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Prezentujemy siódmy z cyklu wywia-

dów z kosakowskimi przedsiębiorca-

mi. Tym razem zachęcamy do lektury 

rozmowy z Wojciechem Piasecznym, 

który jest prezesem zarządu fi rmy 

Pro-Internet. 

Redakcja: Jak rozpoczęła się Pana 

przygoda z branżą telekomunika-

cyjną?

Wojciech Piaseczny: Wszystko zaczę-

ło się, kiedy byłem jeszcze na V roku 

studiów na Politechnice Gdańskiej. 

Kończąc „karierę” studenta, coraz bar-

dziej doskwierał mi brak własnych 

środków fi nansowych i w związku 

z tym poszukiwałem stałego zatrud-

nienia. Przypadek sprawił, że trafi łem 

na ogłoszenie o pracę na stanowisko 

specjalisty ds. marketingu w Polskiej 

Telewizji Kablowej (obecnie UPC 

Polska). Szczęśliwie przeszedłem pro-

ces rekrutacji i zostałem zatrudniony 

w PTK, gdzie pracowałem prawie 5 lat 

na różnych stanowiskach i poznałem 

tajniki „tworzenia” telewizji kablowej. 

Kolejnym pracodawcą była fi rma PRO 

FUTURO S.A., świadcząca usługi dostę-

pu do Internetu ma terenie całego kraju. 

Pracowałem więc w dużych korpora-

cjach telekomunikacyjnych, a w week-

endy prowadziłem dodatkowo wykłady 

na Politechnice Gdańskiej oraz w Wyż-

szej Szkole Administracji i Biznesu 

w Gdyni. 

Przełomowy był rok 2006, kiedy PRO 

FUTURO S.A. roku zostało w całości 

kupione przez Netię, a dla mnie rozpo-

czął się okres współtworzenia własnej 

fi rmy – Pro-internet Sp. z o.o.

R: Jaki jest główny profi l działalności 

pańskiej fi rmy?

Problemy zrodzone przez jeden typ myślenia 

nie mogą być rozwiązane przez ten sam typ myślenia
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Wojciech Piaseczny w laboratorium badawczym kabli i włókien światłowodowych, TKF Haaks-

bergen, Holandia. Był to etap poszukiwania optymalnego rozwiązania technicznego dla gminy 

Kosakowo. Z uwagi na to, że w Polsce nie było wtedy jeszcze takich systemów, fi rma Pro-Internet 

szukała rozwiązań za granicą



2 KURIER KOSAKOWSKI

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
Kurier Kosakowski

Pogórze, ul. Wiejska 23, 81-198 Kosakowo

tel. 504 966 345

e-mail: kurier@sunny.gda.pl

www.sunny.gda.pl
Wydawca: Sunny s.c.

Redaktor naczelny: Bartosz Wiśniewski
Druk: Elfax, Pogórze, ul. Płk. Dąbka 308
Nakład: 2000 egz.

Kurier Kosakowski dostępny jest w sklepach 
na terenie Gminy Kosakowo.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian 
tytułów, podtytułów, skrótów, przeróbek redakcyj-
nych i poprawek stylistycznych w opracowaniach 
autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie zwra-
ca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczonych reklam i ogłoszeń oraz nie wypłaca 
honorarium autorom tekstów.

REKLAMA

Ogłoszenia drobne

Zachęcamy czytelników do zamieszczania bez-
płatnie drobnych ogłoszeń (sprzedam, kupię, 
oddam itp.). Można je przesyłać do redakcji 

SMS’em na numer 504 966 345 
lub e-mailem na adres: kurier@sunny.gda.pl

• Oddam psa 10 miesięcznego, rasy wilczur, 
czarny, matka dobry stróż podwórkowy. 
Tel. 58 679-11-69, kom. 606-654-137.

• Sprzedam pralkę PRIVELEG w bardzo 
dobrym stanie. Cena 200 zł. 

