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Przedstawiciele naszej gminy przy grobie ks. F. Gruczy
(Syna Ziemi Sierakowickiej)

Danuta Pioch

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych absolwentów

Po raz czwarty radni przyznali na-
grody najlepszym absolwentom szkoły pod-
stawowej i gimnazjum w gminie Sierakowice. 
Wręczenie nagród nastąpiło podczas wrześ-
niowej sesji Rady Gminy, przy udziale ro-
dziców nagrodzonych i wyróżnionych absol-
wentów oraz dyrektorów szkół. 

– Konkurs „Najlepszy absolwent” 
jest skierowany do uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów gminy Sierakowice.
W tym roku podsumowujemy już czwartą 
edycję – powiedział Witold Sildatk, prze-
wodniczący komisji ds. oświaty i pomocy spo-
łecznej, jednocześnie pomysłodawca konkur-
su. – Tak jak powiedziałem w ubiegłym roku, 
propozycja konkursu, jak i sama jego organi-
zacja, jest uzupełnieniem polityki oświatowej 
prowadzonej przez Gminę Sierakowice oraz 
Radę Gminy. Jak wszyscy wiedzą, od wielu lat 
Wójt Gminy daje wybitnym uczniom szkół
średnich i studentom stypendia naukowe. Dla-
tego komisja oświaty i pomocy społecznej wys-
tąpiła z propozycją, aby zejść pułap niżej
i nagrodzić w jakiś sposób uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Myślę, że konkurs 

cały tryb kształcenia, czyli w klasach 4-6 szkoły podstawowej lub kla-ma dla tych uczniów, oprócz wymiaru materialnego, również znaczenie 
sach 1-3 gimnazjum, średniej ocen równej i powyżej 5,0. Kolejnym prestiżowe. Celem konkursu jest promocja ucznia zdolnego, zapre-
ocenianym elementem są osiągnięcia ucznia w konkursach (kurato-zentowanie go środowisku lokalnemu oraz pokazanie, że władzy lo-
ryjnych, przedmiotowych i innych), a także osiągnięcia sportowe. kalnej również na takim uczniu zależy.

Do konkursu zostały nominowane trzy absolwentki szkół Aby zostać nominowanym do konkursu uczeń musiał uzys-
podstawowych i troje absolwentów gimnazjów. Tytuł „Najlepszegokać aprobatę rady pedagogicznej szkoły, do której uczęszczał. Szkoły
z najlepszych” na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnymw naszej gminie zostały podzielone na dwie grupy – szkoła, w której 
2011/12 otrzymała Anna Maria Maszke – absolwentka SP w Sierako-uczy się do stu uczniów nominuje jednego absolwenta, natomiast 
wicach, a na poziomie gimnazjum – Kamil Felskowski – absolwent szkoła, w których uczniów jest więcej nominuje dwóch absolwentów. 
Gimnazjum w Sierakowicach. Każdy z nagrodzonych uczniów otrzy-Kolejne warunki, jakie uczeń musiał spełnić, to utrzymywanie przez 

mał nagrodę o wartości 800 zł, którą sam sobie 
wybrał.

Warto wspomnieć, że Kamil Fel-
skowski uzyskał największą liczbę punktów 
spośród nagrodzonych uczniów we wszystkich 
dotychczasowych edycjach konkursu. Został 
także po raz drugi laureatem tego konkursu. 
Podczas pierwszej edycji otrzymał tytuł naj-
lepszego absolwenta szkoły podstawowej. 

Radni przyznali także wyróżnienia 
pozostałym nominowanym uczniom: Julii 
Lewna – absolwentce SP w Sierakowicach, Pa-
trycji Stankowskiej – absolwentce SP w Ka-
mienicy Królewskiej oraz Bartłomiejowi La-
budzie i Markowi Wencie – absolwentom Gim-
nazjum w Gowidlinie. 

Nagrody i wyróżnienia wręczyli
wspólnie wójt Tadeusz Kobiela oraz przewod-
niczący Rady Gminy Zbigniew Suchta. – Jes-
teśmy z was dumni – powiedział sierakowicki 
włodarz, gratulując młodzieży sukcesów edu-
kacyjnych.

AK, Foto: AK

Absolwenci gimnazjów z rodzicami i władzami Gminy Sierakowice; z lewej Kamil Felskowski

Absolwentki szkół podstawowych nominowane do konkursu z rodzicami; Anna Maria Maszke pierwsza z lewej
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73. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej

W tym roku rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, ze względów organi-
zacyjnych, obchodzono wyjątkowo w poniedziałek, 3 września. Nad uroczystą oprawą uro-
czystości czuwają zawsze kombatanci z Koła w Sierakowicach przy współudziale władz 
gminy.

Program obchodów tego pamiętnego dnia, od lat nie ulega większym zmianom.
O godz. 11.00, w kościele św. Marcina w Sierakowicach odprawiona została msza św. w in-
tencji poległych na wojnie, za kombatantów zmarłych w okresie pokoju i ich rodziny. Po 
mszy świętej kombatanci, poczet sztandarowy i zaproszeni goście udali się do pomnika ofiar 
drugiej wojny światowej znajdującego się przy ul. Lęborskiej, gdzie oddano hołd poległym 
oraz złożono kwiaty. Następnie uczestnicy spotkania udali się do siedziby Związku 
Kombatantów – do Domu Katolickiego przy ul. ks. B.Łosińskiego – gdzie miała miejsce dal-
sza część uroczystości i poczęstunek.

Na uroczystość przybyli kombatanci i członkowie rodzin, zastępca wójta Zbig-
niew Fularczyk, duszpasterze z parafii św. Marcina z ks. proboszczem Bronisławem Da-
wickim. Zaproszonym gościem był pan Janusz Pawelczyk, prezes Pomorskiego Towarzyst-
wa Genealogicznego, który miał wykład na temat szukania korzeni swojej rodziny i rejes-
trowania historii rodu. 

Pan Zbigniew Fularczyk powitał kombatantów i ich rodziny oraz zaproszonych
gości, w imieniu własnym i Wójta Gminy, który nie mógł być na tej uroczystości z powodu 
ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego, jak miała miejsce w Sulęczynie. Sprawozdanie 
za miniony rok działania Zarządu Koła Związku Kombatantów przedstawił sekretarz pan Jó-
zef Klasa. Koło czynnie włącza się w obchody uroczystości państwowych i kościelnych, or-
ganizowanych na terenie gminy. 

W skład Zarządu Koła wchodzą następujące osoby: Zygmunt Kwidziński – pre-
zes, Jadwiga Płotka – zastępca prezesa ds. socjalnych i skarbnik, Agnieszka Wróbel – zas-
tępca prezesa ds. historycznych, Józef Klasa – sekretarz. 

Maria Karolak, Foto: Maria Karolak

Młodzież pamięta
o Leonie Wencie

Od 2009 roku miejscem, gdzie w szcze-
gólny sposób obchodzona jest rocznica rozpoczę-
cia drugiej wojny światowej jest Skrzeszewo. Do-
kładnie w 70. rocznicę wybuchu tego najwięk-
szego w dziejach ludzkości konfliktu zbrojnego
został tam odsłonięty pomnik upamiętniający Le-
ona Wentę, polskiego strażnika granicznego zas-
trzelonego przez Niemców podczas pełnienia
służby, pierwszej ofiary wojny na naszym terenie. 

O bohaterskim strażniku granicznym pa-
miętają nauczyciele i uczniowie szkół z Kamie-
nicy Królewskiej, Załakowa i Bukowiny. W tym 
roku delegacje ze wspomnianych placówek zło-
żyły kwiaty pod pomnikiem w dniu inauguracji ro-
ku szkolnego, czyli 3 września. Jak co roku obecny 
na uroczystości był także wicestarosta lęborski Ry-
szard Wenta. 

 O Leonie Wencie pamiętają także
członkowie Pomorskiego Forum Eksplora-
cyjnego, inicjatorzy budowy pomnika. Pierw-
szego września o godzinie 17.00, przypuszczalnej 
godzinie śmierci strażnika uczcili jego pamięć 
składając wiązankę kwiatów. 

AK, Foto: AK

Poczet sztandarowy Związku Kombatantów

KISTON
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Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zlewni rzek 
Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Kontrakt nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kontrakt nr 6 Budowa kanalizacji sanitarnej grawi-
Sierakowice obręb: Rębienica - Tuchlino oraz Łyśniewo - Migi - tacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie 
Poręby - Sierakowice. Ze względu na brak docelowego zasilania Sulęczyno, zlokalizowana na obszarze wsi Sulęczyno- „Osiedle za 
energetycznego przepompowni ścieków w miejscowości Migi pod- pocztą” i wsi Kłodno. Zakończono budowę zlewni PS1 w miej-
pisano aneks do umowy przedłużający termin końcowy na dzień scowości Sulęczyno. Trwają prace przy budowie kanalizacji tłocznej 
31.12.2012 r. i grawitacyjnej na terenie zlewni PS3 oraz przyłączy w miejscowości 

Kontrakt nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłodno.
Sierakowice obręb: Kamienica Królewska - Załakowo - Pałubice. Kontrakt nr 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Podpisano aneks do umowy przedłużający termin końcowy na dzień z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach 
31.12.2012 r. z powodu konieczności przeprowadzenia procedury Borek - Bielawki - Kistowo - Żakowo - Sulęczyno. Przedłużono ter-
administracyjnej, mającej na celu uzyskanie zmiany pozwolenia na min zakończenia realizacji umowy na dzień 31.12.2012 r. ze względu 
budowę na części zlewni PK1 w miejscowości Kamienica Królew- na trwające procedury administracyjne, mające na celu uzyskanie 
ska. Pozostałe roboty budowlane na poszczególnych zlewniach zos- zmiany pozwolenia na budowę w zakresie zmiany lokalizacji prze-
tały zakończone. pompowni ścieków PS5 w miejscowości Kistowo, PS7 i PS8 w miej-

Kontrakt nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej scowości Borek, oraz brak zasilania energetycznego na trzech prze-
z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach pompowniach ścieków PS4, PS5, PS7 w miejscowościach Żakowo, 
Widna Góra – Podjazy - Amalka. Zakończono budowę wszystkich Kistowo i Borek. 
zlewni wraz z przyłączami grawitacyjnymi oraz przepompowniami Więcej informacji na temat realizowanego projektu na stro-
przydomowymi w miejscowości Widna Góra – Podjazy - Amalka. Ze nie 
względu na trwające procedury administracyjne, mające na celu uzys-
kanie zmiany pozwolenia na budowę w zakresie zmiany lokalizacji 
przepompowni ścieków PS1 w miejscowości Amalka, przedłużono 
termin zakończenia realizacji umowy na dzień 31.12.2012r. 

www.pwik.sierakowice.pl. 
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Klëka

27 sierpnia gościł w Sierakowicach marszałek województwa po-
morskiego Mieczysław Struk wraz z Janem Kozłowskim, byłym mar-
szałkiem, a obecnie eurodeputowanym. Rozmowy toczyły się na te-
mat inwestycji drogowych. Goście zwiedzili także Kaszubskie Cen-
trum Medyczne, a później udali się do Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Szklanej. Tam zapoznali się z zamiarami fundacji
„Uśmiech Dziecka” dotyczącymi rozbudowy ośrodka. Od dawna 
mówi się o potrzebie rozbudowy placówki, która nie jest w stanie
przyjąć wszystkich potrzebujących.

Do końca września ma zakończyć się modernizacja boisk przy gim-
nazjum w Sierakowicach polegająca na wykonaniu nowej na-
wierzchni. Zakres prac obejmuje demontaż dwóch istniejących boisk 
z nawierzchnią z glinki ceglanej, budowę nowych boisk z na-
wierzchnią EPDM (rodzaj tworzywa sztucznego), budowę kanaliza-
cji deszczowej z przykanalikami oraz roboty towarzyszące. 

Wykonawcą inwestycji jest firma Kaszub z Kiełpina, która w prze-
targu złożyła najkorzystniejszą ofertę. Firma wykona zadanie za 
kwotę 399 tys. zł. Na budowę boisk Gmina pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 100 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  

Gmina Sierakowice uzyskała dofinansowanie w ramach Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nad-
brzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na budowę kanalizacji sa-
nitarnej w Rębienicy. Wartość projektu oszacowano na kwotę
1.181.426 zł, w tym dofinansowanie wynosi 785 tys. zł. Realizacja in-
westycji będzie miała decydujący wpływ na ograniczenie zanie-
czyszczeń pochodzących ze ścieków socjalno-bytowych przedosta-
jących się do Jeziora Tuchlińskiego i do rzeki Słupi. Oczyszczenie
środowiska oraz regulacja zlewni zapobiegnie dalszemu zamulaniu je-
ziora, co spowoduje znaczną poprawę czystości jego wód oraz za-
chowanie i rozwój ekosystemu.  

Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontuje odcinek drogi woje-
wódzkiej nr 211 długości 1,9 km na odcinku Gowidlino – Kawle. W ra-
mach prac wykonawca inwestycji, firma Strabag, odnowi i wzmocni 
nawierzchnię drogi, wyremontuje zjazdy i pobocza oraz wykona 
oznakowanie poziome. Droga ma zostać zmodernizowana do końca 
roku. 

Infomaty

Szybki rozwój 
technologii multime-
dialnych sprawia, że 
otrzymujemy do dyspo-
zycji coraz to nowo-
cześniejsze urządzenia. 
Jednymi z  nich są 
infomaty, czyli tzw. kio-
ski internetowe lub mul-
timedialne będące źród-
łem łatwo dostępnej
i szybkiej informacji. 
Dwa tego typu urzą-
dzenia zostały zamon-
towane w Sierakowicach 
– jedno przy Gminnym 
Ośrodku Kultury, drugie 
na parkingu w centrum 
wsi. 

Infomaty są 
swoistym multimedial-
nym punktem informacji 
turystycznej. Nowoczes-

na i zaawansowana technologicznie sieć teleinformatyczna umożliwia
świadczenie zupełnie nowych usług dla społeczności lokalnej i turystów 
odwiedzających region pomorski. Treści przekazywane za pośred-
nictwem kiosków internetowych są aktualne i rzetelne. Dzięki współpracy 
m.in. z Departamentem Geodezji i Kartografii, Departamentem Społe-
czeństwa Informacyjnego i Informatyki oraz wieloma instytucjami dzia-
łającymi na terenie regionu pomorskiego udostępniane informacje bazują 
na bardzo dokładnych danych geograficznych. Treść infomatów jest
dostępna także na stronie internetowej . 

Wdrożenie sieci infomatów to projekt Samorządu Wojewódz-
twa Pomorskiego pt. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Wo-
jewództwa Pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W całym 
województwie pomorskim zainstalowano 245 tego typu urządzeń.

AK, Foto: AK

www.pomorskie.travel

http://www.pomorskie.travel/
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Święto rolników, czyli kaszubskie dożynki w gminie Sierakowice

 Koniec lata to szczególna pora dla rolników – zakończyły się 
żniwa, a po trudach zbioru plonów nadchodzi pora na tradycyjną do-
żynkową uroczystość. Rolnicy z naszej gminy na tegoroczne święto 
dziękczynienia za plony przyjechali w ostatnią niedzielę sierpnia do Ka-
mienicy Królewskiej. W tutejszym kościele parafialnym została od-
prawiona msza święta, a tuż po niej rozpoczęły się uroczystości do-
żynkowe w Amfiteatrze Królewskim. 

 Aby tradycji stało się zadość bochen chleba – symbol i efekt 
trudu pracy rolników – przekazali Wójtowi Gminy starostowie doży-
nek, państwo Regina i Andrzej Lejkowie z Migów. Natomiast owoc pra-
cy pszczół złożyli na ręce włodarza gminy przedstawiciele Rejonowego 
Koła Pszczelarzy. Podobny dar otrzymał szef delegacji z partnerskiego 
miasta Saint Ghislain w Belgii, Michel Duhoux. 

Wójt Gminy Sierakowice, zwracając się do rolników, po-
wiedział: – W imieniu naszego samorządu, jak i delegacji z zaprzyjaź-
nionego miasta Saint Ghislain, pragnę podziękować Wam za te dary, ale 
przede wszystkim za wysiłek, który uczciwie wkładacie w to, z czego 
my później czerpiemy. Jesteście od zawsze żywicielami narodu, ale
w przypadku naszej gminy jest to też coś dodatkowego, bo widzę, ile 
wysiłku wkładacie w prace społeczne. Chciałbym tutaj szczególnie
podkreślić wysiłek Kół Gospodyń Wiejskich, które się tak dynamicznie 
rozwijają. Pragnę podziękować także sołtysom bardzo zaan-
gażowanym w prace na rzecz swoich środowisk. Dziękuję za to Wasze 
zatroskanie na rzecz ludzi, wśród których mieszkacie. I właśnie takie 
współdziałanie lokalnego środowiska poprzez sołtysów, radnych, wes-
pół z władzami samorządowymi daje efekty. To widać na każdym kro-
ku, kiedy się przejeżdża przez naszą gminę. Widać, że gmina piękniejeWójt Tadeusz Kobiela dziękuje starostom dożynek za chleb

c.d.
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z roku na rok. Jest bez wątpienia ten wasz wysiłek wsparty również pracą samorządu. Oby tak było i kołacz rozstrzygnęła komisja składająca 
dalej. Jeszcze raz pragnę Wam podziękować za to, że troszczycie się o swoje rodziny, o swój byt, się z przedstawicieli sołectw, które zgłosiły 
a jednocześnie znajdujecie czas na działania dla dobra wspólnego. Życzę Wam wiele zdrowia, suk- się do konkursu. Członkowie komisji nie 
cesów i zadowolenia z tego, co czynicie, bo to rzeczywiście jest wielkie dobro. mogli głosować na własny wyrób, a za naj-

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na kołacz i wieniec. Celem konkursu jest ładniejsze uznali wyroby wykonane przez 
przede wszystkim propagowanie tradycji i podtrzymywanie umiejętności wypieku chleba oraz wy- sołectwo Paczewo. I to właśnie sołectwo re-
platania wieńców, nawiązujących tematycznie do Święta Plonów. Konkurs na najładniejszy wieniec prezentowało gminę Sierakowice na do-

żynkach powiatowych 2 września w Kar-
tuzach.   

