
Inwestycje w Gminie Linia
Gmina Linia podejmuje bardzo dużo inicjatyw zmierzających 

do podniesienia standardów życia naszych mieszkańców oraz 
promocji regionu. W chwili obecnej kończą się roboty budowla-
ne związane z realizacją inwestycji pn.: ”Budowa kompleksów 
rekreacyjno-kulturalnych w miejscowościach Linia, Potęgowo 
i Strzepcz”. Gmina Linia pozyskała dofinansowanie na ten cel
środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
Pozyskana kwota wsparcia stanowi ok. 49% kosztów budowy 
całej inwestycji. Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu 
nieograniczonego została Firma „G.M.M.” Marzena Gaffka z  
miejscowości Tyłowo-Dąbrowa. 

Kończą się również prace na ulicy Szkolnej w Lini. Budowa 
kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem została zre-
alizowana w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. 
Gmina pozyskała na realizację tej inwestycji środki z Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego. Łączne 
dofinansowanie to 66% wartości zadania. W związku z tym, 
że boiska będą oświetlone i ogólnodostępne dla mieszkańców, 
mamy nadzieję, że stworzona infrastruktura przyczyni się do 
większej aktywności sportowej i wpłynie pozytywnie na kon-
dycję fizyczną naszej społeczności.

Gminny Dom Kultury w Lini ogłosił przetarg nieograniczony 
na remont świetlic. Projekt pn.: „Remont i wyposażenie świetlic 
Gminnego Domu Kultury w Lewinie, Lini, Niepoczołowicach, 
Osieku, Smażynie i Strzepczu” również uzyskał dofinansowanie
z PROW 2007-2013. Po zakończeniu postępowania, zgodnie 
z procedurą Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zostanie 
zawarta umowa na roboty budowlane z wybranym Wykonawcą. 
Termin realizacji inwestycji to 15 grudzień 2009 r. Kolejnym eta-
pem będzie ogłoszenie postępowania na wyposażenie świetlic 
przewidzianych w projekcie. Dyrektor GDK Jan Trofimowicz
dokłada wszelkich starań aby realizacja projektu odbywała się 
zgodnie z harmonogramem przewidzianym dla inwestycji. 

Pan Łukasz Jabłoński jako Wójt Gminy Linia, dnia 02.11.2009 
r. podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinan-
sowanie realizacji inwestycji pn.: „Budowa szlaku turystyczno 
– przyrodniczego na terenie Gminy Linia”. Projekt otrzyma 
wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 2007-2013, w wysokości 85% kosz-
tów kwalifikowanych zadania. Tego samego dnia został także
ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie w/w inwesty-
cji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt zakłada stworzenie 
szlaku turystycznego łączącego 13 sołectw poprzez wytyczenie 
trasy rowerowej, pieszej a także dla turystów zmotoryzowanych. 
Główną atrakcją projektu będzie 13 wybudowanych obiektów 
turystyczno-rekreacyjnych, usytuowanych w centrum każdej 
sołeckiej miejscowości. Każda stacja to: wybrukowany placyk, 
ławka, stojak na rowery, śmietnik oraz główny element – olbrzy-
mia drewniana rzeźba DUCHA. Roboty budowlane powinny 
zostać zakończone do 31.03.2010 r. 

Urząd Gminy Linia ma nowe wejście do budynku przystoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Mamy nadzieję, że 

ta inwestycja przyczyni się do sprawniejszej obsługi petentów 
naszego urzędu oraz sprawi, że niepełnosprawni będą bardziej 
aktywni i samodzielni. Gmina pozyskała część środków na 
realizację tego zadania ze środków PFRON. 

W dniu 03.11.2009 r. miało miejsce podpisanie umowy 
z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym „DROGBUD” Sp. 
z o.o. z Wejherowa.  Firma została wybrana w drodze przetargu 
nieograniczonego i wykona zadanie pn.: „Budowa chodników 
w miejscowościach Strzepcz, Kętrzyno i Pobłocie na terenie 
Gminy Linia” za kwotę 148.230,00 zł brutto. Termin realizacji 
inwestycji to 15 grudzień 2009 r.