 Tel. 58 679-11-69, kom. 606-654-137.
• Poszukuję umeblowanego pokoju z wypo-

sażeniem do wynajęcia dla jednej pracują-
cej osoby na terenie gminy Kosakowo, na 
dłuższy okres. Tel. 880-441-967

Wieczór Świąteczny
Wszystkich wielbicieli muzyki i poezji za-
praszamy na Wieczór Świąteczny w ponie-
działek 19 grudnia 2011 r. o godzinie 17:00 
do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszy-
nie. W trakcie Wieczoru zaprezentuje się 
utalentowana artystycznie młodzież i dzieci 
z naszej gminy jak również nieco starsi twór-
cy. Zarówno część muzyczną, jak i poetycką 
zdominuje twórczość związana ze Świętami 
Bożego Narodzenia. Rozstrzygnięty zosta-
nie również VIII Konkurs Szopek Bożona-
rodzeniowych. Prace konkursowe – szopki 
bożonarodzeniowe – należy dostarczać od 
5 grudnia  2011 r. do 16 grudnia 2011 r. do 
godziny 16.00 do budynku Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Kosakowo. Szczegółowe in-
formacje oraz regulamin konkursu odnaleźć 
można na stronach internetowych: www.
rkis.kosakowo.pl oraz www.biblioteka.kosa-
kowo.pl.

Karol Dettlaff

W.P.: Pro-internet Sp. z o.o. powstała 
w 2002 roku i na początku skupiała się 
głównie na świadczeniu usług dostępu 
do Internetu dla klientów indywidual-
nych – konsumentów. Bardzo szybko 
jednak okazało się, że, aby być znaczą-
cym na rynku operatorem telekomuni-
kacyjnym, konieczne jest świadczenie 
również innych usług telekomunikacyj-
nych. W 2006 roku spółka uruchomiła 
swoją pierwszą stację czołową i rozpo-
częła świadczenie usług telewizji ka-
blowej. Równolegle była wdrażana 
usługa telefonii stacjonarnej. Na dzień 
dzisiejszy znakomita większość na-
szych klientów posiada pakiety usług, 
czyli korzysta z więcej niż jednej usługi 
telekomunikacyjnej.

R: Co w pracy sprawia Panu naj-
większą satysfakcję?

W.P.: Może na wstępie posłużę się cyta-
tem. Mianowicie kiedyś Albert Einstein 
powiedział: „Problemy zrodzone przez 
jeden typ myślenia nie mogą być roz-
wiązane przez ten sam typ myślenia”.
Powyższy cytat jest dla mnie nie tylko 
inspiracją, ale kryje w sobie również 
największe źródło satysfakcji w pracy 
zawodowej. Postawić sobie ambitny 
cel, opracować sposób jego osiągnięcia 
w sposób lepszy, tańszy i prostszy niż 
robią to inni, no i oczywiście zrealizo-
wać z sukcesem. Satysfakcja gwaranto-
wana! Taki zresztą jest projekt światło-
wodu dla gminy Kosakowo – innowa-
cyjne rozwiązanie, na jakie nie zdołały 
się zdecydować takie duże telekomy jak 
TP S.A., Netia, UPC czy Multimedia.

R: Projekt światłowodu dla gminy Ko-
sakowo jest chyba jednym z większych 
zadań realizowanych przez Pro-inter-
net, prawda?

W.P.: I tak i nie. 
Tak, gdyż bez wątpienia jest to zadanie 
najbardziej kosztowne inwestycyjnie. Bu-
dowa sieci telekomunikacyjnej na terenie, 
gdzie dominują domy jednorodzinne jest 

niewyobrażalnie droga i bez dofi nansowa-
nia z UE byłaby po prostu nierentowna.
Nie, gdyż np. w 2011 roku okablowali-
śmy ok. 4000 gospodarstw domowych 
na terenie Gdańska, czyli więcej niż 
zrobimy przez 3 lata na terenie gminy 
Kosakowo. Jednakże w Gdańsku są to 
głównie duże budynki wielorodzinne 
i nakłady inwestycyjne na wybudowa-
nie sieci są nieporównywalnie mniejsze. 

R: Na realizację projektu światłowo-
du dla gminy Kosakowo uzyskał Pan 
dotację z UE. Czy zachęcałby Pan in-
nych przedsiębiorców do pozyskiwa-
nia funduszy unijnych?

