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W Gowidlinie 15 listopada 1911 r. przyszła na świat 
Marta Konkel z domu Płotka. Była pierwszym dziec-
kiem swoich rodziców – ojca Rudolfa i Tekli z domu 
Zelewskiej. Matka jubilatki pochodziła z Gowidlina, 
a ojciec z Żukówka. Od 1953 r., aż do dzisiaj, pani 
Marta związana jest ze swoją ojcowizną w Gowidlinie. 
Zaraz po ślubie Marta i Józef Konkelowie zamieszkali 
na Żuławach. Obecnie z panią Martą mieszka jej 
córka Anna i najmłodszy syn Władysław. 

Jubilatka miała 10 dzieci – 6 synów i 4 córki. Dwoje 
dzieci zmarło, gdy miały po 2 lata.

Mąż Józef Konkel wżenił się w gospodarstwo Płot-
ków. Ojcowizna z lasem miała 11 ha. Pracował jako 
robotnik leśny. Jego bezpośrednim przełożonym był 
leśniczy Melchior Suchta. Gdy pani Marta usłyszała, 
że z ramienia samorządu składa jej życzenia Zbigniew 
Suchta – pełniący funkcję przewodniczącego Rady 
Gminy, bardzo się ucieszyła, usłyszawszy znajome 
nazwisko. Pan Zbigniew dopowiedział, że przynosi 
pozdrowienia i najserdeczniejsze życzenia od swojego 
ojca, który doskonale znał nie tylko męża Józefa, ale 
również całą rodzinę. Pani Marta ze Zbigniewem 
Suchtą mieli wiele wspólnych tematów i wspomnień. 
Wspominali czasy, gdy kiedyś pracowało się w lasach, 
jaka to była ciężka praca. 

Mąż pani Marty - Józef nie żyje już 45 lat. Zmarł 6 
września 1966 r. Pani Marta miała 55 lat, gdy została 
z dziećmi sama na gospodarstwie. Wspomina te czasy 
i tamto życie. Wspomina również wojny światowe 
i ostatnie słowa swojego męża, który powiedział 

„Marta, ty dasz sobie radę”. Było ciężko, ale dawała 
sobie radę.

Jako pierwsi mieli na swoim podwórzu studnię. Nie 
wozili wody z jeziora, jak większość mieszkańców 
Gowidlina, gdyż mieli wodę blisko budynku. Nieco 
łatwiej zaczęło się żyć, gdy Gowidlino zostało zelek-
tryfikowane w 1967 r. Doprowadzenie prądu było 

kosztowne, dlatego spłacało się go przez wiele lat 
w ratach przy podatkach.

Wójt zapytał panią Martę o receptę na tak długie 
życie i godną pozazdroszczenia pogodę ducha. Jubi-
latka powiedziała, że chyba Pan Bóg o niej zapomniał. 
Całe życie nie chorowała. W szpitalu była w 1980 r., 
z powodu oparzenia nogi. Gdy lekarze ją zbadali 
i stwierdzili, że serce ma silne i w sobie jest zdrowa, 
po opatrzeniu rany wypisali ją ze szpitala. Pani Marta 
przez całe życie nie używała alkoholu. Mąż także nie 
pił. Podkreśla, że nawet na swoim weselu piła tylko 
oranżadę. Nie lubi alkoholu, który mógłby dla niej 
nie istnieć. Nigdy nie paliła papierosów. Pije tylko 
zbożową kawę. Natomiast w ciągu swojego życia 
jadła dużo ryb. Całe życie ciężko pracowała. Oprócz 
prac polowych, robiła to, co wszystkie kobiety kiedyś 
robiły – przędła wełnę, robiła na drutach, cerowała, 
obszywała ubrania, pasteryzowała żywność, a także 
wykonywała tysiące innych czynności.

Dzisiaj nasza jubilatka żyje z renty rolniczej. Jest sa-
modzielna, nie potrzebuje stałej obsługi, chociaż cieszy 
się, że ma przy sobie córkę, która jej pomaga i prowadzi 
dom. Pani Marta swobodnie porusza się po mieszkaniu, 
a nawet po podwórzu. Lubi grzać się przy piecu, ma 
swoją ławę, na której najczęściej przesiaduje. 

Pokój pełen przepięknych kwiatów i okazałych 
bukietów świadczy o tym, że pani Marta jest osobą 
lubianą i szanowaną. Podkreśla, że dostała kwiaty 
i dyplom od samego premiera Donalda Tuska, od 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Były też kwiaty 
od znajomych, sąsiadów, turystów i od rodziny. Do 
najserdeczniejszych życzeń dołączają się władze 
gminy. 

Drogiej Jubilatce Redakcja „Wiadomości Sierako-
wickich” i Samorząd Gminy życzą jeszcze wielu lat 
życia w zdrowiu i radości.

Maria Karolak
 

Pani Marta Konkel ma 100 lat

Sesja wyjazdowa

Podsumowanie 
Obchodów Roku 
Floriana Ceynowy
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Sesja wyjazdowa

Radni oglądali tegoroczne 
inwestycje gminne
Piętnastego listopada miała miejsce kolejna sesja Rady Gminy. Tego 
dnia radni uchwalili wysokość podatków od nieruchomości i od 
środków transportowych. Przyjęli także roczny program współpra-
cy Gminy Sierakowice z organizacjami pozarządowymi i zadecydo-
wali o zmianie nazwy Gminnego Ośrodka Zdrowia na Kaszubskie 
Centrum Medyczne. Po części stacjonarnej radni wyjechali w teren 
obejrzeć inwestycje realizowane w mijającym roku. 

W nowym roku zapłacimy większe podatki

Kolejny nowy rok i kolejne, niestety, podwyżki. O zmniejszenie staw-
ki podatku za 1 m2 od budynków przeznaczonych na prowadzenie 
działalności gospodarczej zaapelował radny Mirosław Kuczkowski. 
Zaproponował zmniejszenie o 80 groszy, czyli do kwoty 20,10 zł za 
m2. – Dbajmy, aby życie gospodarcze nam się rozwijało – powie-
dział. Radnego M.Kuczkowskiego poparł Rafał Makurat. Ostatecznie 
kwotę podatku ustalono na 20,20 zł za m2.

Podatek od nieruchomości:
(W nawiasach podano stawki obowiązujące w 2010 i 2011 r.)

- Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,67 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej (0,61 zł i 0,63 zł); z podatku zwalnia się 
strychy i piwnice.
- Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działal-

nością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,20 zł od 1 m2 
p.u. (18,70 zł i 19,30 zł); z podatku zwalnia się budynki, grunty 
i budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie: szewstwo, kowalstwo i bednarstwo. 

- Od budynków pozostałych na działkach budowlanych związanych 
z budownictwem mieszkalnym – 3,80 zł za 1m2 (3,55 zł i 3,65 zł) 
oraz pozostałych – 7,36 zł (6,88 zł i 7,06 zł).

- Od budynków letniskowych – 7,36 zł od 1 m2 p.u. (6,88 zł i 7,06 zł).
- Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym – 10,24 zł od 1m2 p.u. (9,57 zł i 9,82 zł).
- Od powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospo-

darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (gabinety 
lekarskie i stomatologiczne) – 4,45 zł od 1m2 p.u. (4,16 zł i 4,27 zł).

- Od budowli (wszystkie budowle nie będące budynkiem) – 2% ich 
wartości (z podatku zwalnia się budowle Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji – przepompownie, hydrofornie, studzienki, 
rurociągi itp.).

- Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł (0,75 zł i 0,78 zł).

- Od 1 m2 powierzchni gruntów letniskowych – 0,43 zł (0,39 zł 
i 0,41 zł).

- Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych – 0,30 zł (0,23 zł 
i 0,26 zł); bonifikata dla emerytów i rencistów wynosi 50%.

- Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha (4,04 zł i 4,15 zł).

Stawka dzienna opłaty miejscowej wynosi 2,00 zł (dotychczas 
1,90 zł w 2010 r. i 1,95 zł w 2011 r.) od osoby fizycznej przebywającej 
okresowo w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub tury-
stycznych w miejscowościach posiadających korzystne walory kra-
jobrazowe, właściwości klimatyczne oraz warunki umożliwiające 
pobyt. Dotyczy to miejscowości: Kamienica Królewska, Gowidlino, 
Lemany i Załakowo.

Stanisław Czerwonka, kierownik GOZ pokazuje 
gabinet do zabiegów laryngologicznych

Tak wygląda gabinet zabiegowy

Nowoczesny cyfrowy aparat rentgenowski

Dużo emocji wzbudziło ustalenie wysokości podatku od psa. 
Jan Warmowski zaproponował, aby znieść tę opłatę, skoro miesz-
kańcy w większości nie płacą podatku za swoje czworonogi. Rocz-
ny dochód do kasy Gminy z tego tytułu wynosi ok. 600 zł. Wójt 
Tadeusz Kobiela powiedział, że podatek od psa to wymóg narzu-
cony przez ustawodawcę i Gmina musi go respektować. Padła 
propozycja, aby od nowego roku nie podnosić podatku, ale po-
zostawić na tym samym poziomie, co w roku bieżącym. W przy-
szłym roku właściciele czworonogów zapłacą zatem 45 zł za 
jednego psa. Podatek wpłaca się na konto Urzędu Gminy bez 
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☞

wezwania do dnia 31 marca każdego roku. W przypadku, gdy 
podatnik nabył psa po tym terminie, wówczas wpłaca podatek 
w ciągu 1 miesiąca od daty nabycia zwierzęcia, ale tylko wtedy, 
gdy zobowiązania nie uregulował poprzedni właściciel. Właści-
ciele gospodarstw rolnych nie płacą tego podatku za pierwszego 
i drugiego psa, ale za każdego kolejnego są zobowiązani uregu-
lować opłatę. 

Zbigniew Fularczyk poinformował, że zostanie zawarta umowa z 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Inkasenci będą kontro-
lować, czy mieszkańcy wywiązują się z płatności podatku za psy. 

Wyższe stawki podatku od środków transportowych

Od czterech lat wysokość podatku od środków transportowych 
kształtowała się na tym samym poziomie. W przyszłym roku 
właściciele samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych 
i autobusów zapłacą podatek o 4,2% większy niż do tej pory. 

Nowa ulica w Sierakowicach i Gowidlinie

W Sierakowicach nazwę Dębowa otrzymała ulica będąca połączeniem 
ulic Gryfa Pomorskiego i Podgórnej. Natomiast w Gowidlinie droga bie-
gnąca na prawo od ul. Jana Pawła II otrzymała nazwę ulicy Polnej. 

Gminny Ośrodek Zdrowia od nowego roku Kaszubskim 
Centrum Medycznym

Od nowego roku zmienia się nazwa Gminnego Ośrodka Zdrowia. 
Od 1 stycznia 2012 r. będzie on nosił nazwę Kaszubskie Centrum 
Medyczne. 

Radni i sołtysi zostali oprowadzeni po nowym obiekcie i wy-
remontowanej starej części ośrodka przez kierownika GOZ, Sta-
nisława Czerwonkę. Ośrodek został wyposażony w nowoczesny 
sprzęt medyczny. Przychodnia dysponuje m.in. nowymi unitami 
stomatologicznymi, cyfrowym aparatem rentgenowskim i aparatami 
ultrasonograficznymi. 

W starej części ośrodka przeprowadzono kompleksowy remont. 
Od nowego roku na parterze będzie się znajdować poradnia 
rehabilitacyjna, natomiast pomieszczenia na piętrze zostaną prze-
znaczone na biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który 
w tej chwili funkcjonuje w budynku będącym własnością powiatu 
przy ulicy Brzozowej. 

Oczyszczalnia ścieków

Po oczyszczalni ścieków w Sierakowicach oprowadził radnych 
i sołtysów prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, 
Tomasz Zdanowicz. 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni została zakończona 
w lipcu br. Poprzednio oczyszczalnia odbierała 2000 m3 ścieków 
na dobę, w tej chwili jej możliwości przerobowe wynoszą 4000 
m3 na dobę. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z terenu całej gminy, 
w przyszłości także z nowo budowanych sieci kanalizacyjnych.

W oczyszczalni wybudowano m.in. drugi reaktor biologiczny, 
budynek hali dmuchaw oraz komorę stabilizacji tlenowej osadu.

Sierakowiccy druhowie mają nową łódź

Nowy nabytek sierakowickich druhów to łódź, która trafiła do 
jednostki pod koniec października. Jest to pięcioosobowa łódź 

Radni obejrzeli rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków 
w Sierakowicach

Sierakowiccy druhowie otrzymali nowoczesną łódź i przetestowali ją na wodach Jeziora Gowidlińskiego (foto: Adam Wróblewski)

Po oczyszczalni oprowadzał i wszystko wyjaśniał Tomasz Zdanowicz 
(z lewej), prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
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☞ aluminiowa o wadze 270 kg, długości niespełna 5 metrów i szero-
kości 1,80 m. Łódź jest wyposażona w silnik Hondy, maszt rufowy 
oświetleniowy, głośnik, bosak, szperacz i kamizelki dla pływają-
cych nią strażaków. Wraz z łodzią została zakupiona przyczepa 
do przewozu łodzi ze specjalnym hakiem, który pozwala zaczepić 
przyczepę zarówno do samochodu osobowego, jak i ciężarowego. 
Koszt zakupu łodzi wraz z wyposażeniem i przyczepą wyniósł 
60 tys. zł. 

Zabytkowy kościół św. Marcina

W tym roku zakończyły się prace rekonstrukcyjne i budowlane 
przy zabytkowym kościele św. Marcina. Przeniesienia i rekon-
strukcji kościoła dokonała firma Polskie Pracownie Konserwacji 
Zabytków SA w Warszawie oddział w Gdańsku. 

Jak poinformował wójt Tadeusz Kobiela, w tej chwili Gmina 
Sierakowice przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze środków 
unijnych na prace modernizacyjne wewnątrz kościoła oraz na reno-
wację czterech ołtarzy bocznych, ołtarza św. Barbary i chrzcielnicy. 
Planuje się także zakupić organy. 

Na projekt „Ocalić od zapomnienia – rekonstrukcja zabytkowego 
kościoła św. Marcina wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” 
udało się pozyskać duże dofinansowanie ze środków unijnych wyno-
szące 83%. Koszt rekonstrukcji zabytku wyniósł ponad 2,4 mln zł.

Inwestycje drogowe

Pod koniec października miało miejsce uroczyste otwarcie drogi 
Sierakowice–Szklana–Borucino. Była to inwestycja realizowana 
przez Powiat Kartuski w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”. Współpartnerami przed-
sięwzięcia były gminy: Sierakowice i Stężyca. Wartość inwestycji 
wyniosła 8.029.827,46 zł, w tym środki z budżetu państwa w wysokości 
3 mln zł. W przedsięwzięcie zaangażowały się także cztery prywatne 
przedsiębiorstwa: ELWOZ (4 tys. zł), PHU AUTO-WOZ, Przedsiębior-
stwo Budowlane Kotłowski i WRCK (po 2,5 tys. zł). Wkład finansowy 
gminy Sierakowice wyniósł 2.182.775,95 zł. 

Wyremontowany odcinek drogi liczy 11 km długości, z czego 7 
km znajduje się po stronie gminy Sierakowice. Z Sierakowic (od 
wiaduktu) do Mrozów oraz w Szklanej wybudowano chodnik, co 
znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych.

W tym roku zmodernizowano także odcinek drogi z Siera-
kowskiej Huty do Jelonka o długości 1,1 km. W ramach prac 
częściowo wymieniono podłoże, wylano nową warstwę asfaltu, 
wyremontowano przepusty na zjazdach oraz zamontowano bariery 
ochronne o łącznej długości 300 m. Zadanie dofinansowano z De-
partamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu 
Marszałkowskiego w kwocie 80 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji 
to 403.785 zł. Wykonawcą była firma Dromos.