W dniu 03.11.2009 r. Gmina Linia otrzymała również infor-
mację komisji oceny projektów, że wniosek pn.: „Rozbudowa 
Zespołu Szkół w Lini o wielofunkcyjną halę sportową wraz 
z łącznikiem” przeszedł pozytywnie ocenę strategiczną i został 
przekazany na posiedzenie Zarządu Województwa Pomor-
skiego jako rekomendowany do realizacji. Będziemy z niecier-
pliwością czekać na pozytywną decyzję o dofinansowaniu ze
środków RPO WP 2007-2013, która pozwoli wybudować tak 
potrzebny w naszej gminie obiekt edukacyjny.

PRZEDSZKOLE
Od 14 września br do punktu przedszkolnego w Lini 

uczęszcza 60 maluchów. Opieka i zajęcia są bezpłatna, bo 
gmina pozyskała fundusze unijne na projekt zatytułowany: 
„Uniwersytet Przedszkolaka w gminie Linia”. Dzieci w wieku 
3-5 lat mają zapewnioną opiekę przez 5 godzin dziennie, 
a jedyne, w co muszą je wyposażyć rodzice to buty na 
zmianę i szczoteczki do mycia zębów. Przedszkolaki w Lini 
podzielone są na trzy grupy wiekowe. Oddzielne zajęcia mają 
trzylatki, czterolatki i pięciolatki. Dzieci dodatkowo uczą się 
języka angielskiego, odbywają się także zajęcia z rytmiki 
jak również zajęcia z logopedą. Maluchy otrzymują również 
drugie śniadanie. Do punktu przedszkolnego dzieci uczęsz-
czają z Lini, jak również z pobliskich miejscowości. Całość 
projektu to prawie 900 tys. zł, z czego 97% to dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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STYPENDIA 
dla STUDENTÓW STUDIÓW 

DZIENNYCH
Dnia 14 września br. Komisja Kultury i Oświaty Rady Gminy 

rozpatrzyła padania o przyznanie stypendium dla studentów 
studiów dziennych. Spośród 22 złożonych wniosków, komisja 
1 wniosek rozpatrzyła negatywnie ze względu na nie speł-
nienie wymogów określonych w zasadach przyznawania 
stypendium. Stypendia otrzymali: 

• Michalina Elwart, Sylwia Grzenkowicz, Michalina 
Konkel, Mariusz Okrój, Monika Okrój, Patrycja Pipka, 
Magdalena Wrońska z Lini;

• Agnieszka Bednarek, Michał Grzenkowicz, Krzysztof 
Szulc z Kętrzyna;

• Sylwia Gruba, Alicja Pranga ze Strzepcza;
• Hanna Kos z Miłoszewa;
• Anna Miotk z Pobłocia;
• Kinga Barcz, Dosz Emilia ze Smażyna;
• Anna Browarczyk z Niepoczołowic;
• Krystian Derkowski, Bernadeta Labuda z Tłuczewa;
• Joanna Ellwart z Kobylasza;
• Aleksandra Jaworska z Zakrzewa.

Uroczyste spotkanie z władzami Urzędu Gminy, Przewod-
niczącym Rady oraz członkami Komisji Kultury i Oświaty 
połączone z wręczeniem dyplomów i stypendiów dla stu-
dentów oraz listów gratulacyjnych dla ich rodziców odbyło 
się 25 września w sali Gminnego Domu Kultury.

Komisja wzorem roku poprzedniego postanowiła zróżni-
cować stypendium dla studentów w zależności od średniej 
ocen tj. dla studentów, którzy uzyskali średnią 4,0–4,50 
stypendium w wysokości 600,00 zł, natomiast dla studen-
tów, którzy uzyskali średnią ocen 4,51 i powyżej stypendium 
w wysokości 700,00 zł.

Jeszcze raz wszystkim gratulujemy dotychczasowych 
osiągnięć w nauce i życzymy dalszych sukcesów

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla Posterunku Policji 

w Lini z siedzibą w Strzepczu za bardzo dobrą współ-
pracę w odnalezieniu roweru składa mieszkaniec wsi 
Linia.

       E.O.