W.P.: Zdecydowanie TAK! Pozyskane 
z tego źródła i dobrze zainwestowane 
środki pozwalają awansować fi rmę na 
zupełnie nowy, wyższy poziom. Ubie-
gając się o środki należy jednak pa-
miętać, że ich pozyskanie to dopiero 
początek ciężkiej drogi przez unijne 
przepisy, sprawozdawczość i gotowość 
na obowiązkowe kontrole naszej fi rmy. 
Aby nie trzeba było zwracać środków 
wraz z odsetkami, konieczna jest skru-
pulatność, dokładność i pełne lege artis 

we wszystkich procesach związanych 
z wydatkowaniem tych środków. Wierz-
chołek góry, o której mówię można zo-
baczyć na www.kosakowo.net w dziale 
newsowym na stronie głównej.

Jakie są dalsze plany rozwoju fi rmy 
Pro-Internet?

W.P.: W najbliższych latach będziemy 
zmierzać generalnie w dwóch kierunkach:
a) rozwój rynku, czyli zasięgu teryto-

rialnego naszych sieci, z wykorzy-
staniem dopracowanej już w naj-
drobniejszych szczegółach techno-
logii FTTH (światłowód do domu);

b) rozwój usług, czyli wdrażanie do 
naszej oferty nowych usług tele-
komunikacyjnych takich, jak np. 
dalszy rozwój telewizji cyfrowej, 
monitoring gminny itp.

(R)
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Ceny do negocjacji
Transport gratis

Sprzeda¿ drewna 
kominkowego 

i opa³owego

tel. 514-122-916

• Sprzedam zmywarkę BRANDT, 60 cm, 
z 2007 roku. Cena: 450 zł. Mosty, ul. Wią-
zowa Tel. 508-116-580
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Budowa sieci światłowodowej na terenie gminy 

Kosakowo – pakiety usług
W dzisiejszym wydaniu Kuriera przed-
stawiamy tzw. pakiety usług oferowane 

przez naszą fi rmę i korzyści dla Abo-

nentów, jakie wynikają z jednoczesnego 

korzystania z więcej niż jednej usługi te-

lekomunikacyjnej. Pro-internet świadczy 

na dzień dzisiejszy trzy usługi telekomu-

nikacyjne: dostęp do Internetu, telewizję 

kablową oraz cyfrową telefonię stacjonar-

ną. Każdą z naszych usług można zakupić 

oddzielnie lub nabyć je w ramach pakie-

tów: MEGA, EXTRA lub MULTI.

MEGA PAKIET 

TV KABLOWA + INTERNET

EXTRA PAKIET 

TELEFON + INTERNET

MULTI PAKIET 

TV KABLOWA + TELEFON + INTERNET

Nabywanie usług w ramach pakietów 

wiąże się z dodatkowymi korzyściami dla 

Abonentów, takimi jak:

1. MEGA PAKIET

• większa przepływność łącza 

dostępowego do Internetu, np. 

w przypadku najtańszej usługi 

dostępowej przepływność wzra-

sta z 50 Mbit/s do 80 Mbit/s!

• usługi telewizji kablowej i do-

stępu do Internetu są niezależne 

– świadczone na oddzielnych 

włóknach światłowodowych, 

z wykorzystaniem oddzielnych 

urządzeń. Gwarantuje to większą 

niezawodność i najwyższą jakość 

każdej z oferowanych usług.

2. EXTRA PAKIET

• niższy abonament telefonicz-

ny, wynoszący jedynie 14,90 zł 

brutto (w przypadku zakupu 

usługi telefonicznej bez Interne-

tu, abonament wynosi 19,90 zł 

brutto).

• w pakiecie EXTRA w dalszym 

ciągu obowiązuje zasada bez-

płatnych, nieograniczonych po-

łączeń pomiędzy abonentami 

usługi telefonicznej na terenie 

gminy Kosakowo.

3. MULTI PAKIET

• znacząco większa przepływność 

łącza dostępowego do Interne-

tu (jeszcze większy wzrost niż 

w przypadku pakietu MEGA). 

Przykładowo, w przypadku naj-

tańszej usługi dostępowej prze-

pływność wzrasta z 50 Mbit/s do 

100 Mbit/s!

• niższy abonament telefonicz-

ny, wynoszący jedynie 14,90 zł 

brutto.

• w pakiecie MULTI w dalszym 

ciągu obowiązuje zasada bez-

płatnych, nieograniczonych po-

łączeń pomiędzy abonentami 

usługi telefonicznej na terenie 

gminy Kosakowo.

