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Ilu nas jest?

Jak co roku, na łamach „Wiadomości Sierakowickich”, publikujemy dane sta- sowy – 18.504. W samych Sierakowicach w ubiegłym
tystyczne obrazujące kształtowanie się liczby mieszkańców naszej gminy. W tabeli roku mieszkały 6.942 osoby, w tym 6.833 zameldowa-
szczegółowo podajemy  jak w ciągu ostatnich lat zmieniały się te liczby, ile dzieci na- nych na pobyt stały. 
rodziło się (z podziałem na płeć), a ilu mieszkańców zmarło. Najliczniej zamieszkana ulica w Sierakowi-

Gmina Sierakowice od wielu lat charakteryzuje się dodatnim przyrostem na- cach to ulica Mirachowska, zameldowanych jest tu 487 
turalnym, czyli różnicą pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Nie inaczej osób. Kolejne (większe) miejscowości według liczby 
było w 2012 roku, kiedy to urodziło się 341 dzieci (193 chłopców i 148 dziewczynek), mieszkańców to: Gowidlino – 1.501 mieszkańców
a liczba zgonów wyniosła 115. Wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł 12,2 promila.   (osoby zameldowane na pobyt stały), Kamienica Kró-

Wśród najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom w minionym lewska – 924, Puzdrowo – 788, Tuchlino – 632, Łyś-
roku były: Julia (9), Amelia (7), Paulina (7), Zofia (7), Maja (6), Zuzanna (6), Kornelia niewo Sierakowickie – 590, Załakowo – 510, Mojusz – 
(5), Wiktoria (5), Agata (5) i Alicja (5). Dla chłopców rodzice najczęściej wybierali imię 498 i Paczewo – 438. Najmniej zaludnioną osadą jest 
Filip (11) i Jan (9), a także Kacper (8), Mateusz (7), Stanisław (6), Antoni (6), Maksy- Kukówka będąca częścią wsi Kamienicki Młyn – mie-
milian (6), Michał (6), Franciszek (5), Hubert (5), Paweł (5). Natomiast imiona najbar- szkają tu zaledwie 3 osoby.
dziej nietypowe to: Eliana, Inez, Liwia, Naila, Nikolas, Alan i Kajetan.  

Liczba mieszkańców gminy Sierakowice pod koniec 2012 roku wyniosła
18.266 osób zameldowanych na pobyt stały, a łącznie z zameldowanymi na pobyt cza-

c.d.

Rok Liczba 
mieszkańców gminy
(zmeldowanych na 
pobyt stały)

Urodzenia 
razem

Urodzenia - 
chłopcy

Urodzenia - 
dziewczynki

Zgony

1990 13 431 361 177 184 95

1991 13 745 337 178 159 90

1992 13 873 344 182 162 102

1993 14 487 351 160 191 100

1994 14 954 332 147 175 103

1995 15 070 322 150 172 111

1996 15 186 325 171 154 90

1997 15 393 282 136 146 100

1998 15 595 288 139 149 92

1999 15 769 270 122 148 109

2000 15 915 260 121 139 94

2001 16 100 274 150 124 101

2002 16 210 280 143 137 92

2003 16 369 240 140 100 101

2004 16 557 249 141 108 93

2005 16 717 271 135 136 96

2006 16 883 277 150 127 107

2007 17 154 306 163 143 91

2008 17 333 307 166 141 111

2009 17 586 316 164 152 97

2010 17 835 364 188 176 108

2011 18 004 313 159 154 92

2012 18 266 341 193 148 115

Gmina Sierakowice, podobnie jak większość 
gmin powiatu kartuskiego, wstrzymała się z podjęciem 
uchwał określających stawkę oraz metodę naliczania
opłat za odpady do czasu wejścia w życie nowych prze-
pisów. Termin podjęcia stosownych uchwał minął
31 grudnia 2012 r., ale ostatecznie został przesunięty ze 
względu na nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

W grudniu senatorowie zdecydowali, że zgło-
szą do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Projekt przewiduje 
m.in. inny sposób naliczania opłat za śmieci. Do tej pory 
gminy miały do wyboru cztery warianty: od liczby osób, 
od ilości zużytej wody, od powierzchni lokalu lub jedna 
stawka od gospodarstwa domowego. Proponowane me-
tody wzbudzały wiele kontrowersji, a mieszkańcy oba-
wiali się drastycznych podwyżek opłat za wywóz śmieci. 
Sami samorządowcy wielokrotnie podkreślali, że ustawa 
nie daje możliwości sprawiedliwego dla wszystkich
mieszkańców wyboru metody naliczania opłaty za śmie-
ci. Nowelizacja ustawy ma umożliwić gminom miesza-
nie różnych metod, z korzyścią dla mieszkańców. 