ELEKTROWNIE WIATROWE 
W POBŁOCIU

Do Urzędu Gminy w Lini wpłynęło 5 wniosków o opracowa-
nie  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
pod lokalizację elektrowni wiatrowych. Wszystkie wnioski 
zostały złożone przez właścicieli gospodarstw rolnych wsi 
Pobłocie. Tereny dla których miałyby zostać opracowane 
plany zagospodarowania są obszarowo duże. 

Rada Gminy Linia na XXXII sesji, która odbyła się 28 
października br pozytywnie ustosunkowała się do wniosków 
i podjęła uchwały o przystąpieniu do w/w opracowań. Z do-
konanych analiz wynika, iż stosunkowo mała ilość siłowni 
wiatrowych będzie mogła zaistnieć ponieważ istniejąca sieć 
energetyczna nie jest w stanie przejąć wyprodukowanej 
energii.

Zapewne sytuacja ta ulegnie zmianie z chwilą pobudowa-
nia na terenie wsi Pobłocie linii energetycznej wysokiego 
napięcia 110 kV. Inwestorami planowanych zamierzeń są 
przedsiębiorcy spoza terenu Gminy. 

JUBILEUSZE
Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Pań-

stwo Franciszek i Anna Skrzypkowscy ze Strzepcza. Pan 
Franciszek liczy 76 lat Pani Anna 72 lata. Pan Franciszek 
pochodzi z sąsiedniej Gminy z Łebna zaś Pani Anna z d. 
Kielińska ze Strzepcza (gdzie obecnie mieszkają na gospo-
darstwie po jej rodzicach). Pan Franciszek jest emerytem, 
pracował w porcie w Gdyni. Wybudował dom w Luzinie, 
mieszkał tam 20 lat wraz z rodziną. Na gospodarstwie te-
ściów nie miał kto pracować, dlatego przeprowadzili się do 
Strzepcza i tam znowu zaczęli od początku. Wybudowali 
budynki inwentarskie i nowy dom.

Państwo Skrzypkowscy są ludźmi bardzo pracowitymi, 
gościnnymi i serdecznymi. Wychowali 8 dzieci oraz doczekali 
się 38 wnuków 1 prawnuka.  

Ślub wzięli w UG w Strzepczu w dniu 10.10.1959 r.

17.10.1959 r 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili 
Państwo Jan i Urszula Studzińscy z Kętrzyna. Pan Jan 
ma 82 lata, zaś Pani Urszula 78 lat. Pan Jan urodził się 
w Kętrzynie, a Pani Urszula pochodzi z Lini z domu Hilla. 
Oprócz gospodarstwa rolnego, które było głównym źródłem 
dochodu Pan Studziński pracował jako kołodziej. Specjalność 
niespotykana na naszym terenie i jakże cenna. Pan Jan 
potrafi zbudować bryczkę, sanie, kierat i inne. Ostatnio wyko-
nywał koła drewniane do bryczek. Niektórzy zleceniodawcy 
faktycznie używają tych kół do bryczek, a inni wieszają na 
elewacjach domu jako dekorację.

Ślubu cywilnego udzielał Pan Władysław Ruszkowski, zaś 
kościelnego Ks Reinhard.

Wychowali 4 dzieci, natomiast doczekali się 14 wnuków 
i 2 prawnuków, są bardzo pracowici, pogodni i gościnni. 
Zamieszkują z synem  Zygmuntem, który z żoną Kazimierą 
prowadzą gospodarstwo rolne po rodzicach.
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GMINNE OBCHODY 
DNIA EDUKACJI 

NARODOWEJ 

Na zaproszenie wójta Gminy Linia Łukasza Jabłońskiego 
oraz Dyrektora Jana Trofimowicz przybyli do GDK obecni
i emerytowani pracownicy szkół z terenu gminy. Z zaproszenia 
skorzystało ponad 80 osób. Organizatorzy spotkania złożyli 
zebranym serdeczne życzenia. Wójt wręczył okolicznościowe 
wiązanki dyrektorom placówek oświatowych z terenu gminy. 
Z nowym programem artystycznym w nieco odmłodzonym 
składzie wystąpił zespół Pieśni i tańca działający przy GDK 
– Kaszëbskô Rodzëzna. Następnie kilka ballad i własnych 
utworów śpiewanych wykonał Bard Muzyczny - Zbigniew 
Flisikowski z Tczewa. Zebrani mogli podziwiać wystawę ma-
larstwa Zbigniewa Formeli z Rumi, a także wystawę pokon-
kursową prac plastycznych dzieci i młodzieży z terenu gminy, 
której temat brzmiał „Barwy jesieni w Gminie Linia”. Kiedy 
przyszedł czas na wspólne biesiadowanie przy muzyce na 
żywo z powodu porywistego wiatru wyłączono prąd. Część 
nauczycieli szybko się rozeszła, jednak kilkadziesiąt osób 
przy wspólnym stole śpiewało przy dźwiękach gitary wiele 
niezapomnianych przebojów polskiej muzyki rozrywkowej. 