Ta sama firma wyremontowała także drogę Szklana–Mo-
juszewska Huta na odcinku długości 360 m. Po jednej stronie 
drogi wybudowano chodnik oraz wyremontowano sieć kanalizacji 
deszczowej. Wartość robót wyniosła 447.338 zł. 

Zespół Szkół w Gowidlinie

Rozbudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie polega na budowie 
nowego skrzydła dydaktycznego dla potrzeb gimnazjum wraz 
z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół 

 Zabytkowy kościół św. Marcina

 Fragment zmodernizowanej drogi Sierakowice–Szklana–Borucino

W przyszłym roku rozpoczną się prace modernizacyjne 
we wnętrzu kościoła

W Gowidlinie trwają prace budowlane 
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Plac zabaw przy Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej W tym roku zakończyła się rozbudowa szkoły w Kamienicy Królewskiej

budynku. Ponadto inwestycją objęty jest remont części istniejącej 
– modernizacja kotłowni oraz klatki schodowej. 

Wykonawcą prac jest firma ELWOZ ze Szklanej, która w prze-
targu złożyła najkorzystniejszą ofertę i zrealizuje zadanie za kwotę 
8.290.000 zł.

Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej

Sesja zakończyła się w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej. 
W ostatnich dwóch latach nastąpiła rozbudowa obiektu. Budynek 

szkoły został wyremontowany, dodatkowo wybudowano tzw. łącz-
nik, w którym znajdują się szatnie i sale lekcyjne. Tę część oddano 
do użytku jeszcze w ubiegłym roku. Łącznik połączył starą część 
szkoły z nowo wybudowaną salą gimnastyczną, którą oddano do 
użytku w tym roku. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała 
dofinansowanie w wysokości ponad 807 tys. zł z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 100 tys. zł z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Koszt całkowity inwestycji to 4.331.172 zł. Prace 
budowlane wykonała firma Elwoz. 

Tekst i foto: AK

Trafostacja zniknie 
z terenu parku papieskiego
Budynek stacji transformatorowej, znajdujący się na 
terenie parku papieskiego w Sierakowicach, zostanie 
przeniesiony. To efekt rozmów wójta gminy Sierako-
wice Tadeusza Kobieli i dyrektora Energi w Kartu-
zach Włodzimierza Wyszogrodzkiego. 

Do porozumienia doszło po siedmiu latach rozmów. 
W przyszłym roku rozpoczną się prace związane 
z przeniesieniem stacji na teren parafii św. Marcina, 
na co zgodę wyraził proboszcz ks. Bronisław Da-
wicki. – W dobie miniaturyzacji taki transformator 
potrzebuje znacznie mniej miejsca – powiedział wójt 
Tadeusz Kobiela. Stacja zostanie przesunięta najpraw-
dopodobniej w pobliże kapliczki. Koszty związane 
z przeniesieniem trafostacji, które szacuje się na 
200-300 tys. zł, weźmie na siebie Energa. 

AK
Foto: AK

W gminie Sierakowice usunięto 
ponad 24 tony azbestu
Gmina Sierakowice otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 70 % dofinansowania na realizację zadania pn.: 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierakowice – 2011”, 
w wysokości 34.045,00 zł. 

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 35 % kosztów kwalifikowanych, czyli 
17.022,50 zł. Taką samą kwotę pozyskano ze środków Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – Usu-
wanie wyrobów zawierających azbest”. Przyznane środki w całości pokryły koszty 
związane z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci usunięcia 
1.792,00 m2 płyt azbestowo-cementowych, co daje ok. 24,21 ton odpadów niebez-
piecznych. Wyroby azbestowo-cementowe zostały zdjęte z 7 budynków o funkcji 
mieszkaniowej lub gospodarczej. Wszystkie pokrycia dachowe usuwane w 2011 
r. miały pierwszy stopień pilności usunięcia, co oznacza, że ich wymiana lub 
naprawa musiała zostać przeprowadzona bezzwłocznie. 

Lokalna Grupa Rybacka informuje
Lokalna Grupa Rybacka „Kaszuby” informuje o możliwości składania wniosków 
o dofinansowanie operacji w ramach środka:

- podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społecz-
ności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;

- wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależ-
nych od rybactwa. 

Termin składania wniosków: 20 grudnia 2011 r. – 15 luty 2012 r.
Jednocześnie serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje do biura 

LGR „Kaszuby” w Wieżycy oraz do Punktów Konsultacyjnych LGR „Kaszuby” 
działających na terenach gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów 
Rybackich. W Sierakowicach taki punkt mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury 
i jest czynny w środy w godzinach od 15.30 do 19.30.
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Kontrakt nr 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
i przepompowniami ścieków w miejscowościach Widna Góra–Podjazy–
Amalka. rwają prace budowlane w miejscowości Widna Góra. Budowa-
na jest sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej przy zlewni PS6 w rejonie 
domków letniskowych. 

Kontrakt nr 9. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Su-
lęczynie. Wykonano warstwę podbudowy płyty komory bioreaktora. 
Obecnie trwają prace zbrojeniowe konstrukcji żelbetowej.

Kontrakt nr 10. Budowa sieci wodociągowej w gminie Sulęczyno 
wraz z rozbudową SUW. Na koniec października br. wykonano łącznie 
około 6,7 km sieci wodociągowej. Wykonawca robót dokonał remontu 
i termomodernizacji budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Widna Góra.umowa na realizację przedmiotowego zadania. 

Realizacja Projektu Funduszu Spójności w gminach 
Sierakowice i Sulęczyno

Kontrakt nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice 
obręb: Rębienica–Tuchlino oraz Łyśniewo–Migi–Poręby–Sierakowice. 
Dokonano odbioru częściowego zlewni PM1 w  miejscowości Migi oraz 
zlewni PŁ2 w miejscowości Łyśniewo, a także zlewni w rejonie oczysz-
czalni ścieków w Sierakowicach. Trwają prace montażowe i odtwarzanie 
nawierzchni dróg oraz zagospodarowania terenu w miejscowości Tuchli-
no przy zlewni PT1 oraz w miejscowości Łyśniewo przy zlewni PŁ1. 

Kontrakt nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierako-
wice obręb: Kamienica Królewska–Załakowo–Pałubice. Z dniem 
21 listopada 2011 r. wykonawca robót zgłosił przystąpienie do robót 
budowlanych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.
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Jakie są pierwsze wrażenia z pracy w Sierakowicach?
Nie jestem pierwszy raz w tym ośrodku i okolicy. Niedawno prze-
prowadziłam się na wieś i mieszkam niedaleko gminy Sierakowice. 
Podoba mi się organizacja ośrodka i to, w jaki sposób realizuje 
zadania. Ale tak naprawdę to cały czas zapoznaję się z dokumen-
tacją i strukturą. Chciałabym poznać środowisko, więc wyjeżdżam 
z pracownikami w teren. Mam także okazję poznać mieszkańców, 
którzy przychodzą tutaj, do ośrodka. 

Czym zajmowała się Pani do tej pory?
Mam wieloletnie doświadczenie jeżeli chodzi o pracę w pomocy 
społecznej i w budowaniu nowoczesnego jej systemu, czyli od 
początku lat 90. Gdynia była takim miastem, w którym ten system 
był tworzony przeze mnie od 1993 roku. Następne doświadczenie 
w kierunku przygotowania się do pracy na wsi – moim marzeniem 
było zamieszkanie i praca na wsi – to realizacja Poakcesyjnego 
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej, Bankiem Światowym i Urzędem Marszałkow-
skim. W związku z tym miałam okazję bezpośredniego kontaktu 
z siedmioma gminami, które podlegały pod moje działania jako 
konsultanta regionalnego w województwie pomorskim, poznania 
samorządu gminnego, środowiska lokalnego, czyli realiów, które 
występują na terenach wiejskich. 

I wtedy poznała Pani także Sierakowice?
Sierakowice poznałam wiele lat wcześniej z racji mojej pracy w po-
mocy społecznej. Ostatnia praca przygotowała mnie do tego, aby 
móc podejmować odpowiednie decyzje i nie wszystko tak przekła-
dać, bo nie da się przełożyć doświadczeń w dużym mieście na to, 
co dzieje się na terenach wiejskich. W mieście są inne możliwości, 
realia, zasoby, inne narzędzia do dyspozycji i inne sytuacje we-
wnątrz środowiska. Zupełnie inne więzi są natomiast na terenach 
wiejskich, więc tutaj można bazować na tych relacjach. 

Zanim podejmę jakiekolwiek decyzje, na razie będę wsparciem 
dla działalności ośrodka i pana kierownika. Metoda mojej pracy 
polega na dogłębnej diagnozie, dokładnym poznaniu środowiska 
oraz tego, co robią pracownicy i jak to się ma do realizacji zadań 
ustawowych, przepisów prawa, bo to jest istotne z punktu zarzą-
dzania jednostki. Jak by nie było, należę do kadry kierowniczej, 
czyli ponoszę współodpowiedzialność za zarządzanie tą instytu-
cją. W związku z tym muszę się przyjrzeć, jak to wygląda i jeżeli 
będzie taka potrzeba, to postaram się wesprzeć pracowników, 
aby wdrożyć te wszystkie rozwiązania, które będą dawały jak 
największe efekty. 

Czy na chwilę obecną widzi Pani coś, co 
należałoby zmienić w działalności lub 
organizacji GOPS w Sierakowicach?

Przyglądam się bardzo blisko realizacji pracy 
socjalnej, jednej z metod, która jest podstawą 
działalności ośrodka pomocy społecznej, a nie 
tak jak część społeczeństwa postrzega działal-
ność tej instytucji – przez pryzmat świadczeń. 
Świadczenia to coś dodatkowego, co wspiera 
sytuację przede wszystkim w rodzinach 
ubogich. Natomiast taką podstawą jest praca 
socjalna i organizacja środowiska lokalnego do 
samopomocy i wspierania. W związku z tym to 
też ma odzwierciedlenie w sprawozdawczości, 
która jest realizowana przez ośrodek pomocy 
społecznej. Ogrom pracy powoduje nieraz, że 
nie za bardzo jesteśmy przygotowani, żeby 
uwidocznić te działania. One są realizowane 
przez pracowników, natomiast musi być to 

spójne z tym, co powinno zaistnieć w dokumentacji i sprawozdaw-
czości, żeby pokazać, że pracownicy robią coś ważnego o szerokim 
zasięgu, co niekoniecznie widzą wszyscy.

Czy jest coś, co pozytywnie Panią tutaj zaskoczyło?
Z doświadczeń, które miałam ostatnio na terenach wiejskich, wiem, 
że różnie bywa, jeżeli chodzi o zabezpieczenie pracowników w re-
alizację zadań, warunki pracy pracowników, traktowanie, postrze-
ganie pomocy społecznej jako ważnej instytucji. Tutaj wszystko ma 
ręce i nogi. A przede wszystkim atmosfera i normalne traktowanie 
pracowników i tej instytucji przez urzędników i władze samorzą-
dowe. Pan kierownik zapoznał mnie z wieloma osobami, z którymi 
przyjdzie mi współpracować. To jest właściwe traktowanie, bo pra-
cownik socjalny jest tez pracownikiem samorządowym. Jak udało 
mi się zaobserwować, ośrodek te podstawy, które są niezbędne 
do  wypełniania zadań i funkcjonowania, ma zabezpieczone, łącz-
nie ze środkami finansowymi. Będę się przyglądać wszystkiemu 
bliżej i będę działać razem z tym zespołem, który jest zgranym 
zespołem. Co jest niezwykle ważne – w momencie gdy są jakieś 
trudne sprawy, są one omawiane zespołowo. Praca zespołowa jest 
drugim ważnym czynnikiem obok pracy socjalnej. 

A jakie są problemy?
Spotykamy się w gronie specjalistów, aby podjąć wielokierunkowe 
działania przez różne podmioty i instytucje, aby uchronić niektóre 
rodziny przed tym, co najgorsze, czyli odebraniem dzieci. Możemy 
uniknąć umieszczania ich w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych, ale odpowiednio wcześniej muszą zostać podjęte działania 
prewencyjne. Na dzień dzisiejszy ośrodek ma kilku specjalistów 
w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, ro-
dzinnego, przeciwalkoholowego. To już jest zalążek, aby w jakiś 
sposób zacząć realizować zadania, które są nam przypisane. Od 1 
stycznia wchodzi w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, która powołuje stanowisko asystenta rodzinnego. 
Jest to nowa forma wspierania rodziny i liczymy, że uda nam się 
wprowadzić i realizować to zadanie. Umieszczenie każdego dziecka 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastęp-
czych będzie pociągało za sobą konsekwencje finansowe ze strony 
gminy, które z roku na rok będą wzrastały. Trzeba przeanalizować, 
co będzie się bardziej opłacało. Najkorzystniej oczywiście będzie, 
aby dziecko zostało na miejscu w domu i żeby stworzyć system 
prewencyjny, aby uniknąć kierowania dzieci do placówek, jak też 
uniknąć wydawania środków finansowych. Niech one zostaną tu, 
na wsparcie rodziny na miejscu.

Następne problemy, jakie się tutaj poja-
wiają, i nie tylko w tej gminie, ale także 
w wielu innych, to okres zimowy. Jest tu 
część środowisk bardzo trudnych. Osoby 
zamieszkałe w budynkach grożących kata-
strofą budowlaną są kierowane do schronisk. 
Niestety, osoby te odmawiają i dokumentują 
to na piśmie. I to jest problem, co zrobić 
w tym wypadku, gdy jest to osoba dorosła, 
która świadomie podejmuje takie decyzje. 
Nie mamy takich prawnych możliwości, aby 
zmusić do pobytu w schronisku. Musimy 
zrobić wszystko, aby mieć poczucie, że 
zrealizowaliśmy jak najlepiej swoje zadanie, 
że staraliśmy się uchronić przed konsekwen-
cjami nawet utraty życia. 
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: Agnieszka Rybakowska-Król
Foto: AK

„Będę wsparciem dla działalności ośrodka i kierownika”
O dotychczasowych doświadczeniach zawodowych, pierwszych wrażeniach w nowej pracy i problemach społecznych nękających nasze środowisko 
rozmawiamy z Cecylią Tuźnik, która od 1 października jest zastępcą kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.
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Co roku wszystkie jednostki OSP w powiecie zostają poddane dro-
biazgowej kontroli. Celem przeglądu jest przede wszystkim spraw-
dzenie i ocena faktycznego stanu przygotowania do prowadzenia 
działań ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych. Komisja powołana 

przez komendanta powiatowego PSP w Kartuzach, Edmunda 
Kwidzińskiego, i pod jego przewodnictwem, bardzo skrupulatnie 
sprawdza dosłownie wszystko. 

Tegoroczna kontrola jednostek OSP w naszej gminie miała miej-
sce 22 października. Komisja PSP drobiazgowo sprawdziła doku-
mentację jednostek, stan techniczny i funkcjonowanie samochodów, 
sprzętu pożarniczego i specjalistycznego sprzętu ratowniczego. 
Sprawdzono uzbrojenie osobiste i sprzęt ochronny strażaków 
oraz przestrzeganie przepisów bhp. Kontroli podlegały również 
środki łączności i alarmowania, a także stan techniczny i estetyka 
strażnic. W każdej jednostce przegląd zakończył się ćwiczeniem 
praktycznym.  

Kontrola ochotniczych jednostek OSP w gminie Sierakowice 
wypadła – jak co roku – bardzo dobrze. Jednostki w Sierakowicach, 
Tuchlinie, Mojuszu i Kamienicy Królewskiej otrzymały maksymalną 
ocenę 5,5. Natomiast w Gowidlinie komisja obniżyła ocenę za sprzęt, 
więc jednostka otrzymała ocenę końcową 5,49.  

O tym, jak wypadły jednostki z naszej gminy na tle innych 
jednostek z całego powiatu kartuskiego poinformujemy w póź-
niejszym terminie. 

