole Podstawowej 

w Sierakowicach

Kolejny już rok uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli 
w przedsięwzięciach, które mają na celu nauczenie i utrwalenie 
podstawowych zachowań proekologicznych. Szereg różnorodnych 
działań prowadzonych jest w ramach lekcji, zajęć pozalekcyjnych 
oraz poprzez udział w specjalnych, corocznych akcjach o zasięgu 
lokalnym i ogólnopolskim.

Akcja „Komputery za tonery”
Po raz trzeci uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji „Komputery za 
tonery”, która polega na zbieraniu zużytych kartridży i tonerów do 
drukarek atramentowych i laserowych. Uzyskane pieniądze prze-
znaczone są na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć oraz nagród 
dla uczniów biorących udział w konkursach. W poprzednim roku 
szkolnym zajęliśmy 9 miejsce wśród 225 szkół z całego kraju.

W tym roku w akcji wzięło udział 134 uczniów i kilka lokalnych 
firm, dzięki którym udało się pozyskać ponad 1629 sztuk tonerów. 

Klasy I-III
I miejsce – Wiktoria Pobłocka II f - 36 szt.
II miejsce – Sandra Formela II b - 31 szt. 
III miejsce – Dominika Teclaf III b - 23 szt. 
Wyróżnienia: Jarosław Reszka II c – 22 szt., Paweł Stencel II c – 21 szt., 
Agata Domaros II a – 10 szt.

Klasy IV – VI
I miejsce – Przemysław Kamiński IV b - 120 szt.
II miejsce – Martyna Łęcka VI c - 78 szt.
III miejsce – Aleksander Skierka IV c - 68 szt.
Wyróżnienia: Kaja Leszczyńska IV d – 67 szt., Laura Węsierska VI c 
– 54 szt., Agata Szyca IV b – 40 szt., Agnieszka Kobiela VI a – 39 szt., 
Alicja Warmowska IV c – 38 szt., Dominik Wrzeszcz IV f – 31 szt., 
Mateusz Bir V c – 27 szt., Natalia Wenta VI b – 25 szt., Hanna 
Skrzypkowska VI d – 24 szt., Kordian Lewna IV e – 20 szt.

Akcja zbiórki nakrętek
Po raz trzeci przeprowadziliśmy zbiórkę plastikowych nakrętek. 

W akcji wzięło udział 366 uczniów. Zebraliśmy łącznie prawie 
668 651 (ponad 1,5 tony) i w tym roku dochód z ich sprzedaży 
przeznaczyliśmy na hospicjum w Gdańsku. 

Klasy I–III 
I miejsce – Robert Kulaszewicz I a  23.000 szt.
II miejsce – Klaudia Śpica I a 19.113 szt.
III miejsce – Paweł Kulaszewicz II a 18.600 szt.
Wyróżnienia: Patryk Szuta II f – 10.517 szt., Agata Domaros II a – 
10.000 szt., Piotr Zander II f – 9060 szt., Amelia Penk II c – 6270 szt., 
Maksymilian Król III a – 6130 szt., Agata Konkel II c – 6000 szt., 
Przemysław Talaśka I c – 5850 szt., Patrycja Bojanowska II c – 5576 
szt., Dominika Konopacka I d – 4916 szt., Martyna Karczewska III b – 
3844 szt., Patryk Wnuk–Lipiński II b – 3820 szt., Nikodem Rutkowski 
„pięciolatki” – 3802 szt., Maciej Ortmann I b – 3100 szt.

Klasy IV–VI 
I miejsce – Marcin Markowski V c 45.000 szt.
II miejsce – Damian Kulaszewicz IV a 21.000 szt.
III miejsce – Agnieszka Kobiela VI a 11.400 szt.
Wyróżnienia: Dawid Labuda V b – 7350 szt., Klaudia Mejer IV a – 
6578 szt., Przemysław Kamiński IV b – 6443 szt., Agnieszka Kotłowska 
VI e – 6201 szt., Kamil Gorlikowski V a – 6001 szt., Julia Walkusz VI b 

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

Podziękowanie

Rada Szkoły Podstawowej w Sierakowicach składa serdeczne 
podziękowania Paniom: Ewie Dunowskiej, Renacie Roba-
kowskiej, Renacie Gorczyca, Anecie Tarasiuk, Julicie 
Ogonowskiej, Urszuli Jaroszek, Małgorzacie Cubała, 
Marioli Jemioł, Marzenie Michałowskiej - nauczyciel-
kom Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle 
w Gdańsku.

Nieprzerwanie od 2005 roku w szkole organizowane są 
kiermasze i zbiórki, z których cały dochód przekazywany jest 
na przygotowanie paczek świątecznych dla uczniów naszej 
szkoły. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci i nauczycieli 
tej placówki w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkano-
cy możemy wspomóc rodziny, które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej.

Gorące podziękowania składamy także dyrekcji, wycho-
wawcom i rodzicom z Przedszkola nr 390 w Warszawie – Be-
mowie, którzy także przyłączyli się do akcji pomocy naszym 
rodzinom. 

Z całego serca dziękujemy. 
Rada Szkoły Podstawowej w Sierakowicach
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☞

Uczennice z koła regionalnego po przedstawieniu o tematyce ekologicznej

– 6000 szt., Karolina Młyńska VI e – 5900 szt., Sebastian Wenta V a – 
5700 szt., Laura Cyra IV d – 5500 szt., Martyna Sikora IV e – 5310 szt., 
Michał Woźniak V e – 5200 szt., Karolina Hinc IV a – 5006 szt.

Akcja „Coolschool”
Po raz drugi włączyliśmy się także w ogólnopolską akcję ekolo-
giczną „CoolSchool”, prowadzoną przez firmę Greenfone. Celem 
akcji jest zbiórka niepotrzebnych już użytkownikom telefonów 
komórkowych w szkołach, w zamian za które szkoły otrzymują 
sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne i naukowe. Korzyści wyni-
kające z przystąpienia do akcji mają wymiar ekonomiczny - w po-
staci nagród dla szkół, ekologiczny - pozwalający zredukować 
poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz edukacyjny 
- mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej 
w dziedzinie ekologii. 

W poprzednim roku w akcji uczestniczyło 82 uczniów naszej szkoły, 
którzy zebrali 245 telefonów, z czego 174 nadawały się do naprawy 
i ponownego użytkowania. W ostatecznym podsumowaniu zajęliśmy 
5 miejsce wśród 973 szkół z całej Polski biorących udział w akcji.

W tym roku w zbiórkę zaangażowało się 74 uczniów, którzy 
zebrali 200 sztuk telefonów.
I miejsce – Klaudia Jereczek Klaudia VI a - 19 szt. 
II miejsce – Kamil Młyński IV f - 9 szt. 
III miejsce – Marcelina Gilmajster IV b - 8 szt. 
Wyróżnienia: Patryk Szuta II f – 7 szt., Agata Domaros II a – 5 szt., 
Julia Walkusz VI b – 7 szt., Kordian Lewna IV e – 6 szt., Patrycja 
Labuda VI d – 6 szt., Dawid Kobiela IV d – 6 szt., Damian Lis VI e 
– 6 szt., Gabriel Raćkowski IV b – 5 szt., Krzysztof Mielewczyk VI d 
– 5 szt., Karolina Młyńska VI e – 5 szt.