Sejm miał przyjąć senacki projekt nowelizacji 
ustawy 4 stycznia br., ale do głosowania nie doszło. Pro-
jekt ma został przegłosowany dopiero na kolejnym po-
siedzeniu w dniu 25 stycznia. Teraz ustawa trafi do Se-
natu.

AK

Zamieszanie wokół ustawy
o śmieciach

Jackowi Myszk
so³tysowi so³ectwa 

Tuchlino
szczere wyrazy wspó³czucia 

z powodu œmierci 
Matki
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Od nowego roku weszły w życie zmiany dotyczące wypła- Otrzymywać go będą również inne osoby, na których ciąży obowiązek 
cania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – tak zwa- alimentacyjny i które zrezygnują z pracy w związku z koniecznością 
nego becikowego, a także świadczenia pielęgnacyjnego. sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się 

Nowe przepisy ograniczają krąg osób, którym od 1 stycznia orzeczeniem o niepełnosprawności. Zasiłek będzie uzależniony od 
2013 r. przysługuje becikowe. Będzie ono przyznawane jedynie rodzi- kryterium dochodowego. Ma przysługiwać, gdy łączny dochód dwóch 
nom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie będzie przekraczać rodzin - rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 
kwoty 1 922 zł. W przypadku dzieci urodzonych przed dniem wejścia wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 
w życie ustawy, becikowe przyznawane będzie na podstawie przepisów obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących 
dotychczasowych, tj. bez kryterium dochodowego (do 31 grudnia 2012 świadczenia rodzinne (obecnie dla rodzin z dzieckiem niepełno-
r. becikowe przysługiwało matce, ojcu lub opiekunowi dziecka sprawnym wynosi ono 623 zł).
niezależnie od wysokości dochodów). Osoby sprawujące opiekę nie będą miały prawa do specjal-

Aby ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia nego zasiłku opiekuńczego, między innymi wtedy, gdy mają już usta-
się dziecka, należy dostarczyć odpis skróconego aktu urodzenia dziec- lone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku 
ka, zaświadczenie od lekarza lub położnej, potwierdzające fakt pozos- stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub 
tawania kobiety pod opieką lekarza ginekologa najpóźniej od 10 tygod- świadczenia przedemerytalnego, a także zasiłku pielęgnacyjnego i spec-
nia ciąży oraz dowody osobiste rodziców.Poza dokumentami, które jalnego zasiłku opiekuńczego. Nie będą mogli go otrzymać także rol-
obowiązywały do tej pory należy przedłożyć też dokumenty potwier- nicy ubezpieczeni w KRUS, jak i osoby o znacznym stopniu niepeł-
dzające dochody rodziny, a więc zaświadczenie z Urzędu Skarbowego nosprawności oraz podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emery-
o uzyskanych dochodach lub oświadczenia napisane pod groźbą talnym i rentowym z innych tytułów. 
odpowiedzialności karnej. Pisemny wniosek o becikowe składa się Ustawa przewiduje, że osoby otrzymujące świadczenie pie-
w urzędzie gminy w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. lęgnacyjne na dotychczasowych zasadach  zachowają prawo do niego 

Przy okazji należy dodać, że od 1 listopada 2012 r. zasiłek ro- przez sześć miesięcy (od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) i będą 
dzinny wynosi 77 zł na dziecko do 5 lat (wcześniej wynosił 68 zł), 106 zł otrzymywać je w wysokości 520 zł. Oznacza to, że osoby, które mają 
na dziecko w wieku 6-18 lat (wcześniej 91 zł) i 115 zł na dziecko w wie- ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, nawet jeżeli jest to na 
ku 19-24 lat (wcześniej 98 zł). Kryteria dochodowe uprawniające do czas nieokreślony, będą je otrzymywały  jedynie do końca czerwca tego 
świadczeń rodzinnych mają docelowo wynieść 574 zł na osobę i 664 zł roku. Od 1 lipca 2013r. żadna z tych decyzji nie będzie obowiązywała,
na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (obecnie 504 zł a wszystkie te osoby będą musiały na nowo składać wnioski o przyzna-
i 583 zł). Dochodzenie do tego poziomu następuje w dwóch etapach: nie świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opie-
od 1 listopada 2012 r. jest to - odpowiednio 539 zł i 623 zł, a od 1 listo- kuńczego. 
pada 2014 r. kwoty te wzrosną do 574 zł i 664 zł. Do końca lutego każda osoba, której to dotyczy otrzyma