W konkurencji na produkt tra-
dycyjny pierwsze miejsce zajęła Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”.
Otrzymała je za chleb wiejski. Do kon-
kursu zgłoszono także koktajl truskaw-
kowy (KGW Lisie Jamy), żurek (KGW 
Paczewo), sernik (sołectwo Kamienica 
Królewska), marchwiowy pepertuch 
(KGW Długi Kierz) oraz chleb kamienicki 
(piekarnia Królewiczanka).

Organizatorzy dożynkowej im-
prezy przygotowali dla widzów szereg 
atrakcji – był koncert Ani Brzeskiej oraz 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sie-
rakowice. Przed publicznością wystąpiła 
także grupa Niko Band. Niewątpliwą
atrakcją dla najmłodszych był Cyrk Holi-
day. Firma Przetwórstwo Mięsne LIS
– w związku z jubileuszem 20-lecia
istnienia – przygotowała konkursy dla
uczestników zabawy dożynkowej. Gwiaz-
dą wieczoru był natomiast Siergiej Kriucz-
kow. Podczas dożynek ogłoszono także wy-
niki gminnego etapu konkursu „Piękna
wieś” i wręczono nagrody laureatom.

AR, Foto: AR i Adam Kobiela

Gwiazdą wieczoru był Siergiej Kriuczkow

Podziękowanie
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Rozbudowa kościoła św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach
Wywiad z ks. Markiem Werą – proboszczem parafii 

Trwa rozbudowa kościoła parafialnego. Czy to było ko-
nieczne?

Rozbudowa kościoła była potrzebna. Kościół św. Jana 
Chrzciciela od początku istnienia parafii był mały. Pierwotnym przez-
naczeniem tego kościoła nie była przecież przestrzeń dla dość dużej pa-
rafii rzymskokatolickiej, ale dla mieszkających w Sierakowicach ewan-
gelików, którzy wtedy nie stanowili wielkiej wspólnoty. 

Czy obejmując parafię wiedział Ksiądz, że przyjdzie
zmierzyć się z taką inwestycją?

Tak, wiedziałem. Śp. ks. biskup Jan Bernard Szlaga prze-
wodniczył uroczystości pogrzebowej pierwszego proboszcza – księdza 
kanonika Ryszarda Słomowicza. Po pogrzebie ksiądz biskup powie-
dział mi, a byłem wtedy jeszcze Jego sekretarzem i kapelanem, że koś-
ciół trzeba powiększyć. Nie wiedziałem początkowo, że to będzie moje 
dzieło, ale decyzję księdza biskupa o rozbudowie usłyszałem jako 
pierwszy.

Czy wybrano najkorzystniejszy wariant rozwiązania
poczęcia rozbudowy. Tak się też złożyło, że osoby, które miały realny problemu zbyt małego kościoła?
wpływ na wydanie decyzji o rozbudowie kościoła były bardzo przy-Odpowiadając na to pytanie trzeba zaznaczyć, iż dzieło roz-
chylne sprawie, począwszy od księdza biskupa diecezjalnego Jana Ber-budowy nie byłoby możliwe do zrealizowania, gdyby nie Gminna Spół-
narda Szlagi, przez Wydział Budownictwa w Kartuzach, Konserwatora dzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach. Musimy pamiętać 
Zabytków w Gdańsku i Konserwatora Zabytków Diecezji Pelplińskiej.o tym, że nasza parafia nie dysponowała miejscem koniecznym do roz-

Kto wykonał projekt rozbudowy?budowy. Obecną działkę, na której budujemy kościół, otrzymaliśmy nie-
Projekt rozbudowy wykonany został przez Zespół Projek-odpłatnie właśnie od miejscowej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

towy „Centrum” s.c. z Pruszcza Gdańskiego. W tym miejscu chciałbym Chłopska”. Gdyby nie ta wspaniała i wielkoduszna decyzja Zarządu 
bardzo serdecznie podziękować architektom za wykonaną pracę, która Gminnej Spółdzielni, nie byłoby mowy o rozbudowie kościoła. Dlatego 
spotkała się z ogromnym uznaniem miejscowej społeczności. Zacho-serdecznie dziękuję raz jeszcze panu prezesowi Józefowi Formeli, panu 
wanie starego kościoła praktycznie bez większych zmian i dbałośćwiceprezesowi Mirosławowi Kuczkowskiemu oraz całemu Zarządowi 
o szczegóły konstrukcyjne zasługuje na podziw. GS „Samopomoc Chłopska” za jednomyślną decyzję o podarowaniu po-

Kto jest wykonawcą tej inwestycji?trzebnej działki pod rozbudowę. Wykorzystaliśmy optymalnie po-
Wykonawcą inwestycji jest firma „Rulis” z Jelonka. Wyko-darowaną powierzchnię działki, planując w taki a nie inny sposób pro-

nawcy także wyrażam swoją ogromną wdzięczność. Jak wszyscy wi-jekt kościoła.
dzimy kościół w stanie surowym stanął w bardzo szybkim czasie. Nowa Czy ucierpi na tym obecna bryła kościoła?
część kościoła została wybudowana w przeciągu dwóch miesięcy. Do-Aktualna bryła kościoła zasadniczo nie ucierpi wcale przez
dam także, że właściciele firmy podarowali parafii nieodpłatne wyko-prowadzoną rozbudowę, ponieważ nowy kościół jest tak zaplanowany, 
nanie fundamentów oraz koszty robocizny przy wznoszeniu murówże nie narusza obecnego wyglądu. Od strony ulicy Kartuskiej obraz
kościoła. Tak więc parafia zapłaciła tylko za materiały. To ogromna po-kościoła pozostaje cały czas niezmieniony. Nowy powiększony kościół 
moc dla wszystkich, którzy wznoszą nowy kościół. Dzięki takiej po-naturalnie wkomponowuje się w całość. Głównym założeniem pro-
mocy wykonawcy i wielu ludzi, którzy dysponując swoim sprzętemjektantów oraz konserwatora zabytków było właśnie pozostawienie sta-
także zaoferowali pomoc przy budowie, a także całej parafii, zdoła-rej bryły w obecnym kształcie. Projektanci zadbali także o szczegóły. 
liśmy wykonać już teraz bardzo wiele.Dla przykładu otwory okienne i wejściowe nawiązują kształtem do ist-

Na kiedy planuje się zakończenie inwestycji?niejących. Elewacja kościoła także jest tak zaprojektowana, aby sta-
Dziś nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależeć nowiła całość. Nowe ściany zewnętrzne kościoła zostaną obłożone

będzie od środków finansowych. Mimo ogromnej pomocy wszystkich czerwoną cegłą. Gdy kościół zostanie ukończony, będzie tak wyglądał 
przed nami jeszcze wiele pracy. Mam jednak nadzieję, że kolejne etapy jakby stał od ponad 100 lat.
rozbudowy będziemy realizować w równie szybkim czasie. Serdecznie 
zachęcam więc wszystkich ludzi do włączenia się w to wielkie dzieło.

Czy czuje Ksiądz poparcie parafian dla tego dzieła?
Poparcie parafian jest bardzo wielkie. To daje mi wewnętrzną 

satysfakcję, że dzieło, które rozpoczęliśmy, jest rzeczywiście potrzeb-
ne. Na każdym niemal kroku widać zainteresowanie budową. Para-
fianie jeszcze przed rozpoczęciem wspólnej inwestycji czekali naj-
pierw na projekt kościoła, następnie na wydanie zgody na budowę 
przez odpowiednie urzędy, a potem na pierwsze prace przy kościele. 
Przez cały ten czas zauważałem i nadal dostrzegam wielkie wsparcie.

Co łatwiej budować – kościół duchowy czy materialny?
Budowanie kościoła materialnego jest bardziej widoczne. 

Kościół duchowy zostaje niewidoczny dla oka. Najważniejsze jest, aby 
jednocześnie łączyć troskę o kościół duchowy i materialny.

Księdza marzenia lub plany – prywatne i służbowe?
Szczególnych marzeń nie mam. Jestem raczej realistą niż ma-

rzycielem. Co do planów to chciałbym zakończyć rozpoczętą rozbu-
dowę kościoła w możliwie szybkim czasie. A wiemy, że kto dobrze roz-

Na jakie trudności napotkał Ksiądz w przygotowywaniu poczyna, ma już połowę dzieła za sobą.
inwestycji? Dziękuję za rozmowę.

Być może zaskoczę Panią redaktor, ale większych trudności 
nie napotkałem. Do inwestycji cała parafia przygotowywała się już od Rozmawiała Maria Karolak
pewnego czasu. Sami parafianie wręcz oczekiwali momentu roz-



Gwiazdą wieczoru był Siergiej Kriuczkow

„Jedynie prawdziwy człowiek
Zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
Wyciągnie doń pomocną dłoń…”
Dziękujemy!

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa ser-
deczne i gorące podziękowania za okazaną pomoc wszystkim spon-
sorom  oraz fundatorom nagród na potrzeby konkursów podczas 
Gminnych Kaszubskich Dożynek w Kamienicy Królewskiej:

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 
BAT Centrum Materiałów Budowlanych 
GOSZ Ubój i Handel Drobiem  
Przetwórstwo Mięsne LIS
ELWOZ  Spółka z o.o.
Centrum Handlowe EXPERT
F.H.U. LUMEN 
P.W.  SKIBIŃSKI  
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
Z.P.H.U. JANSKÓR
Dom Handlowy ROLNIK
Hurtownia Ogrodnicza ROSSA
Gościniec nad Słupią 
Zakład Usługowy  POBŁOCCY
AutoSzulc
Sklep Odzieżowy BERGAMO 
Sklep Przemysłowy BRZESCY
ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ GRZENKOWICZ
WIATRAKOWIEC FIRMA HANDLOWA „Uni-Pack” 
ZOO Egzotyczne Kaszuby

Życzymy sukcesów w realizowaniu planów zawodowych 
oraz pomyślności w życiu osobistym

Dyrektor wraz ze współpracownikami

8 09 (266) wrzesień 2012

Powiatowa inauguracja roku szkolnego w ZSP

Gospodarzem tegorocznej powiatowej inauguracji roku - Skoro mówi się, że uczeń jest kimś w szkole, to przed takimi ludźmi 
szkolnego w dniu 4 września był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych stawia się wymagania na ich miarę. A że jesteście ludźmi młodymi
w Sierakowicach. Uroczystość połączono z pożegnaniem długoletniej i mądrymi, stąd oczekiwania wobec generacji ludzi młodych, którzy kie-
dyrektorki zespołu szkół, Krystyny Formeli, która nie zdecydowała się dyś przejmą po nas ster. Można zaspokoić materialnie szkołę w pomoce 
ponownie kandydować na to stanowisko. Nie oznacza to jednak, że naukowe, sale i obiekty dydaktyczne. Do tego potrzeba tylko i aż ja-
żegna się ze szkołą na zawsze, gdyż nadal będzie pełnić obowiązki dy- kichś tam pieniędzy. Ale kształcenie młodego człowieka, to sprawa
rektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej. o wiele bardziej trudna niż budowanie murów. Oczekujemy, młodzi

przyjaciele, że przejmiecie od nas pałeczkę pokoleniową
i przekażecie ją tym, którzy przyjdą po was.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączono 
z podziękowaniem Krystynie Formeli za piętnastoletnie 
kierowanie Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych.
W imieniu Zarządu Powiatu Kartuskiego ustępującej dy-
rektorce podziękowała Janina Kwiecień wraz z wicesta-
rostą Bogdanem Łapą. Swoją wdzięczność za lata pracy 
nad kształtowaniem postaw i wartości etyczno-moralnych 
młodzieży, za wsparcie, cierpliwość i cenne lekcje wy-
chowania wyrazili także uczniowie słowami Honoraty
Woźniak, przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.

Natomiast w imieniu pracowników szkoły głos 
zabrała nowa dyrektorka placówki, Alicja Ludwikowska: 
– Chcę wyrazić naszą wdzięczność pani dyrektor Krysty-
nie Formeli, która przez wiele lat swojej pracy zawodowej 
uparcie urzeczywistniała swoją wizję nowoczesnej
i atrakcyjnej szkoły. Pani droga zawodowa wskazuje na 
prawdziwe zamiłowanie do pracy nauczycielskiej. Potra-
fiła Pani połączyć wykonywanie swoich obowiązków
z pasją. Coś się kończy, coś się zaczyna. To nie jest jednak Inaugurację w siedzibie szkoły rozpoczęto słowem Janiny 

typowe pożegnanie. Dla Pani Dyrektor kończy się okres trudnej i pełnej Kwiecień, starosty powiatu kartuskiego, która przypomniała, że co roku 
wyrzeczeń, ale jakże satysfakcjonującej pracy na jednym z dwóch pias-o tej porze wracamy myślami do września 1939 roku, kiedy wybuchła 
towanych dotychczas stanowisk – dyrektora Zespołu Szkół Ponad-druga wojna światowa. – Znamy te wydarzenia tylko z historii – po-

wiedziała zwracając się do uczniów. – Wasze pokolenie żyje w czasie 
pokoju. Jest to największy dar, radość i szczęście, jakie może być nam 
dane, że możemy pracować i uczyć się w latach pokoju. 

W tak wyjątkowej chwili minutą ciszy uczczono pamięć
tych, którzy walczyli i oddali życie za ojczyznę. Do tego grona należy 
zaliczyć także nauczycieli, którzy jako przedstawiciele polskiej inte-
ligencji stanowili dla okupanta kolejny cel eksterminacji. Z powiatu kar-
tuskiego w czasie wojny zginęło tragicznie 25 nauczycieli. Delegacja 
uczniów wyruszyła pod pomnik upamiętniający 243 ofiary drugiej woj-
ny światowej z gminy Sierakowice, aby złożyć tam kwiaty i zapalić zni-
cze w hołdzie wszystkim ofiarom  największego konfliktu zbrojnego
w dziejach ludzkości. 

– 73 lata temu wrzesień nie był miesiącem radosnym. Wów-
czas młodzi ludzie nie brali udziału w uroczystościach roz-
poczynających naukę. Pamiętamy o tragicznych wydarzeniach wrześ-
nia 1939 r., jednocześnie z wiarą myślimy o możliwościach, jakie 
obecnie otwierają się przed tysiącami uczniów rozpoczynających nowy gimnazjalnych w Sierakowicach. Jednak kolejne lata nie będą dla Pani 
rok szkolny – powiedziała Honorata Woźniak, przewodnicząca Samo- czasem wyłącznie zasłużonego wypoczynku w gronie rodziny i przy-
rządu Uczniowskiego. jaciół, gdyż jako dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej będzie Pani 

Inauguracja roku szkolnego była okazją do uroczystego nadal blisko swoich uczniów, nauczycieli i pracowników. 
przyjęcia w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. Wy- Oficjalna część inauguracji roku szkolnego zakończyła się 
razem tego było złożenie przysięgi na sztandar przez przedstawicieli „Muzyczną pocztówką z wakacji”, czyli programem artystycznym
najmłodszych klas. w wykonaniu uzdolnionych muzycznie uczniów szkoły. 

Wójt gminy Sierakowice, Tadeusz Kobiela, kierując swe sło-
wa do młodzieży powiedział, że w szkole najważniejszy jest uczeń.  Tekst i foto: AR

Nowa dyrektorka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Alicja Ludwikowska (druga z lewej)
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STYPENDIA NAUKOWE I SOCJALNE

Informujemy o warunkach ubiegania się o stypendia naukowe i socjalne oraz terminach składania wniosków. 