• usługi telewizji kablowej i do-

stępu do Internetu są niezależne 

– świadczone na oddzielnych 

włóknach światłowodowych, 

z wykorzystaniem oddzielnych 

urządzeń. Gwarantuje to większą 

niezawodność i najwyższą jakość 

każdej z oferowanych usług.

Przypominamy, że usługi dostępu do 

Internetu oferowane przez Pro-internet 

w ramach powyższych pakietów są w peł-

ni symetryczne (przepływność „do Klien-

ta” i „od Klienta” jest na tym samym 

poziomie) i nie są ograniczone jakimikol-

wiek limitami transferu danych.

Jeden operator – wiele usług

Dodatkowym atutem korzystania z pakie-

tów usług Pro-internet jest otrzymywanie 

rachunków od jednego operatora, dobry 

kontakt z jednym, lokalnym Biurem Ob-

sługi Klienta oraz sprawny serwis abo-

nencki, który rozwiązuje ewentualne pro-

blemy techniczne każdej z usług.

Serdecznie zapraszamy do lektury 

kolejnego numeru Kuriera 

oraz na www.kosakowo.net!

Wojciech Piaseczny

Prezes Zarządu Pro-internet Sp. z o.o. 
www.kosakowo.net

EXTRA 

FIBER OPTI 50
  

MEGA  

FIBER OPTI  80
  

 

FIBER OPTI 100
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TEN BOX REKLAMOWY 

KOSZTUJE TYLKO 

39 zł netto

Kontakt z redakcją:

519 087 871

kurier@sunny.gda.pl
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Zabieganie, zmęczenie, wizyta u lekarza 

czy może odwiezienie dzieci na zajęcia 

pozaszkolne to najczęstsze wymówki, na 

które skarżymy się przed świętami Bo-

żego Narodzenia, myśląc, a często mó-

wiąc, o braku czasu na do-

kładne porządki w domu. 

Chcielibyśmy, by przed-

świąteczne sprzątanie 

było łatwe, szybkie i sku-

teczne? Poznajcie sekrety 

idealnej Pani i Pana domu, które pozwolą 

Wam, jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki, uporać się z przedświątecznymi 

porządkami.

Myśl o zbliżających się świętach bardzo 

cieszy, ale też lekko, a czasem i mocno 

stresuje, zwłaszcza jeśli zamierzamy go-

ścić rodzinę lub znajomych. Zastanawia-

my się jak damy radę ogarnąć wszystkie 

zadania, w tym gotowanie, sprzątanie? 

Możemy sobie z tym wszystkim do-

skonale poradzić! Pod warunkiem, że 

dobrze zorganizujemy wszystkie prace, 

zawczasu przygotowując niezbędne po-

moce i nauczymy się szybko reagować 

na domowe kłopoty.

Zaczynamy!

Należy zacząć od usunięcia tego, co nie-

potrzebne, a zawsze się tego dużo uzbie-

ra, np. stare gazety i czasopisma, niepo-

trzebne dokumenty, nienoszone ubrania, 

popsute dziecięce zabawki, stare kosme-

tyki czy opakowania po zużytych przy-

prawach. Bez żalu wyrzuć wszystko, co 

zbędne!

Następny etap prac to generalne odku-

rzanie. Usuń kurze z sufi tu, ścian, mebli, 

kaloryferów i drobnych 

przedmiotów. Wytrzep 

dywany lub dokładnie 

odkurz odkurzaczem 

i ewentualnie upierz, gdy 

tego wymagają. Wyczyść 

dokładnie tapicerkę kanapy i sofy. Pa-

miętaj, by zaangażować całą rodzinę do 

sprzątania!

Okna i drzwi – to kolejna partia zuży-

wania zbędnych kalorii podczas sprzą-

tania. Zacznij od zdjęcia fi ran i zasłon, 

które natychmiast włóż do pralki i de-

likatnie upierz. Okna należy umyć za-

czynając od przetarcia na sucho framug 

i futryn oraz szyb. Następnie dokładnie 

umyć szyby zaczynając od góry. Ko-

lejnym krokiem będzie wyczyszcze-

nie żaluzji lub odkurzenie rolet miękką 

szmatką. Pamiętajmy, że nie należy myć 

okien w słoneczny dzień, bo zostaną 

na ich powierzchni brzydkie smugi.