A.K.
Foto: Adam Wróblewski

Gminne jednostki OSP po dorocznej kontroli

Kontrola w jednostce w Gowidlinie

Druhowie z Kamienicy Królewskiej podczas wykonywania 
ćwiczenia praktycznego

 Strażacy z Sierakowic gotowi do przeglądu

Ochotnicy z jednostki w Mojuszu pakują sprzęt po ćwiczeniu

  Edmund Kwidziński notuje spostrzeżenia z kontroli w Tuchlinie
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Informacja dla rolników
Referat Rolnictwa w Urzędzie Gminy Sierakowice zbiera zapisy chętnych na kurs 
Ochrony Roślin. Jednocześnie przypominamy, że uprawnienia ważne są 5 lat, 
dlatego warto sprawdzić, czy nie upłynął termin ważności.

Zapisy przyjmowane są w pokoju 108, w tut. Urzędzie Gminy oraz w Agro-
nomówce u Agronoma.

Mieszkańcy gminy 
stawiają na ekologię
Dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy 
Sierakowice cieszy się projekt Urzędu Gminy do-
tyczący dofinansowania budowy przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Na ogłoszenie Urzędu odpowiedziały 283 
osoby zainteresowane zainstalowaniem tego typu 
oczyszczalni na swoich posesjach. Spotkanie w tej 
sprawie odbyło się na początku listopada w siera-
kowickiej remizie. 

O dofinansowanie budowy tego typu oczyszczalni 
mogą ubiegać się właściciele gospodarstw domowych, 
które znajdują się na obszarach nieobjętych istnie-
jącą lub planowaną siecią kanalizacyjną. Ale to nie 
jedyne warunki, jakie trzeba spełnić. Zainteresowani 
mieszkańcy muszą wykonać na swój koszt badania 
geologiczne, które pozwolą ostatecznie określić czy 
grunt na posesji pozwala na lokalizację tego typu 
urządzenia.

– Na posesji musi być odpowiednio niski poziom 
wód gruntowych, gdyż w rachubę wchodzą tylko 
specyficzne typy oczyszczalni z atestami unijnymi, 
które pozwalają oczyścić ścieki w 96% i gdzie jest 
możliwość zbadania oczyszczonych ścieków przed 
opuszczeniem zbiornika – informuje Marian Regliń-
ski, inspektor z referatu rolnictwa sierakowickiego 
Urzędu Gminy. – Oczyszczalnie, na które można 
pozyskać dofinansowanie, są wyposażone w reaktor 
biologiczny oparty na technologii osadu czynnego 
i złóż biologicznych. 

Koszt zakupu i montażu przydomowych biologicz-
nych oczyszczalni ścieków wynosi ok. 10-16 tys. zł. Są 
one znacznie droższe od zwykłych przydomowych 
oczyszczalni, ale w zamian użytkownicy mają pew-
ność wysokiej jakości oczyszczenia ścieków i nie 
ponoszą nakładów na modernizację. W najbliższym 
czasie do sprzedaży zostaną dopuszczone wyłącz-
nie tego typu oczyszczalnie, posiadające certyfikat 
unijny. 

Prace geologów nastąpią równocześnie z pracami 
projektantów, którzy zadbają o prawidłową lokalizację 
biologicznej oczyszczalni ścieków na posesji. 

– Niektóre działki będą miały utrudnioną lokalizację 
oczyszczalni i urządzeń ze względu na zachowanie 
odpowiednich odległości od ujęć wody, od drogi, 
posesji sąsiada itp. – dodaje Marian Regliński. 

Dopiero po ostatecznej deklaracji zainteresowa-
nych mieszkańców, wykonaniu badań geologicznych 
oraz projektu budowlanego z kosztorysem (te koszty 
także ponoszą mieszkańcy), sierakowiccy urzędnicy 
przygotują wniosek aplikacyjny. Ma to nastąpić do 
końca roku. 

Po otrzymaniu środków na ten cel z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska Gmina ogłosi przetarg 
i wyłoni wykonawcę prac. Faza montażu przydo-
mowych biologicznych oczyszczalni rozpocznie się 
w czerwcu przyszłego roku i potrwa do września. Po 
tym etapie nastąpi rozliczenie, a do końca 2012 roku 
właściciele posesji otrzymają zwrot 45% poniesionych 
kosztów kwalifikowanych.   

AK

Kapliczka w Paczewie została 
poświęcona

Serdeczne słowa podziękowania dla ofiarodawców, 
którzy przyczynili się do budowy kapliczki Matki Boskiej w Paczewie 

składa 
Gabriela Labuda i Halina Miotk – sołtys Paczewa

Mieszkańcy Paczewa licznie zgromadzili się na uroczystości poświęcenia kapliczki

Kilka miesięcy temu informowaliśmy na łamach 
„Wiadomości Sierakowickich” o przeniesieniu znaj-
dującej się w centrum wsi kapliczki Matki Boskiej 
w Paczewie, która z inicjatywy mieszkańców, została 
przeniesiona w inne miejsce i wybudowana od nowa. 
Powodem zmiany jej lokalizacji był grząski grunt, na 
którym była posadowiona oraz bliskie sąsiedztwo 
szosy i chodnika, co miało niekorzystny wpływ na 
jej stan techniczny. 

Kapliczka została przeniesiona w dogodniejsze 
miejsce w obrębie tej samej posesji. Właściciele 
wybrali nową lokalizację na wzniesieniu, w brzozo-
wym zagajniku niedaleko drogi. Dwudziestego listopa-
da nowo wybudowana kapliczka została poświęcona 
przez ks. Bronisława Dawickiego, proboszcza parafii 
św. Marcina, przy licznym udziale mieszkańców wsi. 
W prace związane z przebudową zaangażowało się 
wiele osób, za co serdecznie podziękowała zarówno 
sołtys wsi Halina Miotk i właścicielka posesji Gabriela Labuda.

Kapliczka została wybudowana w 1927 r. jako wotum dziękczynne Augustyny 
Pawelczyk. Pani Pawelczyk ufundowała ją po powrocie męża Jana z pierwszej 
wojny światowej. Nowa kapliczka została wybudowana z tych samych cegieł, 
co nowo wybudowana część kościoła św. Marcina. We wnętrzu znajduje się 
odnowiona figura Matki Boskiej z pierwotnej kapliczki. 

AK
Foto: AK
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Od października tego roku w szkołach podstawowych gminy 
Sierakowice uczniowie klas I-III mogą korzystać z dodatkowych 
zajęć wyrównawczych, specjalistycznych oraz zajęć dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych z wybranych przedmiotów. Na ten cel 
Gmina Sierakowice pozyskała środki w ramach projektu pt.: 
„Intelekt – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

klas I–III szkół podstawowych w gminie Sierakowice”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz za-

pewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zajęcia zostały zaplanowane na dwa lata szkolne: 2011/2012 
i 2012/2013. Dofinansowanie w kwocie 453.504,30 zł zostanie prze-
znaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz doposażenie bazy 
dydaktycznej w niezbędne pomoce naukowe.

Wolę udziału zgłosiły wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy. 
Typ i ilość zajęć został dostosowany do potrzeb poszczególnych 
szkół. W zajęciach obecnie bierze udział 389 dzieci.

Rodzaj zajęć w poszczególnych szkołach:

l.p szkoła rodzaj zajęć

1 Puzdrowo • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
  w czytaniu i pisaniu
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
  umiejętności matematycznych
  • zajęcia logopedyczne 

2 Mojusz • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
  w czytaniu i pisaniu 
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
  umiejętności matematycznych
  • zajęcia logopedyczne 
  • zajęcia specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: 
  terapia pedagogiczna  
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
  wybitnie, szczególnie uzdolnionych: zajęcia 
  turystyczno-krajoznawcze
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
  wybitnie, szczególnie uzdolnionych: warsztaty 
  teatralne
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
  wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 
  uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 

Nowy projekt unijny dla uczniów klas I–III szkół podstawowych 

Zajęcia logopedyczne prowadzi Monika Szymańska-Spręga

Minęło już dziesięć lat, odkąd Kaszubi posta-
nowili organizować ortograficzne zmagania 
we własnym języku. Kiedy w 1994 roku 
zorganizowano pierwsze ogólnopolskie 
dyktando, nikt wtedy nawet nie marzył 
o tym, by tego samego dokonać na gruncie 
języka kaszubskiego. Język ten zaledwie 
od trzech lat funkcjonował oficjalnie w nie-
licznych szkołach, nauczyciele próbowali 
znaleźć najlepsze rozwiązania metodyczne 
i merytoryczne, aby nauczać ojczystej mowy, 
brakowało programów, podręczników, 
pomocy, słowem wszystkiego. Któż wtedy 
mógł choćby pomyśleć o promowaniu języ-
ka na szerszą skalę, niż relacja nauczyciel 
– uczeń, a i to było spełnieniem wielkich 
oczekiwań.

Jednak po upływie 10 lat od momentu 
wprowadzenia kaszubszczyzny do szkół, 
pierwsza nauczycielka języka kaszubskiego 
LO w Brusach – Wanda Lew-Kiedrowska 
– postawiła śmiałą tezę, że należy dokonać 
szerszej promocji języka, a najlepszym ku 
temu sposobem jest organizowanie dyktan-
da. Środowisko było ta propozycją początko-
wo zdziwione, wielu nie wierzyło, że takie 
przedsięwzięcie może się udać. Mówiono 
o młodym statusie języka, nieunormowa-
nym systemie, trwającej standaryzacji, wielu 

Dyktando Kaszubskie obchodziło 10-lecie

Laury dla uczennic z Gowidlina

Uroczysta inauguracja, na pierwszym planie przedstawiciele gminy Sierakowice
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  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy  
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
  wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 
  uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 
8 Jelonko • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
  um. matematycznych  
  • zajęcia logopedyczne  
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
  wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 
  uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 
 
9 Sierakowice • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
  w czytaniu i pisaniu  
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
  um. matematycznych  
  • zajęcia logopedyczne   
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami 
  postawy  
  • zajęcia. rozwijające zainteresowania uczniów 
  wybitnie, szczególnie uzdolnionych w zakresie 
  edukacji polonistycznej   
10 Załakowo • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
  w czytaniu i pisaniu  
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
  um. matematycznych  
  • zajęcia logopedyczne

M. Sobotka-Pobłocka

☞

3 Gowidlino • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
  w czytaniu i pisaniu  
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
  um. matematycznych
  • zajęcia logopedyczne
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami 
  postawy 
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
  szczególnie uzdolnionych z j. polskiego
4 Lisie Jamy • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
  w czytaniu i pisaniu   
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
  um. matematycznych  
  • zajęcia logopedyczne  
5 Łyśniewo • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
  w czytaniu   
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
  um. matematycznych 
  • zajęcia logopedyczne  
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
  wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 
  uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
  szczególnie uzdolnionych z j. polskiego
6 Tuchlino • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
  w czytaniu i pisaniu  
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
  um. matematycznych  
  • zajęcia logopedyczne   
7 Kamienica • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
 Królewska w czytaniu i pisaniu  
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
  um. matematycznych  
  • zajęcia logopedyczne  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

regionalnych odmianach, dopiero tworzącej 
się tzw. literackiej odmianie języka pisane-
go – słowem o ogromnej ilości spraw, które 
raczej dzielą niż łączą, a z balastem których 
trudno będzie umówić się na jeden model 
zapisu. Czas pokazał jednak, ze Kaszubi 
w ekspresowym wprost tempie uporali 
się z tymi wątpliwościami, uwierzyli we 
własną siłę twórczą, rozpoczęli intensywne 

prace wokół standa-
ryzacji języka i bar-
dzo szybko dopro-
wadzili do względnie 
usystematyzowanego 
modelu językowe-
go, który są w stanie 
opanować wszyscy 
przedstawiciele lo-
kalnych społeczności, 
od najmłodszych po 
najstarszych.

Pierwsze Dyktando 
Kaszubskie w 2002 
roku odbyło się w sie-
dzibie Uniwersytetu 
Gdańskiego. Ponieważ 
podtytuł dyktanda 
brzmi Królewiónka 
w pałacu, zatem szu-

kano dla  wydarzenia miejsca godnego tego 
podtytułu. Doskonałą lokalizacją okazał się 
budynek uczelni, która działa w mieście 
zamieszkiwanym w dawnych czasach przez 
książąt kaszubskich. To tu mieli oni swój 
zamek, to tu na wieczny spoczynek złożono 
ich szczątki w katedrze oliwskiej. Zatem 
Królewianka (mowa kaszubska) wchodziła 
poniekąd do pałacu – zamku, bo w uczelni 

dotychczas oficjalnie nie gościła. Kolejne 
edycje odbywały się w: Wejherowie, Kar-
tuzach, Pucku, Żukowie, Sopocie, Kościerzy-
nie, Sierakowicach, Bytowie, by znowu po 
dziesięciu latach wrócić tu, gdzie wszystko 
się zaczęło, czyli w mury Uniwersytetu.

Głównym organizatorem tegorocznej X 
edycji był gdański oddział Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego i władze Uniwersytetu 
Gdańskiego. Komisja złożona z 16 osób 
(przewodnicząca - Danuta Pioch, członkowie: 
Adamczyk Maria, Bugajna Elżbieta, Fopke 
Tomasz, Hewelt Jadwiga, Kerlin Dorota, 
Kiedrowska-Zagozdon Katarzyna, Lew-Kie-
drowska Wanda, Makurat Iwona, Makurat 
Wojciech, Mamelski Janusz, Maszke Emilia, 
Pryczkowska Elżbieta, Pryczkowski Euge-
niusz, Reglińska Marzena, Ugowska Bożena) 
oceniła w I etapie prace 166 startujących, 
którzy tym razem zmagali się z tekstami 
Floriana Ceynowy (w roku Jemu poświę-
conym).Szkoły Podstawowe reprezentowało 
51 uczestników, z tego 14 przeszło do II 
etapu. Gimnazjaliści stawili się w ilości 57 
uczestników, z tego 10 przeszło do II etapu. 
Ze szkół średnich w ortograficzne szranki 
stanęło 17 uczestników, z tego 5 przeszło do 
II etapu. W kategorii dorosłych zmagało się 
12 uczestników, z tego 6 przeszło do II etapu. 

Otwarcia z mównicy dokonuje Alina Ceynowa, przy stole 
prezydialnym od lewej: prof. Edmund Wittbrodt, W. Lew-Kiedrowska, 

dziekan wydziału humanistycznego UG prof. A. Ceynowa, 
posłanka K. Kłosin, prezes ZKP Łukasz Grzędzicki
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☞W grupie zawodowców pisało 17 uczestni-
ków, z tego 8 zakwalifikowało się do II etapu. 
W konkursie startowały również VIP-y w ilo-
ści 12 uczestników. Razem ze 166 uczestników 
- 43 przeszło do II etapu. Porównując ilości 
uczestników z dwu choćby ostatnich edycji 
(VIII w Sierakowicach i IX w Bytowie – gdzie 
liczby uczestników znacznie przewyższały 
200 osób) z tą bieżącą, można się zorientować, 
że liczba startujących zmalała, ale nie jest to 
efekt braku zainteresowania środowiska, lecz 
sprawa ograniczenia przez organizatorów 
liczby zgłaszanych uczestników z dotych-
czasowych trzech do dwu osób.