Jak powiedzieli nauczyciele i pracownicy obsługi oraz eme-
ryci takie wspólne, gminne spotkanie z okazji Dnia Edukacji 
odbyło się po kilkunastoletniej przerwie. Postulowano, by 
takie gminne spotkanie, podobnie jak przed wielu laty weszło 
na stałe do kalendarza uroczystości gminnych. 

Przy słodkościach i ciepłych napojach miło spędzono choć 
kilka chwil, tak potrzebnych do wymiany poglądów, spostrze-
żeń, doświadczeń. Jak mówi stare przysłowie – spotkania 
z ciekawymi osobami kształcą. 

GDK 
ZAPRASZA

Gminny Dom Kultury i Urząd Gminy w Lini serdecznie 
zapraszają na uroczyste obchody z okazji 91 rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą 
się 11 listopada 2009 r. O godz. 10.00 odprawiona zostanie 
uroczysta msza święta. Następnie zgromadzeni złożą wią-
zanki kwiatów i zapalą znicze przed obeliskiem Ofiar Marszu
Śmierci. Kolejnym punktem obchodów będzie uroczysta 
akademia w sali GDK. Natomiast o godz. 15.00 rozpoczną 
się mistrzostwa gminy Linia w szachach. 

Gminny Dom Kultury w Lini serdecznie zaprasza na
• II otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Linia w Ka-

szubska Baśkę, dnia 27 listopada 2009 r. początek gier 
o godz. 1900 w sali Gminnego Domu Kultury w Linia. 

• III mistrzostwa Gminy Linia w Piłce Siatkowej, które 
odbędą się w dniach 28 (eliminacje ) – 29 listopada (me-
cze finałowe) 2009 r. w Hali Sportowej w Zespole Szkół
w Strzepczu. Spotkanie organizacyjne, głoszenia drużyn 
oraz losowanie grup odbędzie się 25 listopada (środa) 2009 
r. o godz. 1800 w Zespole Szkół w Strzepczu.

• Wystawę historyczną przygotowaną przez Instytut 
Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku pt. „Pierwsza 
odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu 
w 1939 r.”, którą będzie można oglądać w salach GDK od 11 
– 20 listopada 2009 r. w godzinach od 1000 do 1700. 

Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców na pokazy multimedialne i prelekcje historyczne 
związane z wybuchem II wojny światowej, która poprowadzi 
Piotr Szubarczyk pracownik IPN-u dnia 16 listopada 2009 r. 
o godz. 930 i 1100 w sali GDK w Lini.

ZBIÓRKA ODPADÓW
Urząd Gminy Linia ogłasza zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych. Bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elek-

trycznego (RTV, AGD itp) i elektronicznego (komputery, monitory itp) przeprowadzi P.T.H. PESTAR (wszelkie pytania pod 
numerem 606611721). Zużyty sprzęt należy dostarczyć do wyznaczonych miejsc:

Dzień pierwszy, 12.11.2009 r. 
• Smażyno 11.00-11.40 przy sklepie, • Lewino 11.50-12.30 u sołtysa, • Lewinko 12.40-13.10 przy sklepie, • Pobłocie 

13.20–14.00 u sołtysa.
Dzień drugi 13.11.2009 r. 

• Miłoszewo 11.00-11.40 przy salce katechetycznej, • Strzepcz 11.50-13.20 parking przy kościele, • Tłuczewo 13.30 
-14.00 u sołtysa.