STYPENDIA NAUKOWE
GIMNAZJUM
- Okres składania wniosków DO 30 WRZEŚNIA. 
- Średnia ocen 4,2 oraz zaświadczenie o zdobytych osiągnięciach sportowych minimum na szczeblu wojewódzkim do III miejsca lub osiągnięcia 
na szczeblu krajowym do V miejsca.
- Zaświadczenie ze szkoły, że wnioskodawca jest uczniem oraz o uzyskanej średniej ocen.
- Podanie skierowane do wójta gminy o przyznanie stypendium.
- Wniosek o przyznanie stypendium naukowego (można pobrać w ZEAS Sierakowice pok. 305).
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
- Okres składania wniosków DO 30 WRZEŚNIA. 
- Średnia ocen 5,0.
- Stypendium otrzymują uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki.
- Zaświadczenie ze szkoły, że wnioskodawca jest uczniem oraz o uzyskanej średniej ocen.
- Podanie skierowane do wójta gminy o przyznanie stypendium.
- Wniosek o przyznanie stypendium naukowego (można pobrać w ZEAS Sierakowice pok. 305).
SZKOŁY WYŻSZE – STUDENCI
- Okres składania wniosków DO 30 WRZEŚNIA. 
- Średnia ocen: kierunek techniczny inż. 4,0; kierunek ścisły 4,2 (matematyka, fizyka, chemia), pozostałe kierunki 4,7.
- Stypendium przyznawane jest po pierwszym roku nauki.
- Zaświadczenie z uczelni o kierunku studiów oraz o średniej ocen.
- Podanie skierowane do wójta gminy o przyznanie stypendium. 
- Wniosek o przyznanie stypendium naukowego (można pobrać w ZEAS Sierakowice pok. 305).

STYPENDIUM SOCJALNE (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne)
- Okres składania wniosków OD 1 DO 15 WRZEŚNIA.
- Dochód nie może przekroczyć 351 zł na członka rodziny.
- Na każde dziecko wypełnia się osobny wniosek (ale po jednym egzemplarzu dokumentów dotyczących opiekunów, rodziców, itp.).
- Uczniowie pełnoletni składają wnioski samodzielnie albo upoważniają rodziców lub prawnych opiekunów do złożenia wniosku.
- Jeżeli dziecko po ukończeniu szkoły lub 18-tego roku życia pracuje i mieszka razem z rodzicami, należy przedstawić zaświadczenie czym dana 
osoba się zajmuje i ile wynosi jej dochód za miesiąc sierpień.
- Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców oraz wysokość zarobków netto za miesiąc sierpień.
- Rolnicy przedstawiają nakaz płatniczy lub zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych
HEKTAR PRZELICZENIOWY RAZY 207 ZŁ = DOCHÓD
(nakaz płatniczy musi być najnowszy, jaki posiada wnioskodawca).
- Na rachunki można kupować odzież sportową, podręczniki, itp. od 1 września.
- Jeśli w rodzinie występuje niepełnosprawność, należy przedstawić zaświadczenie lub orzeczenie. 
- Jeśli ktoś w rodzinie pobiera rentę, należy przedstawić odcinek za miesiąc sierpień.
- Jeśli rodzice nie pracują, należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Pracy lub napisać oświadczenie.
- Zaświadczenie o zasiłku rodzinnym za miesiąc sierpień.
- Działalność gospodarcza - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o ryczałcie, naliczany dochód 2 115,60 zł.
- Rozliczenie na zasadach ogólnych, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w celu 
uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych na okres
od 01.11.2012 r. do 31.10.2013 r. należy złożyć w Urzędzie 
Gminy w Sierakowicach wniosek do 30.09.2012 r. w pokoju 
319 i 320.

Przypominamy, iż osoby posiadające decyzję warun-
kową o przyznaniu świadczeń rodzinnych na okres
od 01.09.2012 r. do 31.10.2012 r. powinny dostarczyć
do 10.09.2012 r. zaświadczenie szkolne o podjęciu lub konty-
nuacji nauki przez dziecko.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 26.2 oraz 26.3 ustawy o świadcze-

niach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)
w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc lis-
topad nastąpi do dnia 30 listopada, natomiast w sytuacji gdy 
wniosek zostanie złożony w okresie od 1 października do 30 
listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 
dnia 31 grudnia.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w celu uzyskania pra-
wa do funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. 
należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sierakowicach wniosek do 31.08.2012 r. 
w pokoju 320.

Przypominamy, iż osoby posiadające decyzję warunkową o przyz-
naniu funduszu alimentacyjnego na okres od 01.09.2012 r. do 30.09.2012 r. 
powinny dostarczyć do 10.09.2012 r. zaświadczenie szkolne lub oświad-
czenie o podjęciu lub kontynuacji nauki przez dziecko.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 20.3, 20.4 oraz 20.5 ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378) wnioski o ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadcze-
niowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świad-
czeniowy złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świad-
czeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 
października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 
dnia 31 listopada.

Sprostowanie
Regulamin przyznawania stypendiów 

W związku z wątpliwościami Czytelników dotyczącymi opubliko- mniej średnią ocen 4,2 za semestr poprzedzający ubieganie się o sty-
wanej przez nas informacji o stypendiach naukowych publikujemy pendium;
pełną treść regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów 3. student innego kierunku niż wymienione w pkt 1 i 2, uzyskał średnią 
i studentów zameldowanych i zamieszkałych na stałe w gminie Sie- ocen co najmniej 4,7 za pierwszy rok studiów, zgodnie z zasadami obo-
rakowice, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/157/11 Rady wiązującymi na uczelni, a od drugiego roku studiów uzyskał co naj-
Gminy Sierakowice z dnia 29 grudnia 2011 r. mniej średnią ocen 4,7 za semestr poprzedzający ubieganie się o sty-

pendium;
§ 1. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie i studenci na stałe zamel- 4. legitymuje się wybitnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach po-
dowani i zamieszkujący w gminie Sierakowice, kształcący się w pla- twierdzonych przez instytucje kompetentne do wydawania takich
cówkach oświatowych i są: opinii.
1. uczniami szkół ponadgimnazjalnych, 
2. studentami szkół wyższych kształcących się na studiach dziennych: § 7. W uzasadnionych przypadkach można przyznać stypendium sta-
1) I stopnia – licencjackich, łemu mieszkańcowi gminy Sierakowice wyróżniającemu się wybit-
2) II stopnia – magisterskich i równorzędnych z wyjątkiem drugiego kie- nymi uzdolnieniami, mimo że nie spełnia warunków zawartych w § 1.
runku studiów.

§ 8. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej do podania powinien dołączyć:
§ 2. 1. zaświadczenie stwierdzające fakt uczęszczania do szkoły,
 1. O stypendia mogą ubiegać się także uczniowie i studenci – osoby wy- 2. wniosek o przyznanie stypendium (według wzoru), 
bitne – stale zamieszkujący na terenie gminy Sierakowice, z wyłą- 3. zaświadczenie o średniej ocen lub udokumentować osiągnięcia,
czeniem uczniów szkół podstawowych: 4. podanie w sprawie przyznania stypendium.
1) legitymujący się wybitnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach 
sportowych rangi mistrzostw Polski lub województwa bądź są członka- § 9. Student do podania powinien dołączyć:
mi co najmniej kadry wojewódzkiej w swojej dyscyplinie sportowej, 1. zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt kształcenia się
2) osiągnęli średnią ocen minimum 4,2 za semestr poprzedzający (kierunek, semestr, tryb studiowania),
ubieganie się o stypendium. 2. wniosek o przyznania stypendium (według wzoru),
2. Za wybitne osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 uznaje się: 3. zaświadczenie o średniej ocen,
1) na szczeblu wojewódzkim zdobycie I, II lub III miejsca, 4. podanie w sprawie przyznania stypendium.
2) na szczeblu krajowym zdobycie I, II, III, IV lub V miejsca.
3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen oraz § 10. Ustala się wysokość przyznawanych stypendiów:
udokumentować osiągnięcia sportowe. 1. dla uczniów i studentów wymienionych w § 2 miesięcznie do 33%,

2. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wymienionych w § 1 mie-
§ 3. Wnioskodawcami o przyznanie stypendium mogą być: sięcznie do 20%,
1. wychowawca lub dyrektor szkoły, w której uczeń pobiera naukę, 3 dla studentów wymienionych w § 1 do 25%
2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, aktualnego minimalnego wynagrodzenia w gospodarce w zaokrągleniu 
3. władze klubów sportowych, do pełnych dziesiątych złotych.
4. kierownictwa placówek oświatowych lub kulturalnych,
5. zainteresowany uczeń, § 11.
6. w przypadku studentów – sami zainteresowani. 1. Określa się terminy składania podań o stypendia:

1) za pierwszy semestr do dnia 15 marca,
§ 4. Warunki przyznawania stypendiów: 2) za drugi semestr do dnia 30 września.
1. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po ukończeniu pierwszej 2. W uzasadnionych i potwierdzonych przypadkach termin ten może 
klasy, być przedłużony.
2. dla młodzieży studiującej po ukończeniu pierwszego roku studiów,
3. dla studentów, którzy nie przekroczyli 25 roku życia. § 12. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Sierakowice po pozytywnym za-

opiniowaniu przez Komisję Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gmi-
§ 5. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej powinien spełniać przynajmniej ny. Podania bez wymaganych załączników określonych w § 8 i 9 nie 
jeden z niżej podanych warunków: będą rozpatrywane.
1. wykazuje się wybitnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach, po-
twierdzonych przez instytucje kompetentne do wydawania takich § 13. Stypendia przyznawane są dwa razy w roku, na okresy pię-
opinii, ciomiesięczne (półrocze, semestr) i nie mają charakteru roszczenio-
2. zdobył I, II lub III miejsce na szczeblu wojewódzkim lub centralnym wego.
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
3. osiągnął średnią ocen co najmniej 5,0 za pierwszy rok nauki, a od dru- § 14. Stypendia wypłacane będą w ratach miesięcznych. W wyjątko-
giego roku szkolnego osiągnął za semestr poprzedzający ubieganie się wych wypadkach Wójt Gminy może wyrazić zgodę na jednorazową 
o stypendium średnią ocen co najmniej 5,0. wypłatę stypendium za całe półrocze.

§ 6. Student powinien spełniać przynajmniej jeden z podanych niżej § 15.
warunków: 1. Stypendium nie przysługuje uczniowi i studentowi za semestr koń-
1. student kierunku technicznego, kończącego się uzyskaniem tytułu czący naukę w danej szkole lub uczelni.
inżyniera, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,0 za pierwszy rok stu- 2. Student po zakończeniu nauki powinien poinformować Wójta Gmi-
diów, zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni, a od drugiego ro- ny o ukończeniu studiów i określić własne plany na życie.
ku studiów uzyskał co najmniej średnią ocen 4,0 za semestr po-
przedzający ubieganie się o stypendium; § 16. O rozpatrzeniu wniosków zainteresowani zostaną powiadomieni 
2. student kierunku ścisłego: matematyka, fizyka, chemia, uzyskał śred- na piśmie.
nią ocen co najmniej 4,2 za pierwszy rok studiów, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi na uczelni, a od drugiego roku studiów uzyskał co naj- § 17. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2012 r.
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Bractwa kościelne za czasów diecezji chełmińskiej
przy parafii p.w. św. Marcina w Sierakowicach 

O bractwach w ogólności W 1931 r. ks. bp S.W. Okoniewski erygował Diecezjalny
Bractwa kościelne – to zrzeszenia świeckich, które pow- Związek Bractw Wstrzemięźliwości pod opieką M.B. Gromnicznej, do 

stawały w środowisku chrześcijańskim dla dokonywania dzieł miłości, którego włączył wszystkie Bractwa Trzeźwości, a związek jako taki za-
pobożności i pokuty, ale bez warunków składania szczególnych ślu- szeregował do organizacji wspomagających (oddział pomocniczy) Ak-
bów i prowadzenia życia wspólnotowego. Aby takie grupy mogły uzys- cję Katolicką. Zatwierdzony (1931) został również statut opracowany 
kać przywilej osobowości prawnej, była konieczna zgoda władz koś- według wzoru poznańskiego i kieleckiego przez ks. A.H. Szumana, ce-
cielnych. Bractwa zaczęły się rozprzestrzeniać w XIII i XIV w. Zwią- nionego działacza abstynenckiego na Pomorzu, będącego jednocześnie 
zane były często z zakonami żebraczymi, a w wielu przypadkach z ce- spiritus movens nowego związku.
chami sztuk, rzemiosł i zawodów (korporacje zawodowe). W sierakowickiej parafii p.w. św. Marcina Bractwo Trzeź-

Bractwa religijne, w odróżnieniu od korporacji zawodowych wości zostało założone 5 lutego 1856 r. W 1928 r. liczyło 3 000 człon-
(cechów) organizowano celem łatwiejszego zasługiwania na osiąg- ków. Po względem walki z alkoholizmem parafia sierakowicka wy-
nięcie ostatecznego celu człowieka (zbawienia), a nie obrony własnych różniała się w całym dekanacie.
interesów zawodowych (doczesnych). Wszyscy przynależący do brac- Obecnie w Polsce nie istnieje tyle bractw, ile było w okresie 
twa byli przyjmowani na zasadzie całkowitej dobrowolności, dlatego międzywojennym. Jednak powstają nowe, m.in. w Ostrołęce im. św. 
nie obowiązywały kryteria zawodowe czy społeczne, a jedynie silna wo- Maksymiliana Kolbe przy parafii Nawiedzenia NMP, w Toruniu przy 
la zbawienia własnego i członków wspólnoty. Była to więź duchowa, parafii MB Królowej Polski i w Oświęcimiu. Skupiają one  zaintere-
która wzmacniała działalność religijną i społeczną. W działalności re- sowane problemami uzależnienia alkoholowego. W cotygodniowych 
ligijnej były to spotkania modlitewne, adoracje Najświętszego Sakra- spotkaniach biorą udział osoby uzależnione, trzeźwiejący alkoholicy, 
mentu, czy też fundacje (obrazy, feretrony, ołtarze, itp.), a w działalnoś- abstynenci,  osób uzależnionych. Propagowany jest trzeźwy styl życia, 
ci społecznej: odwiedzanie chorych w domach i przytułkach, udział członkowie Bractw spotykają się z ćmi i młodzieżą szkolną, zapoznając 
w pogrzebach, troska o ubogich członków, itp. ich z problematyką alkoholową. Organizowane są przez nich rekolekcje 

Najstarsze bractwa w Polsce znajdowały się w Środzie Śląs- ewangelizacyjne dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin.
kiej (1245), Ziębicach (1250) i w Bolkowicach (1298). Zajmowały się 
one pielęgnacją chorych, prowadzeniem przytułków dla żebraków i bez- Inne bractwa i stowarzyszenia w Sierakowicach
domnych (bractwa szpitalne). Bractwo św. Barbary zostało założone 4 grudnia 1767 r. Pod-

czas zarazy, która panowała w Sierakowicach i w okolicy w 1703 r., 
Diecezja chełmińska miejscowa ludność szczególnie zwracała się o pomoc do św. Barbary,

Na terenie diecezji chełmińskiej najstarszą metryką legity- a gdy choroba ustąpiła, obrano św. Barbarę za patronkę. Do kościoła 
1 prawdopodobnie dobudowano kaplicę jako wotum wdzięczności. mowały się następujące bractwa: ubogich (7), kapłanów (6) , Bożego 

Bractwo posiadało przenośny obraz, gdzie na awersie nama-Ciała (3), literackie (6) i szkaplerzne (17). 
2 3Inne bractwa w diecezji erygowane w okresie nowożytnym, lowana była św. Barbara , a na rewersie św. Benon . W posiadaniu Brac-

to: oddające cześć Bogu (32), maryjne (65), oddające cześć świętym twa były także trzy chorągwie i proporzec. Stan członków w posz-
(73), stanowe (13) i literackie (6). czególnych latach był następujący: 1901–50, 1928–1200, bez-

Ilość bractw w poszczególnych okresach: pośrednio po II wojnie światowej - 3 000.
- Średniowiecze – 7, Apostolstwo Modlitwy (Serca Jezusowego) – zostało zało-
- XVI w. – 4, żone 14 września 1887 roku i w 1928 liczyło 1 500 członków.
- XVII-XVIII w. – 177, Stowarzyszenie Misyjne – Dzieło Rozkrzewiania Wiary
- XIX w. – 267. w 1928 roku liczyło 220 osób, a w 1938 – 90 członków.

Katolickie Stowarzyszenie Mężczyzn – zostało założone
Bractwa trzeźwości w 1923 r., a Katolickie Stowarzyszenie Kobiet w 1933 r. KSM

Wśród wielu bractw najbardziej liczne w XIX i XX wieku  w 1931 r. liczyło 300 członków.
4były Stowarzyszenia walczące zalkoholizmem, które należy w kilku W 1950 r. w parafii istniały: Apostolstwo Modlitwy (1 506) , 

zdaniach przybliżyć Czytelnikowi. Ich intensywny rozwój rozpoczął Dzieci Maryi (43), Krucjata Eucharystyczna (650), Milicja Niepo-
się w latach 40. XIX w. niemal w całej Europie. Na ziemiach polskich kalanej (66).
dużo zwolenników miały bractwa trzeźwości w Galicji i Wielkopolsce, Trzeci Zakon św. Franciszka z Asyżu został założony

5gdzie w tym czasie ok. 500 tys. członków wyrzekło się alkoholu. W la- 12 grudnia 1926 r. Dyrektorem kongregacji był ks. Bernard Łosiński , 
tach 1894–1895 Stowarzyszenia zostały reaktywowane jako Bractwa proboszcz parafii, dziekan kartuski i tercjarz. Zgromadzenie posiadało 
Wstrzemięźliwości (Galicja), które m.in. w miejsce karczm pro- obraz św. Franciszka z Asyżu umieszczony w kaplicy św. Barbary,
pagowały tzw. bezalkoholowe gospody chrześcijańskie i czytelnictwo. a także sztandar kongregacji. Trzeci Zakon posiadał swoją bibliotekę

W diecezji chełmińskiej pierwsze Bractwa Trzeźwości pow- i prenumerował czasopismo ,,Dzwonek Trzeciego Zakonu”. W 1926 r. 
stały w drugiej połowie XIX w. Oficjalne założenie w diecezji nastąpiło do kongregacji należały 44 siostry, a w 1927 r. było łącznie 68 tercjarzy 
w 1868 r., choć w niektórych parafiach już istniały wcześniej (66 sióstr i 2 braci). Ilość tercjarzy w kolejnych latach była następująca: 
(Sierakowice 1856, Więcbork 1858, Grudziądz 1866). W tym czasie 1929 - 130, 1950 - 156, 1962 – 40, w 1987 r. - cztery osoby. Obecnie 
nastąpił bardzo dynamiczny rozwój ruchu trzeźwościowego, utwo- FZŚ (Trzeci Zakon św. Franciszka) istnieje przy parafii św. Jana Chrzci-
rzono wtedy łącznie 192 bractwa przy parafiach. ciela w Sierakowicach.