Zbiórka zużytych baterii
Przy współpracy z firmą REBA od kilku lat prowadzona jest także 
zbiórka zużytych baterii. Uczniowie naszej szkoły zebrali w tym 
roku 748 kg baterii. Wśród klas najmłodszych najwięcej zebrała 
klasa II f. W klasach starszych wyróżnili się najbardziej:

Karol Grabowski VI d - 1270 szt. - I miejsce 
Maciej Lis IV c – 1031 szt. - II miejsce
Szymon Marszałkowski V b -500 szt. - III miejsce
Radosław Czaja V d -500 szt. - III miejsce
Angelika Bronk VI c -500 szt. - III miejsce
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, lokalnym firmom 

i instytucjom za zaangażowanie się we wszystkie prowadzone 
w naszej szkole akcje. 

Zachęcamy serdecznie wszystkich, którzy chcieliby wspomóc 
nasze działania  przekazując zużyte tonery, telefony oraz baterie. 

Koordynatorzy zbiórek ekologicznych: 
Wioletta Szulc, Alicja Baran, Ewa Bednarek, Jolanta Skierka

Zrób dobry uczynek dla ludzi, zwierząt 
i środowiska

Dnia 19 maja fundacja ekologiczna ARKA zachęca nas do obchodów 
Dnia Dobrych Uczynków. Młodzież gimnazjalna Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej podczas apelu została zapoznana z ce-
lami i działaniami projektu „Jezioro Kamienickie – Nasze Jezioro”. 
Następnie, dbając o najbliższą przyrodę, włączyła się do akcji 
propagującej dobre uczynki i podczas happeningu poświęconego 
czystości i ochronie wody przeszła uliczkami Kamienicy Królew-
skiej uświadamiając jej mieszkańcom ważność tematu.

Gimnazjaliści ubrani w kolory wody, z barwnymi transparentami 
wykonanymi z różnych surowców wtórnych, zachęcali mieszkań-
ców do oszczędności i czystości wody. Natomiast uczniowie szkoły 
podstawowej propagowali ochronę i czystość lasów.

Młodzież wykazała się bardzo dużym zainteresowaniem i kre-
atywnością w przygotowywaniu ciekawych i pomysłowych haseł 
oraz transparentów.

Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się na co-
rocznie obchodzony Dzień Sprzątania Świata, ze szczególnym 
uwzględnieniem brzegów Jeziora Kamienickiego.

Dodatkowym przedsięwzięciem było posadzenie drzew wokół 
szkoły przez uczniów trzeciej klasy gimnazjum. Sadzonki drzew 
przekazało w darowiźnie Nadleśnictwo Kartuzy dzięki zaangażo-
waniu państwa K.K. Sieniek.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim 
osobom, które włączyły się w przygotowania wszelkich dzia-
łań jakie podjęliśmy w Dzień Dobrych uczynków. Zachęcamy 
do włączania się w kolejne zadania podejmowane w ramach 
projektu.

Organizatorzy Iwona Tesmer, Ewelina Wejer

Podziękowanie dla Pani Aliny Treder 
z Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej

Dziękujemy za wszystkie starania, które włożyła Pani w wy-
chowanie i edukację naszych dzieci. Wierzymy, że Pani 
wysiłek uczyni z nich ludzi mądrych i szlachetnych. Dzięku-
jemy za codzienne i niezwykłe poświęcenie, otwarte serce 
i ciepły uśmiech. Zdajemy sobie sprawę, że na efekty trzeba 
będzie czekać cierpliwie, ale przyjdzie czas, że staną się one 
widoczne. Pani Alino, jeszcze raz dziękujemy i składamy 
najserdeczniejsze życzenia.

Rodzice dzieci z klasy III 
Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej 
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☞ Uczniowie z Gimnazjum 
im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 

w Söderhamn w Szwecji

Jesienią 2009r. nawiązaliśmy kontakt ze szkołą w Söderhamn 
w Szwecji. Zaproponowaliśmy współpracę i od tej pory wspól-
nie realizujemy zadania, których głównym celem jest poznanie 
kultury, historii, obyczajów naszych krajów. Istotnym elementem 
wymiany jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim.

W ubiegłym roku szkolnym w Gimnazjum w Sierakowicach go-
ściła grupa młodzieży ze Szwecji, a w tym roku uczniowie naszego 
gimnazjum wraz z opiekunami 12 maja wyjechali do Szwecji. Byli-
śmy tam do 20 maja. Podróżowaliśmy promem, co dla niektórych 
z nas było ogromnym przeżyciem, ponieważ płynęliśmy po raz 
pierwszy. Wbrew obawom nie było sztormu i rejs przebiegł bez 
przygód. Sprawdziły się niestety prognozy pogody i podróż oraz 
pierwsze dni w Söderhamn były mgliste, wietrzne i pochmurne.

Pięciodniowy pobyt w Söderhamn był bardzo bogaty w różne 
atrakcje. Niezwykle interesujące było Järvazoo. Obserwowaliśmy  
karmienie wilków, podczas którego bardzo widoczna była hierar-
chia w wilczej sforze. Zachwycaliśmy się zabawą niedźwiedzicy 
z dwumiesięcznym misiem. Naszą uwagę przyciągały renifery, 
które żyją tylko na północy. Chodząc ścieżkami usytuowanego na 
górze ZOO, zaobserwowaliśmy leżący na pobliskiej narciarskiej 
trasie zjazdowej śnieg – w końcu byliśmy około 1000 km na pół-
noc od Sierakowic. Bardzo interesującą lekcją „żywej” geografii 
była podróż kutrem „Moa” na wysepkę Branthäll. Mogliśmy za-
obserwować typowe wybrzeże szerowe, czyli wybrzeże usiane 
małymi skalistymi wysepkami przekształconymi przez lądolód. 
Tę małą wysepkę przeszliśmy wzdłuż i wszerz, zachwycając się 
malowniczymi skałkami, różnorodnością mchów i porostów. Nie-
które drzewa przypominały baśniowe stwory – skandynawskie 
trolle i gnomy.

Niezwykle ciekawym doświadczeniem dla nas, zarówno nauczy-
cieli jaki i uczniów, był pobyt w szkole. Mimo że uczęszcza do niej 
porównywalna ilość młodzieży jak do naszego gimnazjum, to nie 
widzieliśmy ich wszystkich razem, tak jak u nas, na przerwach. 
Okazało się, że nie mają dzwonków, a każda klasa przerwy śród-
lekcyjne ma w różnych porach, stąd cisza panująca w całej szkole 
w ciągu całego dnia. Większą ilość uczniów widzieliśmy tylko 
w porze lunchu w stołówce. Jak wielkie zrobiła ona nas wrażenie 
niech potwierdzą słowa uczestników: „Najbardziej zachwyciłam 
się kolorową stołówką. Jest ogromna w porównaniu do naszej 

w gimnazjum. Każdy może sobie nakładać na talerzyk to, na co 
ma ochotę.”