Dzień trzeci 16.11.09 r.
• Osiek 11.00-11.30 na przystanku, • Kętrzyno 11.40-12.10 przy szkole, • Linia 12.20-14.00 parking przy Urzędzie Gmi-

ny.
Dzień czwarty 17.11.09 r. 

• Niepoczołowice 11.00-12.00 przy sklepie, • Zakrzewo 12.10-13.00 przy szkole, • Kobylasz 13.00-13.30 u sołtysa, •  
Potęgowo 13.35-14.00 przy restauracji „Pod Łosiem”.
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 KLËKA Strzepcz pod znakiem sportuW ramach powiatowego projektu: ,,Promocja zdrowia, opieki i wychowania, poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo–rekreacyjnej szkół’’ w Strzepczu, tegoroczne lato upłynęło pod znakiem sportu. Na boisku przy  Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Strzepczu,  podczas  wakacji, odbywały się  turnieje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. Działała też liga piłki nożnej. Celem projektu było zorganizo-wanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży oraz podniesienie ich sprawności fizycznej. Zajęcia sportowe odbywały się sys-tematycznie  pod nadzorem opiekunów: Piotra Sonnenberg i Jolanty Krawiec. - Sfera rekreacyjna dostępna była dla każdego. Dla dziewcząt i chłopców przewidziano rozgrywki sportowe, dla najmłodszych - gry i zabawy. W czwartko-we wieczory urządzano pikniki rodzinne, korzystano nie tylko z boiska, ale również ze szkolnego grilla – nadmienił P. Sonnenberg, nauczyciel wychowania fizycznego KLOw Strzepczu.Zdaniem Łukasza Deik, ucznia miejscowego liceum, letnie zajęcia rekreacyjne są ciekawą formą spędzenia czasu.- Sportem interesuję się od dzieciństwa, należę też do Szkol-nego Koła Sportowego, dlatego też chętnie uczestniczyłem w niedzielnych rozgrywkach piłki nożnej. Wraz z kolegami: Pawłem Walkusz, Mariuszem Okrój i Piotrem Albeckim rozegraliśmy kilkanaście meczy. Nie obyło się bez medali - srebrnych i złotych. Uważam, że szkolne boisko ze sztuczną trawą jest odpowiednim miejscem do rozwijania piłkarskich pasji i prowadzenia zdrowego trybu życia, do czego każdego zachęcam.Grupy chętne do korzystania z boiska proszone są o kon-takt z koordynatorem projektu Panem Piotrem Sonnenberg (tel. 667164777)Sukces z ostatniej chwili: „Moja Matka Boska Radosna”. W sobotę 19 września 2009 w Buczku (woj. wielkopolskie) z okazji konferencji: „Polska Pieśń o Złote Wrota” zakończono konkurs plastyczny „Moja Matka Boska Radosna”. Wśród ponad 190 prac znalazły się prace autorstwa uczennic Ka-szubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Strzepczu: Natalii Syldatk, Izabeli Labuda i Hanny Ręgockiej (z Lini).Pierwsze miejsce przyznano Natalii, a trzecie Izabeli. Serdecznie gratulujemy!!!SEKCJA TAŃCAGminny Dom Kultury rozpoczął nabór do sekcji tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w środy od godz. 17.15 w dwóch grupach wiekowych, prowadzi je studio RYTM DANCE z Wejherowa. Miesięczny koszt udziału w zajęciach wynosi 12 zł. (tj. 4 h zegarowe). Serdecznie zapraszamy. CMENTARZYSKO KURHANOWE W LEWINIE14 października 2009 roku w Lewinie odbyło się uroczyste otwarcie skansenu – cmentarzyska kurhanowego. Badania archeologiczne obiektów we wsi Lewino prowadzone od 2004 r. zakończyły się zdumiewającym odkryciem. Średniowieczne konstrukcje ukryte w lesie okazały się pogańską nekropolią z początków państwa polskiego. Kurhany nie były dotąd eksplorowane. Skupisko kilkunastu obłożonych kamieniami leśnych pagórków na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w pobliżu Lewina (leśnictwo Leobór) przez wiele lat uważane było za pozostałość po średniowiecznych piecach. Przypad-kowe spotkanie Mariusza Kaliszewskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Strzebielino, ze znanym archeologiem prof. Mariuszem Ziółkowskim z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zaowocowało zainteresowaniem się profe-sora tymi obiektami.Od 2004 r. badania w Lewinie prowadziła ekipa prof. Ziółkowskiego i archeolodzy z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Fakt, że odkryte cmentarzysko jest nieeksplo-rowane, to wielka rzadkość na tym terenie.Lewińskie cmentarzysko przygotowane zostało do zwie-dzania przez Stowarzyszenie Explorer Club Polska, które wygrało konkurs na projekt ochrony tego terenu, w tym: budowy skansenu, przygotowania ścieżki dydaktycznej i oznakowania dla zwiedzających. Prace sfinansowane zo-stały ze środków własnych Stowarzyszenia przy wsparciu Nadleśnictwa Strzebielino i Urzędu Gminy Linia.Uroczystego otwarcia skansenu i przecięcia wstęgi do-konali m.in. Prezes O/Polskiego The Explorer Club Monika Rogozińska, prof. Mariusz Ziółkowski, nadleśniczy Mariusz Kaliszewski, wójt gminy Linia Łukasz Jabłoński i dyrektor Ka-szubskiego Parku Krajobrazowego Witold Sieciechowski. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!
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Język kaszubski w szkole
W każdej szkole na terenie naszej gminy prowadzone są 