W XX w. ta wyjątkowa dynamika się już nie utrzymywała.
Mirosław KuczkowskiW 1927 r. było 146 Bractw Trzeźwości, a dyrektorem (patronem) die-

cezjalnym był ks. Paweł Kurowski, który koordynował działalność
w poszczególnych oddziałach. 

1 4  Bractwo kapłańskie (duchownych) powołane zostało w Metzu w 762 r., w Pol- Ilość członków.
5 sce od XIV w. Zmarli w obozach koncentracyjnych, w: Męczeństwo, s. 36: ,,X. Bernard Ło-

2 Św. Barbara (III w. † 305) jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy m.in. gór- siński, Kanonik honorowy, Dziekan i Proboszcz w Sierakowicach, w wieku lat 
ników, hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, więźniów i wielu 75, kapłaństwa 49, dnia 22 kwietnia 1940 roku”.
innych. Orędowniczka w czasie burzy i pożarów. 
3 Święty Benon (1010-1106) jest patronem Miśni, Monachium i Bawarii. Jest orę-
downikiem chorych, rybaków i zwierząt domowych.
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Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki
Słupi i Łupawy zlikwidowany

Z nutą żalu piszę ostatnią wiadomość na temat
Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy.
W 1999 r. w Sądzie Okręgowym w Słupsku zarejestrowano sto-
warzyszenie pod tą nazwą. Związek założyło 14 gmin położo-
nych w zlewniach tych dwu rzek. Nasza gmina przystąpiła do 
Związku w 2000 r. Powstanie Związku było uwieńczeniem
trwającego ponad rok procesu scalania wszystkich gmin wokół 
wspólnych problemów związanych z gospodarką wodną zlew-
ni dwóch największych rzek Pomorza Środkowego – Słupi
i Łupawy. 

Członkowie Związku podjęli wspólny wysiłek na 
rzecz ochrony i zachowania unikalnych walorów tych rzek. 
Związek skupił się na uregulowaniu gospodarki wodno-
ściekowej w gminach, na czystości i jakości wód w zlewni 
rzek, na przywróceniu wód do wyższych klas czystości i upow-
szechnieniu dostępności do wód. Dzięki wsparciu Związku na-
sza gmina z sąsiednią gminą Sulęczyno pozyskała środki na re-
alizację wielkiego projektu, jakim jest uregulowanie gospo-
darki ściekowej wokół jeziora Gowidlińskiego. Naszą gminę 
reprezentowały w Związku trzy osoby – pan wójt Tadeusz Ko-
biela, inspektor ds. wodno-melioracyjnych Krzysztof Sildatk
i ja – z racji zajmowania się ochroną środowiska. Po kilku la-
tach dołączył do nas Tomasz Maszke – ds. funduszy unijnych. 

Mile wspominam 12 lat pracy dla Związku. Poz-
nałam gminy, które do niego należały – ponieważ spotkania sta-
rano się organizować w poszczególnych gminach, nie zawsze 
w Urzędzie Miasta w Słupsku. Poznałam wielu wspaniałych lu-
dzi – m.in. pana Włodzimierza Lipczyńskiego – inicjatora
i twórcę Związku, pełniącego funkcję dyrektora biura Zarządu; 
panów prezydentów Słupska i wójtów poszczególnych gmin, 
kolegów delegatów. Z inicjatywy związku wydano kilka cen-
nych informatorów, map i opracowań naukowych. Prowa-
dzono szeroko zakrojoną edukację ekologiczną dla uczniów
i nauczycieli. Z inicjatywy Związku powstał papieski szlak ka-
jakowy rzeką Słupią , zaczynający się od jeziora Gowidliń-
skiego. Uważam, że lata pracy Związku zaowocowały cennym 
dorobkiem ekologiczno – kulturowym dla naszego regionu.

Z uwagi na coraz mniejsze zainteresowanie gmin pra-
cami Związku, różnice w priorytetach inwestycyjnych, trud-
ności w pozyskiwaniu środków finansowych oraz z powodu kil-
ku innych czynników, np. z powodu braku społecznego kli-
matu do prac w związkach gmin - delegaci doszli do wniosku, 
że zasadność istnienia Związku uległa wyczerpaniu. 13 lipca 
2012 r. na XIX Zgromadzeniu Ogólnym Związku, które odby-
ło się w Urzędzie Miasta w Słupsku, delegaci podjęli jedno-
głośnie uchwałę o likwidacji Związku. Zgodnie ze statutem, ta-
ka uchwała musi być podjęta z półrocznym wyprzedzeniem
– wobec tego Związek przestanie istnieć z końcem bieżącego 
roku.

Niezwykle miłym akcentem ostatniego spotkania 
gmin Związku była kawa w gabinecie wiceprezydenta Słupska 
pana Andrzeja Karczmarczyka, będącego jednocześnie Prze-
wodniczącym Zarządu Związku. W wąskim gronie (przed-
stawiciele Sierakowic i Sulęczyna), analizowaliśmy sukcesy
i niewykorzystane możliwości Związku, dzieliliśmy się od-
czuciami i doświadczeniami. Następnie pan Prezydent zapro-
ponował zwiedzanie wieży przepięknego zabytkowego Ratu-
sza w Słupsku, z której podziwialiśmy panoramę miasta.
W wieży, na poszczególnych kondygnacjach, mieszczą się in-
teresujące i doskonale odrestaurowane sale, m.in. mechanizmu 
zegarowego Ratusza, sala portretowa prezydentów Słupska, sa-
la herbowa i inne. Dzięki Związkowi Słupsk stał się dla mnie 
bliskim i ulubionym miastem, w którym zachwyca nie tylko za-
bytkowy Ratusz ze swoimi przepięknymi witrażami, ale wiele 
innych urokliwych miejsc. Jest to miasto, do którego na pewno 
będę wracać.

Maria Karolak

Trzecie urodziny parku dinozaurów w Łebie

Największy w Polsce park dinozaurów 2 września świętował swoje trze-
cie urodziny. Z tej okazji organizatorzy przygotowali dla zwiedzających mnóstwo 
atrakcji. 

Łeba Park to największy park dinozaurów w Polsce, pięknie położony 
na obszarze blisko 20 hektarów, w otoczeniu lasów, stawów i naturalnej przyrody. 
Zwiedzający, wędrując licznymi szlakami, poznają poszczególne okresy z dzie-
jów Ziemi i spotykają figury różnych gatunków gadów, które przed milionami lat 
żyły na naszej planecie. W parku znajduje się ich około stu. Odwiedzający mają 
możliwość goszczenia w pradawnej chacie oraz w grotach przedstawiających 
życie i pochówek neandertalczyków. Park to także place zabaw dla dzieci, mini 
zoo, wioska indiańska i jedyna możliwość przejażdżki samochodem-walcem, zna-
nym wszystkim z filmów o przygodach Flinstonów. Najnowszym nabytkiem par-
ku jest kolejka Czerwonego Kapturka. 

Oprócz wszystkich atrakcji dostępnych na co dzień, w dniu urodzin nie 
zabrakło dodatkowych. Jak urodziny, to urodziny, nie mogło więc zabraknąć uro-
dzinowego tortu, oczywiście w kształcie dinozaura. Dzieci i ich rodzice do woli 
korzystali z oferowanych atrakcji, które z okazji święta były nieodpłatne. W tym 
wyjątkowym dniu nie zabrakło konkursów i zabaw dla dzieci, przedstawień, po-
kazów iluzji i żonglerki, koncertu znanych i lubianych piosenek czy też war-
sztatów lepienia dinozaurów. Zwiedzający, którzy przybyli na urodzinową im-
prezę w przebraniu dinozaura wzięli udział w konkursie na najciekawsze prze-
branie. Największą atrakcją dla dzieci okazały się pokazy baloniarstwa, czyli two-
rzenie cudaków z balonów. Każde dziecko chciało takiego mieć. 

Pobyt w parku dostarczył niezapomnianych wrażeń i sprawił, że na
dziecięcych twarzach zagościł uśmiech.

Dyrekcji Łeba Parku dziękujemy za zaproszenie i możliwość wspólne-
go świętowania urodzin. 

Redakcja
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Setna rocznica powstania Towarzystwa Młodokaszubów

Przypomnienie życia oraz dzieł Młodokaszubów z całego Po- dając kwiaty i paląc znicze w miejscu jego spoczynku.
morza, kwiaty na grobach i tablicach pamiątkowych oraz chwila modlit- Oddział ZKP w Szemudzie upamiętnił Stefana Dą-
wy za nieżyjących działaczy – w ten sposób członkowie Zrzeszenia Ka- browskiego. Kwiaty złożono przed poświęconym mu obeliskiem w Do-
szubsko-Pomorskiego uczcili 100 rocznicę powstania Towarzystwa nimierzu, ufundowanym w 2011 roku przez mieszkańców wsi.  Stefan 
Młodokaszubów. Dąbrowski (1882–1945) uczestniczył w sierpniowym Zjeździe Mło-

22 sierpnia 1812 r. odbył się w Gdańsku zjazd założycielski To- dokaszubów.  Włączył sie też w prace nad powołaniem muzeum w So-
warzystwa Młodokaszubów. Jego celem było rozwijanie programu ide- pocie. Był pierwszym starostą wejherowskim II RP. W okresie między-
owego ruchu kaszubsko-pomorskiego i przygotowanie kadr do dzia- wojennym sprawował mandat posła. Spoczywa na cmentarzu w Sze-
łalności wśród Kaszubów. Organizację tę stworzyli wykształceni przed- mudzie.
stawiciele inteligencji kaszubsko-pomorskiej (głównie księża, praw- Chojnicki oddział ZKP wspominał prof. Ferdynada Bieszka 
nicy, lekarze, dziennikarze i kupcy). (1854-1925), jednego z inicjatorów pomorskiego ruchu filomackiego. 

Kontynuatorem idei Młodokaszubów jest obecnie Zrzeszenie Jako pracownik uniwersytetu w Fryburgu Badeńskim wpłynął na całe 
Kaszubsko-Pomorskie, które postanowiło uczcić stulecie Towarzystwa pokolenia Młodokaszubów, którzy tam studiowali (m.in. Karnow-
w kilkudziesięciu miejscowościach, w których działali lub zostali po- skiego, Heykego czy Zegerskiego).  Uroczystość odbyła się przy bu-
chowani Młodokaszubi. dynku dawnego Gimnazjum Chojnickiego, którego pierwszym polskim 

W środę 22 sierpnia dokładnie o godz. 19 rozpoczęły się uro- dyrektorem został w 1919 roku prof. Bieszk. 
czystości m.in. w Kartuzach, Brusach, Kościerzynie, Cewicach czy Na cmentarzu w Sopocie spoczywa dr Friedrich Lorentz – je-
Gdańsku, ale także poza Kaszubami, np. w Lesie Szpęgawskim na Ko- den z największych badaczy języka i kultury kaszubskiej przełomu XIX 
ciewiu. Podczas spotkań odczytano list prezesa ZKP Łukasza Grzę- i XX wieku. W 1907 założył pierwsze towarzystwo kaszuboznawcze
dzickiego: – Zdajemy sobie sprawę, może niektórzy z nas dopiero teraz Verein für Kaschubische Volkskunde i przez pięć lat redagował jego rocz-
to odkrywają, jaki wpływ na dzieje naszych wsi i miast oraz Pomorzan niki „Mitteilungen des Vereins...”. Współpracował z Młodokaszubami, 
wywarło pokolenie Młodokaszubów. Ich dokonania i prowadzona publikował w „Gryfia”. Przy grobie dra Friedricha Lorentza (1870-
z wielkim zaangażowaniem praca, o której często już nie pamiętamy, 1937) zebrali się członkowie sopockiego oddziału ZKP.
zmieniła obraz rodzimej społeczności naszego regionu i nieodwracalnie Przy Ołtarzu Piaśnickim spotkali się członkowie krokow-
ją wzbogaciła w sferze kultury i myśli regionalnej. Dokonania Młodoka- skiego oddziału ZKP oraz goście, aby uczcić pamięć Witolda Kukow-
szubów nadały kaszubszczyźnie barw, które nigdy nie zblakną – pisał skiego. Był jednym z  Młodokaszubów, którzy zginęli z rąk hitlerowców 
Ł. Grzędzicki. Prezes ZKP dodał też, że za swoją postawę wielu Mło- w lasach Piaśnicy w 1939 r. W uroczystości wzięło udział 20 osób,
dokaszubów podczas II wojny światowej zapłaciło najwyższą cenę w ta- wśród nich  członkowie rodziny W.Kukowskiego. Zgromadzeni wspól-
kich miejscach jak Las Szpęgawski, Las Piaśnicki, Stutthof czy Dachau. nie odśpiewali hymn kaszubski. Pomodlono się, złożono kwiaty oraz za-

A oto jak w niektórych miejscowościach obchodzono rocz- palono znicze przy nazwisku upamiętnianego, pod boczną ścianą ołta-
nice powstania Towarzystwa Młodokaszubów. rza. Wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia, Tomasz Fopke, przy-

Kościerski oddziału ZKP, wspólnie z przedstawicielami są- pomniał najważniejsze fakty z życia wspominanej postaci. Obecni zaś-
siednich – stężyckiego i łubiańskiego, setną rocznicę założenia Towa- piewali „Kaszëbską Królewą” Jana Trepczyka i „Barkę”. 
rzystwa Młodokaszubów uczcił przy pomniku ks. Leona Heykego. Ten Jana Patocka wspominano w Strzelnie, w miejscu jego uro-
wybitny Kaszuba  urodził się w Cierzni k. Wejherowa. Należał do Koła dzenia. Spotkanie zorganizował miejscowy oddział ZKP. Odbyło się 
Kaszubologów. Zasłynął jako poeta i pisarz regionalny. Z Kościerzyną ono pod przy tablicy upamiętniającej tego Młodokaszubę – nauczyciela 
związał się w 1920 roku. Przez piętnaście lat był prefektem tutejszego se- i folklorystę. Patock nauczał w Strzelnie, Chyloni, Gościcinie, Rębiu, Żu-
minarium nauczycielskiego i katechetą w gimnazjum. Zginął w 1939 ro- kowie, Kartuzach, Sulęczynie, Orłowie oraz Grudziądzu. Był człon-
ku w Lesie Szpęgawskim. kiem Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego w latach 1908-1909. 