W II etapie swoich sił próbowało 43 star-
tujących. Laureatami w poszczególnych kate-
goriach zostali (reprezentantów naszej gminy 
i ich lokaty zaznaczono grubszą czcionką):

1. Szkoły podstawowe:
I miejsce i tytuł Môłi Mésterk Kaszëb-

sczégò Pisënkù – Julia Formela z ZS 
w Gowidlinie

II miejsce – Edyta Wenta z ZS w Go-
widlinie

III miejsce – Wiktoria Konkol z SP w Po-
mieczynie

Wyróżnienia – Paulina Kulas z ZS w Sulę-
czynie, Marta Reclaf z SP w Puzdrowie

2. Gimnazja:
I miejsce i tytuł Strzédny Mésterk Kaszëb-

sczégò Pisënkù – Tomasz Brylowski z Gim-
nazjum w Przywidzu

II miejsce – Angelika Grubba z Gimna-
zjum w Szemudzie

III miejsce – Marlena Serkowska z Gim-
nazjum w Przodkowie

Wyróżnienie – Tomasz Rolbiecki z Gim-
nazjum w Kościerzynie

3. Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce i tytuł Wiôldżi Mésterk Kaszëb-

sczégòPisënkù – Gracjana Potrykus z Zespo-
łu Szkół Plastycznych w Gdyni

II miejsce – Angelika Orczykowska z ZS 
w Przodkowie

III miejsce – Faustyna Hinc z I LO w Ko-
ścierzynie

4. Dorośli:
I miejsce i tytuł Méster Kaszëbsczégò 

Pisënkù – Tomasz Urbański z I LO w Ko-
ścierzynie

II miejsce – Karolina Serkowska z Kartuz
III miejsce – Janina Mielewczyk 

z Sierakowic
5. Zawodowcy:
I miejsce i tytuł Warkòwi Méster Ka-

szëbsczégò Pisënkù – Sławomir Formela
II miejsce – Beata Lewandowska
III miejsce – Edyta Jankowska – Giermek
6. Zwycięzcy w kategoriach: dorośli, zawo-

dowcy, a także zdobywca I miejsca w grupie 
gimnazjalistów otrzymali dodatkowo roczną 
prenumeratę miesięcznika Pomerania.

7. Specjalne nagrody pieniężne AKZ 
otrzymali: zdobywca I miejsca w naj-
młodszej kategorii oraz najlepszy z grupy 
zawodowców.

8. Specjalną nagrodę w postaci przekładu 
„Pana Tadeusza” na j. kaszubski za najmniej-
szą ilość błędów, a także estetykę pracy, 
otrzymała Gracjana Potrykus.

D. Pioch
Foto W. Lew-Kiedrowska, D. Pioch

Najmłodsi uczestnicy odebrali nagrody (dwie uczennice z Gowidlina) W grupie dorosłych Sierakowice też miały swojego laureata 
(druga z lewej Janina Mielewczyk)

Jesień niesie w swoim koszu bogate dary. Ta pora roku jest też zwykle wielkim 
poruszeniem w szkołach. Zaczyna się rok szkolny, wszyscy ruszają do pracy z no-
wym zapałem i postanowieniami. Starają się udowodnić sobie i innym, że na coś 
ich stać. A najlepszą ku temu sposobnością są udziały we wszelkich konkursach.

Aby więc stworzyć ambitnym uczniom możliwość sprawdzenia swoich talen-
tów, zmierzenia się z równymi lub lepszymi od siebie, zdrowego rywalizowania 
– konkursy o zasięgu gminnym realizuje corocznie sierakowicki oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Jako organizacja o kaszubskim rodowodzie preferuje 
konkursy o tej właśnie tematyce. Na stałe do kalendarza pracy oddziału wpisały 
się już: Konkurs Wiedzy o Regionie, Konkurs Pisania w Języku Kaszubskim, na-
grody dla najlepszych absolwentów gimnazjów (w tym wysokiej średniej z języka 
kaszubskiego), a w tym roku zaproponowano (we współpracy z innymi podmiotami) 
bogatą ofertę konkursową związaną z obchodzonym Rokiem Floriana Ceynowy.

28 października spotkali się w Sierakowicach uczestnicy Konkursu Pisania 
w Języku Kaszubskim. Była to już IX edycja tego konkursu, w którym od sa-
mego początku naczelnym celem było stymulowanie do próby sił w tworzeniu 

Próba sił podczas IX Gminnego 
Konkursu Pisania w Języku Kaszubskim

własnych tekstów w języku, który w rzeczywistości 
nie jest już pierwszym językiem młodych Kaszubów. 
Idea ta znalazła wielkie uznanie wśród uczniów 
i nauczycieli. Corocznie na Konkurs swoich przed-
stawicieli przysyła większość szkół z terenu gminy, 
a komisja stwierdza, że są oni nieźle wyposażeni 
w ogólną wiedzę o regionie i legitymują się coraz 
szerszym zasobem leksykalnym. Może nie jest jesz-
cze idealnie z zasadami ortografii w tych pracach, 
jednakże stylistycznie i słownikowo są one coraz 
lepsze. Jest jeszcze jeden cel konkursu, nie mniej 
ważny od podanego wyżej. Otóż w dobie kompute-
ryzacji, pośpiechu, skrótowego porozumiewania się 
ludzi, zanikają dość istotne umiejętności związane 
z formułowaniem myśli, wiązaniem ich w logiczną 
całość i zapisywaniem w zwartych tekstach. Coraz 
więcej młodych ludzi ma problem z jasnym i lo-
gicznym sformułowaniem kilkuzdaniowej spójnej 
wypowiedzi, jeśli już muszą tego dokonać, szukają 
pomocy we wszechwładnym komputerze, który 
oferuje wszelkiego typu gotowce.
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Październikowy termin konkur-
su gminnego został wybrany, aby 
skorelować zmagania z czekającym 
uczestników, zwykle w pierwszym 
tygodniu listopada, Dyktandem Ka-
szubskim. Ma on zatem być swoistą 
wprawką w pisaniu, próbą general-
ną przed sprawdzianem z ortografii, 
bo tak to już jest, że w większości 
do obu konkursów stają zwykle ci 
sami uczniowie. Początkowo kon-
kurs odbywał się wiosną, o zmianie 
terminu zdecydowała ostatecznie 
właśnie jesienna pora przeprowa-
dzania Dyktanda.

Dla młodszej grupy wiekowej 
przygotowano tematy z kręgów im 
bliskich: najbliższego środowiska 
ucznia oraz legend, podań i elemen-
tów demonologii kaszubskiej. Tego-
roczne tematy brzmiały: 1) Ni ma 

nad naszã wies – nôpiãkniészi nórcëk 
mòjégò òkòlégò. 2) Kaszëbsczi bôjkòwi 
i legendowi swiat je baro cekawi. 3) 

Pamiãc ò ùmarłëch òbrzészkã żëjącëch – òpiszë zwëczi i òbrzãdë sparłãczoné 
ze Swiãtã Ùmarłëch. Większość uczestników wybrała temat pierwszy, dwie 
osoby pisały o obrzędach związanych ze Świętem Zmarłych, a zaledwie jedna 
o pięknie kaszubskiej okolicy – czym totalnie zaskoczeni byli jurorzy (Joanna 
Lejk, Barbara Klawikowska, Janina Mielewczyk, Danuta Pioch, Zbigniew Wenta), 
bo dotychczas temat ten był najchętniej wybieranym, jeśli tylko się pojawiał.

Starsza grupa (gimnazjaliści i uczniowie szkoły średniej) mieli do dyspozycji 
kręgi: kaszubska twórczość literacka, jak też świat wokół nas. Zaproponowano im 
także trzy tematy: 1) Rézowanié sztôłcy – gôdelë z dôwna stôri lëdze. Czë zgôdzôsz 
sã z tim scwierdzenim? 2) Florión Cenôwa – bùdzëcel Kaszëbów. Ùdokaznij 
prôwdzëwòsc tegò pòwiedzeniô. 3) Mój czas wòlny – planëjã gò pòrządno i móm 
z tegò profitë. Największym zainteresowaniem cieszył się temat trzeci, ale dwa 
pozostałe również znalazły się w kręgu zainteresowania piszących.

Łącznie w konkursie wzięło udzia18 uczestników z 7 szkół. Wśród nich były 2 
szkoły podstawowe, 4 gimnazja i przedstawiciele sierakowickiej szkoły średniej. 
Generalnie trzeba stwierdzić, że w tej edycji ilość startujących znacznie zmalała. 
Organizatorzy tłumaczą to sobie ogromną mobilizacją w realizowaniu sześciu 
konkursów proponowanych w powiązaniu z obchodami Roku Ceynowy, które 
też odbywały się w październiku i liczą, że przyszłoroczna X edycja (choćby 
z racji dość okrągłej rocznicy) zgromadzi na powrót zainteresowanie większości, 
jeśli nie wszystkich gminnych szkół.

Laureatami IX edycji Konkursu Pisania w Języku Kaszubskim zostali w kate-
gorii uczniów szkół podstawowych:

1. Wiktoria sikora – SP w Mojuszu,
2. Julia Formela - SP w Gowidlinie,
3. Natalia Tryba - SP w Mojuszu;
w kategorii gimnazjalistów:
1. Weronika Damps – Gimnazjum w Sierakowicach,
2. Hanna Marszk – Gimnazjum w Tuchlinie,
3. Magdalena Woźniak – Gimnazjum w Gowidlinie,
wyróżnienia: Marta Kurs – Gimnazjum w Sierako-

wicach; Maciej Teclaf – Gimnazjum w Szopie;
w kategorii uczniów szkół ponadginazjalnych:
1. Magdalena Bigus – ZS w Sierakowicach, 
2. Katarzyna Zielonka – ZS w Sierakowicach.
Organizatorzy bardzo dziękują dyrekcji Gimna-

zjum w Sierakowicach za gościnność, sponsorom za 
ufundowanie nagród, nauczycielom za przygotowanie 
uczniów. No i oczywiście zapraszają do uczestnictwa 
w przyszłym X już Konkursie.

Danuta Pioch
Foto: Małgorzata Kostuch, Danuta Pioch

Przedstawiciele szkół podstawowych z nauczycielami i członkami jury Uczestnicy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Wiktoria Sikora – zdobywczyni I miejsca 
w kategorii szkół podstawowych

Praca wre – w głowach rodzą się właśnie struktury, które 
trzeba misternie przelać na papier
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Podsumowanie działań związanych z Obchodami 
Roku Floriana Ceynowy w Sierakowicach
W przeciągu całego bieżącego roku w Sierakowicach 
trwała wytężona praca, mająca na celu przygotowanie 
z szerokim rozmachem imprez ku uczczeniu Floriana 
Ceynowy – „budziciela Kaszubów”. Wszystkie dzia-
łania zostały przygotowane z myślą o uczestnikach 
szkół wszystkich szczebli z terenu całych Kaszub 
i szerzej województwa pomorskiego. Do organizacji 
zadania włączyło się wiele różnych podmiotów, które 
angażowały się fizycznie i finansowo, i dzięki temu 
udało się to wielkie przedsięwzięcie. Wśród organi-
zatorów głównych byli: Starosta Powiatu Kartuskiego 
– Janina Kwiecień, Wójt Gminy Sierakowice – Tadeusz 
Kobiela, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego 
i bardzo ważny współorganizator, który wziął na 
siebie fizyczne przygotowanie zadania, oddał do 
dyspozycji bazę (a nie jest to łatwe w przypadku 
tak dużej i przepełnionej szkoły), oddelegował do 
wszelkich prac rzeszę nauczycieli – czyli Szkoła 
Podstawowa im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach 
z Dyrektorem Ireneuszem Płotką na czele.

Zainteresowanie ofertą konkursową przeszło 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Do sześciu 
proponowanych konkursów zgłosiło się niemal 300 
uczestników.  

W Konkursie na przygotowanie prezentacji 
multimedialnej poświęconej miejscom związanym 
z F. Ceynową wzięło udział 46 uczestników. Powstały 
bardzo oryginalne prace, spójne, poprawne meryto-
rycznie i przejrzyste treściowo, w których uczestnicy 
sumiennie podawali wykorzystywane źródła. Prace 
były naprawdę imponujące, z bogatą gamą kolorów, 
ciekawie ilustrowane i animowane. Podziw budziły 
też umiejętności młodych twórców związane z wy-
korzystanymi przez nich technikami informatyczny-
mi przy tworzeniu prezentacji. Komisja oceniająca 
w składzie: Ewa Bednarek, Marzena Reglińska, 
Emilia Płotka – miała ciężki orzech do zgryzienia., 
ale ostatecznie dokonano następującej klasyfikacji: 
1) kategoria szkół podstawowych

Uczniowie klasy trzeciej zatańczyli Poloneza kaszubskiego

Grupa Teatralna „Wicherki” z Kamienicy Szlacheckiej w adaptacji bajki Ceynowy

Zaproszeni goście
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Laureaci Konkursu wiedzy o życiu i twórczości Floriana Ceynowy

Doktorzy w hołdzie doktorowi, 
czyli dr Sławomir Bronk i dr Mirosław Kuczkowski czytają 

tekst Ceynowy Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą

Uczniowie nagrodzeni w Konkursie dramy

Nagrodzeni w Konkursie na przygotowanie prezentacji multimedialnej 
poświęconej miejscom związanym z F. Ceynową

Uczniowie nagrodzeni w Konkursie na zielnik
 „Zioła i leki z apteczki dr. Ceynowy”

 Laureaci konkursu recytatorskiego

I miejsce Amelia Żakowska z Pomyska Wielkiego
II miejsce (równorzędnie) Dominika Płotka z Sierakowic, Seba-

stian Somionka z Pomyska Wielkiego
III miejsce Małgorzata Borowiec z Wejherowa
2) kategoria szkół gimnazjalnych
I miejsce Dominika Rolbiecka z Dziemian
II miejsce Sebastian Skrzypkowski z Szopy
III miejsce Rafał Reclaf z Sierakowic ☞

3) kategoria szkół ponadgimnazjalnych
II miejsce Patrycja Firmanty z Wejherowa
III miejsce Beata Borowiecka z Bytowa
Kolejną ofertę stanowił Konkurs na zielnik pt. „Zioła i leki 

z apteczki dr. Ceynowy”. Okazuje się, że była to bardzo atrak-
cyjna dla uczestników oferta. Akces udziału w tym konkursie 
zadeklarowało aż 54 uczestników, mimo że praca przy takim 
dziele wymagała sporo nakładów czasowych i innych. Został on 
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ogłoszony stosunkowo wcześnie, bo już na wiosnę, żeby uczest-
nicy mieli czas na pozbieranie ziół we wszystkich ich stadiach 
wzrostowych. Efektem działań były piękne zbiory ziół Pomorza, 
po mistrzowsku zasuszone, opisane, niekiedy z kaszubskim 
komentarzem, nawiązaniem do tradycji i ludowych przepisów 
zaparzania i stosowania. Komisja w składzie: Jolanta Skierka, 
Katarzyna Butowska, Halina Winczewska, Ewa Warmowska 
wybrała następujących laureatów:

1) kategoria klas I-III szkół podstawowych
I miejsce Aleksandra Głodowska z Szopy
II miejsce Kornelia Kroll z Szopy
III miejsce Julia Dworak z Załakowa
2) kategoria klas IV-VI szkół podstawowych
I miejsce Dominika Teclaf z Sierakowic
II miejsce Katarzyna Dąbrowska z Lisich Jam
III miejsce Jagoda Czaja z Lisich Jam
3) kategoria szkół gimnazjalnych
I miejsce Klaudia Formala ze Staniszewa
II miejsce Agata Borzyszkowska z Dziemian
III miejsce Jakub Sildatk z Sierakowic
Sporo wysiłku organizacyjnego wymagał Konkurs wiedzy 

o życiu i twórczości Floriana Ceynowy. Komisja musiała uporać 
się wcześniej z przygotowaniem zestawów pytań dla wszystkich 
startujących grup, jak też być gotowa na przeprowadzenie II etapu 
zmagań przed końcowym wyłonieniem laureatów. W pierwszym 
etapie wiedzę uczestników oceniali: Emilia Maszke, Janina Mielew-
czyk, Katarzyna Kiedrowska-Zagozdon i Danuta Stolc. W drugim 
etapie ostatecznej klasyfikacji dokonali zaproszeni goście: redaktor 
naczelny Pomeranii – Edmund Szczesiak, specjalista ds. edukacji 
ZG ZKP – Lucyna Radzimińska, prezes Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Języka Kaszubskiego – Wanda Lew-Kiedrowska. Laureatami 
zostali:

1) w kategorii gimnazjów
I miejsce ZS w Klukowej Hucie (Kamil Wolski, Martyna Szyca)
II miejsce Gimnazjum w Gowidlinie (Natalia Choszcz, Bartłomiej 

Labuda)
III miejsce „Mała Szkoła” w Szopie (Monika Teclaf, Maciej Teclaf) 

wyróżnienia – Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej
2) w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce I LO w Kościerzynie (Anita Darżnik, Karolina Kulas) 

wyróżnienia – ZSE z Bytowa, I LO w Wejherowie 
Ponad 40 uczestników prezentowało swoje umiejętności podczas 

Konkursu recytatorskiego utworów Ceynowy i o Ceynowie. 
Dwie komisje, w których pracowały: Lucyna Radzimińska, Ewa 
Warmowska, Elżbieta Bugajna, Irena Damps, Janina Subkowska 
i Maria Drężek, z wielką uwagą wysłuchały pięknych interpretacji 
wybranych utworów. Wynik końcowej klasyfikacji przedstawia 
się następująco:

1) kategoria szkół podstawowych
I miejsce Monika Miszk z Rokit
II miejsce Aleksandra Wenta z Przerytego
III miejsce Daria Brzeska z Lisich Jam
2) kategoria szkół gimnazjalnych
I miejsce Weronika Damps z Sierakowic
II miejsce Adam Dorau z Dziemian
III miejsce Monika Kreft z Sulęczyna.
W Konkursie dramy zaprezentowało się 5 zespołów teatralnych. 