Właśnie podczas posiłków w stołówce dostrzec można było, jak 
tolerancyjna i różnorodna kulturowo jest Szwecja – jak dowiedzie-
liśmy się ok. 10% uczniów pochodzi z różnych krajów Azji i Afryki, 
szczególnie z Iraku i Somalii. Nasza uwagę zwróciły także bardzo 
bogato wyposażone pracownie do zajęć artystycznych, technicz-
nych (szczególnie ciekawa była pracownia plastyczna, stolarska 
oraz gospodarstwa domowego). W szkole właśnie prezentowaliśmy 
przygotowaną przez naszych uczniów prezentację na temat Polski, 
Kaszub, naszej miejscowości i naszego gimnazjum.

Czas wolny młodzież, i nie tylko, może spędzać na basenie 
i w klubie - Domu Kultury, który oferuje różnorodne atrakcje, 
między innymi bilard, kręgle i pracownie - kowalską, plastyczną, 
lalkarską i inne. Miejsce to zostało zaadaptowane z dawnej fabryki 
drewna i staraniem władz miasta oraz wolontariatu studenckiego 
w obecnym kształcie służy wszystkim mieszkańcom. W mieście 
działa także teatr, w którym między innymi swoje dokonania ar-
tystyczne prezentują uczniowie szkół. Mieliśmy okazję być w tym 
teatrze i uczestniczyć w koncercie rockowym przygotowanym 
przez uczniów.

Braliśmy udział w różnorodnych warsztatach, odpoczywaliśmy 
na basenie i w kręgielni, zwiedzaliśmy ciekawe miejsca Söderhamn 
i okolic - tak bogaty program pobytu sprawił, że czas w zaprzyjaź-
nionym mieście minął nam bardzo szybko. Podkreślić należy miłą 
atmosferę, która panowała podczas całego pobytu w Söderhamn, co 
było zasługą rodzin, które gościły naszych uczniów jak i organizato-
rów wymiany - nauczycieli Norrtullskolan - Ann-Britt i Kerstin.

Po wyjeździe z Söderhamn zwiedziliśmy katedrę w Uppsali, gdzie 
znajdują się między innymi groby szwedzkich królów i królowej Ka-
tarzyny Jagiellonki - żony Jana III Wazy, matki Zygmunta III Wazy.

Kolejny przystanek to Sigtuna, miasteczko założone w X w. przez 
Eryka Zwycięskiego leżące nad jeziorem Melar. Tu podziwialiśmy 
najmniejszy w Europie drewniany ratusz, zachowany kamień ru-
niczny, urokliwe uliczki z niską drewnianą zabudową. Po południu 
dotarliśmy do Sztokholmu, gdzie widzieliśmy zamek królewski, 
gmach Parlamentu - Riksdag,  ratusz miejski „Trzy Korony” (tutaj 
wręczane są Nagrody Nobla), byliśmy świadkami zmiany warty 
przed zamkiem królewskim, spacerowaliśmy malowniczymi 
uliczkami Starówki, podziwialiśmy Vasa Museet, poruszaliśmy 
się metrem.

Dzięki życzliwości dh Jana Potrykusa noc spędziliśmy w stanicy 
polskich harcerzy w Szwecji -w studze w Järvafältet.

Nasza wyprawa mogła się odbyć i obfitować w tak różnorod-
ne atrakcje dzięki życzliwości Wójta Gminy Sierakowice, który 
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dofinansował naszą wymianę oraz firmie Polferries, dzięki której 
spędziliśmy 18 godzinną podróż promem w kajutach, a nie w fo-
telach lotniczych.

Zamierzamy kontynuować współpracę ze szkołą w Söderhamn 
i w przyszłym roku zorganizować wymianę w Sierakowicach.

Organizatorki projektu wymiany
Anna Andryskowska, Anna Budzanowska, 

Anita Szczypior, Danuta Wereda
Foto: ze zbiorów Gimnazjum

Czwarta edycja konkursu „Nakrętka” 
w gimnazjum w Sierakowicach

Korkomania trwa w najlepsze

Klasa III F zebrała najwięcej nakrętek

To już czwarta edycja konkursu ekologicznego i kolejny rekord 
w zbiórce plastikowych nakrętek od butelek, kartoników i innych 
pojemników. Uczniom z sierakowickiego gimnazjum udało się 
zebrać 633 099 sztuk nakrętek, co wagowo daje jedną tonę 850 
kilogramów. To o 130 kg więcej niż podczas trzeciej edycji.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród klasom, które 
zebrały najwięcej nakrętek, odbyło się 14 czerwca przy udziale 
Zbigniewa Fularczyka, zastępcy wójta gminy, który podziękował 
uczniom za zaangażowanie w akcję ekologiczną i działanie na rzecz 
ochrony środowiska. – Jeśli pewnych nawyków nauczymy się za 
młodu, to będziemy je kontynuować w przyszłości – powiedział.

Idea zbierania nakrętek to nie tylko pozytywne działanie eko-
logiczne, ale także pomoc potrzebującym. W akcję angażuje się 
wiele szkół w Polsce, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego typu 
odpadów są przeznaczane na zakup wózków inwalidzkich, sprzętu 
rehabilitacyjnego itp.

W czwartej edycji konkursu w sierakowickim gimnazjum wzię-
ło udział 27 klas. Najwięcej nakrętek zebrała klasa III F – 55 929 
sztuk; drugie miejsce, z wynikiem 44 665 nakrętek, zajęła klasa I F; 
natomiast na trzecim miejscu znalazła się klasa II H, która zebrała 
34 500 nakrętek.

Do akcji dołączyły także Zespoły Szkół w Gowidlinie i Kamienicy 
Królewskiej, które przeprowadziły zbiórkę na terenie swoich szkół, 
a zebrane nakrętki przekazały gimnazjalistom z Sierakowic.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek zostaną przeznaczone 
na rzecz osoby niepełnosprawnej z gminy Sierakowice.

Patronat nad konkursem objął wójt Tadeusz Kobiela, który 
ufundował nagrody dla laureatów. Zwycięska klasa pojechała na 
wycieczkę do Łeby, laureaci drugiego miejsca wybrali się na pizzę, 
a trzeciego – otrzymali kalkulatory.

Tekst i foto: AK

Janusz drugi, a za rok pierwszy?
Już po raz drugi uczeń techni-
kum kształcącego w zawodzie 
technik żywienia i gospodar-
stwa domowego – Janusz Błonk 
– wybrał się na wycieczkę do 
Oświęcimia. Nie była to byle 
jaka wycieczka, bo Janusz po-
jechał na drugi kraniec Polski 
po odbiór nagrody za zajęcie 
II miejsca w Ogólnopolskim 
Konkursie Informatycznym – 

„Mikroprofesor”. W tym roku 
konkurs miał nieco inną opra-
wę, niż w ubiegłym. Składał 
się z dwóch etapów: pierwszy 
polegał na odpowiadaniu na 
pytania drogą internetową, 
drugi – na wykonaniu stro-
ny internetowej poświęconej 
miejscu zamieszkania (miastu, wsi, gminie, powiatowi…). Janusz 
wykonał webmasterskie arcydzieło opiewające uroki gminy Sie-
rakowice.