Kościerski obelisk poświecony Młodokaszubie odsłonięto Zebrał liczne materiały etnograficzne z naszego regionu. 
w 1990 roku. Ks. Leon Heyke partonuje również jednej z miejscowych W stutthofskim obozie zginęli  m.in. dr Bernard Filarski, Fran-
szkół podstawowych. ciszek Kręcki i Michał Szuca. O ich upamiętnienie zadbał tczewski od-

Gdański oddział ZKP uczcił 100 rocznicę powstania Towa- dział ZKP. Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Stutthof na teren obo-
rzystwa Młodokaszubów przed budynkiem przy ul. Powroźniczej 23, zu wpuszczona została delegacja Zrzeszenia, która pod przewodnic-
w którym odbył się zjazd założycielski w 1912 roku. Podczas spotkania twem wiceprezesa ZKP Krzysztofa Kordy złożyła kwiaty przy obozo-
odśpiewano hymn kaszubski oraz złożono kwiaty pod odsłoniętą 30 lat wym krzyżu wspominając Młodokaszubów wiezionych i pomordowa-
temu tablicą, informującą o historii miejsca. nych w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny świa-

Gdańscy zrzeszeńcy odwiedzili również dwa inne miejsca, towej. 
związane z działalnością Młodokaszubów. Na budynku przy ul. Kot- Tczewscy zrzeszeńcy w tym czasie spotkali się również w Le-
wiczników znajduje się tablica poświęcona Czyżewskim. W drukarni Jó- sie Szpęgawskim, gdzie upamiętniono księdza Leona Heykego
zefa Czyżewskiego, polskiego działacza narodowego w Wolnym (1885-1939). Należał on do Koła Kaszubologów, aktywnie włączając 
Mieście Gdańsku, drukowany był „Gryf”, wydawany przez Aleksandra się w ruch młodokaszubski. Był też wybitnym poetą i pisarzem kaszub-
Majkowskiego. skim. Zadebiutował w „Gryfie” i tworzył aż do śmierci. Jako wybitny pe-

Odwiedzono również miejsce, w którym mieściła się redakcja dagog miał ogromny wpływ na kolejne pokolenie inteligencji kaszub-
owego czasopisma. Przypomina o tym tablica umieszczona na budynku skiej. Zginął w Lesie Szpęgawskim, gdzie jest pochowany, jego symbo-
przy ul. Ogarnej 20/21 z napisem: „W tym domu w latach 1911-1912 liczny grób znajduje się też w Kielnie. Symboliczny znicz zapalono pod 
mieściła się redakcja GRYFA, którego twórcą była Aleksander Maj- centralnym krzyżem, gdyż niestety groby szpęgawskie, mimo, że IPN 
kowski”. posiada dane znacznej części pomordowanych tam osób, są ciągle ano-

Tego dnia gdańscy Kaszubi uczcili również pamięć Fran- nimowe.
ciszka Sędzickiego, pisarza, poety i działacza kaszubskiego. Jego grób Członkowie tczewskiego oddziału ZKP udali się również do 
znajduje się na cmentarzu Srebrzysko we Wrzeszczu. Lubiszewa, gdzie oddano hołd tamtejszemu proboszczowi ks. Boles-

Najliczniejsza, kilkudziesięcioosobowa grupa Kaszubów, ławowi Piechowskiemu. Był on aktywnym działaczem  Koła Kaszubo-
świętowała jubileusz w Kartuzach. Upamiętniający setną rocznicę zjaz- logów w Pelplinie. Współpracował z Aleksandrem Majkowskim i re-
du założycielskiego Towarzystwa Młodokaszubów zgromadzili się przy dakcją „Gryfa”, był też członkiem Towarzystwa Czytelni Ludowych 
grobie jego inicjatora - Aleksandra Majkowskiego. oraz Towarzystwa Młodokaszubów. Zginął w obozie koncentracyjnym

Uroczystości w Kartuzach przewodniczył prezes Zarządu w Niemczech, jednak parafianie upamiętnili jego osobę specjalnym 
Głównego ZKP, Łukasz Grzędzicki. Zebrani oddali hołd najwybit- krzyżem-pomnikiem, pod którym członkowie Zrzeszenia zapalili ko-
niejszemu przedstawicielowi Młodokaszubów, przypominając jego zas- lejny znicz.
ługi dla powstania oraz rozwoju ruchu kaszubsko-pomorskiego, skła- Nadesłane
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Setna rocznica powstania Towarzystwa Młodokaszubów

Przypomnienie życia oraz dzieł Młodokaszubów z całego Po- jąc kwiaty i paląc znicze w miejscu jego spoczynku.
morza, kwiaty na grobach i tablicach pamiątkowych oraz chwila modlit- Oddział ZKP w Szemudzie upamiętnił Stefana Dąbrowskie-
wy za nieżyjących działaczy – w ten sposób członkowie Zrzeszenia Ka- go. Kwiaty złożono przed poświęconym mu obeliskiem w Donimierzu, 
szubsko-Pomorskiego uczcili 100 rocznicę powstania Towarzystwa Mł- ufundowanym w 2011 roku przez mieszkańców wsi.  Stefan Dąbrowski 
odokaszubów. (1882–1945) uczestniczył w sierpniowym Zjeździe Młodokaszubów.  

22 sierpnia 1812 r. odbył się w Gdańsku zjazd założycielski To- Włączył sie też w prace nad powołaniem muzeum w Sopocie. Był 
warzystwa Młodokaszubów. Jego celem było rozwijanie programu ideo- pierwszym starostą wejherowskim II R.P. W okresie międzywojennym 
wego ruchu kaszubsko-pomorskiego i przygotowanie kadr do działaln- sprawował mandat posła. Spoczywa na cmentarzu w Szemudzie.
ości wśród Kaszubów. Organizację tę stworzyli wykształceni przed- Chojnicki oddział ZKP wspominał prof. Ferdynada Bieszka 
stawiciele inteligencji kaszubsko-pomorskiej (głównie księża, prawn- (1854-1925), jednego z inicjatorów pomorskiego ruchu filomackiego. 
icy, lekarze, dziennikarze i kupcy). Jako pracownik uniwersytetu w Fryburgu Badeńskim wpłynął na całe 

Kontynuatorem idei Młodokaszubów jest obecnie Zrzeszenie pokolenia Młodokaszubów, którzy tam studiowali (m.in. Karno-
Kaszubsko-Pomorskie, które postanowiło uczcić stulecie Towarzystwa wskiego, Heykego czy Zegerskiego).  Uroczystość odbyła się przy bu-
w kilkudziesięciu miejscowościach, w których działali lub zostali po- dynku dawnego Gimnazjum Chojnickiego, którego pierwszym polskim 
chowani Młodokaszubi. dyrektorem został w 1919 roku prof. Bieszk. 

W środę 22 sierpnia dokładnie o godz. 19 rozpoczęły się ur- Na cmentarzu w Sopocie spoczywa dr Friedrich Lorentz – je-
oczystości m.in. w Kartuzach, Brusach, Kościerzynie, Cewicach czy Gd- den z największych badaczy języka i kultury kaszubskiej przełomu XIX 
ańsku, ale także poza Kaszubami, np. w Lesie Szpęgawskim na Kociew- i XX wieku. W 1907 założył pierwsze towarzystwo kaszuboznawcze Ve-
iu. Podczas spotkań odczytano list prezesa ZKP Łukasza Grzędzickiego: rein für Kaschubische Volkskunde i przez pięć lat redagował jego rocz-
– Zdajemy sobie sprawę, może niektórzy z nas dopiero teraz to odkryw- niki „Mitteilungen des Vereins...”. Współpracował z Młodokaszubami, 
ają, jaki wpływ na dzieje naszych wsi i miast oraz Pomorzan wywarło po- publikował w „Gryfia”. Przy grobie dra Friedricha Lorentza (1870-
kolenie Młodokaszubów. Ich dokonania i prowadzona z wielkim zaang- 1937) zebrali się członkowie sopockiego oddziału ZKP.
ażowaniem praca, o której często już nie pamiętamy, zmieniła obraz ro- Przy Ołtarzu Piaśnickim spotkali się członkowie krokows-
dzimej społeczności naszego regionu i nieodwracalnie ją wzbogaciła w kiego oddziału ZKP oraz goście, aby uczcić pamięć Witolda Kukows-
sferze kultury i myśli regionalnej. Dokonania Młodokaszubów nadały kiego. Był jednym z  Młodokaszubów, którzy zginęli z rąk hitlerowców 
kaszubszczyźnie barw, które nigdy nie zblakną – pisał Ł. Grzędzicki. Pre- w lasach Piaśnicy w 1939 r. W uroczystości wzięło udział 20 osób, wś-
zes ZKP dodał też, że za swoją postawę wielu Młodokaszubów podczas ród nich  członkowie rodziny W.Kukowskiego. Zgromadzeni wspólnie 
II wojny światowej zapłaciło najwyższą cenę w takich miejscach jak Las odśpiewali hymn kaszubski. Pomodlono się, złożono kwiaty oraz zapal-
Szpęgawski, Las Piaśnicki, Stutthof czy Dachau. ono znicze przy nazwisku upamiętnianego, pod boczną ścianą ołtarza. 

A oto jak w niektórych miejscowościach obchodzono rocz- Wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia, Tomasz Fopke, przypomn-
nice powstania Towarzystwa Młodokaszubów. iał najważniejsze fakty z życia wspominanej postaci. Obecni zaśpiewali 

Kościerski oddziału ZKP, wspólnie z przedstawicielami sąsi- „Kaszëbską Królewą” Jana Trepczyka i „Barkę”. 
ednich – stężyckiego i łubiańskiego, setną rocznicę założenia Towar- Jana Patocka wspominano w Strzelnie, w miejscu jego urod-
zystwa Młodokaszubów uczcił przy pomniku ks. Leona Heykego. Ten zenia. Spotkanie zorganizował miejscowy oddział ZKP. Odbyło się ono 
wybitny Kaszuba  urodził się w Cierzni k. Wejherowa. Należał do Koła pod przy tablicy upamiętniającej tego Młodokaszubę – nauczyciela i 
Kaszubologów. Zasłynął jako poeta i pisarz regionalny. Z Kościerzyną folklorystę. Patock nauczał w Strzelnie, Chyloni, Gościcinie, Rębiu, 
związał się w 1920 roku. Przez piętnaście lat był prefektem tutejszego se- Żukowie, Kartuzach, Sulęczynie, Orłowie oraz Grudziądzu. Był czło-
minarium nauczycielskiego i katechetą w gimnazjum. Zginął w 1939 ro- nkiem Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego w latach 1908-
ku w Lesie Szpęgawskim. 1909. Zebrał liczne materiały etnograficzne z naszego regionu. 

Kościerski obelisk poświecony Młodokaszubie odsłonięto w W stutthofskim obozie zginęli  m.in. dr Bernard Filarski, Fran-
1990 roku. Ks. Leon Heyke partonuje również jednej z miejscowych sz- ciszek Kręcki i Michał Szuca. O ich upamiętnienie zadbał tczewski oddz-
kół podstawowych. iał ZKP. Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Stutthof na teren obozu 

Gdański oddział ZKP uczcił 100 rocznicę powstania Towar- wpuszczona została delegacja Zrzeszenia, która pod przewodnictwem 
zystwa Młodokaszubów przed budynkiem przy ul. Powroźniczej 23, w wiceprezesa ZKP Krzysztofa Kordy złożyła kwiaty przy obozowym 
którym odbył się zjazd założycielski w 1912 roku. Podczas spotkania od- krzyżu wspominając Młodokaszubów wiezionych i pomordowanych w 
śpiewano hymn kaszubski oraz złożono kwiaty pod odsłoniętą 30 lat te- niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. 
mu tablicą, informującą o historii miejsca. Tczewscy zrzeszeńcy w tym czasie spotkali się również w Le-

Gdańscy zrzeszeńcy odwiedzili również dwa inne miejsca, zw- sie Szpęgawskim, gdzie upamiętniono księdza Leona Heykego (1885-
iązane z działalnością Młodokaszubów. Na budynku przy ul. Ko- 1939). Należał on do Koła Kaszubologów, aktywnie włączając się w 
twiczników znajduje się tablica poświęcona Czyżewskim. W drukarni ruch młodokaszubski. Był też wybitnym poetą i pisarzem kaszubskim. 
Józefa Czyżewskiego, polskiego działacza narodowego w Wolnym Mi- Zadebiutował w „Gryfie” i tworzył aż do śmierci. Jako wybitny pedagog 
eście Gdańsku, drukowany był „Gryf”, wydawany przez Aleksandra miał ogromny wpływ na kolejne pokolenie inteligencji kaszubskiej. 
Majkowskiego. Zginął w Lesie Szpęgawskim, gdzie jest pochowany, jego symboliczny 

Odwiedzono również miejsce, w którym mieściła się redakcja grób znajduje się też w Kielnie. Symboliczny znicz zapalono pod cen-
owego czasopisma. Przypomina o tym tablica umieszczona na budynku tralnym krzyżem, gdyż niestety groby szpęgawskie, mimo, że IPN po-
przy ul. Ogarnej 20/21 z napisem: „W tym domu w latach 1911-1912 siada dane znacznej części pomordowanych tam osób, są ciągle anon-
mieściła się redakcja GRYFA, którego twórcą była Aleksander Maj- imowe.
kowski”. Członkowie tczewskiego oddziału ZKP udali się również do 

Tego dnia gdańscy Kaszubi uczcili również pamięć Fran- Lubiszewa, gdzie oddano hołd tamtejszemu proboszczowi ks. Bolesła-
ciszka Sędzickiego, pisarza, poety i działacza kaszubskiego. Jego grób wowi Piechowskiemu. Był on aktywnym działaczem  Kola Kaszubo-
znajduje się na cmentarzu Srebrzysko we Wrzeszczu. logów w Pelplinie. Współpracował z Aleksandrem Majkowskim i reda-

Najliczniejsza, kilkudziesięcioosobowa grupa Kaszubów, kcją „Gryfa”, był też członkiem Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz 
świętowała jubileusz w Kartuzach. Upamiętniający setną rocznicę zjaz- Towarzystwa Młodokaszubów. Zginął w obozach koncentracyjnych w 
du założycielskiego Towarzystwa Młodokaszubów zgromadzili się przy Niemczech, jednak parafianie upamiętnili jego osobę specjalnym krzy-
grobie jego inicjatora - Aleksandra Majkowskiego. żem-pomnikiem, pod którym członkowie Zrzeszenia zapalili kolejny 

Uroczystości w Kartuzach przewodniczył prezes Zarządu znicz.
Głównego ZKP, Łukasz Grzędzicki. Zebrani oddali hołd najwybitni-

Nadesłane ejszemu przedstawicielowi Młodokaszubów, przypominając jego zas-
ługi dla powstania oraz rozwoju ruchu kaszubsko-pomorskiego, składa-

Boska cząstka odkryta?

 W nawale medialnego szumu prawie niezauważalnie przeszła informacja
o największym odkryciu ostatniego półwiecza w dziedzinie fizyki. W ośrodku badań ją-
drowych CERN pod Genewą na środę 4 lipca 2012 r. zwołano konferencję prasową, na
której fizycy ogłosili przełomowe odkrycie. Tydzień wcześniej, kiedy po raz pierwszy
rozniosły się wieści o tym, że fizycy z CERN zamierzają ogłosić coś ważnego, w świecie 
fizyki emocje sięgnęły zenitu. Nie było tajemnicą, że już od 1964 r. szkocki fizyk Peter
Higgs prowadził badania nad wyodrębnieniem cząstki, na której opiera się budowa ma-
terii. Od listopada 2009 r. Peter Higgs kontynuował badania w ośrodku CERN pod Ge-
newą, gdzie został uruchomiony potężny akcelerator cząstek elementarnych - Wielki Zde-
rzacz Hadronów (LHC). W tunelu o obwodzie blisko 27 km rozpędzano protony (jądra 
atomów wodoru) w przeciwnych kierunkach i doprowadzano do czołowego zderzania
w dwóch miejscach, gdzie krzyżują się ich drogi. Dwa ogromne, wielopiętrowe detek-
tory - Atlas i CMS - oraz dwa osobne zespoły naukowców analizowały wyniki zderzeń.
Z energii zderzenia rodzą się nowe cząstki elementarne - zgodnie ze wzorem Einsteina 

2E=mc . W badaniach zakładano, że jeśli cząstka Higgsa istnieje, to ona także powinna się 
pojawiać w kolizjach protonów. Jako cząstka nietrwała, natychmiast rozpada się na inne 
cząstki - na dwa fotony, dwa tzw. kwarki denne, parę bozonów W lub Z. 

W relacji z konferencji kamery pokazały entuzjastyczne reakcje obecnych
osób i zatrzymały się na sylwetce sędziwego naukowca Petera Higgsa, który nie krył 
wzruszenia i wycierał łzy szczęścia. Odniósł niezwykły sukces. Dziennikarze podali, że 
Peter Higgs na przeszło dwadzieścia lat poświęcił się całkowicie pracom nad wyodręb-
nieniem cząstki, nazwanej jego nazwiskiem, a powszechnie określanej jako boska
cząstka.

Dlaczego wspominam o tym odkryciu? Ponieważ mnie także udzielił się
entuzjazm tego odkrycia. Na arenie świata toczy się walka dwóch światopoglądów. 
Przedstawiciele poglądu materialistycznego uważają, że świat powstał w wyniku tzw. 
wielkiego wybuchu. Po tym wybuchu wszystko się tak doskonale posklejało, że pow-
stała ziemia, gwiazdy, inne planety i człowiek. Przedstawiciele poglądów idealis-
tycznych uważają, że wszechświat nie powstałby bez udziału Siły Wyższej, czyli Boga. 
Batalia o poglądy na powstanie świata toczy się od zarania ludzkości. Stanowią one głów-
ną oś, wokół której powstawały różne szkoły filozoficzne. 

Dorastałam i kształciłam się w okresie socjalizmu, który uznawał tylko ma-
terialistyczny pogląd na świat. W domu i w kościele słyszałam, że to Bóg stworzył świat.
W szkole i na studiach dowiadywałam się, że biblia i religia jest opium dla ludu, a świat 
powstał w wyniku wielkiego wybuchu. Ta teoria mnie nie przekonywała. Odkrycie fizy-
ków potwierdza, że w powstaniu świata obecna była BOSKA CZĄSTKA i mają na to 
dowody! Ta informacja jest jak trafienie pioruna. Czuję się tak, jak na meczu finałowym 
o mistrzostwo świata - moja drużyna strzeliła gola przeciwnikom. Huraaa…!