Sprzątając mieszkanie nie możemy za-

pomnieć o umyciu mebli, luster oraz 

lamp. Najlepsze są delikatne detergenty 

rozcieńczone w wodzie i naniesione na 

szmatkę wykonaną z włókna mikrofi bry.

Umyj liście kwiatów wodą z niewielkim 

dodatkiem płynu do higieny intymnej, 

usuń stare liście i przekwitnięte pąki. 

Paprocie możesz podlać zimną, nie osło-

dzoną czarną herbatą (wraz z fusami). 

Storczyki będą wdzięczne za posypanie 

wierzchniej warstwy podłoża skruszo-

ną, laską cynamonu, która zapobiegnie 

grzybicy. Fikus Benjamin ucieszy się, 

gdy spryskasz jego liście wodą destylo-

waną i nie będziesz narażać na przeciągi. 

Zaglądamy do łazienki
Łazienkę należy sprzątać od wyrzuce-

nia z niej niepotrzebnych kosmetyków, 

nieużywanych dezodorantów i innych 

bibelotów. Następnie warto napuścić 

gorącą wodę do wanny, by unosząca 

się para rozpuściła nalot i brud, któ-

ry osadził się na glazurze. Fugi oczyść 

roztworem wybielacza lub proszku do 

pieczenia, używając starej szczoteczki 

do zębów. Niezastąpionym sposobem 

na doczyszczenie kabiny prysznicowej 

jest użycie roztworu wody z octem. Nie 

należy zapominać o doczyszczeniu do-

zownika do proszku i płynu w prace, od 

którego zależy czystość naszych ubrań.

Domowe sposoby na sprzątanie łazienki:

• Przetarcie sokiem z cytryny przywró-

ci blask urządzeniom sanitarnym.

• Usuwając rdzę z elementów chro-

mowanych i niklowanych należy 

cieńką warstwę oliwy pozostawić na 

3-4 dni i następnie przetrzeć szmat-

ką z denaturatem.

• Kafelki odzyskają blask, gdy prze-

trzemy je płynem do mycia szyb 

z alkoholem.

• Aby uniknąć powstawania zacieków 

w kabinie prysznicowej należy po 

umyciu jej posmarować ściany ka-

biny cienką warstwą gliceryny.

• Lustro nie będzie sie parowało, gdy prze-

trzemy je szmatką zwilżoną gliceryną.

Pomimo, że bakterii nie widzimy gołym 

okiem są one niestety obecne na brodzi-

kach oraz w muszli klozetowej, gdzie 

znajdują doskonałe środowisko do życia 

i mogą być przyczyną alergii lub zapale-

nia skóry. Udowodniono, że niezamyka-

Świąteczne porządki czas zacząć! 

Dobra rada: 

Zrób listę zadań, następnie 
wykreśl z niej te, które nie są 

absolutnie niezbędne.

501 526 00

         

         przedszkole dla szczeniąt 

szkolenie podstawowe 

szkolenie zaawansowane 

szkolenie psów problemowych 

kursy tematyczne 

warsztaty i seminaria 

konsultacje behawiorystyczne 
 

REKLAMA

501 526 002 

www.dogproject.pl 

Przyjazne i efektywne

Szkolenie psów
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nie klapy sedesowej powoduje zwiększe-

nie liczby bakterii na szczotce do mycia 

zębów, ręcznikach, mydle czy opakowa-

niach kosmetyków aż dwukrotnie! Do 

najbardziej agresywnych bakterii, jakie 

mogą kryć się w łazience, należy E.coli, 

Salmonella. Kobiety oczekujące dziecka 

powinny szczególnie dbać o czystość ła-

zienki, gdyż zakażenie którąś z tych bak-

terii może spowodować poronienie.

Czas na kuchnię

W kuchni będziecie pracować przy świą-

tecznych specjałach do ostatniej chwili, 

czyli pierwszego dnia świąt, dlatego ge-

neralny porządek jest tam niemal niemoż-

liwy. Warto już wcześniej odkurzyć półki, 

zrobić porządek w szafkach, przemyć je, 

wytrzeć szmatką 

opakowania szkla-

ne i plastikowe 

z zewnątrz. Ważnym 

miejscem jest także 

lodówka, z której co 

dzień korzystamy, 

a często zapomi-

namy o sprzątaniu. 