W konkursie wzięła udział zawrotna liczba 743 uczestników 
z całej Polski, po odbiór nagród organizatorzy zaprosili tylko czte-
rech. Janusz, wybierając się w podróż, nie wiedział, które miejsce 
zajął (po pierwszym etapie sklasyfikowano go na czwartej pozy-
cji). Miejsca wyczytywano od czwartego do pierwszego i Janusz 
przyznał się, że czuł się wtedy jak bokser oczekujący po walce 
na werdykt.

Drugie miejsce w tak renomowanym konkursie, jak „Mikro-
profesor” to niebywały sukces, zwłaszcza, że uczeń Technikum 
w Sierakowicach, kształcącego w zawodzie technik żywienia 
i gospodarstwa domowego pozostawił w tyle wielu techników-
informatyków.

– Za rok będę pierwszy – zapowiedział Janusz. – W tym roku 
ucieszyło mnie drugie miejsce, bo jestem bardzo zadowolony z na-
grody. Janusz otrzymał wysokiej klasy odtwarzacz DVD i nagroda 
ta sprawiła mu taką radość, bo kolejnym hobby Janusza, oprócz 
gotowania i informatyki jest film.

Grzegorz Jacewicz

Galaktyka możliwości
W roku szkolnym 2010/2011 najlepsi uczniowie ze szkół ogól-

nokształcących powiatu kartuskiego mieli możliwość rozwijania 
swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w projekcie pt. ,,Ga-
laktyka możliwości - zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół 
ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego”. Uczestniczyli w nim 
również uczniowie ZSP w Sierakowicach.

We wrześniu odbyła się rekrutacja, podczas której wyłoniono 
najlepszych uczniów ze szkół ogólnokształcących powiatu kartu-
skiego. Wśród nich znaleźli się także uczniowie                    z na-
szej szkoły. Są to 3 uczennice, które uczestniczą w kursie z języka 
angielskiego przygotowującego do egzaminu FCE, jedna uczennica 
bierze udział w kursie języka francuskiego, który przygotowuje do 
egzaminu DELF. Zaś w kursie języka niemieckiego, który ma na 
celu przygotowanie do egzaminu ZD uczestniczy dwóch uczniów. 
Najwięcej uczniów, bo aż siedmioro uczestniczyło w kursie ECDL. 
Uczestnicy kursów mogą również korzystać z porad psychologa, 
w poniedziałki w godz. 12.30-16.00 w sali Samorządu Uczniow-
skiego.

Projekt będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym 
i skończy się w czerwcu 2012 roku.

Alicja Kuchta ☞
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Bałtycki Festiwal Nauki
Dnia 26 maja 2011 klasa I Technikum w zawodzie technik agrobiz-
nesu wybrała się na popularno-naukową imprezę „Bałtycki Festiwal 
Nauki”.Festiwal jest organizowany przez wyższe uczelnie woje-
wództwa pomorskiego, instytuty naukowe oraz instytuty branżowe. 
Celem Festiwalu jest przede wszystkim upowszechnienie tematyki 
i osiągnięć prowadzonych badań naukowych. W programie impre-
zy znalazło się bardzo wiele interesujących wykładów, z których 
uczniowie mogli wybrać według siebie najciekawszy. Zgodnie 
z ich biznesowymi zainteresowaniami wybrali Wydział Ekonomii 
na Uniwersytecie Gdańskim, w którym wysłuchali wykładu pt. 

„Wykorzystanie portali społecznościowych w handlu internetowym”. 
Uczniowie poznali m.in. istniejące portale społecznościowe, sposób 
funkcjonowania oraz ich skuteczne wykorzystanie do promocji 
własnej firmy, produktów i usług, by zwiększyć zaangażowanie 
użytkowników. Jestem przekonana, że wykład przygotowany 
przez profesorów uczelni wyższej wzbudzi w uczniach zapał do 
zdobywania i pogłębienia wiedzy .

A. Labuda

Francja za granicą i w szkole
W dniach 15–21 maja delegacja uczniów i nauczycieli z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach wyjechała do Hawr 
we Francji w ramach projektu Comenius „Europa na talerzu”. 
W wyjeździe uczestniczyli: uczennice klasy III Technikum Żywie-
nia – Alicja Trybek, Ewelina Bulczak, Kamila Labuda; uczeń klasy 
II Technikum Żywienia – Piotr Kożyczkowski; oraz opiekunowie: 
Aleksandra Klaman-Chmielewska – koordynator projektu, Mirosła-
wa Cyman – przedmioty zawodowe, geografia, Alicja Ludwikowska 
– matematyka, informatyka, Emilia Wolska – księgowość. Wyjazd 
ten był ostatnią wizytą kończącą projekt trwający dwa lata od 
2009 do 2011 roku.

Głównym celem wyjazdu było podniesienie poziomu wiedzy 
uczniów na temat kultury i  tradycji żywieniowych Francji, dlate-
go też wzięli oni udział w serii zajęć praktycznych w kuchniach 
w szkole goszczącej. Nauczyli się przyrządzać tradycyjne dania 
francuskie – jabłkowy placek z owocami, normandzki gulasz, polę-
dwica w sosie cydrowym. Ostatniego dnia ich umiejętności i wiedza 
o Francji zostały sprawdzone w konkursie teoretyczno-praktycznym, 
do którego stanęli również uczniowie pozostałych krajów partner-
skich – Rumunii, Belgii, Portugalii i Bułgarii. Po przyjeździe do kraju, 
zorganizowano dzień Francji w ZSP w Sierakowicach, podczas 
którego młodzież klas o profilu żywieniowym posłuchała relacji 
z wyjazdu oraz skosztowała francuskich przysmaków.

Uczestnicy wyjazdu mieli również przyjemność zwiedzić za-
kłady działające w branży gastronomicznej – dwie fabryki serów, 
w miejscowościach Etretat oraz Cormeilles, oraz fabrykę cydru 
i fabrykę likieru o nazwie Benedictine, stworzonego w XIX wieku 
i produkowanego w opactwie w Fecamp. Przy okazji wymienionych 
wizyt, zwiedzono również malownicze miasteczka Etretat oraz 
Honfleur z  przyległymi klifami. Uczniowie wzięli również udział 
w lekcji żeglowania w Hawr.

W ciągu dwóch lat realizacji projekt przyczynił się do poszerze-
nia kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim, 
zwłaszcza w dziedzinie przedmiotów zawodowych, oraz podniesie-
nia poziomu wiedzy uczniów na temat obcych kultur i ich tradycji 
żywieniowych. Przede wszystkim jednak spowodował podniesienie 
jakości pracy szkoły poprzez zwiększenie liczby wyjazdów zagra-
nicznych i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania.

Tytuł finalisty dla Zofii Kotłowskiej 
– po raz drugi

W dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w Bielicach odbył się kolejny już, 
bo XXXV finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. ZSP 
w Sierakowicach reprezentowały cztery uczennice; dwie z bloku 

„Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe” w składzie Zofia Ko-
tłowska z klasy IV T oraz Renata Płotka uczennica klasy III Technikum. 
W kategorii agrobiznes reprezentowały nas tegoroczne absolwentki 
z klasy IV Technikum: Małgorzata Potraca i Katarzyna Tesmer.