Komisja w składzie : Wanda Lew-Kiedrowska, Sabina Drywa, 
Michalina Król wskazała następujących laureatów:

I miejsce Zespół „Wicherki” z Kamienicy Szlacheckiej
II miejsce Gimnazjum w Sierakowicach
III miejsce (równorzędnie) Gimnazjum w Gowidlinie i Szkoła 

Ponadgimnazjalna w Wejherowie.
Dużym powodzeniem cieszył się także Konkurs plastyczny. 

W sumie nadesłano 68 prac przygotowanych w różnych technikach, 
różnych formatach, o bardziej lub mniej dziecięcej czy młodzieżowej 

wizji, ale wszystkich bardzo pięknych, dopieszczonych artystycznie. 
Komisja w składzie: Irena Brzustewicz, Sylwia Koszałka wyłoniła 
następujących laureatów:

1) kategoria klas I-III szkół podstawowych
I miejsce Nikola Lass z Kościerzyny
II miejsce Dominika Fularczyk z Sierakowic
III miejsce Aleksandra Głodowska z Szopy
wyróżnienia – Karolina Miotk z Mojusza, Martyna Młyńska 

z Sierakowic
2) kategoria klas IV-VI szkół podstawowych
I miejsce Agata Leik z Lisich Jam
II miejsce Weronika Literska z Kamienicy Szlacheckiej
III miejsce (równorzędnie) Patrycja Lis z Tuchlina, Alicja War-

mowska z Sierakowic
3) kategoria szkół gimnazjalnych
I miejsce Grażyna Hirsz z Przodkowa
II miejsce Adam Kulaszewicz z Kamienicy Szlacheckiej
III miejsce Monika Zaborowska z Kościerzyny
4) kategoria szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce Dagmara Sobisz z Bytowa
II miejsce Zuzanna Bławat z Kościerzyny
III miejsce Marlena Jażdżewska z Bytowa.
Spotkanie 21 października pomyślane zostało jako gala, na 

której nie tylko dokonano rozdania licznych nagród laureatom 
poszczególnych konkursów, ale też zadbano o to, by ciekawie 
i z artystycznym smakiem dokonać prezentacji nawiązujących do 
tychże konkursów.  Rozpoczęto uroczystość od pięknie zatańczo-
nego przez dzieci Poloneza kaszubskiego według choreografii 
Edyty Gawin. Towarzyszyła im kapela w składzie: Jan Baska, Józef 
Witos, Jarosław Jóskowski, Witold Baska, Tomasz Wenta. Wykład 
nt. roli Floriana Ceynowy w ruchu kaszubskim wygłosił pracow-
nik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego – prof. Tadeusz Linkner. 
Społeczność szkolna podziękowała kwiatami i ciepłym słowem za 
determinację w wyborze patrona szkoły ówczesnemu członkowi 
Rady Rodziców panu Henrykowi Kosowi (z którym wcześniej 
przeprowadziła wywiad). Następnie scenę opanował żywiołowy 
zespół teatralny „Wicherki” z Kamienicy Szlacheckiej z ciekawą 
adaptacją bajki Ceynowy, wzbudzając ogromny aplauz widowni 
swoją dojrzałą grą aktorską, wykreowaną pod okiem pań: Teresy 
Wejer i Magdaleny Byczkowskiej. Bardzo spodobała się aktorska 
interpretacja tekstu Ceynowy Rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą w wy-
konaniu doktorów (nie lekarzy!) - Mirosława Kuczkowskiego i Sła-
womira Bronka, którzy po mistrzowsku zaprezentowali fragmenty 
utworu (a zostali zaanonsowani: „Doktorzy w hołdzie doktorowi”). 
Najpiękniejsze recytacje  w wykonaniu uczestników konkursu rów-
nież znalazły kulminację na ogólnej scenie. Rozwiązanie Konkursu 
na zielnik zostało poprzedzone prezentacją ziół i ich leczniczych 
możliwości przez uczennice koła przyrodniczego, pod okiem 
Jolanty Skierka. Grupa ta przygotowała również dla wszystkich 
uczestników ciekawe mieszanki ziół z opisem ich działania i nazwą. 
Przed ogłoszeniem wyników Konkursu plastycznego nastąpił miły 
moment zaprezentowania wyników przebiegającego równorzęd-
nie głosowania internautów na najpiękniejsze ich zdaniem prace. 
Na prezentowane w Internecie odpowiednio wcześniej rysunki 
głosowało ponad 800 internautów. Okazało się, że gusta młodych 
i starszych jurorów nie odbiegały znacznie od siebie. Przeważnie 
nagrodzono na oba sposoby te same prace, może tylko czasami 
kolejność ulegała małym zmianom. 

Udaną imprezę zakończyły prowadzące uroczystość – Michalina 
Król i Danuta Pioch – zaproszeniem do wspólnego zaśpiewania 
Kaszubskiego poloneza, a potem krokiem tanecznym dzieci 
zaprosiły gości i uczestników do opuszczenia sali, obejrzenia 
prezentacji, wystaw, skorzystania z przygotowanych dla wszyst-
kich posiłków.

Danuta Pioch
Foto: A.K. 

☞
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Jak doszło do tego, że brał Pan udział w wyborze patrona 
naszej szkoły?

Byłem członkiem ówczesnego Komitetu Rodzicielskiego, czyli dzisiej-
szej Rady Rodziców. Miałem więc sposobność uczestniczyć w zebra-
niu, podczas którego padła propozycja nadania szkole imienia.

Skąd wziął się pomysł, aby Florian Ceynowa stał się 
patronem nowo powstałej szkoły podstawowej?

Kiedy dowiedziałem się, że patronem szkoły ma zostać radziecki dzia-
łacz, przypomniałem sobie postać Floriana Ceynowy, którego biografię 
miałem zaszczyt przeczytać. Stwierdziłem, że Kaszuby mają swojego 
bohatera zasługującego na miano patrona placówki oświatowej.

Czy z decyzją o ustaleniu Floriana Ceynowy patronem 
naszej szkoły wiążą się ciekawe historie?

Z pewnością tak. Lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia to czas pozor-
nego pokoju. Ówczesne władze, mam tu na myśli przede wszystkim 
Pierwszego Sekretarza Gminy oraz niektórych nauczycieli, nie były 
przychylne kultywowaniu regionalnych tradycji, które skłaniały za-
zwyczaj do rozmyślania o wolności. Nie można było tak po prostu 
wyrażać swojego zdania bez narażenia się na przykre konsekwencje, 
np. utratę pracy. Jestem człowiekiem szczerym i trudno mi było 
powstrzymać się od udzielenia komentarza na temat patrona szkoły. 
Stanowczo wyraziłem zdanie rodziców (m.in. pani Marii Skibińskiej 
i Danuty Kurowskiej), których reprezentowałem. Przysporzyłem 
kłopotu pani Dawidowskiej, która musiała udokumentować wybór 
patrona, a to oznaczało ogrom pisarskiej pracy. Okazało się jednak, 
że wysiłki nie poszły na marne. Patronem został Florian Ceynowa. 
Interesujące jest również to, że wspomniany przeze mnie Sekretarz 
Gminy (pełnił funkcję dzisiejszego wójta), przydzielając po kilku 

latach nazwy naszym ulicom, stwierdził, że tam gdzie mieszka Koss, 
trzeba dać nazwę Floriana Ceynowy. 

To bardzo interesujące. Kto, oprócz wspomnianego patro-
na, był brany pod uwagę jako potencjalny kandydat?

Jak już wspomniałem był to pewien radziecki działacz, którego 
imię trudno mi sobie dzisiaj przypomnieć. Zaproponowałem  na-
zwisko Aleksandra Majkowskiego, a także dr. Lammka, jednakże 
te postaci zostały wcześniej uczczone w innych miejscowościach, 
np. w Kartuzach. 

Jak wyglądał dzień 
nadania szkole imienia 
Floriana Ceynowy?

To była bardzo uroczysta 
chwila. Szkoła oprócz imienia 
zyskała również sztandar, 
który do dzisiaj towarzyszy 
uczniom podczas różnych 
uroczystości szkolnych. Wy-
stąpiłem z przemówieniem 
i powitałem uczniów. Nie 
ukrywam, że bardzo cie-
szyłem się, iż udało się nam 
przekonać ówczesne władze 
do decyzji o nadaniu szkole 
imienia Floriana Ceynowy.

Bardzo dziękujemy za 
rozmowę 

Foto: AK

Wywiad z panem Henrykiem Kossem

Dlaczego Florian Ceynowa został patronem Szkoły Podstawowej w Sierakowicach?
Obecny rok został poświęcony pamięci doktora Floriana Ceynowy. Członkowie Szkolnego Koła Redakcyjnegodziałajacego przy Szkole Podsta-
wowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach postanowili przeprowadzić wywiad z panem Henrykiem Kossem, mieszkańcem Sierakowic, który 
opowiedział im, jak naprawdę przebiegał proces wyboru Floriana Ceynowy na patrona szkoły. 

Lata 1914–1918 to okres I wojny światowej, 
zakończonej 11 listopada 1918 roku podpisa-
niem rozejmu Niemiec z państwami Ententy. 
Na ten temat możemy dziś obszernie czytać, 
często na pożółkłych kartach w podręczni-
kach historii, w encyklopediach stojących 
rzędem w niejednej bibliotece, dość często 
niestety pokrytych warstewką kurzu. Za-
pewne częściej, dzięki mediom elektronicz-
nym i dobrodziejstwom technologii, możemy 
z każdego niemal zakątka ziemi wirtualnie 
dotknąć tamtych czasów, możemy zobaczyć 
podpisane dokumenty, traktaty pokojowe 
etc. Czy wówczas w Sierakowicach działo 
się coś istotnego, coś ważnego dla historii 
regionu lub ówczesnej Polski? Możemy się 
o tym przekonać czytając niezwykle barwne 
wspomnienia Bolesława Sobisza, dziś 
blisko stuletniego dżentelmena, wówczas 
kilkuletniego chłopca, urodzonego w Sie-
rakowicach jeszcze w czasach zaboru 
pruskiego w 1913 roku.

Rocznice skłaniają do refleksji... Tegorocz-
na rocznica odzyskania niepodległości była 
impulsem do spisania wspomnień z okresu 
dzieciństwa spędzonego w Sierakowicach 

w domu rodzinnym, przy cichej wówczas 
ulicy Kartuskiej (Karthauserstrasse). Słu-
cham świadka tamtych wydarzeń uważnie 
i z czułością (tym czulej, iż ów wiekowy 
człowiek jest moim dziadkiem), bo mówi 
barwnie i wrażliwie, czasem przymyka oczy 
i chyba myślami przenosi się w bardzo odle-
głe czasy swego, mimo wszystko, radosnego 
dzieciństwa. Widzę w jego blisko stuletnich 
oczach ogromne szczęście, a wspomnienie 
dzieciństwa, licznego rodzeństwa i rodzin-
nego domu powoduje wyjątkową emanację 
radości. Wspominając swoje dzieciństwo na 
tle ważnych wydarzeń dziejowych używa 
często dawnych nazw ulic, wymienia na-
zwiska sąsiadów tak jakby mieszkali tu do 
dziś, po chwili wraca „z dalekiej podróży” 
i okazuje się, że mamy wyjątkową datę 
11.11.11. – kolejną rocznicę, nawet nie liczy 
którą, bo pamięta tamte dni i są to wciąż 
żywe wspomnienia.

Z tamtych lat w Sierakowicach pozostało 
kilka domów, kościoły, które trwale wpisały 
się w pejzaż wsi, ogólny układ trzech naj-
ważniejszych ulic oraz niezwykle mu bliski, 
dostojny, wiekowy dąb, który majestatycz- ☞

nie do dziś rośnie na łące, o którym już sto 
lat temu mówiono, że ma zapewne dwieście 
lat. Stoi do dziś w miejscu, gdzie spoty-
kały się cztery działki: m. in. ogród i sad 
proboszcza, nasza łąka (Sobiszów) i łąka 
Gojtowskich. Pamięta doskonale księdza 
Łosińskiego, zwłaszcza z sadu, w którym 
pielęgnował swoje owoce i gdzie kiedyś 
badawczo spytał małego chłopca o spraw-
ców owocowego szabru? Ksiądz Łosiński 
znał sprawców, mały chłopiec również, 
więc ksiądz oczekiwał tylko potwierdzenia 
faktu, czy byli to starsi koledzy od Kosów. 
Tu pojawił się moralny dylemat... czy za-
milknąć nad prawdą, czy wskazać ogólnie 
znanych sprawców, co prawda małego, ale 
jednak szabru? Oczywiście autorytet księdza 
sprawił, iż nie należało kłamać. To była 
zapewne jedna z pierwszych lekcji praw-
domówności i swoista prywatna katecheza 
proboszcza-sąsiada.

Jeśli pozostać w obrębie kościelnym, 
warto wspomnieć o ważnym wydarzeniu 
z życia parafii, związanym z genialną akcją 
ukrycia dzwonów, które stały koło kościoła 
po zdemontowaniu i były duże (patrząc 

Ocalone wspomnienia
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oczami dziecka), bo sięgały małemu chłopcu 
prawie do ramion. Był obok nich, zanim 
zostały wywiezione. Całą akcję wywiezienia 
i ukrycia doskonale zorganizowali (świadomi 
surowych kar) znani sąsiedzi - Gojtowski 
i Pepliński - z innymi. Przygotowali oni spe-
cjalnie na tę operację wóz żniwny, którego 
koła zostały owinięte słomą seradeli, w celu 
wyciszenia stukotu kół. W tym samym celu 
koniom zrobiono specjalne buty (być może 
ze szmat lub skór). Zabiegi te miały również 
przyczynić się do zgubienia śladów przez po-
licyjne psy tropiące. Wóz z dzwonami ruszył 
od kościółka po cichu, przez tzw. wikaryjkę 
w stronę dworca i potem do przejazdu kolejo-
wego, by następnie skierować się na Paczewo. 
Miejsce ukrycia było na polu, w pobliżu stawu 
- jeziorka. Wierzchnią warstwę ciemnej ziemi 
odkopano i złożono obok, następnie wydo-
byto piasek i zakopano parafialne dzwony, 
z narażeniem życia i w wielkiej tajemnicy, 
pod osłoną nocy. Niebawem pole starannie 

zaorano i obsiano prawdopodobnie owsem, 
by szybko mogło się zazielenić. Wszystko 
w wiadomym celu, jakim było zatarcie śladów 
i uniemożliwienie odnalezienia największych 
dzwonów kościelnych. 