Doskonale sprawdza się miękka szmat-

ka nasączona w płynie do mycia naczyń 

rozcieńczonym w 3 litrach letniej wody. 

Przed generalnym wypiekaniem piernicz-

ków, rogalików, sernika czy innych świą-

tecznych ciast warto dokładnie wyszoro-

wać piekarnik. Bardzo często korzystamy 

także z mikrofali czy zmywarek, które 

mają ułatwiać nasze codzienne życie. 

Warto także o nich pomyśleć i wypróbo-

Jak sprzątać ekologicznie?

1. Zamiast prać pluszowe zabawki 

w pralce, włóż je do zamrażarki 

w foliowej siatce na 12 godz. Za-

bijesz roztocza, nie użyjesz chemii, 

a przy okazji zaoszczędzisz wodę!

2. Zamiast gotowego płynu do my-

cia szyb możesz użyć miksturę, 

którą używały nasze babcie: 2 

części wody, 1 część octu i kilka 

kropli płynu do mycia naczyń. Na 

pewno jest bardziej przyjazna dla 

środowiska niż gotowe produkty.

3. Gdy szyby w oknach nie są mocno 

zabrudzone, możesz przywrócić 

im blask, przecierając je starymi 

nylonowymi rajstopami.

4. Nie lubisz zapachu kurzu, który 

wydobywa się z wylotu odkurza-

cza? Włóż laskę cynamonu lub 

pokrop worek kilkoma kroplami 

olejku aromatycznego.

5. Gdy w kuchni zalęgły się mole 

spożywcze, należy przejrzeć 

wszystkie produkty i wyrzucić te, 

w których żerują owady lub larwy; 

zagotuj ocet w niewielkim naczy-

niu, wstaw gorący garnek do szafki 

i zamknij ją na 15 minut aż ocet 

przestanie parować. Kwaśne opary 

zniszczą mole.

6. Nieprzyjemny zapach spalenizny 

z kuchenki mikrofalowej można 

usunąć za pomocą niewielkiego 

naczynia z wodą i kilkoma kropla-

mi olejku do ciast (np. waniliowego 

lub cytrynowego) podgrzewanego 

przez minutę w mikrofali. Zamiast 

olejku można użyć połówkę cytry-

ny lub skórkę cytrynową.

7. Przed włożeniem świecy do 

świecznika warto posmarować 

otwór tłuszczem (np. kremem). 

Wówczas łatwiej będzie wyjąć 

z niego świecę. Gdy już mamy sy-

tuację patową, wosk się przyklei, 

wstawmy świecznik do gorącej 

wody, a wosk się rozpuści.

wać jeden z ekologicznych sposobów ich 

posprzątania (patrz ramka).

Na koniec zostaw sprzątanie przedpoko-

ju i mycie podłóg, gdyż to one właśnie 

brudzą się najszybciej i niemal codzien-

nie wymagają od-

kurzenia. Włóż do 

szafki z butami od-

świeżacz powietrza 

w formie saszetki.

Gdy już wreszcie 

nadejdzie długo 

oczekiwany czas 

świąt, mieszkanie będzie lśnić od salonu 

przez łazienkę aż po kuchnię, a w domu 

unosić się będzie aromat pieczonych 

pierniczków, domowych sałatek i bigosu. 

Nie zapominajmy, że po tak intensywnej 

pracy, włożonej w przygotowanie nasze-

go domu do rodzinnych świąt, należy 

nam się odpoczynek i chwila wytchnie-

nia w gronie najbliższych.
(EW)

Dobra rada: 

Zaangażuj każdego z członków 

rodziny, wytłumacz, że przygotowania 

świąteczne to forma spędzania czasu 

razem i wspólnej zabawy, jednocześnie 

robiąc coś pożytecznego.
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Radosne świętowanie Święta Niepodległości
W dniu Święta Niepodległości 11.11.11 
o godz. 11.11 przed Galerią Domową 1 
w Pierwoszynie zebrali się sąsiedzi 
i przyjaciele, którzy przyjęli zaproszenie 
do Aliny i Ryszarda Szydowskich na 
happening „Święto kwiatów w dniu 
Święta Niepodległości”.