Podczas eliminacji okręgowych młodzież musiała wykazać się 
wiedzą teoretyczną, a także  praktyczną. W bloku żywienie było 
to rozpoznawanie ziół, wykonanie elementów dekoracyjnych, 
sporządzanie makaronu, omówienie wartości odżywczej warzyw 
i owoców. W bloku agrobiznes natomiast obliczanie wartości obli-
gacji, dochodu rzeczywistego i rolniczego oraz ustalenie wskaźnika 
płynności finansowej.

Nasza uczennica Zofia Kotłowska zdobyła V miejsce i reprezen-
towała szkołę na eliminacjach ogólnopolskich w dniach 3-4 czerwca 
w Zespole Szkół Nr 2 RCKU w Pyrzycach. Spośród 10 bloków tema-
tycznych, aż 37 uczestników liczył blok żywienie człowieka i gospo-
darstwo domowe. W części praktycznej młodzież musiała wykazać 
się wiedzą w zakresie: sporządzania majonezu, omówienia procesów 
i zmian zachodzących podczas jego produkcji  oraz o sposobach jego 

„ratowania”; umiejętność składania, zastosowania serwetek oraz zaaran-
żowania ich na stole; omówienie chorób oraz wskazanie produktów 
zalecanych w diecie takich chorób jak: miażdżyca, niedokrwistość 
spowodowana brakiem żelaza, celiakia, choroby serca. Część teore-
tyczna obejmowała jak zwykle 60 pytań w formie testu.

Nasza reprezentantka, jednocześnie tegoroczna absolwentka, 
Zofia Kotłowska po raz drugi uzyskała zaszczytny tytuł finalisty 
oraz indeks na wyższą uczelnię.

Zofia Kotłowska

☞
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Trójmiejskie Targi Pracy
Dnia 24 maja 2011 r. uczniowie klasy II Technikum w zawodzie 
technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz Technikum 
w zawodzie technik agrobiznesu odwiedzili „Trójmiejskie Targi 
Pracy”, zorganizowane na Politechnice Gdańskiej w nowym gmachu 
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

W tegorocznych targach pracy około 80 wystawców propono-
wało kilka tysięcy ofert pracy.  W jednym z gmachów Politechniki 
Gdańskiej uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zetknięcia się 
z wieloma różnymi pracodawcami. Mogli poznać oferty pracy, 
a także wymagania jakie stawiają pracodawcy swoim kandydatom. 
Ponadto znaleźli interesujące oferty staży, praktyk, pracy oraz 
przydatne szkolenia.

Uważam, że Targi Pracy są idealnym miejscem dla osób, które 
planują swoją ścieżkę kariery. Dzięki nim młodzież może zapoznać 
się z  zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy.

A. Labuda

X Targi Nauki i Kultury
X Targi Nauki i Kultury zorganizowane przez Centrum Inicjatyw 
Edukacyjnych, Stowarzyszenie Borowy Las dla Przyszłości oraz 
Powiatowy Sejmik Młodzieży odbyły się 1 czerwca w Domu Rze-
miosła w Kartuzach.

Na tegorocznych X targach zatytułowanych „Renesans?” młodzież 
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych przedstawiła ciekawostki 
z epoki renesansu, które według nich najbardziej charakteryzują 
tę epokę. Postacią, którą wzorowali się uczniowie naszej szkoły 
był słynny astronom Mikołaj Kopernik. Wraz z uczniami klasy 
I LO, I T, I TA oraz II LO przygotowaliśmy Planetarium, w którym 
można było dokładnie przyjrzeć się planetom wykonanym z masy 
solnej, gwiazdom oraz znakom zodiaku. Przed stoiskiem „kolorowa 
i przebojowa” cyganka wróżyła z ręki oraz magicznej kuli. Uczen-
nice rozdawały przygotowane wcześniej gipsowe figurki znaków 
zodiaku, które na miejscu można było pomalować farbkami według 
własnego pomysłu. Uczniowie naszej szkoły, którzy przebrani 
byli za m.in. Mikołaja Kopernika, damy z dworu, Damę z łasiczką 
spacerując po targach zapraszali do wspólnego sfotografowania, 
zwiedzania Planetarium oraz posmakowania pysznych pierniczków. 
Przed naszym stoiskiem stało tajemnicze drzewo, które niewątpliwie 
przyciągało uwagę zwiedzających, bowiem w kwiatuszkach ukry-
te były renesansowe sentencje. Ponadto uczniowie przygotowali 
planszę o wysokości 1,5 metra przedstawiającą sylwetkę Mikołaja 
Kopernika. W planszy w miejscu twarzy astronoma, został wy-
cięty otwór na umieszczenie głowy osoby chcącej zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie.

W Domu Rzemiosła przygotowano również wiele innych atrakcji, 
m.in. biuro podróży Kolumba, Leonardo bez kodu, Kochanowski 
bez lipy, Michał bez anioła oraz premierę przedstawienia „Ro-
meo i Julia” według W. Szekspira w reżyserii Marzeny Nieczui-
Urbańskiej z teatru Wybrzeże.

Targi Nauki i Kultury są idealnym miejscem na zaprezento-
wanie szkolnych talentów oraz integrację uczniów z pozostałych 
szkołami.

A. Labuda

Dzień z francuską kuchnią 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Zakończyła się realizacja dwuletniego projektu „Europa na talerzu” 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 
Comenius. Dwudziestego szóstego maja w ZSP uczniowie pod-
sumowali ostatnią wizytę w partnerskiej szkole w Le Havre we 
Francji. Dodatkową atrakcją tego dnia była degustacja dań kuchni 
francuskiej.

Projekt „Europa na talerzu” był wielostronnym projektem part-
nerskim, w ramach którego uczniowie sześciu państw europejskich: 
Polski, Bułgarii, Belgii, Francji, Portugalii i Rumunii odkrywali taj-
niki tradycji kulinarnych krajów partnerskich. Ważnym elementem 
projektu były wizyty w partnerskich szkołach.

Podczas ostatniej wizyty w ramach projektu czworo uczniów 
i czworo nauczycieli odwiedziło średnią szkołę w Le Havre we 
Francji. Wrażenia z wyjazdu uczniowie przedstawili kolegom 
w formie prezentacji multimedialnej. Pięciodniowy pobyt we Francji 
był urozmaicony i wypełniony wieloma atrakcjami – zwiedzanie 
i żeglowanie to tylko niektóre z nich. Oprócz wizyty w fabryce 
sera, winiarni i muzeum jabłka, produkujących lokalne smakołyki 
i napitki, uczniowie uczyli się przygotowywać francuskie potrawy 
i desery z kolegami z innych szkół.

Podobne potrawy młodzież przygotowała dla kolegów podczas 
dnia z kuchnią francuską w sierakowickiej placówce. Był to kurczak 
z sosem i ryżem, makaron z sosem pesto i sałatka z tuńczykiem. 
Na deser uczniowie przygotowali ciasto francuskie oraz tartę 
z jabłkami i truskawkami. Podczas degustacji nie zabrakło różnych 
gatunków sera.