lekcje j. kaszubskiego. Jakie korzyści dla uczniów wypływają 
z tego faktu? Trzeba przyznać, że jest ich wiele. Przedsta-
wione poniżej argumenty opierają się na moich własnych 
doświadczeniach (uczę tego języka od 1992 r.) oraz wynikach 
badań przeprowadzonych w krajach zachodniej Europy. Co 
wynika z tych doświadczeń?

1. Korzyści ortograficzne.
J. kaszubski wspomaga ortografię polską. Zasady pisowni

są proste i przejrzyste. Wystarczy tylko przetłumaczyć słowo 
z j. polskiego na kaszubski i sprawdzić brzmienie głoski. 
Przykłady: żaba –[ źaba], różowy [ruźewy], rzeka – [ rzyka ], 
brzeg – [brzyg], cud - [cyt], kura – [kłyra], stół – [stuł], mróz 
– [mrus], chmura – [chmłyra], chusta – [chłysta], hak – [ek], 
herbata – [arbata]. Tak więc ż piszemy wtedy, gdy słyszymy 
ź, a rz – gdy słyszymy rz. Analogicznie: u – y lub ły, ó – u, 
ch – ch, h – na ogół nie jest słyszalne.

2. Eliminacja błędów słownikowych i składniowych.
Nauka j. kaszubskiego daje możliwość rozgraniczania 

dwóch systemów językowych i uświadomienia źródła popeł-
nianych błędów w j. polskim. Najczęstsze błędy słownikowe 
to: Pioter, bibloteka, gzyk. Dzieci nie wiedzą, że to są słowa 
kaszubskie. Wtrącają je do zdań polskich. Na zajęciach 
regionalnych eliminuje się podobne błędy, wskazując ich 
poprawne odpowiedniki: Piotr, biblioteka, giez. W podobny 
sposób wprowadza się poprawność składniową. Kaszubską 
konstrukcję zdania ja byłem jechany zastępuje się popraw-
nym pojechałem. Nadużywanie strony biernej jest jednym 
z najczęstszych błędów popełnianych w j. polskim.

3. Łatwość przyswajania języków obcych.
Badania naukowe przeprowadzone w krajach Europy 

zachodniej wykazały, że dzieci dwujęzyczne łatwiej uczą 
się kolejnych języków. Wiąże się to z faktem uświadamiania 
sobie od najwcześniejszych lat, iż jakaś rzecz może mieć 
więcej niż jedną nazwę. 

4. Myślenie abstrakcyjne.
Fryzowie (grupa etniczna w Holandii) odkryli, że dzieci po-

sługujące się dwoma językami szybciej odchodzą od pracy 
na konkretach i przechodzą do myślenia abstrakcyjnego. Taki 
proces ułatwia naukę, ponieważ pojęcia abstrakcyjne poja-
wiają się na wielu przedmiotach nauczania, np. matematyce 
(zwłaszcza geometria), chemii, fizyce, astronomii...