Po zakończeniu działań wojennych i po 
podpisaniu Traktatu Wersalskiego, tym 
samym wozem żniwnym, ale pięknie ukwie-
conym i udekorowanym, dzwony powróciły 
do kościoła św. Marcina w wielkiej radosnej 
procesji, której towarzyszyły niebywałe tłu-
my, wszystkie chorągwie i piękna pogoda. 
Procesja była jak na Boże Ciało, okolicz-
nościowe słowo wygłosił wspomniany już 
sąsiad, znany nie tylko z ogrodu - wielebny 
ks. Bernard Łosiński. Wspomnienie to jest 
zbieżne z kilkoma innymi, natomiast warta 
zweryfikowania pozostaje, wielokrotnie 
zmieniana i wciąż hipotetyczna, data 
wywiezienia i ukrycia dzwonów, ale to 
pozostawiam nie tylko mojej skwapliwości 
i wnikliwej pasji.

Po wielkich uro-
czystościach życie 
wróciło do domu 
przy ulicy Kartu-
skiej, na znaną już 
łąkę i podwórko. Vis 
à vis domu stał i stoi 
do dziś (już trochę 
zmieniony) Kaszub-
ski Dwór. Był cie-
pły słoneczny dzień 
i mały Boleś wy-
grzewał się i bawił 
przed domem, leczył 
wówczas dużą ranę 
w stopie po gwoź-
dziu, który wystawał 
z deski leżącej na 
drodze zabaw dzie-
cięcych... Wygrze-
wając się przed do-
mem był świadkiem 
wjazdu pierwszych 
samochodów, jakie 
w życiu widział, któ-
re to wjechały do 
Sierakowic i zapar-
kowały koło Kaszub-
skiego Dworu. Było 
to około 7 pięknych 
aut. Musiało towa-
rzyszyć temu spo-
re zdziwienie, po-
nieważ dotychczas 
na głównej drodze 
pojawiały się wy-
łącznie wozy konne. 
Okazało się, że była 
to komisja między-
narodowa, która po 
Traktacie Wersal-
skim pojawiła się 
w Sierakowicach, 
a w Kaszubskim 

☞

Dworze spożyła posiłek i dalej udała się 
w stronę niemieckiego Lauenburga, dzi-
siejszego Lęborka. Pobyt tak ważnych oso-
bistości był zapewne związany z procesem 
wytyczania nowych granic państwowych. 

Pozostając przy tematyce motoryzacyjnej 
warto dodać, iż pierwszy samochód cięża-
rowy (niezwykle głośny), jaki pojawił się 
w Sierakowicach, należał do Franciszka 
Brzeskiego z Kartuz, który prowadził tam 
w latach 1920-1939 „Hotel Kartuski” i „Karcz-
mę Wiejską”. Był to człowiek niezwykle no-
woczesny, który jako pierwszy w Kartuzach 
i powiecie otrzymał telefon z numerem 1. 
Trudno dziś, w dobie dziewięciocyfrowych 
numerów mobilnej telefonii, wyobrazić so-
bie taki numer. Ciężarówką przyjechał do 
swego brata Aleksandra, który w tamtych 
latach prowadził w Sierakowicach „Kaszub-
ski Dwór”. Brzescy byli kuzynami matki 
Bolesia - Anastazji Sobisz z d. Brzeskiej z Ły-
śniewa. Ciężarówka dała się wszystkim we 
znaki, dzwoniły wszystkie szyby w oknach, 
kiedy samochód na oponach z pełnej gumy 
wjechał na drogę wyłożoną kamieniami, 
tzw. „kocimi łbami”, bo nie były to drogi 
jak w miastach, wykładane kamienną kostką 
brukową. Miejsce dziecięcych zabaw i zara-
zem obserwacji było niezwykle atrakcyjne. 
Często widywana była poczta konna, która 
z Kartuz jechała do Lauenburga, zatrzy-
mywała się w Sierakowicach, oczywiście 
w Kaszubskim Dworze. Tam na zapleczu 
była wozownia, gdzie pojono i karmiono 
konie, a pocztowcy mieli małą przerwę. 
Kolejny taki postój był możliwy dopiero za 
Osowem, w dzisiejszych Malczycach. 

O relacjach z sąsiadami mówi ciepło, 
wszyscy żyli w zgodzie: katolicy, wyznawcy 
judaizmu i ewangelicy. Miło powraca pa-
mięcią do dawnych sąsiadów z ulicy Kartu-
skiej, wymienia ich nazwiska jednym tchem: 
Gojtowski, Kobiela, Pepliński, Szreder, Gro-
nowski, Żyd Jósk, Sobisz, Żyd Maszkowski, 
a bazar miał Kaliszewski. Mimo trudnych 
czasów sąsiedzi żyli w zgodzie, często sobie 
pomagając.

Wielką radość dają kolejni potomkowie, 
zwłaszcza ostatni kilkutygodniowy Franciszek 

Sobisz, który nosi imię swojego prapradziadka, 
a ojca Bolesława

Zdjęcie z roku 1948 z czterema synami. Później urodziły się jeszcze 
dwie córki: Maria i Mirosława. Od lewej: syn Jerzy, Helena Sobisz, 

syn Edmund, siostra Heleny - Stefania, syn Kazimierz, 
Bolesław Sobisz, syn Henryk. Dzisiejszych czasów doczekali 

tylko dwaj obecni na tym zdjęciu: Bolesław i Kazimierz

Rodzinne spotkanie na Folwarku w 1951 roku. Siedzą rodzice Bolesława 
- Anastazja i Franciszek. Stoją od lewej: (rodzeństwo) Alojzy, Cecylia, 

Gertruda, Kazimierz i Bolesław, brat Franciszek za obiektywem
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datą wszedł w życie. Traktat ustalił wiele 
granic międzypaństwowych w Europie 
i wprowadził nowy ład polityczny.

Tomasz Sobisz
Foto ze zbiorów Autora

Szczególną atrakcją w domu Sobiszów 
było przybycie wojska z Torunia. Dwóch 
dowódców (jeden Zawadzki i drugi z nie-
mieckobrzmiącym nazwiskiem) wynajęło 
na parterze pokoje, tam mieszkali i mieli 
magazyn żywnościowy, który służył celom 
zaprowiantowania kompanii wojskowej, 
budującej koszary wojskowe na dawnej 
ulicy Koszarowej, dziś Podgórnej. Tego 
prowiantu musiało być sporo, bo polscy 
wojskowi częstowali, zwłaszcza nas – dzieci, 
smaczną marmoladą. Byli bardzo otwarci, 
a wszystkiego mieli pod dostatkiem. Podczas 
opowiadania o tej marmoladzie towarzyszy 
dziadkowi (odkąd pamiętam) niezwykła 
wesołość i wspomnienie dziecięcej radości, 
jaką dają wszelakie słodkości, zapewne 
zajadali się nią po uszy.

Niezwykle uroczysty był również pociąg 
wiozący wojaków - ochotników na wojnę 
bolszewicką w 1920 roku. Wagony, a było ich 
około pięciu, były udekorowane zielonymi 
gałązkami, kwiatami i wstążkami, wszystkie 
zdobienia przypominały Zielone Świątki. 
Zmobilizowani śpiewali w wagonach pio-
senki patriotyczne, a matkom i kobietom 
towarzyszyły łzy wzruszenia, dumy i troski 
o swoich synów. Po wielu latach okazało się, 
że tym właśnie pociągiem do Warszawy, na 
tłumienie bolszewickiej zarazy, wyjeżdżał 
przyszły teść Bolesława - Juliusz Stencel.

W 1922 roku przeprowadzili się Sobi-
szowie na Niepoczołowicki Folwark, gdzie 
dobitnie odczuli skutki Wersalskiego 
Traktatu, ich miedza była jednocześnie 
granicą polsko-niemiecką, a z granicznego 
wzgórza mały Boleś rzewnie spoglądał 
w dal, w kierunku rodzinnych Sierakowic 
i wsłuchiwał się w głos dzwonów kościoła 
św. Marcina, które cudownie powróciły 
na swoje miejsce. Z dalekiego wzgórza na 
Folwarku były widoczne wysokie budow-
le Sierakowic, zwłaszcza kościoły, poczta 
i dworzec kolejowy. 

W latach 1935-1939 Bolesław Sobisz 
służył w Marynarce Wojennej na ORP Wi-
cher, a w 1941 roku ożenił się z Heleną z d. 

Stencel. Po II wojnie 
światowej w 1947 r. 
zamieszkali z rodzi-
ną w Lęborku, gdzie 
mieszka do dziś przy 
ulicy nomen omen 
Kaszubskiej. Żona 
Helena zmarła la-
tem ubiegłego roku, 
a z racji niezwykle 
długiego i zgodnego 
pożycia małżeńskiego 
(blisko 70 lat) i licznej 
czteropokoleniowej 
rodziny ich wspól-
na, niezwykła droga 
niejednokrotnie była 
impulsem dla dzien-
nikarzy prasowych, 
radiowych i telewi-
zyjnych. Do dziś Bole-
sław Sobisz korzysta z dobrodziejstw nowych 
mediów, wciąż zadziwia go postęp techno-
logiczny, podziwia ustawiczny rozwój i mo-
dernizację rodzinnych Sierakowic, zwłaszcza 
parafialnego kościoła św. Marcina, w którym 
był ochrzczony. Celem wspomnień nigdy, jak 
dotąd, nie był okres sierakowicki, a szkoda, bo 
wszystko tutaj się zaczęło, zwłaszcza cudowne 
uzdrowienie, którego dostąpił w 1915 roku, co 
zostało kilkakrotnie opisane w publikacjach, 
zwłaszcza książkowych, związanych z Sia-
nowskim Sanktuarium.

W taki oto sposób przeplatały się ra-
dość, zabawa i modlitwa małego chłopca, 
osadzona w realiach I Wojny Światowej 
i bogatego tła historycznego okresu po 
Traktacie Wersalskim, który pozostawił 
swój ślad w historii niewielkich wówczas 
Sierakowic i powiatu kartuskiego w postaci 
granic, które były również na pewnym od-
cinku granicą polsko- niemiecką. Powstałe 
granice były wynikiem głównego układu 
pokojowego kończącego I Wojnę Światową. 
Traktat podpisano 28 czerwca 1919 roku 
przez Niemcy i państwa Ententy. Został on 
ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku i z tą 

Polskie wojsko z przedwojennych czasów, dzisiejszy zbieg ulic: Słupskiej, 
Kartuskiej i Lęborskiej (foto ze zbiorów OSP Sierakowice) Ks. Bernard Łosiński w plebanijnym ogrodzie (foto ze zbiorów Marii Król)

Artylerzysta z Sierakowic z bratem Kazimierzem

 Wyprawa na podwórko z dzieciństwa 
12.11.2011 r. Żal było stamtąd odjeżdżać. 
Wiele wspomnień... w tle dostojny dąb, 

jak przed wiekiem - wielki.
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Święto Niepodległości 
w sierakowickim gimnazjum
W czwartek 10 listopada 2011 roku w Gimnazjum w Sierakowicach miała miej-
sce wyjątkowa uroczystość – uczczenie Dnia Niepodległości, I rocznica nadania 
szkole imienia Józefa Piłsudskiego oraz dziewiąta edycja Konkursu Historycznego 
o Puchar Dyrektora Gimnazjum.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się część upamiętniająca 11 listopada 1918 roku. 
Z tej okazji przy udziale Sztandaru Szkoły i po odśpiewaniu Hymnu Narodowego 
przeprowadzono apel poległych. Następnie w okolicznościowych przemówie-
niach organizatorów i Dyrektora Krzysztofa Andryskowskiego przypomniano 
najważniejsze fakty historyczne i wartości patriotyczne, których uosobieniem 
był w pewnym sensie Patron naszej szkoły – Marszałek Józef Piłsudski, jeden 
z bojowników o wolność i niepodległość Polski.

Pierwsza rocznica nadania szkole Jego imienia stała się także kanwą pierw-
szego w historii placówki projektu edukacyjnego, który zrealizowali uczniowie 
klas III. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. 
nakłada na szkoły gimnazjalne obowiązek stworzenia uczniom warunków do wy-
konania projektów edukacyjnych. Jest to bardzo skuteczna metoda dydaktyczna, 
wywodząca się z USA z początków XX wieku, której głównym założeniem jest 
autonomiczność uczniów bądź ich grup w planowaniu, realizacji i prezentacji 
efektów projektu, zaś nauczyciel pełni jedynie funkcję wspomagającą ich pracę. 
Tematem projektu była właśnie postać patrona, stąd też tytuł inicjatywy „Józef 
Piłsudski – mój patron, mój wzór”. Podsumowaniem jego części była dziewiąta 
edycja Konkursu Historycznego o Puchar Dyrektora Gimnazjum, który na sta-
łe zagościł w tradycji szkolnej. Rozpoczął się on o godzinie 11.00 i składał się 
z czterech głównych konkurencji:

1) części wiedzowej, w której uczniowie mieli okazję wykazać się zebraną 
w projekcie wiedzą o życiu i działalności Marszałka;

2) prezentacji musztry zespołowej oraz proporca drużynowego, nad którymi 
przed dwa miesiące pracowały całe zastępy gimnazjalistów;

3) stworzenia autorskiego albumu o tematyce związanej z Patronem; 
4) wykonania piosenki patriotycznej pochodzącej z okresu działalności patrona.
Poza konkursem projekt obejmował jeszcze wykonanie prezentacji multime-

dialnej związanej z czasami Komendanta oraz przygotowanie klasowej gazetki 
dokumentującej przygotowania i realizację projektu.

W skład Komisji Konkursowej oceniającej dokonania uczestników projektu 
weszli: gość specjalny Pan Kapitan Andrzej Wygonny z 44 Bazy Lotniczej Ma-
rynarki Wojennej w Siemirowicach, wicedyrektor Tomasz Ziemann, Witold 
Sildatk – historyk oraz przedstawiciel uczniów – Karolina Pobłocka z klasy Ig. 
Po zliczeniu wszystkich punktów ogłoszono wyniki: I miejsce – klasa IIIc, II 
miejsce – klasa IIIe, III miejsce – klasa IIIh. Co podkreślił jednak wicedyrektor 
Tomasz Ziemann oraz na co zwracają uwagę organizatorzy – wszystkie klasy III 
doskonale przygotowały się do Konkursu. W szczególności w zadaniu z musztrą 
bezkonkurencyjne okazały się klasy III F, III G i III D. Ich umundurowanie czy 
stopień opanowania komend były doskonałe. Wykonane proporce również zro-
biły ogromne wrażenie – obecnie można podziwiać je na auli szkolnej, podobnie 
jak albumy, z których niektóre to prawdziwe dzieła – np. praca klasy IIIe. Pełny 
obraz przygotowania klas można było zobaczyć jednak dopiero podczas prezen-
tacji piosenek patriotycznych. W tej części aż cztery klasy otrzymały maksymalną 
liczbę punktów – III D, III E, III F i III G. Niektóre aranżacje z własną oprawą 
muzyczną wywołały aplauz publiczności. W opinii organizatorów nie uzyskana 
lokata, ale właśnie konsekwencja w działaniu stanowi o tym, że wygrali wszyscy 
uczniowie klas trzecich i ich wychowawcy. Cele, które w projekcie postawili 
przed sobą uczestnicy, zostały zrealizowane z nawiązką.