Tekst i foto: AK

„Szczęśliwej drogi już czas…”
Pożegnanie absolwentów szkoły zawodowej

Trzydziestu trzech absolwentów trzeciej klasy Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej 10 czerwca pożegnało mury szkoły i za-
kończyło ten etap edukacji. W uroczystości pożegnalnej brali 
udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i klasy II 
b LO oraz grono pedagogiczne z dyrektor placówki Krystyną 
Formela na czele.

– Drodzy koledzy, stoicie u początku swej drogi w dorosłość 
– powiedziała Honorata Woźniak, przedstawicielka Samorządu 
Uczniowskiego. – Od dziś będziecie nią kroczyć każdego dnia. 
Życzymy Wam i sobie, abyście dojrzale budowali swój świat 
i szli przez życie pomni najlepszych tradycji naszych przodków. 
Bądźcie prawymi ludźmi, postępujcie mądrze i odpowiedzialnie, 
służcie innym, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności 
fachowe.

Dopełniając uczniowskie refleksje pani dyrektor dodała: – 
Przyszłość przed Wami i każdy pójdzie swoją drogą. Będzie 
to okres Waszego dorosłego życia, w którym dokonacie wielu 
wyborów i oby były one właściwe. To kim będziecie w przy-
szłości zależy w dużej mierze od Was. Patrząc w przyszłość nie 
zapominajcie o przeszłości. Wymagajcie od siebie i dążcie do 
doskonałości. ☞



32 6-7 (252-253) czerwiec-lipiec 2011WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Po przemówieniach nadszedł moment rozdania świadectw. 
Uczniowie z najwyższą średnią ocen – Karolina Drywa, Hanna 
Labuda, Natalia Nastała i Cezary Pawelczyk – otrzymali dodatko-
wo nagrody książkowe, a ich rodzice - którzy także uczestniczyli 
w uroczystości – listy gratulacyjne. Podziękowanie od dyrektor 
szkoły odebrała także Marta Grzenkowicz, właścicielka salonu 
fryzjerskiego „Marta”, w którym praktykowały dziewczęta ze 
szkoły zawodowej.

W imieniu absolwentów głos zabrała Natalia Nastała, która 
podziękowała dyrektor szkoły, nauczycielom i pracownikom za 

☞ trud włożony w wychowanie i edukację, za dobre rady, wsparcie 
i opiekę. – Dzisiejsza uroczystość jest ostatnim wspólnym spotka-
niem w tym gronie w murach naszej szkoły, jesteśmy już bowiem 
jej absolwentami. Dla wielu z nas lata spędzone w tym budynku 
były kolejnym etapem w życiu. Były to lata pracy, ale i czas zabawy, 
radości i zawiązywania przyjaźni – dodała.

Na zakończenie młodsi koledzy z klasy II b LO zaprezentowali 
krótki program artystyczny zatytułowany „Na rozdrożu. Przeszłość 
za Wami, przyszłość przed Wami”.

AK

Czerwiec to od kilku lat tradycyjnie czas 
zawodów sportowo-pożarniczych. Druho-
wie z wszystkich gminnych jednostek OSP, 
poprzez sportową rywalizację sprawdzają 
swoje przygotowanie do działań ratowni-
czo-gaśniczych. W zawodach, które odbyły 
się 19 czerwca na sierakowickim stadionie, 
startowały 24 drużyny, a wśród nich stra-
żacy czynni, drużyny młodzieżowe męskie 
i żeńskie oraz kobiece.

Uczestnicy zawodów najpierw zmierzy-
li się w sztafecie pożarniczej, następnie 
w musztrze oraz ćwiczeniach bojowych. 
Strażacy czynni i młodzieżowe drużyny 
chłopców w wieku 15–18 lat brali też udział 
w najbardziej widowiskowych ćwiczeniach 
alarmowo–bojowych. Wszystkie konku-
rencje wzbudziły wielkie emocje, a swoim 
faworytom – jak co roku – kibicowała licznie 
zgromadzona publiczność.

Oto końcowa kwalifikacja drużyn:
Strażacy czynni:

I miejsce – Tuchlino
II miejsce – Mojusz
III miejsce – Sierakowice
IV miejsce – Gowidlino
V miejsce – Kamienica Królewska

Drużyna żeńska powyżej 18 lat:
I miejsce – Sierakowice
II miejsce – Tuchlino
III miejsce – Mojusz

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) 
chłopcy 15-18 lat:

I miejsce – Sierakowice
II miejsce – Gowidlino
III miejsce – Kamienica Królewska
IV miejsce – Mojusz
V miejsce – Tuchlino

MDP dziewczęta 15-18 lat:
I miejsce – Tuchlino
II miejsce – Gowidlino
III miejsce – Mojusz

MDP chłopcy 12-15 lat:
I miejsce – Sierakowice
II miejsce – Kamienica Królewska
III miejsce – Tuchlino
IV miejsce –  Mojusz
V miejsce – Gowidlino

MDP dziewczęta 12-15 lat:
I miejsce – Tuchlino
II miejsce – Sierakowice
III miejsce – Gowidlino

W ćwiczeniach alarmowo-bojowych 
startowało pięć drużyn chłopców w wieku 
15-18 lat i pięć drużyn strażaków czyn-
nych. W pierwszej kategorii najszybciej, 
bo w ciągu 31 sekund, zadanie wykonali 
młodzi strażacy z Mojusza. Zaledwie 
dwie sekundy później ćwiczenia ukończy-
ła drużyna z Tuchlina. Kolejne miejsca 
zajęły drużyny z Sierakowic, Gowidlina 
i Kamienicy Królewskiej. Wśród strażaków 
czynnych zadanie najszybciej wykonali 
także druhowie z Mojusza uzyskując czas 
30 sekund. Na drugim miejscu znalazła 
się drużyna z Sierakowic, a kolejne miej-
sca zajęli strażacy z Tuchlina, Kamienicy 
Królewskiej i Gowidlina.

W zawodach powiatowych naszą gminę 
reprezentować będą drużyny strażaków 
czynnych z Tuchlina i Mojusza.

Tekst i foto: AK

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
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SPORT
Podsumowanie sezonu 2010/2011 

drużyn piłkarskich GKS Sierakowice
Dwunastego czerwca zakończyły się rozgrywki ligi piłki nożnej 
na szczeblu wojewódzkim sezonu 2010/2011. W rozgrywkach tych 
wzięły udział cztery drużyny piłkarskie GKS Sierakowice: dwie 
drużyny seniorskie oraz dwie juniorskie.

W najwyższej klasie rozgrywkowej wziął udział zespół GKS 
DRYWA Sierakowice, występujący w lidze okręgowej. Drużyna 
ta rozegrała łącznie w sezonie 26 meczy, z których 9 przegrała, 
5 zremisowała oraz 12 wygrała. W meczach tych zespół strze-
lił 47 bramki i stracił 36. Drużyna zajęła ostatecznie bardzo 
dobre V miejsce w tabeli, zdobywając aż 41 punktów. Mimo 
szeregu trudnych sytuacji, w jakich znalazł się klub, trzeba 
uznać, że zespół spisał się rewelacyjnie w rozgrywkach sezonu 
2010/2011.W miejscu tym należy jeszcze dodać, iż przed rozpo-
częciem rozgrywek celem zespołu było utrzymanie się w piątej 
lidze, a zajęcie V miejsca jest wielką niespodzianką rozgrywek 
tego sezonu.