Dlaczego odkrycie cząstki Higgsa budzi taki entuzjazm? O kwarkach słysza-
łam już dawno. Już 30 lat temu naukowcy mówili o takich cząstkach, które dostrzeżone, 
za chwilę giną z pola widzenia, jakby przekraczały nasz ziemski wymiar. „Nie wolno 
nam o tym głośno mówić – zaznaczył jeden z asystentów – bo to może być dowód na ist-
nienie innej przestrzeni niż ziemska i materialna. To może być ta przestrzeń, w której zna-
lazł się Chrystus po swoim zmartwychwstaniu.” Wypowiedzenie publicznie takiego zda-
nia, w obowiązującej wówczas komunie opartej na filozofii materialistycznej, było nie-
zwykłą odwagą. Nic dziwnego, że odkrycie budzi taki entuzjazm w świecie nauki. Dos-
trzeżenie cząstki Higgsa graniczy z cudem, jakby udało się utrwalić cień Boga. Cząstka 
istnieje na pograniczu wymiaru ziemskiego i pozaziemskiego, jest materialna a jedno-
cześnie niematerialna, widoczna i za moment niewidoczna. W mowie potocznej po-
wiedzielibyśmy, że jest czymś ziemskim i niebiańskim jednocześnie. Jest dowodem na 
istnienie innego wymiaru, nieznanego nam Ziemianom.  

Wzruszyły mnie łzy profesora Higgsa. Przez dwadzieścia lat wpatrywał się
w przestrzeń, aby ujrzeć coś niewidzialnego, co intuicyjnie wyczuwał. Skojarzył mi się
z mędrcami wpatrującymi się w niebo przed dwoma tysiącami lat, którzy dostrzegli
gwiazdę zwiastującą narodziny Niezwykłego Dziecka. Większość ludzi powiedziałaby 
„cóż w tym niezwykłego – dziecko jak dziecko?” A jednak, tylko nieliczni dostrzegli Je-
go niezwykłość. Dostrzegli BOSKĄ CZĄSTKĘ na ziemi. Od pojawienia się tej małej 
istoty zaczęto odliczać czas nowej epoki. Patrzyłam na profesora Higgsa z podziwem. 
Chciałabym mieć jego determinację, wytrwałość, wiarę i cierpliwość.

Wyjątkowo przypadło mi do serca określenie BOSKA CZĄSTKA. Przeniosę 
to określenie na grunt społeczny i do słownika moich określeń. Czasami zdarzy się spot-
kać osobę, która nas czymś wyjątkowo zachwyci, oczaruje, ujmie – uśmiechem, dobro-
cią, życzliwością, ofiarnością, bezinteresownością, intelektem. Mówimy wówczas, że 
ma w sobie „to coś”, i nie umiemy tego nazwać. Pozostajemy jedynie w niemym za-
chwycie – zauroczeni! Od dziś powiem, że w takiej osobie odnalazłam BOSKĄ
CZĄSTKĘ – cząstkę czegoś pozaziemskiego. Nie każdy jest fizykiem, ale zapewne każ-
dy z nas, z determinacją profesora Higgsa, szuka w życiu BOSKIEJ CZĄSTKI. 

Maria Karolak

Harmonogram sekcji stałych 
w Gminnym Ośrodku Kultury

w Sierakowicach

Sekcja nauki gry na instrumentach 
gitara - instruktor: mgr Dominika Formela  
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury
środa: godz. 16.00-18.00
Spotkanie organizacyjne: 3 października,
godz. 16.00 w GOK Sierakowice

Sekcja nauki gry na instrumentach 
skrzypce – instruktor: mgr Michał Szczypiorski   
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury 
sobota: od godz. 9.00      

Sekcja nauki indywidualnej 
pianino, akordeon, kontrabas, organki elektryczne
instruktor: mgr Witold Baska 
konsultant muzyczny:
etnomuzykolog mgr Witold Treder
zajęcia w  Gminnym Ośrodku Kultury
w Sierakowicach 
poniedziałek godz. 14.00-20.00 
wtorek godz. 14.00-20.00 
czwartek godz. 14.00-20.00
piątek godz. 14.00-18.00
zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie:
środa godz. 14.00-20.00

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”
kierownik: Irena Kulwikowska
– tel. kom. 694 468 874
choreografia: mgr Irena Warmowska   
instruktor muzyki: mgr Witold Baska       
zajęcia w sali OSP w Sierakowicach
piątek godz. 18.00-20.00

Zajęcia taneczne
instruktor: mgr Edyta Gawin
– tel. kom. 607 899 129
grupy taneczne Szkoła Podstawowa
w Sierakowicach:
Spotkanie organizacyjne 5 października 2012r.,
w sali „Orlika” (przy SP Sierakowice)
piątek:
grupa młodsza godz. 15.00-16.00
grupa starsza godz. 16.15-17.45

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Sierakowice  
kierownictwo: mgr Andrzej Szczypiorski
– tel. kom. 660 754 162 
kapelmistrz: mgr Hubert Szczypiorski
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Sierakowicach
piątek godz. 20.00-22.00

Ekspozycja Stała Muzealna 
instruktor: mgr Emilia Reclaf – tel. 58 681 62 14
lekcje regionalne, zwiedzanie z przewodnikiem:
poniedziałek i środa godz. 9.00-14.00 
zwiedzanie bez przewodnika:
wtorek-czwartek- piątek godz. 9.00-16.00
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Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej miejscem odkrywania talentów

Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej otrzymał w roku szkolnym 2011/2012 jewództwa pomorskiego” przyznawane za wyso-
zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” za szczególne osiągnięcia swoich uczniów. kie średnie ocen i szczególne osiągnięcia edu-
Panią dyrektor Hannę Subkowską Wójcik i grono pedagogiczne bardzo ucieszyło to wy- kacyjne;
różnienie, gdyż jest ono przyznawane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji placówkom od- Powyższe osiągnięcia świadczą o tym, 
krywającym, promującym i wspierającym uzdolnienia dzieci i młodzieży. że Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej jest 

Zgodnie z regulaminem: „Szkoła, której nadany został tytuł Szkoły Odkrywców miejscem aktywności uczniów. Ich sukcesy dowo-
Talentów przygotowuje i przeprowadza systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych oraz dzą, że nie są tylko odbiorcami projektu eduka-
projekty związane z obchodami Dnia Promocji Talentów w taki sposób, by promować jeden cyjnego. Należy jednakże podkreślić, że uczniom 
lub więcej rodzajów działalności uczniów: naukową, artystyczną, społeczną, sportową lub trzeba pokazać różne możliwości działania, od-
inną”. 

W roku szkolnym 2011/2012 wielu uczniów 
osiągnęło znaczące sukcesy, które dowodzą, że Zespół 
Szkół w Kamienicy Królewskiej to placówka 
niezwykła i twórcza. Oto nazwiska uczniów, którzy w 
znaczący sposób przyczynili się do zdobycia tytułu
„ Szkoły Odkrywców Talentów”: 

ź Anna Dobek  – za osiągnięcia sportowe
(mistrzostwa gminy, powiatu, a także III miejsce na 
300 m w finale wojewódzkim „Gimnazjada lekko-
atletyczna”), pracę w wolontariacie, wysoką lokatę
w Konkursie Języka Polskiego na etapie powiatowym;

ź Agata Czaja  – za wysoką lokatę w Kon-
kursie Języka Polskiego na etapie powiatowym, wie-
dzy o regionie, wolontariat, taniec, konkurs ortogra-
ficzny „Jesienne Dyktando” – etap wojewódzki 

ź Monika Pestka, Magdalena Bigus  – 
Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej – etap 
powiatowy;

ź Bartosz Wójcik  – laureat kuratoryjnych 
konkursów na szczeblu wojewódzkim z historii i geo-
grafii, ogólnopolskim – informatyki , tytuł „Najlep-
szego absolwenta gimnazjów gmin wiejskich i małych 
miasteczek”, nagroda Wójta Gminy Sierakowice dla 
najlepszego absolwenta za szczególne osiągnięcia edu-
kacyjne;

ź Edyta Toruńczak  – za osiągnięcia sportowe, wiedzę o regionie, wolontariat; powiednie dla ich uzdolnień i zainteresowań, a po-
ź Łukasz Klebba  – za osiągnięcia sportowe, ogólnopolski konkurs z informatyki; tem dawać szansę na samodzielność. Dokonali te-
ź Paulina Ciegert  – za wiedzę o regionie; go pracujący w szkole nauczyciele. Bez nich bo-
ź Kinga Dampc, Monika Bulczak - za wolontariat, taniec; wiem, nauczycieli i wychowawców, talenty mło-
ź Agata Czaja, Anna Dobek, Monika Bulczak, Bartosz Wójcik, Jolanta Lejk, dych ludzi mogłyby pozostać nieodkryte lub nie

Aleksandra Woźniak  – laureaci ogólnopolskiego konkursu tematycznego – posłanki rozwinąć się w pełni. 
i posłowie XVII i XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży; Gratulując uczniom i ich nauczycielom, 

ź Dawid Sieniek, Malwina Mielewczyk, Aleksandra Bulczak, Natalia Brzeska  życzymy, aby dodatkowy wysiłek włożony w dba-
– konkurs taneczny; nie o rozwój uzdolnień i zainteresowań przynosił 

ź Elżbieta Lejk  – konkurs biblijny i w dziedzinie ekologii; oczekiwane efekty w postaci dalszych sukcesów. 
ź Tomasz Bulczak  – konkurs biblijny;

K.B., Foto: nadesłaneź Aleksandra Patelczyk, Alicja Bulczak  – otrzymały „Stypendia Marszałka wo-

Szkoła - to nie tylko nauka, podczas wycieczek szkolnych odkrywamy piękne zakątki naszego kraju



15

Przyjemne z pożytecznym – zagraniczne praktyki zawodowe ZSP w Sierakowicach

Dla dziesięciorga uczniów Zespołu Szkół Ponadgimna- Niektórym perspektywa spędzenia czterech tygodni na prak-
zjalnych w Sierakowicach wakacje 2012 zyskały status niezapom- tykach zawodowych w obcym kraju może wydawać się przerażająca, 
nianych i absolutnie wyjątkowych. Natalia Brzeska, Natalia Domaszk, ale przykład naszego miesiąca spędzonego w Niemczech powinien 
Weronika Konkel, Agata Gojtowska, Natalia Jankowska, Agata ostatecznie nakłonić ich do zmiany zdania i rozwiać wszelkie ich wątpli-
Skrzypkowska, Bartłomiej Cierocki, Jacek Formela, Rafał Klawi- wości. Spożytkowaliśmy ten czas bardzo owocnie – wiele się nauczy-
kowski i Stanisław Kotłowski, czyli uczniowie obecnej IV i III klasy liśmy, a przy tym nabraliśmy odwagi, pewności siebie i nawiązaliśmy 
Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, kontakty, które (jak mamy nadzieję) będą trwały jeszcze długo. Zyska-
mieli szczęście uczestniczyć w tym czasie w praktykach zawodowych liśmy też na atrakcyjności na rynku pracy, gdyż uczestnictwo w projek-
w Niemczech. Stało się to możliwe dzięki projektowi Leonardo da Vinci cie łączy się z uzyskaniem szeregu certyfikatów i referencji, m.in. Cer-
pt. „Europejski stół”, którego autorką i koordynatorką jest pani dyrektor tyfikatu Europass. Nie pozostaje nam nic innego jak podziękować za 
Krystyna Formela. Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego daną nam szansę, polecić podobne wyjazdy wszystkim innym uczniom
uczniowie zostali skrupulatnie przygotowani do wyjazdu poprzez sze- i żyć nadzieją, że uda nam się jeszcze wyjechać na podobny trening.
reg dodatkowych zajęć, które zostały przygotowane spec-
jalnie dla nich przez nauczycieli ZSP. Brali udział w do-
datkowym kursie języka niemieckiego. Mieli też zajęcia 
merytoryczne, dotyczące kultury Niemiec, a także takie,
które pomogły im się odnaleźć w nowym miejscu i zespole 
ludzi.

Praktyki zostały zorganizowane przy udziale fir-
my Vitalis, która gościła nas w swojej bazie w Schkeuditz, 
niedaleko Lipska. Opiekunką merytoryczną z ramienia fir-
my była pani Małgorzata Worona, a opiekunem wysłanym 
przez ZSP pani Ewelina Telega. Razem z uczestnikami in-
nych projektów z Portugalii, Chorwacji, Rumunii, Malty, 
Węgier, a także Polski mieliśmy do dyspozycji odrestauro-
wany dworek i przynależące do niego budynki. Wszystko 
otoczone zielenią, w sąsiedztwie park krajobrazowy, a za 
płotem rzeka i niewielka hodowla danieli. Uczniowie co-
dziennie od poniedziałku do piątku opuszczali te sielskie 
włości i udawali się na praktyki do pięciu zakładów gas-
tronomicznych znajdujących się przy hotelach i firmach na 
teranie Schkeuditz i Lipska. Odbywali tam kilkugodzinny 
trening podczas którego mogli ćwiczyć i rozwijać posia-
dane umiejętności kulinarne, poznawali nowe potrawy, uczyli się ob- u Leonardo da Vinci „Europejski Stół” zre-
sługi sprzętu, zaznajamiali się z europejskimi standardami gastrono- alizowanego przez szkołę odbył się także wyjazd do Francji. W okresie 
micznymi oraz pielęgnowali umiejętność pracy w międzynarodowym od 1 do 29 lipca uczennice klasy III Technikum w zawodzie technik ży-
i wielokulturowym zespole. Wszyscy trafili do zakładów, które przyjęły wienia i gospodarstwa domowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
ich bardzo serdecznie, umiejętnie prowadziły ich szkolenie i nie po- nych w Sierakowicach: Olga Gawin, Patrycja Szymikowska, Roksana 
trafiły się z nimi rozstać na koniec projektu. Głodowska oraz Martyna Lejkowska odbywały praktykę zawodową

Każdego dnia po powrocie z treningu oraz w weekendy do na- w Le’Havre w północnej Francji. Wszystkie koszty związane z prakty-
szej dyspozycji był cały asortyment zajęć, który pomagał nam się re- kami, przelot, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz kieszonkowe na
laksować po efektywnym dniu pracy i zacieśniać więzi z uczestnikami własne wydatki zostały sfinansowane z budżetu projektu. Opiekunem 
innych krajów. Baza w Gut Wehlitz ma swój wewnętrzny club, prowa- podczas pobytu uczennic w Francji był pan Dawid Chmielewski, na-
dzony przez pracowników firmy Vitalis. Mogliśmy tam miło spędzać uczyciel języka angielskiego. 
wieczory, wymieniać się spostrzeżeniami i doświadczeniem, grać w bi- Uczestnicy przez niespełna miesiąc doskonalili swoje umie-
lard czy X Box oraz przede wszystkim szaleć na parkiecie. Na terenie jętności z zakresu przygotowywania różnych potraw i obsługi konsu-
znajdowały się także boiska do siatkówki, piłki nożnej, a dodatkowo menta w trzech restauracjach w Le’Havre. Pracowały przez pięć dni
można było korzystać z dostępnych rowerów. Centrum Schkeuditz czę- w tygodniu, siedem godzin dziennie. Miały okazję poznać tajniki jednej 
sto wabiło nas swoją kręgielnią, w której świetnie się bawiliśmy. Lipsk z najlepszych kuchni w Europie, doskonalić swoje umiejętności zawo-
również stał przed nami otworem, więc dużo czasu spędziliśmy na po- dowe oraz językowe. Czas wolny spędzały podróżując po Normandii, 
znawaniu tego miasta. Wraz z innymi grupami wybraliśmy się nawet na poznając kulturę francuską i odpoczywając po ciężkim tygodniu pracy. 
zwiedzanie Lipska nocą, co było dla nas ekscytującym przeżyciem. Grupa odwiedziła przepiękne zakątki północnej Francji takie jak Etretat, 
Dwa weekendy spędziliśmy również na zwiedzaniu Drezna Fecamp, Honfleur oraz oczywiście Paryż. Wszystkie dziewczyny są bar-
i Berlina. Jesteśmy pod dużym wrażeniem tych miejsc. W każdym dzo zadowolone z możliwości odbywania praktyk zawodowych za gra-
z nich poświęciliśmy czas nie tylko na zwiedzanie typowych atrakcji tu- nica i są przekonane że taka praktyka, to świetna okazja do uatrakcyj-
rystycznych, ale też na odwiedzenie miejsc związanych z naszym nienia swojego CV i większe szanse na zatrudnienie w przyszłości.
przyszłym zawodem. Były to m.in. stary browar, starodawna ciast-
karnia, hotel Ritz-Carlton w Berlinie czy najpiękniejszy sklep mleczny 
świata w Dreźnie.

W ramach projekt

c.d.
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kresie obsługi maszyn rolniczych, w tym ciągnika, siewnika czy 
opryskiwacza.

W pierwszym tygodniu praktyki w ramach monitoringu 
ośrodek odwiedziła pani dyrektor ZSP w Sierakowicach Krystyna 
Formela. 

Każdy z uczestników praktyk otrzymał certyfikat świad-
czący o pozytywnym jej ukończeniu. 

W weekendy, które były wolne od zajęć uczniowie zwie-
dzili Nienburg i jego okolice. Zapoznali się z historią oraz zabytkami 
tego regionu. Podczas stażu opiekę nad uczniami pełnili: pani Alicja 
Kuchta (koordynatorka) oraz pan Witold Kotlenga.