Po konkursie trzecioklasiści i wychowawcy wzięli udział w pokazie, który rów-
nież miał charakter wojskowy. A to za sprawą Żandarmerii Wojskowej z Elbląga, 
która pod dowództwem chorążego Komosińskiego zaprezentowała zebranym to, 
czym zajmuje się na co dzień. Na początku pokazano młodzieży, w jakim uzbrojeniu 
można spotkać żołnierza. Potem można było się przekonać na własnej skórze, jak 
reaguje nasze ciało podczas wypadku samochodowego, kiedy jest przypięte pasami 
i bez pasów przy prędkości około 10-12 km/h. Przy pomocy specjalnych okularów 
można było spróbować przejść slalomem po wyznaczonej trasie, co okazało się 
nie lada kłopotem. Następnie ochotnicy zostawili swoje torby i plecaki na środku 
hali, umieszczono w nich ładunki wybuchowe, a specjalnie wyszkolony pies 

odnalazł je bezbłędnie. Na koniec wszyscy udali się 
przed szkołę, gdzie pokazano fragment akcji, w której 
żandarmeria wojskowa zatrzymuje samochód z groź-
nym przestępcą, obezwładnia go, zakuwa w kajdanki, 
przeszukuje i zabezpiecza samochód oraz znalezione 
w nim rzeczy. Największą niespodzianką okazała się 
możliwość „przejechania się” pojazdem żandarmerii 
na sygnale i to z dużą prędkością.

Święto Niepodległości w Gimnazjum w Siera-
kowicach było zatem także Świętem Szkoły, które 
uczniowie klas III wraz z wychowawcami uczcili 
wytężoną pracą w projekcie edukacyjnym „Józef 
Piłsudski – mój patron, mój wzór”, w myśl jego słów 
będących mottem szkoły: „Jedynie czyn ma znacze-
nie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie 
pociągają za sobą następstw praktycznych”, które 
wypowiedział do korespondenta „Le petit Jurnal” 
w 1919 roku. Dowodem upamiętniającym ten projekt 
będzie specjalny wpis na świadectwie ukończenia 
Gimnazjum, które absolwenci otrzymają w czerwcu 
przyszłego roku.

Organizatorzy
Foto: ze zbiorów szkoły

Pokaz Żandarmerii Wojskowej

Pokaz musztry
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Październik wyczekiwany był przez członków 
chóru Discantus od dawna… Miesiące wyczeki-
wania wypełnione były ciężką, katorżniczą pracą 
związaną z przygotowywaniem nowego reper-
tuaru. Ogromny trud i zaangażowanie każdego 
z członków chóru zaowocowały i przyniosły 
wspaniałe efekty. 

Oto relacja z pobytu i podboju Italii przez go-
widliński chór Discantus.

Wyjazd z Gowidlina nastąpił siódmego paź-
dziernika br. o bardzo wcześnie rano. Pomimo 
wczesnej pory wyjechaliśmy pełni zapału i ra-
dości, z uśmiechem wypatrując czekających nas 
przygód. Pierwszy nocleg zaplanowany został na 
ziemi czeskiej – dokładnie w miejscowości Znojmo. 
Przybyliśmy tam późnym wieczorem umęczeni 
trudem całodziennej podróży. Po zakwaterowaniu oraz kolacji, 
która przywróciła nam utracone siły, nasz dyrygent, Sławomir 
Bronk, zwołał wszystkich na próbę. Mimo późnej pory nikt nie 
narzekał, bowiem każdy zdawał sobie sprawę z wyzwania, jakie 
przyjdzie nam podjąć w Rimini na konkursie Concorso Corale 
Internazionale Citta’ di Rimini. Po próbie wszyscy udaliśmy się 
na basen, aby odprężyć się i zregenerować siły przed czekającą 
nazajutrz dalszą podróżą.

Kolejny dzień rozpoczął się wczesnym śniadaniem, po którym 
już bezpośrednio ruszyliśmy na podbój ziemi włoskiej. W czasie 
podróży – poza śpiewem, który towarzyszył nam nie tylko pod-
czas prób i koncertów, ale także w autokarze – mieliśmy również 
pod dostatkiem zapierających dech w piersiach widoków, których 
wspomnienie nadal budzi podziw dla wspaniałości tego świata. 

„Przeprawa” przez Alpy dostarczyła nam nie tylko pięknych, zimo-
wych krajobrazów, ale też uraczyła wszelkie zmysły. 

Po przyjeździe do Cessenatico, zakwaterowaniu w hotelu 
i pysznej włoskiej kolacji, udaliśmy się do Rimini na krótki  kon-

cert, podczas którego mieliśmy okazję oswoić się 
z konkursową sceną, a otrzymywane po każdym 
utworze oklaski jeszcze bardziej wzmogły ducha 
walki przed nadchodzącym konkursem. Po powro-
cie do hotelu całą grupą udaliśmy się na spacer 
po mieście, który zakończyliśmy podziwianiem 
adriatyckiej plaży i morza. Niestety, nie mogliśmy 
poświęcić zbyt wiele czasu na zwiedzanie, gdyż 
na następny dzień zaplanowany był najważniejszy 
dla nas koncert – koncert konkursowy.

Śniadanie przebiegło w spokojnej atmosferze. 
Na próbie, którą zwołano po posiłku, można było 
jednak wyczuć lekką nutę zdenerwowania, które 
jak się później okazało, było zupełnie niepotrzeb-
ne. Nasz konkursowy występ, podczas którego 
zaprezentowaliśmy regulaminowo cztery utwory 

z różnych epok, został przyjęty przez włoską publiczność gromkimi 
brawami. Po zejściu ze sceny usłyszeliśmy wiele miłych słów na 
temat naszego wykonania. Padły też słowa uznania dla zaangażo-
wania i pracy naszego dyrygenta. Mieliśmy również okazję poroz-
mawiać z członkami innych chórów przybyłych z Polski, którzy 
gratulowali nam wspaniałego występu. Oczekiwanie na wyniki 
przebiegało już w bardzo luźnej atmosferze. Wszystkie chóry 
biorące udział w konkursie zgromadziły się na widowni w sali 
koncertowej, gdzie rozpoczęły się wspólne śpiewy. Wspaniały był 
widok ludzi, przybyłych z każdego zakątka świata, spędzających 
czas oczekiwania na wspólnej zabawie. 

Przyszedł jednak czas na werdykt. Po godzinnym obradowaniu 
jury wkroczyło na scenę. Cała sala zamarła w napięciu i ocze-
kiwaniu… Jednak przy wyczytywaniu laureatów cała sala biła 
już gromkie brawa! Trudno sobie wyobrazić naszą radość, gdy 
przewodniczący komisji wyczytał chór Discantus jako zdobywcę 
Srebrnego Pasma! Wspaniale było oglądać naszego dyrygenta 
na światowej scenie, odbierającego drugą nagrodę! Nasze serca 

Sukces chóru Discantus we Włoszech

☞
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przepełniała duma i radość z osiągniętego wyróżnienia, 
tym bardziej, że przyszło nam rywalizować z chórami 
akademickimi z długoletnim doświadczeniem.

Po uroczystości wręczenia dyplomów, w wesołych 
nastrojach i z uśmiechem na twarzy, udaliśmy się do 
Cessenatico. Tam mieliśmy do dyspozycji kilkugodzinny 
czas wolny. Udaliśmy się więc na spacer do kościoła, 
gdzie, ku uciesze włoskich wiernych,  mieliśmy okazję 
wykonać kilka polskich pieśni. Potem, wolnym krokiem, 
racząc się włoskimi widokami, słońcem oraz pysznymi, 
włoskimi lodami, wróciliśmy do hotelu. Wieczorem 
udaliśmy się na galę finałową do Rimini, podczas któ-
rej zwycięzcy każdej z czterech kategorii jeszcze raz 
prezentowali się przed publicznością.

Następnego dnia udaliśmy się w podróż do Rzy-
mu. Tam czekały nas nowe przygody i wyzwania. 
Zwiedzanie oczywiście rozpoczęliśmy od Watykanu. 
Niesamowite wrażenie zrobił na nas ogrom Placu 
św. Piotra oraz Bazyliki. W jej wnętrzu mieliśmy 
okazję na własne oczy zobaczyć światowej sławy arcydzie-
ła, m.in. Pietę Michała Anioła. Mogliśmy także pomodlić się 
przed grobem naszego papieża, błogosławionego Jana Pawła II.  
Potem nastąpił czas wolny. Każdy miał więc okazję, aby udać się 
do jakiejś restauracji i zasmakować prawdziwej włoskiej pizzy! 
Po czasie spędzonym na Watykanie udaliśmy się autokarem do 
kolejnego miejsca zakwaterowania, podrzymskiego Tivoli. W ho-
telu czekała nas kolacja, po której tradycyjnie odbyła się próba 
związana z czekającym nas koncertem w kościele polskim pw. św. 
Stanisława Męczennika w Rzymie.

Rano obudziliśmy się we wspaniałych nastrojach, na co niewąt-
pliwie wpływ miała letnia, słoneczna pogoda. Aura była sprzyjająca 
by udać się na podbój Rzymu.  Czym prędzej więc wyruszyliśmy 
w drogę. Na trasie zwiedzania znalazły się sztandarowe miejsca, 
między innymi: Fontana di Trevi, Schody Hiszpańskie, Koloseum, 
Forum Romanum. Oczywiście był też czas wolny. Każdy, kto chciał, 
miał więc okazję, aby zajrzeć w skąpane w słońcu rzymskie uliczki 
i skosztować dań, które oferowała nam włoska kuchnia. Mogliśmy 
rozkoszować się włoskim klimatem i podziwiać ulicznych artystów. 
Myślę, że każdy z nas nieodwołanie poddał się urokowi Wiecz-
nego Miasta. Czas jednak gonił nieubłaganie. Wieczorem czekał 
nas wspomniany koncert dla włoskiej Polonii. Musieliśmy więc 
pozostawić klimatyczne kawiarenki i udać się w drogę do kościo-
ła, gdzie oczekiwano naszego występu. Po ciepłym i serdecznym 
powitaniu przez ks. rektora kościoła św. Stanisława odbyliśmy 
próbę przed czekającym nas koncertem. Prawie godzinny repertuar, 
składający się z pieśni w języku polskim, łacińskim oraz oczywiście 
kaszubskim, został przyjęty bardzo entuzjastycznie. Nie obeszło się 

bez bisów. Zgromadzona Polonia nie mogła nachwalić się piękna 
zasłyszanego języka kaszubskiego. Byli także pod ogromnym 
wrażeniem pozostałych pieśni, jakie wykonaliśmy, a także pełni 
uznania dla naszego młodego wieku i osiągnięć.  

Kolejny dzień zapowiadał się równie pracowicie. Oprócz kolej-
nego koncertu, zaplanowanego w Rzymie, czekało nas kilka godzin 
zwiedzania, a więc niesamowitych widoków i wrażeń. Mieliśmy 
okazję zobaczyć bazylikę papieską Santa Maria Maggiore, potem 
nasz przewodnik – dyrygent zabrał nas na spacer najstarszą 
drogą rzymską – Via Appia Antica. Przy tej ulicy, znajdującej się 
na obrzeżach miasta, są katakumby pierwszych chrześcijan, na 
tej drodze wypowiedziane zostały przez uciekającego z Rzymu 
świętego Piotra słowa: Domine, quo vadis. Niesamowite widoki 
rozpościerające się po obu stronach kamienistej drogi zapierały 
dech w naszych piersiach. 

Późnym popołudniem zgromadziliśmy się u sióstr zakonnych, 
gdzie przywitała nas, pochodząca z Kaszub (Paczewo) i rozmawiająca 
z nami po kaszubsku, siostra Łucja Bigus. Zostaliśmy ugoszczeni i po-
częstowani smakołykami, po czym zwołana została ostatnia już próba 
przed Mszą Świętą, której przewodniczyć miał biskup tarnowski. 
Po uświetnieniu Świętej Ofiary zostaliśmy poproszeni o prezentację 
kilku utworów koncertowych. Podobnie jak dnia poprzedniego nie 
obyło się bez bisów. Po koncercie i podziękowaniach udaliśmy się 
już w ostatnią przechadzkę ulicami Rzymu. Każdy z nas starał się 
utrwalić w pamięci jak najwięcej obrazów i widoków.

W drogę powrotną do Polski udaliśmy się wcześnie rano. Mie-
liśmy do pokonania ok. 1200 kilometrów do znanego nam hotelu 
w Czechach. Ze Znojmo udaliśmy się nazajutrz bezpośrednio 
do Gowidlina. Podczas drogi, pomimo tego, że wyjazd dobiegał 
końca, nikt nie poddał się smutnej aurze. Całą drogę wspomina-
liśmy wspólnie spędzone chwile, a także śpiewaliśmy włoskie 

☞
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Zachowaj Trzeźwy Umysł 2011
W roku bieżącym nasza gmina włączyła się w kolejną edycję ogólnopolskiej akcji 
profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Od organizatorów kampanii otrzymali-
śmy materiały, z których korzystali uczniowie i wychowawcy rozwiązując zadania 
i konkursy. Materiały i pomoce są tak skonstruowane i opracowane, aby służyły 
przez długi czas i były źródłem informacji w różnych sytuacjach. W pierwszym 
etapie kampanii odbyło się 6 konkursów indywidualnych; „Rosnę – Myślę – Dbam”, 

„Dorastamy – Rozumiemy – Pomagamy”, „Biegnijmy razem”, „O co biega”, „Ping – 
Graj – Pong”, „Szukamy Młodych Mistrzów – Co Ty wiesz o Ameryce”.

Do biura kampanii napłynęło tysiące prac, również ze szkół naszej gminy. 
Z nieukrywaną radością podaję nazwiska uczniów, którzy mieli szczęście wy-
losować nagrody. Ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach grę planszową pt. 
Zostań Superbohaterem otrzymali: Filip Węsierski, Kornelia Płotka i Oliwier Okrój. 
W Szkole Podstawowej w Mojuszu nagrodzeni zostali: Łucja Tryba i Michalina 
Ekman. Do Szkoły Podstawowej w Gowidlinie trafiła jedna nagroda dla Anny 
Gawin. Dla wymienionych uczniów nagrody ufundował również Wójt Gminy.

Kampania i konkursy nie odbyłyby się bez zaangażowania nauczycieli i wy-
chowawców. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim nauczycielom, który 
od lat wiernie angażują się w przebieg kampanii. Za sumienne przygotowywanie 
uczniów do udziału w akcji, za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, za nadzo-
rowanie konkursów towarzyszących kampanii – łączę podziękowania i słowa 
uznania. W szkole w Lisich Jamach – kampanię i konkurs od lat pilotuje pani 
Halina Winczewska, w szkole w Gowidlinie – pani Aleksandra Stark, a w szkole 
w Mojuszu – pani Alicja Gronowska.

M. Karolak

W szkole podstawowej w Mojuszu nagrody wręczono podczas apelu szkolnego. 
Z dyplomami i nagrodami w ręku po lewej - Łucja Tryba, obok Michalina Ekman. 

Uczennicom gratulowali: koleżanki i koledzy, a także dyrektor Danuta Pioch

Anna Gawin (w środku) z Zespołu Szkół w Gowidlinie 
z koleżankami: Agnieszką Grucza i Magdaleną Cichosz

Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Lisich Jamach, od lewej: Filip Węsierski, Kornelia 

Płotka, Oliwier Okroj z nauczycielką Haliną Wilczewską 
i dyrektorką szkoły Aleksandrą Dąbrowską-Konkol 

przyśpiewki, których zdążyliśmy się nauczyć. Przede wszystkim 
wracaliśmy jednak z bardzo cenną nagrodą, która każdego z nas 
napawała niegasnącą dumą i radością. Mimo, że po powrocie na 
Kaszuby zaskoczeni zostaliśmy temperaturą powietrza, która była 
niższa od włoskiej o kilkanaście stopni, każdy wracał z sercem 
wypełnionym ciepłymi wspomnieniami. Myślę, że do końca życia 
nie zapomnimy tych kilku dni, spędzonych w tak wspaniałym 
towarzystwie i w tak urzekających pięknem miejscach. Uważam, 
że zdobyte wyróżnienie jest bardzo dobrym znakiem i począt-
kiem naszej światowej kariery, a także wspaniałą promocją Polski 
i Kaszub. Oczywiście, nie mielibyśmy ku temu okazji, gdyby nie 
nasi sponsorzy. Wyjazd wsparty został finansowo przez Powiat 
Kartuski, Gminę Sierakowice, Wójta Gminy Sierakowice, a także 
firmy: Koszałka z Kartuz, Bat, Lis, Dyszer z Sierakowice i Oktan. 
Jesteśmy im bardzo wdzięczni za pomoc i wsparcie, gdyż dzięki 
nim jesteśmy bogatsi o ważne doświadczenia i wspomnienia.   