Skład Drużyny GKS DRYWA Sierakowice   
Góra od lewej: Dawidowski Marek, Ustowski Filip, Warmowski Jacek, 
Bronk Rafał, Gliszczyński Rafał; środkowy rząd od lewej: trener Zarach 
Ireneusz, Kowalczyk Piotr, Gilmajster Krystian, Płachecki Tomasz, Klejna 

Aleksander, Deik Bogdan, wiceprezes klubu Formela Waldemar, 
sponsor zespołu Drywa Andrzej; dolny rząd od lewej: Kowalczyk 

Mateusz, Klaman Michał, Zengerski Maciej, Płotka Maciej, Biernat Piotr; 
nieobecni na fotografii: Cyman Mateusz, Bulczak Dawid, Sychta Karol, 

Mierski Wojciech, Jagodziński Arkadiusz. 

TABELA KOŃCOWA sezonu 2010/2011
M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. Polonia Gdańsk 26 61 19 4 3 75 - 17
2. Potok Pszczółki 26 54 17 3 6 58 - 27
3. Gedania Gdańsk 26 49 16 1 9 48 - 33
4. Wikęd Kębłowo 26 46 14 4 8 54 - 37
5. GKS SIERAKOWICE 26 41 12 5 9 47 - 36
6. Orzeł Trąbki Wielkie 26 39 11 6 9 39 - 40
7. KS Chwaszczyno 26 38 10 8 8 35 - 24
8. Orzeł Choczewo 26 37 11 4 11 41 - 41
9. Czarni Pruszcz Gdański 26 32 10 2 14 42 - 58
10. Czarni Przemysław 26 30 9 3 14 46 - 53
11. Korona Żelistrzewo 26 29 8 5 13 32 - 38
12. Korona Cedry Małe 26 24 7 3 16 31 - 69
13. Błękitni Sobowidz 26 22 6 4 16 29 - 59
14. Grunke Somonino 26 18 6 0 20 32 - 77

Drugim zespołem biorącym udział w rozgrywkach klasy „B” 
jest GKS II Sierakowice. Drużyna ta sprawiła ogromną nie-
spodziankę w rozgrywkach, ponieważ mimo bardzo młodego 
wieku zespołu, w skład którego wchodzą zawodnicy z gminy 
Sierakowice, zajęła bardzo wysokie 4 miejsce.  Drużyna roze-
grała 22 spotkania, z których 6 przegrała, 3 zremisowała i aż 13  
wygrała. W meczach tych  zespół strzelił 58 bramek a stracił 
28. Zdobywając aż 42 punkty drużyna zajęła ostatecznie bardzo 
dobre IV miejsce w tabeli.  

M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. Korner Korne 22 47 15 2 5 66 - 38
2. KS Rozłazino 22 46 14 4 4 61 - 28
3. FC Gowidlino 22 46 15 1 6 69 - 38
4.  GKS II SIERAKOWICE 22 42 13 3 6 58 - 28
5. Atlas Goręczyno 22 41 12 5 5 45 - 24
6. Orzeł Gołubie 22 35 10 5 7 41 - 39
7. Gwiazda Karsin 22 29 8 5 9 47 - 51
8. Słupia Sulęczyno 22 29 9 2 11 43 - 59
9. KS Dziemiany 22 27 9 0 13 53 - 77
10. KS Kamienica Królewska 22 24 7 3 12 54 - 70
11. KS Mściszewice 22 8 2 2 18 33 - 78

12. Potęga Węsiory 22 6 2 0 20 27 - 67

Skład Drużyny GKS II Sierakowice
Góra od lewej: trener Waldemar Formela, Malek Piotr, Kwidziński 
Damian, Chocholewski Marcin, Bartosz Rzeszutek, Malek Paweł, 

Studziński Mateusz, Król Piotr, Bigus Mariusz, Cyl Krzysztof, Warmowski 
Jacek; dół od lewej: Kropidłowski Dariusz, Jóskowski Maciej, Biernat 
Piotr, Stefański Karol, Garski Arkadiusz, Cierocki Krzysztof, Kotłowski 

Rafał, Holk-Łebiński Łukasz, Malinowski Dawid

Kolejnymi zespołami biorącymi udział w rozgrywkach  rundy 
jesiennej naszego klubu są dwa zespoły juniorskie: Junior - C 1 
(rocznik 1996 i młodsi) oraz Junior - D1 (rocznik 1998 i młodsi).

☞

Skład drużyny Junior - C1 
Górny rząd od lewej: trener Lewandowski Maciej, Szulc Bartosz, 

Regliński Artur, Szymon Choszcz, Stencel Seweryn, Wolski Maciej, 
Sylwester Kropidłowski, Król Michał, Klejna Dawid; 

dolny rząd od lewej: Kotłowski Michał, Stefański Dawid, 
Lewna Sebastian, Markowski Artur, Pobłocki Kazimierz, 

Piwka Michał, Cirocki Grzegorz
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Zespołem, który spisał się bardzo dobrze w rozgrywkach ligi wo-
jewódzkiej, jest drużyna GKS Sierakowice - Junior C-1 rocznik 1996 
i młodsi, która ostatecznie zakończyła rozgrywki sezonu 2010/2011 na 
I miejscu swojej grupy rozgrywkowej. Drużyna ta rozegrała łącznie 
w sezonie 16 meczy, z których 4 przegrała, 1 zremisowała oraz 11 
wygrała. W meczach tych zespół strzelił 43 bramki i stracił 27. Zdo-
bywając 34 punkty drużyna zajęła ostatecznie I miejsce w tabeli.  

M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. GKS Sierakowice  16 34 11 1 4 43 - 27
2. Tęcza Brusy  16 31 10 1 5 42 - 28
3. Cartusia Kartuzy  16 26 8 2 6 35 - 25
4. Ceramik Łubiana  16 18 5 3 8 35 - 38

5. Grunke Somonino  16 7 2 1 13 9 - 46

Ostatnią drużyną GKS Sierakowice biorącą udział w rozgryw-
kach ligi wojewódzkiej jest Junior - D 1 rocznik 1998 i młodsi, 
która zakończyła rozgrywki sezonu 2010/2011 na V miejscu w ta-
beli. Drużyna ta rozegrała łącznie w sezonie 14 meczy, z których 7 
przegrała, 5 wygrała oraz 2 zremisowała. W meczach tych zespół 
strzelił 35 bramki i stracił 35. Zdobywając 17 punktów drużyna 
zajęła ostatecznie V miejsce w tabeli.