W dniu 30 czerwca osiemnaście osób z Technikum kształ- Oprac. E.Telega i D.Chmielewski – nauczyciele ZSP
oraz  L.Driwa i D.Bobkowska z kl. III Ta, Foto: nadesłane cącego w zawodzie technik agrobiznesu wyjechało na dwuty-

godniową praktykę zawodową do Ośrodka Szkoleniowego DEULA 
Nienburg. Wyjazd ten został zrealizowany w ramach projektu unij-
nego pod nazwą Leonardo da Vinci pod tytułem „Gospodarstwo eko-
logiczne szansą dla uczniów na lepszą przyszłość”. Projekt miał  na 
celu przygotowanie uczniów w zakresie obsługi maszyn rolniczych, 
pielęgnacji i ochrony roślin, zachowania zasad BHP, a także dosko-
nalenia umiejętności wysiewu nasion różnymi metodami.

Uczniowie pracowali w kilkuosobowych grupach, co za-
owocowało  wzajemną integracją oraz przygotowaniem do rozwoju 
wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Uczestniczyli również
w wykładach, które były teoretycznym przygotowaniem do zajęć 
praktycznych. Uczestnicy mogli wykazać się umiejętnościami w za-
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Najważniejszym świętem obchodzonym w październiku 
we wszystkich szkołach jest Dzień Edukacji Narodowej, a ponieważ 
dzień ten przypada w niedzielę, szkoły będą świętować w piątek
12 października, lub w poniedziałek 15 października. Poza tym
w tym miesiącu wiele szkół podstawowych uroczyście przyjmuje do 
grona społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. A oto szcze-
góły:
Zespół Szkół w Gowidlinie
- w październiku odbędzie się dyktando kaszubskie;
- 16 października – Dzień Papieski – święto szkoły, ślubowanie
klas I.
Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej
- 15 października – uroczystości związane z Dniem Edukacji
Narodowej;
- 16 października – Dzień Papieski;
- 29 października – ślubowanie klas I.
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
- 13 października – ślubowanie klas pierwszych;
- pasowanie na świetliczaka.
Poza tym szkoła rozpoczyna akcje ekologiczne „Komputery za to-
nery”, „Coolschool” i „Nakręć się” polegające na zbiórce zużytych 
tonerów i tuszy do drukarek, niepotrzebnych telefonów komórko-
wych oraz plastikowych nakrętek. Szkoła przyłączyła się także do 
ogólnopolskiej zbiórki gier i zabawek.
Szkoła Podstawowa w Łyśniewie
- 12 października – ślubowanie klas I;
- 12 października – Dzień Nauczyciela;
- 16 października – Dzień Papieski.
Szkoła Podstawowa w Mojuszu
- 12 października – ślubowanie klas I;
- 15 października – Dzień Edukacji Narodowej.
Gimnazjum w Sierakowicach
- w październiku dla uczniów klas pierwszych zorganizowany zos-
tanie pokaz rycerski.

Kalendarz szkolnych uroczystości
– październik
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 1 séwnika 2012 roku
nieczasnô smierc zabrała

z régów naszégo partu
Kaszëbsko-Pomorsczégo Zrzeszeniô

s.p. Danuta Malinowską

Ostóniesz Drëchno
w naszi wdzaczny pamiacë!

Przédnictwo i Nôleżnicë partu ZKP
w Serakojcach

Kaszubski artysta Wojciech Beneda bar-
dzo rzadko wystawia swoje prace. Tym większa 
radość, że zdecydował się zaprezentować miesz-
kańcom naszej gminy cykl obrazów zatytu-
łowanych „Madonna Jeziorna”. Wystawę otwarto 
8 września w Drewnianym Zabytkowym Koś-
ciele, a prace będzie można oglądać do końca
września.

je obrazy mogłyby zaistnieć, przyglądam 
mu się. Sprawdzam, czy spełnia mnie tyl-
ko znane warunki i czasami daję się na-
mówić. 

Jedną z dziedzin artystycznej 
działalności Wojciecha Benedy są minia-
turowe obrazy – fraktale. Fraktal w zna-
czeniu potocznym oznacza obiekt samo-
podobny, czyli taki, którego części są po-
dobne do całości.  

Prace kaszubskiego artysty znaj-
dują się w prywatnych zbiorach w Polsce, 
Kanadzie, Izraelu i USA.

Wojciech Beneda komponuje
także muzykę instrumentalną. Inspiracją 
dla niego jest epoka średniowiecza. 

Sam artysta tak opowiada o sobie:
– Urodziłem się w Gdańsku w 1958 roku. Żyję Tekst i foto: AK
i pracuję na Kaszubach. Rzadko prezentuję swoje 
prace. Jak większość malarzy mam z nimi swo-
iste relacje. Inni jednak wystawiają, ja nie. Jestem 
intuicjonistą. Jeśli poczuję miejsce, w którym mo-

Madonna Jeziorna w obrazach Wojciecha Benedy

Goście zgromadzeni na wernisażu 

Wojciech Beneda o swoich pracach opowiadał z ambony

 Madonna Jeziorna
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W dniach 8-9 września na Jeziorze Kamienickim w Kamie-
nicy Królewskiej miały miejsce Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Ka-
szub 2012 w klasach OPTIMIST. Były to dwudniowe regaty, star-
towało 40 żeglarzy na 31 jachtach, odbyło się 6 wyścigów. W kolej-
nych dwu dniach regat pogoda dopisała, ale panowały skrajnie prze-
ciwne warunki wietrzne. W sobotę wiał bardzo silny wiatr o sile od 4 

do 6 stopni w skali Beauforta. Silny wiatr był przyczyną wielu wy-
wrotek, ale dobrze wyszkoleni żeglarze stawiali jachty i dalej konty-
nuowali regaty, tylko nielicznym motorówki asekurujące musiały
udzielić pomocy.

Natomiast w niedzielę na Jeziorze Kamienickim panowała 
kompletna „flauta”, wiatr od 0 do 1 w skali B. Pływanie na takiej flau-
cie i wygrywanie wyścigów jest równie trudne jak przy sztormie. Wy-
grali najlepsi, ci którzy równie dobrze radzili sobie w takich warun-
kach. W czasie zawodów sędziował Waldemar Piasecki.

Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Kaszub 2012

I. OPTIMIST Klasa VAURIEN
1. Damian Pestka (UKS WIKING Kamienica Królewska) 1. Igor Tarasiuk i Julita Lewna (UKS FLOREK Sierakowice)
2. Hubert Kuriańczyk (UKŻ LAMELKA Kartuzy) 2. Przemysław Okuniewski i Artur Pestka (UKS WIKING Ka-
3. Wiktor Maszota (UKS WIKING Kamienica Królewska) mienica Królewska)
4. Łukasz Lubotzki (UKS WIKING Kamienica Królewska) 3. Michał Szostek i Dariusz Dampc (UKS WIKING Kamienica
5. Jakub Kroll (UKŻ LAMELKA Kartuzy) Królewska)
6. Jakub Pawlikowski (UKŻ LAMELKA Kartuzy) 4. Michał Gosz i Klaudia Lejk (UKS WIKING Kamienica Królew-
7. Paweł Orytmann (UKŻ LAMELKA Kartuzy) ska)
8. Bartłomiej Mielewczyk (UKŻ LAMELKA Kartuzy)
9. Julia Miotk (UKS FLOREK Sierakowice) XIII regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Kamienickiego”
10. Michał Gosz (UKS WIKING Kamienica Królewska) Duża Wstęga (startowało 8 jachtów)
11. Zuzanna Czapiewska (UKS FLOREK Sierakowice) 1. Stanisław Sawko, Anna Piasecka i Agata Tarasiuk
12. Kacper Cieszyński (UKŻ LAMELKA Kartuzy) (UKS WIKING Kamienica Królewska)

2. Piotr Machel (UKS WIKING Kamienica Królewska)
II. OPTIMIST grupa „0” 3. Krzysztof Bigus, Dominik Krause i Robert Pranczk

1. Zuzanna Czapiewska (UKS FLOREK Sierakowice) (UKS WIKING Kamienica Królewska)
2. Weronika Pestka (UKS WIKING Kamienica Królewska) 4. Artur Ćwikliński i Dariusz Ćwikliński (KŻ Pruszcz Gdański)
3. Wiktor Drywa (UKŻ LAMELKA Kartuzy) 5. Igor Tarasiuk i Przemek Okuniewski (UKS FLOREK
4. Patrycja Lubotzka (UKS WIKING Kamienica Królewska) Sierakowice)
5. Bartłomiej Rusiecki (Akademia Żeglarstwa Stężyca) 6. Grzegorz Kruszewski (UKS FLOREK Sierakowice)
6. Michał Dampc (UKS WIKING Kamienica Królewska) 7. Piotr Kozakiewicz (LOK Lębork)
7. Franciszek Popowicz (UKŻ LAMELKA Kartuzy) 8. Michał Szostek i Dariusz Dampc (UKS FLOREK Sierakowice)
8. Julia Krause (UKS WIKING Kamienica Królewska) Mała Wstęga (startowało 21 jachtów)
9. Teofil Węzeł (UKŻ LAMELKA Kartuzy) 1. Dariusz Pestka (UKS WIKING Kamienica Królewska)

2. Wiktor Maszota (UKS WIKING Kamienica Królewska)
3. Hubert Kuriańczuk (UKŻ LAMELKA Kartuzy)

Wyścig o Błękitną Wstęgę

Start klasy OPTIMIST do kolejnego wyścigu  
Wyniki:

Lechosław Borkowski
Foto: nadesłane

Zdobywca Dużej Błękitnej Wstęgi



19

Konsultacje
dla przedsiębiorców 

Powiatowe Centrum Informacyjne
w Kartuzach serdecznie zaprasza przed-
siębiorców oraz osoby zamierzające otworzyć 
działalność gospodarczą na cykl bezpłatnych 
konsultacji poświęconych metodom finansowa-
nia działalności gospodarczej.

W trakcie konsultacji można uzyskać 
bezpłatne informacje na temat dotacyjnych i po-
zadotacyjnych metod finansowania dzia-
łalności gospodarczej. Uczestnicy zostaną wy-
posażeni w wiedzę o dotacyjnych programach re-
gionalnych i krajowych, samorządowych po-
życzkach ze środków unijnych, samorządowych 
poręczeniach kredytowych – również w ramach 
europejskiej inicjatywy JEREMIE.

Konsultacje odbywają się w każdy dru-
gi poniedziałek miesiąca, w godzinach od 12.00 
do 14.00 w Urzędzie Gminy w Sierakowicach. 
Terminy konsultacji na rok 2012: 8 października, 
12 listopada, 10 grudnia oraz codziennie od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
w Kartuzach przy ulicy Gdańskiej 32,
tel. 58 681 06 29, 609 813 182.

Zapraszamy na spotkanie
z Januszem Pawelczykiem

Ślady historii we wspomnieniach, starych fotografiach
i księgach metrykalnych 

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach ma za-
szczyt zaprosić Państwa  na spotkanie z prawnukiem Au-
gustyna Pawelczyka - Kaszubskiego Drzymality - panem Ja-
nuszem Pawelczykiem. Spotkanie będzie poświecone między 
innymi przedstawieniu historii zamieszkiwania Augustyna
Pawelczyka w latach 1901-1909 początkowo w dworku szla-
checkim Łaszewskich, dawnych właścicieli Sierakowic, a po-
tem w „wozie cygańskim” w Sierakowicach. Ktokolwiek
z Państwa posiadałby stare fotografie albo miał informacje na 
temat prawdopodobnej lokalizacji „Wozu Drzymały” lub sto-
doły Augustyna Pawelczyka w okolicy targowiska miej-
skiego lub cmentarza poewangelickiego, proszony jest o przy-
niesienie tych materiałów na spotkanie.

Na spotkaniu pan Janusz Pawelczyk, prezes Po-
morskiego Towarzystwa Genealogicznego, opowie również

o sposobach poszukiwań genealogicznych: od czego zacząć i gdzie szukać informacji na ten te-
mat. 

Spotkanie odbędzie w siedzibie sierakowickiego GOK-u 18 października o go-
dzinie 17.00.

Obóz sportowy F.C. Gowidlino w Warszawie

Młodzi piłkarze WKS „F.C. Gowidlino” podobnie jak w la- zeum Legii Warszawa z rekordzistą pod względem występów w Re-
tach poprzednich udali się na zgrupowanie sportowe. Tym razem prezentacji Polski - Michałem Żewłakowem, zwiedzić Stadion Na-
obóz został zorganizowany w Warszawie. Sześciodniowy pobyt rodowy w Warszawie, obejrzeć niezwykły film w Planetarium w Cen-
w stolicy przyniósł młodym gowidlińskim piłkarzom, jak i opie- trum Kopernika, a także lecieć balonem nad Warszawą na wysokości 
kunom niesamowite przeżycia i zapewne niezapomniane chwile. 150 m. W wolnych chwilach gowidlińscy piłkarze wraz z opiekunami 

Już w pierw- zwiedzali Warsza-
szym dniu wszyst- wę: Ogród Saski, Pa-
kich uczestników łac w Wilanowie,
spotkała duża nies- Grób  Nieznanego 
podzianka. 50 oso- Żołnierza, Krakow-
bowa grupa z Go- skie Przedmieście 
widlina dzięki up- czy Łazienki Kró-
rzejmości II trenera lewskie.
Legii Warszawa – W ostat-
Jacka Magiery miała nim dniu obozu spor-
możliwość obej- towego 2 zespoły FC 
rzenia meczu Legii Gowidlino zmierzy-
Warszawa z Bo- ły się w towarzys-
russią Dortmund, kich pojedynkach
a więc Mistrzem Nie- z drużynami War-
miec, w składzie któ- sovii  Warszawa,
r e g o  w y s t ą p i ł o  a więc byłym klu-
trzech reprezen- bem m.in. Roberta 
tantów Polski: Ro- Lewandowskiego. 
bert Lewandowski, M ł o d s z a  g r u p a  
Jakub Błaszczykow- WKS „F.C. Gowid-
ski i Łukasz Pisz- lino”- chłopcy z rocz-
czek. Obejrzenie na nika 2003 po bardzo 
żywo w akcji tak nie- e m o c j o n u j ą c y m
samowitej ekipy by- spotkaniu wygrała 
ło wielkim sporto- 6:5, natomiast grupa 
wym przeżyciem dla piłkarzy z rocznika 
całej grupy. Po me- 2001 niespodziewa-
czu szybko udaliśmy się pożegnać drużynę z Niemiec z Polakami nie łatwo pokonała Warsovię 9:3.
w składzie udającą się na lotnisko – warszawskie Okęcie. Ten obóz sportowy zapewne na długo pozostanie w pa-

W każdym dniu na piłkarzy czekało mnóstwo atrakcji. Po- mięci każdego uczestnika. 
za dwoma treningami dziennie na przepięknie położonym sztucznym 

Krzysztof Kolkeboisku przylegającym do Królewskich Łazienek, a także wieloma 
konkurencjami sportowymi, w których rywalizowali wszyscy 
uczestnicy młodzi sportowcy mieli okazję min. spotkać się w Mu-

FC Gowidlino przed Stadionem Narodowym
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obyczajowej, sensacyjnej i biograficznej. Mogę powiedzieć, że tak 
było prawie zawsze, ale nigdy nie było tylu książek. Stąd taki od-
czuwalny wzrost wypożyczeń w ostatnich latach.

Biblioteka ma bardzo szeroką ofertę skierowaną do na-
jmłodszych czytelników. Proszę opowiedzieć o tych działaniach.

           W okresie jesienno-zimowym, który sprzyja słucha-
niu bajek, organizujemy cykl „Spotkań z Bajką”, które mają już dz-
iesięcioletnią tradycję. Rozpoczynamy tradycyjnie czytaniem, które 
trwa około 30 minut, potem są pytania , rysowanie  i zabawy. W gro-
nie osób, które przygotowują takie spotkanie są czytelnicy zap-
rzyjaźnieni z biblioteką od lat. Są też dwie grupy teatralne z gimnaz-
jum w Sierakowicach. Archiwalne zdjęcia ze spotkań można oglądać 
w kronikach w bibliotece lub na naszej stronie www.bibliotekasi-
erakowice.pl. 

W 2010r. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa 
Komeńskiego skierowała do bibliotek ofertę działań w ramach pro-
jektu „Grupy Zabawowe – szansa rozwoju dzieci i aktywizację rod-
ziców”.  Od ubiegłego roku organizujemy raz w tygodniu zajęcia w 
takiej grupie. Uczestnikami są małe dzieci, 2, 3-latki i oczywiście ich 
rodzice. Naszym zadaniem jest przygotowanie tak zwanych kącików 
zabaw. Dzieci same wybierają te miejsca, w których chcą się bawić. 
Jest oczywiście kącik z książkami. Daje to nadzieję na to, że wy-
chowamy nowe pokolenie czytelników oswojonych z książką i bi-
blioteką od najwcześniejszych lat.

W listopadzie, z okazji Światowego Dnia Pluszowego Mi-
sia, odwiedzają nas przedszkolaki. Poznają bibliotekę, zaglądają na 
półki z bajkami i bawią się.