Goście przynieśli kwiaty przybrane 
w biało-czerwone wstążki, chorągiewki 
oraz wspaniałe wina i ciasta. Na bramie 
garażowej wspólnymi siłami uczestników 
powstał z papieru ogród kwiatowy. 
Była przepiękna pogoda i wiele radości ze 
wspólnego spotkania. Tak wiele dobrego 
się zdarzyło. Teraz będziemy spotykać się 
z okazji przekazywania zdjęć.

To nie było pierwsze spotkanie
Tegoroczny happening w dniu Święta 
Niepodległości w Galerii Domowej 1 
w Pierwoszynie był już trzecim z kolei.
Pierwszy, trzy lata temu, odbył się 
pod hasłem „Happening Aniołów”. 
Była wystawa kolekcji fi gurek 
kamiennych „Zaczarowany Świat 
Kamieni” wykonanych przez Bogdana 
Januszewskiego oraz przeróżne anioły: 
anioł patriotyczny, anioł lawendowy, 
anioł błękitny, anioły na sztandarach 
oraz kobiety przebrane za anioły. Pyszne 
domowe ciasto, kawa i wino spożywane 
przy kominku. 
Drugi ubiegłoroczny happening był 
pod hasłem „Przyjaciele, sąsiedzi są jak 
drzewa, razem tworzymy przestrzeń 
Miłości, Radości i Szczęścia”. Uczestnicy 
naklejali serduszka tworząc drzewa.

Historia tworzenia drzewek
To dzięki zaproszeniu, które otrzymałam 
ze Szkoły Podstawowej w Mostach 
w 2009 r. na spotkanie z dziećmi (było 
ich ponad 100), gdzie dzieliłam się swoją 
życiową pasją - „świadome podążanie 
za marzeniami” zostało zrealizowane 

moje marzenie o stworzeniu wspólnej 
przestrzeni przez dzieci i dorosłych, którą 
nazywa się „Miłość, Radość, Szczęście”.
Efektem spotkania jest obraz o wymiarach 
2,5 x 2,5 m „Dwa Drzewka”. Drzewka 
powstały przez naklejanie serduszek 
wykonanych i podpisanych przez dzieci. 
Na drzewkach są obrazy kwiatów 
jabłoni namalowanych przez artystów 
współpracujących z Galerią Domową 
1. Wokół drzewek są drewniane ptaki 
wykonane przez twórców Galerii, 
spadające różnorodne jabłka są również 
namalowane przez artystów. Wiklinowy 
koszyk pod drzewem w każdej chwili 
może być napełniony świeżymi owocami.
We wrześniu 2010 r. podczas Święta 
Tabaki w Dębogórzu wśród wystawców 
była również Galeria Domowa 1. To tam 
zaproponowaliśmy uczestnikom imprezy 
wspólne tworzenie drzewek poprzez 
naklejanie serduszek w różnych kolorach: 
kobiety – czerwone, mężczyźni – zielone, 
dzieci – żółte, każdy osobiście pisał na 
nich swoje imię. 
Natomiast w listopadzie 2010 r. kolejnym 
etapem wyklejania serduszek był 
happening w dniu Święta Niepodległości 
zorganizowany w Galerii Domowej 1 
w Pierwoszynie.

Później w czerwcu 2011 r. 
w Pierwoszynie odbywał się drugi 
piknik rodzinny zorganizowany przez 
Caritas na terenie parafi i kościoła 
w Pierwoszynie. Z inicjatywy Galerii 
Domowej 1 kontynuowaliśmy tworzenie 
drzewek. Tym razem uczestnicy naklejali 

na drzewka światło, czyli serduszka 
w złotym kolorze, na których wpisywali 
swoje imiona. Wspólne dzieło zostało 
zakończone. Drzewka dekorują salkę 
parafi alną przy kościele w Pierwoszynie.

Przyjaciele i sąsiedzi są jak drzewa, razem 
tworzymy Miłość, Radość i Szczęście.
Dziękuję moim sąsiadom i przyjaciołom 
i wszystkim, dzięki którym odczuwamy, 
że przestrzeń Miłości, Radości i Szczęścia 
istnieje.