M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. Olivia Gdańsk 14 40 13 1 0 91 - 10
2. Cartusia Kartuzy 14 33 11 0 3 73 - 15
3. Wietcisa Skarszewy 14 27 9 0 5 51 - 41
4. Beniaminek 03 
 Starogard Gdański 14 22 6 4 4 42 - 25
5. GKS SIERAKOWICE 14 17 5 2 7 35 - 35
6. Santana Wielki Klincz 14 13 4 1 9 27 - 38
7. Kornowscy Szarża Krojanty 14 8 2 2 10 28 - 65

8. Huragan Nowe Polaszki 14 2 0 2 12 10 - 128

Podsumowując grę wszystkich drużyn piłkarskich Gmin-
nego Klubu Sportowego Sierakowice sezon 2010/2011 należy 
uznać za bardzo udany. Zarząd klubu dziękuje za dobrze 
wykonaną pracę trenerom, za dobre wyniki zawodnikom 
i życzy wszystkim drużynom dalszych sukcesów sporto-
wych.

Waldemar Formela 

☞

Żeglarze z naszej gminy 
startowali w Czersku

W dniach 28 i 29 maja żeglarze z naszych dwóch 
uczniowskich klubów startowali na Jeziorze Ostrowite 
koło Czerska w XIII Ogólnopolskich Regatach zajmując 
szereg czołowych miejsc. Z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Florek, działającego przy Szkole Podstawowej 
w Sierakowicach, w klasie Vaurien I miejsce zajęły Mar-
tyna Tarasiuk i Julita Lewna. Drugie miejsce zajęli Igor 
Tarasiuk i Artur Pestka. W klasie Optymist (regatowy 
gr. B) na trzecim miejscu uplasował się Michał Szostek. 
W klasie Optymist (szkoleniowy UKS) kolejne lokaty 
zajęli: trzecie miejsce – Damian Pestka z UKS Wiking 
Kamienica Królewska, czwarte miejsce – Aleksandra 
Płotka z UKS Wiking, dziesiąte miejsce – Julia Miotk 
z UKS Florek, osiemnaste miejsce – Dominika Lewna 
z UKS Florek, najmłodsza uczestniczka regat.

Wyjazd na regaty był możliwy dzięki finansowemu 
wsparciu Wójta Gminy, Tadeusza Kobieli, oraz użyczeniu 
transportu przez rodziców: Piotra Szostka, Agatę Tarasiuk 
jak również trenera Tadeusza. Osobom tym składam po-
dziękowanie.

Ryszard Piasecki
Prezes UKS Florek 

Sierakowice

Skład drużyny Junior - D1
górny rząd od lewej: Stenka Piotr, Rzeszutek Tomasz, 

Breza Patryk, Kitowski Damian, Sadowski Bartosz; 
środkowy rząd od lewej - trener Wnuk-Lipiński Marian, 
Gojtowski Jakub, Kuczkowski Robert, Drewka Robert, 

Patryk Okrój, Jakub Różniczki; 
dolny rząd od lewej: Radosław Wnuk-Lipiński, 

Wojda Damian, Niklas Seweryn, Lis Maciej, 
Staniszewski Adrian, Chabowski Artur
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Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Sierakowicach uprzejmie informuje 

o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

GMINNA KOMISJA 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach
Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przew. Komisji  Maria Karolak,  Urząd Gminy pokój 302, tel. 58 681 95 41

e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl
kontakt: w godzinach pracy Urzędu, oprócz wtorku i czwartku

PUNKT KONSULTACYJNY Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, 

tel. 58 684 77 57
czynny: we wtorki i czwartki 8.30–14.00 i w piątki 16.00–18.00

GRUPA WSPARCIA DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, 

tel. 58 684 77 57
spotkania w czwartki 8.30–12.00

PORAD PRAWNYCH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO 
udziela bezpłatnie Pani Mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ 

w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 16.00–18.00 
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 

29 lipca, 26 sierpnia, 30 września, 28 października, 
25 listopada, 16 grudnia*

*przed świętami Bożego Narodzenia dyżur odbędzie się w piątek - tydzień wcześniej

MEDIACJE RODZINNE 
prowadzi mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca 

od godziny 18.00 oraz po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 58 681 95 41)

PORADNIA RODZINNA 
przy parafii św. Marcina w Sierakowicach (ul. ks. B.Łosińskiego 1) 

czynna w każdy piątek od 17.00 do 19.00. 
Spotkanie uzgodnić telefonicznie z Krystyną Makurat, 

tel. 58 681 91 92

SPRZEDAM

Działkę rolną z możliwością zabudowy o pow. 3100 m2 na trasie Sierakowice– 
Mirachowo, woda na terenie działki, prąd w pobliżu, tel. 608 587 940.

Działki budowlane i rolne; prąd, woda na miejscu; cena 49 zł/m2 (do negocjacji); 
tel. 603 748 535; lub zamiana.

Kozie mleko w cenie 4 zł za litr, tel. 608 587 940.

Gospodarstwo rolno-rybackie „Złota Rybka” 

oferuje do sprzedaży ryby kolorowe, 

karpie, węgorze, amury, sumy, jesiotry i tołpygi oraz rośliny wodne.

Sierakowice, ul. Kościerska 57, tel. 608 283 407 i 606 337 686

WYDZIERŻAWIĘ

5000 m2 działki ogrodzonej z wjazdem od ulicy przy głównej trasie; prąd i woda 
na działce; cena do negocjacji; tel. 603 748 535.

USŁUGI

Usługi Kelnerskie wesela, osiemnastki, imprezy okolicznościowe, 
tel. 725 129 954.

Oferuję przejażdżki bryczką konną, tel. 667 157 948; Sierakowice, ul. Leśna 42. 

OGŁOSZENIA DROBNEZapraszamy na regaty
W dniach 16-17 lipca na Jeziorze Gowidlińskim odbędą się 
Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego w klasach Optymist, Vaurien, 
Omega, Finn i łodzi kabinowych.

Organizatorem tych regat jest UKS Wiking z Kamienicy Kró-
lewskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach przy 
finansowym wsparciu Starosty Kartuskiego Pani Janiny Kwiecień 
oraz Wójta Gminy Sierakowice Tadeusza Kobieli.

Turniej Kibiców Piłki Nożnej
W dniu 9 lipca 2011 r. (niedziela) na stadionie GKS Siera-
kowice odbędzie się V ogólnopolski Turniej Kibiców Piłki 
Nożnej Sierakowice 2011. Stowarzyszenie Kibiców z Sierakowic 
oraz Gminny Klub Sportowy w Sierakowicach zaprasza wszystkich 
do kibicowania uczestniczącym w turnieju drużynom piłkarskim.

Zapraszamy!

Profesjonalne filmowanie imprez, 

nowatorskie metody filmowania i montażu, 

fotografia plenerowa i reportażowa, tel. 512 220 035.
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„BAS”Teresa i Henryk Klasa
ul. Ks. B. Sychty 1 

83-340 Sierakowice

W programie:
- piosenki kaszubskie
- piosenki biesiadne
- prezentacja instrumentów
- tabaka
- opowiastki
- dowcipy

Muzyka 
na ka¿d¹ okazjê

- grupy turystyczne
- jubileusze

- bankiety, kolacje
- folklor na weselu

- spotkania z folklorem
dla szkó³

tel. 691 727 489

tel. 58 681 67 28

www.kapelabas.webpark.pl
email:

kapela.bas@wp.pl

Oferujemy opiekę na godziny – łagodny start przedszkolaka