Media informują, że Polacy nie czytają książek. Jak to 
jest z czytelnictwem w naszej gminie? Czy sytuacja rzeczywiście 
przedstawia się tak dramatycznie?

W naszej bibliotece, filii i punktach łącznie w 2010 r. licz-
ba wypożyczeń na zewnątrz wynosiła 27 815 woluminów, w 2011 
już 31 315 woluminów, czyli o 3500 więcej. Pewnie zawsze tak nie 
będzie. W tych latach kupiłyśmy wyjątkowo dużo nowości wydawn-
iczych. 

A badania ogólnopolskie? Smutne, ale wiem, że gdyby ka-
żda biblioteka publiczna mogła wymienić sobie swój stary „zdezelo-
wany” księgozbiór na nowy, atrakcyjny, aktualny, taki jak np. w baj-
kowych wręcz bibliotekach skandynawskich, moglibyśmy dorównać 
czołówce. 

 Książki tradycyjne, papierowe są bardzo drogie. Może 
wydawcy, hurtownicy, dystrybutorzy itd., opamiętają się, kiedy mło-
dzi zaczną sobie radzić inaczej i wejdą w świat e-booków, audiob-
ooków i pewnie jeszcze nowszych form  zapisu treści.  Świat się zmi-
enia, książki też. 

Jest taki wiersz Wisławy Szymborskiej „Nieczytanie”, kró-
tki, nie zajmie dużo naszego drogiego czasu, warto przeczytać.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: Agnieszka Rybakowska-Król 
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Obóz sportowy KS Kamienica Zakopane – Wrocław – Warszawa

Podobnie jak w latach poprzednich tak i w wakacjach 2012 Turnieju Wrocław Polish Masters zorganizowanym na stadionie, na 
chłopcy występujący w KS Kamienica (rocznik 1997/98) udali się na którym nie tak dawno rozgrywane były mecze Euro 2012. Obejrzenie
10-dniowy obóz sportowy. Pierwsze dwa dni to pobyt w Zakopanem, w akcji na żywo Benfiki Lizbona czy drużyny PSV Eindhoven z Prze-
gdzie obok treningów główną atrakcją było zdobycie przez całą grupę mysławem Tytoniem w bramce było dla nas wszystkich niezapom-
jednego z wyższych szczytów w Polsce: Świnicy – 2301 m. Mająca nianym przeżyciem. Podobnie jak zwiedzanie Rynku we Wrocławiu

i najpiękniejszych miejsc tego miasta.
Ostatnim, a zarazem głównym etapem zgrupowania 

była Warszawa, gdzie piłkarze odbywając dwa treningi dziennie 
szlifowali formę przed trudnym sezonem 2012/2013. Trudnym
o tyle, że młodzi juniorzy z Kamienicy w tym sezonie rywalizują 
z piłkarzami o rok i dwa lata starszymi. W optymalnym przygo-
towaniu do sezonu miały też pomóc konkurencje sportowe, gdzie 
ważnym elementem była dobra zabawa. 

W każdym dniu w stolicy na piłkarzy czekało 
mnóstwo atrakcji. Młodzi sportowcy mieli okazję min. spotkać 
się z Edwardem Klejndinstem, trenerem Reprezentacji Olim-
pijskiej, a także asystentem trenerów reprezentacji Polski czy też 
z polskimi tenisistkami stołowymi, które przymierzały się do
występów na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, m.in. trzy-
krotną Mistrzynią Paraolimpijską Natalią Partyka czy też Li Qian 
- polską tenisistką stołową pochodzenia chińskiego, srebrną
i brązową medalistką mistrzostw Europy. W wolnych chwilach 
piłkarze z KS Kamienica z trenerem Krzysztofem Kolke i Karo-
lem Kostuch zwiedzili Stadion Narodowy w Warszawie,
Ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza, Krakowskie 
Przedmieście czy Łazienki Królewskie, a także obejrzeli 

kształt szerokiej piramidy skalnej Świnica jest pierwszym od zachodu fascynujący film w Planetarium w Centrum Kopernika. Wielkim wyda-
wybitnym szczytem Tatr Wysokich i kapitalnym punktem widokowym. rzeniem też było oglądanie na żywo meczu Legii Warszawa z Metalur-
Ponadto szlak na Świnicę jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turys- giem Lipawa w Lidze Europejskiej, w którym polski zespół zwyciężył
tycznie w całych Tatrach. Bardzo istotna była również w tym dniu prze- 5 : 1. Atmosferę panującą na trybunach zapewne każdy z nas na długo 
piękna pogoda. Dzięki temu każdy z piłkarzy i trenerów miał możliwość zapamięta, podobnie jak kolejny, niezwykle udany obóz sportowy.
podziwiania niezwykłych widoków.

Krzysztof KolkeBezpośrednio z Zakopanego grupa udała się do Wrocławia, 
gdzie kibicowaliśmy drużynom biorącym udział w Międzynarodowym 

Obóz sportowy KS Kamienica Zakopane – Wrocław – Warszawa

Juniorzy WKS „F.C. Gowidlino” – rocznik 1995/1996 już po szczyty jak: Rysy, Świnica, Kasprowy Wierch czy też Giewont. W dro-
raz szósty z rzędu udali się na zgrupowanie sportowe do Zakopanego. dze powrotnej grupa udała się do Wieliczki gdzie dzięki ogromnej ser-
Ośmiodniowy pobyt na południu Polski był po raz kolejny dobra okazją deczności pani przewodnik bardzo mile spędziła czas zwiedzając Ko-
do rozegrania meczy sparingowych z uznanymi klubami w Polsce. W po- palnię Soli.
przednich latach młodzi piłkarze WKS „F.C. Gowidlino” mieli okazję Ten obóz sportowy zapewne na długo pozostanie w pamięci 
do konfrontacji z takimi zespołami jak: Legia Warszawa, Polonia War- każdego uczestnika i tylko żal, że czas ten tak szybko minął. 
szawa, Warsovia Warszawa, Wisła Kraków, Cracovia Kraków, Ruch

Krzysztof KolkeChorzów, Korona Kielce czy Zawisza Bydgoszcz. Tym razem drużyna 
rozegrała trzy spotkania towarzyskie. Pierwsze odbyło się w Biał-
ce Tatrzańskiej z Agrykolą Warszawa. W pierwszej połowie kibice 
nie doczekali się bramek. Druga część spotkania to natomiast bar-
dzo dobra gra piłkarzy FC Gowidlino i w efekcie zwycięstwo 5:1. 
Jeszcze efektowniejszą wygraną odnotowali gowidlińscy juniorzy 
z miejscową drużyną KS Zakopane, gładko pokonując rywala
10:1. Ostatni sparing odbył się w Krakowie, gdzie bardzo wysoko 
poprzeczkę zawiesiła nam drużyna Garbarni Kraków. Mecz miał 
bardzo wyrównany przebieg, jednak to gospodarze prowadzili 3:0. 
W ostatnich 15 minutach natomiast na boisku dominowała go-
widlińska jedenastka, która po bardzo ambitnej grze zdołała zdo-
być 2 bramki, w efekcie przegrywając w całym spotkaniu 2:3.

W każdym dniu na uczestników czekało mnóstwo 
atrakcji. Poza treningami na przepięknie położonym Orliku
w Kościelisku, w tle z Panoramą Tatr, a także niezliczoną ilością 
konkurencji sportowych, gdzie rywalizowali wszyscy uczestnicy 
była okazja do rekreacyjnej wycieczki do Doliny Kościeliskiej, 
gdzie m.in. wszyscy udali się do Jaskini Mroźnej, a także do wizyty 
na basenie w Termach w Bukowinie. Na długo w pamięci 
pozostaną też pojedynki piłkarzy z opiekunami i rodzicami na
Paintballu w Zakopanem.

We wcześniejszych latach w trakcie obozów sportowych 
WKS „F.C. Gowidlino” uczestnicy zdobywali już min. takie 

KS Kamienica po meczu Legia W.-Metalurgs Lipawa

FC Gowidlino przed treningiem
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Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska

Już po raz trzeci ruszył ogólnopolski Turnieju Orlika o Puchar Pierwszego dnia rywalizowali chłopcy młodsi. Do zawodów przystąpili 
Premiera Donalda Tuska. W gminie Sierakowice na kompleksach spor- zawodnicy z ZS Kamienica Królewska, „Małej Szkoły” w Szopie oraz SP 
towych „Moje Boisko Orlik 2012” eliminacje gminne rozpoczęły się Sierakowice. Tak jak się spodziewano wygrał faworyt tego turnieju 
w poniedziałek 10 września i trwały do niedzieli (16.09). Na każdym z Szkoła Podstawowa w Sierakowicach. Ostatniego dnia rywalizacji zespo-
Orlików (Sierakowice, Kamienica Królewska, Gowidlino) rozegrano tur- łów piłkarskich, złożonych z uczniów szkół przystąpili chłopacy z rocz-
nieje w różnych kategoriach wiekowych. nika 1999-2000. Takich emocji chyba nikt się nie spodziewał. O pierwsze 

miejsce mecz rozegrali zawodnicy z ZS Kamienica Kró-
lewska oraz Gimnazjum w Szopie. Końcowy wynik 
pomiędzy tymi zespołami był bezbramkowy. Drużyny te 
miały taki sam bilans bramkowy, więc zgodnie z regu-
laminem rozegrano konkurs rzutów karnych. Roz-
strzygnięcie nastąpiło dopiero po 9 kolejce, a ze zwy-
cięstwa cieszyła się drużyna z Kamienicy Królewskiej.
Z trzech edycji Turnieju Orlika o Puchar Premiera Do-
nalda Tuska, które rozegrano od 2010 r., był to najbar-
dziej emocjonujący mecz. 

Ostatnie eliminacje gminne rozegrano w nie-
dzielę 16 września na Orliku w Sierakowicach - „Turniej 
Dzikich Drużyn”. W kategorii chłopców starszych oraz 
młodszych zwyciężyły zespoły z Sierakowic. Drugie 
miejsce przypadło zawodnikom z Szopy.

Cały tydzień spędzony na naszych Gminnych 
Orlikach przyniósł sporą dawkę sportowej rywalizacji 
oraz emocji podczas III już Turnieju Orlika o Puchar Pre-
miera Donalda Tuska. Jedynie żal jest, że pomimo atrak-

Jak pierwsze rywalizację piłkarską na Orliku w Sierakowicach cyjnych nagród dla dzieci a także możliwości sportowej rywalizacji na tak 
rozpoczęły dziewczęta. Najlepszą żeńską drużyną w gminie Sierakowice okazałych obiektach, frekwencja nie dopisała.
z rocznika 1999-2000 okazały się podopieczne Artura Formeli z Zespołu Podczas każdego z turniejów zawodnicy otrzymali pamiąt-
Szkół w Tuchlinie. kowe puchary, medale oraz dodatkowo uczestnicy niedzielnych zmagań -

Kolejna dwa dni zmagań nastąpiły na Orliku w Gowidlinie. - słodki poczęstunek. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Wój-
W kategorii chłopców młodszych (2001-2002), drużyna ze Szkoły Pod- ta Gminy Sierakowice. Uczestnicy dostali także pamiątkowe koszulki 
stawowej w Łyśniewie rozegrała z drużyną Gowidlina emocjonujący oraz dyplomy od głównego organizatora turnieju. 
mecz o I miejsce, lecz w samej końcówce lepsi okazali się chłopacy z Go- Drużyny dziewcząt z Tuchlina oraz chłopców z SP Sierakowice 
widlina. W kategorii chłopców starszych (1999-2000) najlepsza również przebrnęły przez pierwszy etap eliminacji powiatowych i awansowali do
okazała się drużyna gospodarzy.  kolejnego etapu wojewódzkiego. Drużynom życzę powodzenia!

Następne zmagania nastąpiły w Kamienicy Królewskiej. 

Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego

Na Orliku w Sierakowicach 23 września rozegrano I Ama-
torski Turniej Tenisa Ziemnego. Mi-
mo  niesprzyjających warunków,
udało się rozegrać zawody.

W kategorii OPEN naj-
lepszy okazał się Michał Woźniak,
który w finale pokonał swojego ry-
wala Marcina Wencel. Pojedynek był 
jednym z ciekawszych spotkań
i przyniósł wiele ciekawych wymian. 
Trzecie miejsce zajął Kuchta Maciej.

W kategorii do lat osiem-
nastu najlepszy okazał się Bartosz 
Wójcik, drugie miejsce zajął Szy-
mon Subkowski. Zawodnicy Ci ry-
walizowali również w kategorii 
OPEN. Bartosz Wójcik jako jedyny Tenisiści otrzymali pamiątkowe puchary ufundowane przez 
pokonał w meczu grupowym Wójta Gminy Sierakowice. Dla uczestników przygotowano również 
zwycięzcę turnieju Michała Woź- ciepłe napoje i słodki poczęstunek.

Marcin Rompaniaka.
Michał Woźniak,

zwycięzca turnieju w kategorii OPEN 

 Najlepsza drużyna dziewcząt - ZS Tuchlino

Uczestnicy turnieju z nagrodami 

Uczestnicy zmagań w Kamienicy Królewskiej - grupa młodsza

Marcin Rompa
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Urząd Gminy w Sierakowicach organizuje w dniach: 10, 11 i 12 października 2012 r. 

zbiórkę zużytych sprzętów wielkogabarytowych i urządzeń elektrycznych z terenu 

naszej gminy według następującego harmonogramu:

Na terenie Sierakowic odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji.
00

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 7  w dniu zbiórki.

W sołectwach osoby mające tego typu odpady powinny zgromadzić je

w miejscu wyznaczonym przez sołtysa, na dzień przed zbiórką.

Zbiórka dotyczy niepotrzebnych i zniszczonych rzeczy wielkogabarytowych 

np.: opony, telewizory, komputery, monitory, lodówki, drobny sprzęt 

elektryczny, wanny, pralki, kuchenki, zlewy, fotele, meble, wiadra, itp.

Wystawka nie dotyczy bieżących  śmieci domowych i gruzu. Wystawione 

przedmioty zostaną zabrane przez firmę wywozową, na koszt Gminy.
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Ogłoszenia drobne

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

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

Różne: Skupuję stare auta
krajowe i zagraniczne do 1000 zł,
kom. 603 748 535

Skup jabłek przemysłowych (spady) i czarnego bzu,
Sierakowice ul. Źródlana 4;
tel. 602 440 216, (58) 681 93 94

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 

Urząd Gminy w Sierakowicach wspólnie z Zakładem 
Recyklingu PESTAR ze Starogardu Gdańskiego organizują 
bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

w dniach:

15 października,
19 listopada,
17 grudnia

 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)

Miejsce: 
- Sierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem 
Gminy i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych) w godz. 9.00 – 
10.30;
- Sierakowice, Os. Wichrowe Wzgórze (parking przy sklepie)
w godz. 10.45 – 12.00;
- co miesiąc jedno z sołectw w godz. 12.45 – 14.00.

Elektroodpady należy składać wyłącznie w wyznaczonych 
godzinach i miejscach. W przypadku osób starszych możliwy 
odbiór z posesji po uprzednim poinformowaniu kierowcy pod 
nr tel. 606 611 721 lub 664 178 812.

UWAGA! Jeśli znajdziesz ten znak na 
urządzeniach elektornicznych to znaczy, że nie 
wolno ich wyrzucać do kosza

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

Sprzedam jaja kur zielononóżek 0,80 zł/szt.,
okolice Sierakowic, tel. 798 546 970

2Sprzedam działkę w Paczewie o powierzchni 1600 m
z pozwoleniem na budowę, media przy działce,
tel. 608 587 940

Sprzedam mieszankę zbożowa (owies, jęczmień,
pszenica) 1 tona, cena 650 zł; tel. 781 199 340



Informacja

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 
R o z w i ą z y w a n i a  P ro b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach
Siedziba:
Urząd Gminy Sierakowice,
ul. Lęborska 30,
83-340 Sierakowice
Przewodnicząca Komisji – Maria 
Karolak,
Urząd Gminy pokój 316, 
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 
R o z w i ą z y w a n i a  P ro b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1,
83-340 Sierakowice
tel. 58 684 77 57
Czynny: we wtorki i czwartki
w godz. 8.30 – 14.00
i w piątki w godz. 16.00 – 18.00

Grupa wsparcia dla współ-
uzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1,
83-340 Sierakowice
tel. 58 684 77 57
spotkania w czwartki
w godz. 8.30 – 12.00

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

Porady prawne
Porad z zakresu prawa rodzinnego 
u d z i e l a  b e z p ł a t n i e  m e c e n a s  
KATARZYNA KURKIEWICZ
w każdy ostatni piątek miesiąca
od godziny 16:00 do 18:00
w Domu Katolickim
przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1
w Sierakowicach:

28 września
26 października
30 listopada
21 grudnia*

*w grudniu wyjątkowo dyżuru nie 
będzie w ostatni piątek miesiąca

Mediacje rodzinne  prowadzi 
mecenas KATARZYNA KUR-
KIEWICZ w każdy ostatni piątek 
miesiąca od godziny 18.00 oraz po 
telefonicznym uzgodnieniu
(tel. 58 681 95 41).