Kinga Kreft
Foto: ze zbiorów chóru

Panu 
Marianowi Abramowskiemu 

najszczersze wyrazy 
żalu i współczucia 

z powodu śmierci brata Pawła 
składają: 

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 
Gminnej Spółdzielni „SCh” w Sierakowicach
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Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
Fundacja ORANGE

„Akademia Orange dla bibliotek” to projekt przygotowany i realizowa-
ny przez Fundację Orange, którym objęte zostały biblioteki biorące 
udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Biblioteka w Sierakowicach 
i Filia w Gowidlinie zostały objęte projektem Fundacji i otrzymały 
w 2011r. kwotę pozwalającą na pokrycie kosztów dostępu do szeroko-
pasmowego łącza internetowego w obu placówkach oraz możliwość 
zakupienia programów edukacyjnych, książek i czasopism dla dzieci 
i młodzieży. Zarówno książki, jak też czasopisma, gry i programy 

Młodzież poznawała 
Jezioro Bukowskie
Wiosenne i letnie miesiące minęły uczniom Gimnazjum w Sie-
rakowicach na realizacji projektu ekologicznego „Poznajemy 
Jezioro Bukowskie”. Jego zakończenie i podsumowanie miało 
miejsce 27 października. Na uroczystej konferencji nie zabrakło 
przedstawicieli instytucji wspierających realizację zadania, czy-
li Gminy Sierakowice, Gminnego Ośrodka Kultury, Polskiego 
Związku Wędkarskiego, Lasów Państwowych i Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego. 

Projekt nauczycieli i uczniów zakwalifikował się do konkursu 
zorganizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku pod nazwą „Nasze 
jezioro – nasza sprawa”. Na realizację zadania szkoła pozyskała 
grant finansowy w wysokości 15 tys. zł. 

Celem projektu było przede wszystkim podniesienie poziomu 
wiedzy uczniów na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych 
oraz poznanie zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora. 
Młodzież zapoznała się z formami ochrony przyrody i uwrażliwiła 
na piękno przyrody, a także nauczyła się pracować w grupie. 

Podczas kilku miesięcy – od kwietnia do października – gimna-
zjaliści z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych zrealizowali 
szereg zadań przewidzianych w projekcie. Uczniowie brali udział 

w warsztatach i zajęciach terenowych, podczas któ-
rych przeprowadzili badania biologiczne i chemiczne 
wody oraz dokonali inwentaryzacji przyrodniczej je-
ziora i jego brzegów. Każde takie zajęcia kończyły się 
sprzątaniem terenu wokół akwenu. Na początku lipca 
młodzież biwakowała nad jeziorem. Była to kolejna 
okazja do przeprowadzenia badań w terenie. Podczas 
biwaku zorganizowano także zawody wędkarskie 
i warsztaty prowadzone przez przedstawiciela PZW. 
W ramach projektu zrealizowano też konkurs fotogra-
ficzny. Prace uczniów zgłoszone do tego konkursu zo-
staną w późniejszym terminie pokazane na wystawie 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach. 

Wyniki badań i obserwacji uczniów zostały za-
prezentowane podczas konferencji podsumowującej 
projekt. Z obserwacji wynika, że dominującą formą 
użytkowania gruntów wokół jeziora są lasy mieszane 
i liściaste. Natomiast jeśli chodzi o czystość jeziora, 
to przeprowadzone badania chemiczne wskazują, że 
woda w Jeziorze Bukowskim mieści się w pierwszej 
klasie czystości. Stężenie azotanów w październiku 
wskazywało na możliwość incydentalnego i niewiel-
kiego zanieczyszczenia spowodowanego działalnością 

mają charakter edukacyjny i doty-
czą Internetu. 

Dzięki dotacji użytkownicy Czytel-
ni Internetowej mają w obu placów-
kach darmowy dostęp do łącza internetowego. Jest także możliwość 
bezprzewodowego dostępu do Internetu dla posiadaczy laptopów. 

W ramach realizacji projektu biblioteka prowadzi również cykl 
zajęć edukacyjnych dotyczących zagrożeń w Internecie, na jakie 
narażone są w szczególności dzieci. Uczestnicy zajęć poznają zasady 
bezpiecznego poruszania się w sieci. Dowiadują się, często po raz 

Na widowni wśród uczniów zasiedli przedstawiciele instytucji 
wspierających realizację projektu

Uczniowie poznają zasady bezpiecznego poruszania się w sieci Uczniowie w trakcie zajęć o zagrożeniach w Internecie
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GOK INFORMUJE

Pierwszy Piknik Kaszubski
20 października 2011 r. w Przodkowie odbył się I Piknik Kaszubski, 
w którym wzięli udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych 
w Somoninie, Sierakowicach, Przodkowie oraz z Iwonicza na Pod-
karpaciu. Ekspozycję ZSP w Sierakowicach przygotowali uczniowie 
II klasy Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa 
domowego: Anna Budkiewicz, Martyna Kitowska, Martyna Lejkow-

ska i Szymon Cirocki, pod kierunkiem nauczycielki przedmiotów 
zawodowych Anny Wydrowskiej, która sprawowała również opiekę 
nad młodzieżą w trakcie wyjazdu. 

Głównymi celami przedsięwzięcia były: aktywizowanie mło-
dzieży w dziedzinie doskonalenia zawodowego, rozwijanie pasji 
kulinarnych, a także zachowanie tradycji regionalnych. Zadanie 
każdego z zespołów uczestniczących w Pikniku polegało na przy-

Świętego Mikołaja 
będzie można spotkać w Sierakowicach 6 grudnia 2011 r. 

w godz. od 11.00 do 15.00, w sołectwach od 10.00
...

Koło Gospodyń Wiejskich z Paczewa
Koło Gospodyń Wiejskich z Lisich Jam

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
zapraszają na

IV Pokaz Stołu Bożonarodzeniowego
oraz

Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy
11 grudnia 2011 r. (niedziela) w godz. 11.00–14.00

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sierakowicach

...
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 

zaprasza na 

XXII Gminne Kolędowanie
Prezentacje Zespołów Kolędniczych 

18 grudnia 2011 r. (niedziela)
do sali sportowej Szkoły Podstawowej w Mojuszu

Program: godz.11.15 – zbiórka kolędników przy kościele, przemarsz 
do sali sportowej Szkoły Podstawowej w Mojuszu, wspólne kolę-
dowanie (prezentacje grup), poczęstunek w Szkole Podstawowej.

człowieka. Badanie czystości wody metodą Baura zaklasyfikowało 
jezioro do drugiej klasy czystości, co wskazuje na słabe zanieczysz-
czenie. W tej metodzie do oznaczenia klasy czystości wody używa-
ne są zwierzęta wodne i przypisane im wskaźniki jakości. Oceny 
dokonuje się na podstawie określonych organizmów wodnych lub 
ich braku. Mimo że badania chemiczne wskazują na pierwszą klasę 
czystości, to nie udało się gimnazjalistom wyłowić bioindykatorów 
charakterystycznych dla tej klasy czystości. 

Na zakończenie konferencji wręczono nagrody autorom zwycię-
skich prac w konkursie fotograficznym.

AK
Foto: AK

Gimnazjalistki przybliżyły główne założenia projektu 
i zrelacjonowały podjęte działania

pierwszy, czym są pegi – system klasyfikacji gier wideo ze względu 
na treści w nich zawarte i wiek gracza, poznają adresy stron, które 
warto odwiedzić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy.

W listopadzie odbyły się w bibliotece trzy tego rodzaju zajęcia 
z uczniami ze szkół w Załakowie i Sierakowicach.

Zgodnie z założeniami programu „Akademia Orange dla 
bibliotek” społeczność naszej gminy, a w szczególności dzieci 
i młodzież, mają ułatwiony dostęp do nowoczesnej technologii 
komunikacyjnej, a biblioteka ma szansę stać się nowoczesną 
placówką kulturalno-edukacyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące działań Fundacji Orange 
znajdują się na stronie www.fundacja.orange.pl.

Joanna Telega

Uczniowie ze szkoły w Załakowie na zajęciach w bibliotece
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SPORT
Kolejna wygrana GKS BS Sierakowice 

W dniu 13 listopada, w ostatniej kolejce rozgrywek ligi okręgowej, 
zespół GKS BS Sierakowice rozegrał mecz wyjazdowy z Cartusią 
II Kartuzy. Mecz zapowiadał się bardzo ciekawie, gdyż Sierka tra-
ciła do czwartej w tabeli Cartusii zaledwie jeden punkt. Porażka 
na własnym boisku zespołu z Sierakowic w pierwszym spotkaniu 
z pewnością zmobilizowała wszystkich zawodników do maksy-
malnej gry.

Od pierwszego gwizdka goście rzucili się do ataku i już w pierw-
szych minutach stworzyli dogodną sytuację strzelecką, lecz jej nie 
wykorzystali. Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando Sierako-
wic, co w 43 minucie przyniosło po strzale Artura Formeli pierwszą 
bramkę dla Sierki i tak też skończyła się pierwsza połowa. 

Drugą połowę rozpoczęli gospodarze od ataków i po jednym 
z nich doprowadzili w 55 minucie do remisu. Po starcie gola 
zawodnicy z Sierakowic ponownie przejęli inicjatywę na boisku, 
a zespół z Kartuz ograniczał się do groźnych kontrataków. W 70 
minucie meczu trener gości dokonał zmiany trzech zawodników, 
co w konsekwencji po kilku minutach przyniosło korzyść dla 
Sierakowic w postaci bramki strzelonej przez Dawida Bulczaka 
i podniosło wynik meczu na 2 : 1. Mimo kilku dogodnych sytu-
acji z obu stron mecz zakończył się zwycięstwem zespołu GKS 
BS Sierakowice 2 : 1. Zwycięstwo Sierakowic nad Cartusią dało 
przesunięcie w tabeli zespołu o dwa oczka. Ostatecznie zespół 
zakończył jesienne rozgrywki, po bardzo złym ich początku, na 
bardzo dobrym czwartym miejscu w tabeli. Brawa dla całej dru-
żyny i trenera Ireneusza Zarach.

Skład GKS BS Sierakowice: Maciej Zengerski, Filip Ustowski 
(70 minuta Tomasz Musik), Marek Dawidowski, Bartosz Kultys, 
Rafał Bronk, Michał Klaman (80 min. Piotr Kowalczyk), Mateusz 
Kowalczyk (70 min. Dawid Bulczak), Rafał Synak (70 min. Krystian 
Gilmajster), Tomasz Płachecki, Artur Formela, Piotr Biernat.

Waldemar Formela

„Wiadomości Sierakowickie” 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, tel. 58 681 95 58. 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.3o–13.3o, www.sierakowice.pl, e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl

Redaguje zespół: Maria Karolak, Danuta Pioch, Agnieszka Rybakowska-Król. 
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Pracownia Graficzna Bogusław Gliński Sierakowice. Druk: KURIER s.c. Bytów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów w materiałach nie zamówionych oraz w publikowanych listach. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

gotowaniu trzech potraw charakterystycznych dla ich regionu.
Z chwilą rozpoczęcia imprezy o godzinie 10.00 młodzież natych-

miast zabrała się do pracy. Uczniowie z Sierakowic przygotowali 
krelki (ziemniaki na cieście francuskim, faszerowane śledziem), 
smażonego śledzia, zupę grzybową, smażone ziemniaki oraz dodatki 
– marchew, fasolkę szparagową i kwaśne mleko. Największe zain-
teresowanie uczestników wzbudziły nasze krelki. Potrawy podane 
zostały w odpowiedniej oprawie – dekoracyjnym nakryciem stołu 
zajęła się Martyna Kitowska. Jedną z atrakcji naszej ekspozycji 
stały się stroje regionalne uczniów.

O godz. 15.00 przybyli goście, którzy degustowali potrawy 
oraz śpiewali wspólnie z młodzieżą kaszubskie piosenki. Piknik 
zakończył się uroczystym wręczeniem dyplomów uczestnikom 
i wykonaniem wspólnych pamiątkowych zdjęć.

Anna Wydrowska

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
W piątek 21.10.2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
Uczniowie mogli oddać swój głos w specjalnie przygotowanym na tę 
okazję lokalu wyborczym między godziną 10.00 a 14.00. W komisji 
wyborczej zasiadły: Marzena Markowska (III T), Izabela Okrój (II LO) 
oraz Ewa Kreft i Monika Kuchta (IV TA). Frekwencja wyniosła 80%. 
O wybór ubiegało się 6 kandydatów: Honorata Woźniak, Karol Bronk, 
Krzysztof Król, Szymon Cirocki, Roman Labuda i Robert Pioch. 

Wybory wygrali: Honorata Woźniak i Karol Bronk, uzyskując 
po 66 głosów. Rozstrzygnięcie wyborów nastąpiło na najbliższym 
zebraniu Samorządu Uczniowskiego, który w jawnym głosowaniu 
zdecydował, że funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniow-
skiego w roku szkolnym 2011/2012 obejmie Honorata Woźniak 
z klasy II LO. Pozostałe funkcje pełnić będą Karol Bronk - zastępca 
przewodniczącego i Szymon Cirocki - skarbnik.

Izabela Okrój kl. II LO

Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
Uczniowie klasy III Technikum w zawodach technik żywienia i go-
spodarstwa domowego oraz technik agrobiznesu z ZSP w Sierako-
wicach uczestniczyli 27 października 2011 roku w Targach Techniki 
Przemysłowej, Nauki i Innowacji, które zostały zorganizowane na 
terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich. 

Na targach prezentowali się twórcy i wynalazcy, ośrodki na-
ukowo-badawcze, instytuty i firmy produkujące różne wynalazki. 
Wystawcy, rozmawiając z uczniami na temat własnego biznesu 
i prowadzonego przedsiębiorstwa, wspierali ich cennymi radami 
oraz udzielali informacji na temat rozpoczęcia projektów i pozy-
skiwania środków. Ponadto motywowali uczestników do poszu-
kiwania nowych form rozwoju. Młodzież miała okazję przyjrzeć 
się zagadnieniom inwestycyjnym, modernizacyjnym i finansowym 
prezentowanych przedsięwzięć. Ekspozycje wzbudziły ogromne 
zainteresowanie uczniów, a największe – wynalazki Politechniki 
Gdańskiej. Dowodzi tego opinia jednej z uczennic, Karoliny Wol-
skiej z klasy III TA: „Myślę, że targi wzbogaciły naszą wiedzę i po-
szerzyły horyzonty na temat innowacyjnej gospodarki”. Wszyscy 
chętni uczniowie otrzymali materiały informacyjne, ulotki o danym 
wynalazku oraz inne ciekawe gadżety. Uważam, że długo będziemy 
wspominać ten wyjazd i chętnie udamy się na kolejne targi.

Aleksandra Labuda, doradca zawodowy  

☞
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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 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: 

6 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
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SPRZEDAM

Działkę budowlaną o powierzchni 1500 m2 w Paczewie, 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.

POSZUKUJĘ

Mieszkania, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. w Sierakowicach lub okolicy z możliwością parko-
wania, tel. 668 210 381.

USŁUGI

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

Profesjonalne filmowanie imprez, nowatorskie metody filmowania i montażu, fotografia plenerowa 
i reportażowa, tel. 512 220 035.

Rodzinny Dom Pomocy w Sierakowicach 
oferuje całodobową, dzienną i profesjonalną opiekę nad osobami starszymi. 

Serdecznie zapraszamy. Tel. kontaktowy: 504 246 860 i 504 258 077.

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

OGŁOSZENIA DROBNE