Alina Szydowska 

Galeria Domowa 1 w Pierwoszynie

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii po 

umówieniu tel. 602 667 542

www.rgkosakowo.pl

Strona internetowa

mieszkańców gminy Kosakowo

dla mieszkańców gminy Kosakowo

REKLAMA

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania „Święto kwiatów w dniu Święta Niepodległości”.
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Zygmunt Bauman
44 listy ze świata płynnej nowoczesności

Tym razem polecam książkę pod ty-

tułem 44 listy ze świata płynnej nowo-

czesności, Zygmunta Baumana, która 

była przedmiotem dyskusji (dodam, 

że burzliwej) podczas spotkania 

utworzonej niedawno przy naszej bi-

bliotece grupy czytelniczej. 

Tytułowa płynna nowoczesność ozna-
cza ciągłe zmiany, jakie zachodzą w na-
szym życiu, w życiu całego świata; to 
brak stabilizacji, stałe dostosowywanie 
się do coraz to nowych reguł… Książ-
ka ta traktuje o rzeczach, które dla 
przeciętnego człowieka są elementa-
mi otoczenia, rzeczywistości, w której 
żyje, co powoduje, że na co dzień nie 
zastanawia się nad ich istotą. A myślę, 
że warto. Tematy poruszane w listach 
to między innymi walka z samotnością 
poprzez ucieczkę w wirtualny świat, 
zacieranie się granic pomiędzy pry-
watnością i sferą publiczną, niebez-
pieczeństwo wynikające z pogrążania 
się w konsumpcjonizmie, utopijna idea 
tzw. życia na kredyt, depresja jako naj-
groźniejsza choroba XXI wieku i wiele 
innych. Niewątpliwie są to tematy na 
tyle ważne, że należałoby się nad nimi 
zatrzymać i zastanowić. Autor – świa-
towej sławy socjolog – uświadamia 
nam co się stało z naszym światem i… 
ostrzega nas. Przed czym? Sprawdźcie 
sami. Naprawdę warto przeczytać tę 
książkę i wyciągnąć z niej wnioski.

Życzę przyjemnej, a zwłaszcza owocnej 
lektury.

Anna Kloka

REKLAMA

Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo 
im. Augustyna Necla zachęca do 
obejrzenia poplenerowej wystawy 
malarskiej „Droga Remusa w obrazach”. 
Plener malarski Orle 2010, zorganizowany 
przez Wójta Gminy Wejherowo oraz 
Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo 
w Bolszewie, inspirowany był powieścią 
Aleksandra Majkowskiego Życie 

Z okazji Roku Jubileuszowego Czesława 
Miłosza, w czwartek 27 października Wójt 
Gminy Kosakowo wraz z Biblioteką Pu-
bliczną Gminy Kosakowo zorganizowali 
Wieczór Poetycki poświęcony twórczości 
tego poety. W ramach Wieczoru Poetyckie-
go, który odbył się w Domu Kaszubskim 
w Dębogórzu, miał miejsce Konkurs Recy-
tatorski dla uczniów szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych. Jury konkursu 
w składzie: wójt gminy Kosakowo Jerzy 
Włudzik, przewodniczący jury - Anna 
Kloka, dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Kosakowie - Wojciech Klimczyk, na-
uczyciel języka polskiego - Karol Dettlaff, 
teatrolog, wyróżniło następujące osoby:

Wieczór Poetycki poświęcony Czesławowi Miłoszowi

Kategoria szkół podstawowych:
• I miejsce: Aleksandra Panek,
• II miejsce: Kamila Tymrakiewicz,
• III miejsce: Jakub Grabarski,
• Wyróżnienia: Aleksandra Łochowska, 

Maria Iwaszko, Iwona Taczała.

Kategoria szkół ponadpodstawowych:
• I miejsce: Dominika Eliasz,
• II miejsce: Sandra Makowska,
• III miejsce: Klaudia Iwanowska,
• Wyróżnienia: Klaudia Biała, Krzysz-

tof Holke, Maria Miotke.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy. Wieczór Poetycki 
tradycyjnie poprowadził Karol Dettlaff. 

Karol Dettlaff

Droga Remusa w obrazach
i przygody Remusa. Powieści nazywanej 
przez znawców tematu najwybitniejszym 
dziełem literatury kaszubskiej. Integralną 
częścią wystawy jest książka Droga 
życiowa Remusa w streszczeniu 
i obrazach, którą będzie można nabyć 
w Bibliotece. Wystawa będzie czynna od 
22 listopada do 13 grudnia 2011 r.

Anna Kloka
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Uczestniczka Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego z okazji Roku Jubileuszowego 
Czesława Miłosza
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