5. Wyższa samoocena.
Zdarza się, że uczeń przeciętny lub słaby wyniósł z domu 

rodzinnego znajomość j. kaszubskiego. Wówczas może 
wykazać się wiedzą na zajęciach regionalnych. Stwarza 
to niepowtarzalną okazję do pozytywnej motywacji oraz 

SYLWESTER 2009
Gminny Dom Kultury serdecznie zaprasza na zabawę 

sylwestrową. Do tańca przygrywać będzie Michał Grzen-
kowicz. Zapewniamy: ciepłe posiłki, zimne zakąski, napoje 
orzeźwiające, efektowny pokaz fajerwerków o północy. 
Cena biletu – 250 zł od pary. Wśród uczestników zabawy 
zostaną rozlosowane 3 cenne nagrody w postaci sprzętu 
RTV i AGD. Rezerwacja i sprzedaż biletów w siedzibie 
GDK od 20 listopada 2009 r. Wszelkie informacje pod nr 
tel. 058 572-81-64.

podniesienia wartości dziecka w oczach własnych oraz jego 
rówieśników.

6. Lepszy kontakt.
Dzieci rozmawiające z nauczycielem po kaszubsku są 

bardziej otwarte, szybciej nawiązują kontakt. Są pewniejsze 
siebie, bardziej aktywne, spontaniczne i twórcze.

7. Wyższa średnia ocen.
Ocenę z j. kaszubskiego zalicza się do średniej ocen 

szkolnych. Otrzymany stopień przyczynia się do osiągnięcia 
wyższej średniej ucznia, klasy oraz szkoły. W szczególnych 
przypadkach powoduje nawet osiągnięcie średniej, która jest 
wymagana dla otrzymania stypendium naukowego.

8. Dodatkowe możliwości pracy.
Polska – jako członek Unii Europejskiej – jest zobowiązana 

chronić i rozwijać bogactwo kultur regionalnych. Kaszubi są 
jedyną autochtoniczną grupą w Polsce, która posiada własny 
język. Toteż wokół tego rdzenia kulturowego będą się coraz 
bardziej koncentrować poczynania związane z naszym re-
gionalizmem. Warunkiem dodatkowych możliwości stanie się 
dobra znajomość kaszubszczyzny w mowie i piśmie. 

Już obecnie można zauważyć prekursorskie działania 
zmierzające w tym kierunku. Powstaje coraz więcej szkół 
z nauczanym j. kaszubskim. Uczniowie mają możliwość 
zdawania matury z j. kaszubskiego, a najlepsza praca jest 
co roku nagradzana wysoką kwotą pieniężną. Uniwersytet 
Gdański otworzył wydział kaszubologii. Absolwenci w przy-
szłości znajdą pracę m. in. jako dziennikarze, przewodnicy 
wycieczek, tłumacze w różnych urzędach, nauczyciele. 

9. Poczucie spełnienia moralnego obowiązku.
Nasi przodkowie mimo wielowiekowych burz dziejowych 

- w postaci wojen, zaborów, okupacji – ocalili dla nas aż 
dwa języki: polski i kaszubski. Jakim prawem my, w wolnym, 
demokratycznym kraju zaprzepaszczamy tę spuściznę? Jak 
ocenią nas przyszłe pokolenia? Nie tylko naszym tubylczym 
prawem, ale również moralnym obowiązkiem jest ratowanie 
tego dziedzictwa... dla naszych potomków i dla Europy re-
gionów.

10. Poczucie dumy.
Z czego możemy być dumni? Kaszubszczyzną interesuje 

się świat naukowy. Coraz więcej uczonych z Europy i świata 
bada naszą mowę. Ostatnio odbyły się sympozja naukowe 
w Londynie i Tokio poświęcone językowi i literaturze kaszub-
skiej. Zaś ja osobiście jestem dumna z faktu, że podczas 
ostatniego spisu ludności mieszkańcy naszej gminy w więk-
szości zadeklarowali swoją kaszubskość. Linia jest gminą 
kaszubską, a jej Mieszkańcy są świadomi swego chlubnego 
pochodzenia. To napawa optymizmem!

Jaromira Labudda