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o świadczeniach z Działu Świadczeń Rodzinnych listowną informację, że decyzja, którą 
rodzinnych wprowadziła nowe zasady przyznawania świadczenia pie- na dzień dzisiejszy posiada, z mocy ustawy ważna jest jedynie do 30 
lęgnacyjnego w kwocie 620 zł tylko dla rodziców i najbliższych krew- czerwca 2013 roku. W piśmie zawarta będzie też informacja dotycząca 
nych dzieci niepełnosprawnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego tego, jakie warunki należy spełniać, aby ubiegać się o świadczenia 
w kwocie 520 zł (uzależnionego od dochodu rodziny). pielęgnacyjne lub o specjalny zasiłek opiekuńczy.  

Zaproponowana przez rząd Ustawa ma zracjonalizować za-
D. Neumannsady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych i dostosować je do 

możliwości finansowych państwa.
Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 

początku 2010 r. liczba osób ubiegających się o świadczenie pie-
lęgnacyjne gwałtownie wzrosła z uwagi na zniesienie kryterium do-
chodowego warunkującego jego przyznanie. W 2011 r. liczba osób 
uprawnionych zwiększyła się dwukrotnie.

Ze statystyk wynika, iż wśród osób, które uzyskały prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego, aż 83 proc. stanowią osoby inne niż ro-
dzice niepełnosprawnych dzieci, do których początkowo kierowana 
była ta pomoc. Zdaniem autorów ustawy znaczna część osób pobie-
rających zasiłek nadużywa pomocy finansowej ze strony państwa, 
zauważalna jest tendencja do wyszukiwania niepełnosprawnych człon-
ków  przez osoby nieaktywne zawodowo, by uzyskać świad-
czenie bez faktycznego sprawowania opieki. 

W myśl nowych przepisów prawo do świadczenia pielęg-
nacyjnego będą mieć rodzice dzieci wymagających stałej opieki z tytułu 
niepełnosprawności. Zasiłek w wysokości 620 zł, z opłacanymi przez 
budżet państwa składkami na  społeczne i zdrowotne, 
będą otrzymywać co miesiąc, niezależnie od dochodu na osobę w ro-
dzinie. Prawo do tego świadczenia będą miały także inne osoby niż ro-
dzice, na przykład dziadkowie, brat lub siostra, czyli osoby zobo-
wiązane do alimentacji, jednak pod warunkiem, że rodzice dziecka albo 
sami są niepełnosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich.

Od 1 stycznia do systemu świadczeń rodzinnych wprowa-
dzono nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy. Będzie on 
wynosił 520 zł miesięcznie. Przysługiwać będzie wtedy, gdy niepeł-
nosprawność została stwierdzona czy nabyta po 18. roku życia lub 
związana jest np. z wiekiem osoby, nad którą trzeba sprawować opiekę. 
Zasiłek opiekuńczy przyznawany będzie rodzicom, ale tylko w przy-
padku, kiedy jedno z nich zrezygnuje z pracy zawodowej. Nie będzie 
przysługiwał rodzicowi, który nigdy pracy nie podejmował. 

rodziny

ubezpieczenia

Zmiany w becikowym i świadczeniach pielęgnacyjnych



4

Nagrody Haliny Ewy Buchacz
dla uczniów najlepszych z języka kaszubskiego

Do grona laureatów na-
grody ufundowanej przez Halinę 
Ewę Buchacz dołączyło troje ko-
lejnych. Najlepszymi uczennicami 
z języka kaszubskiego w roku 
szkolnym 2011/2012 zostały:
Marta Reclaf – absolwentka 
Szkoły Podstawowej w Puzdro-
wie, Edyta Wenta – absolwentka 
Szkoły Podstawowej w Gowid-
linie i Weronika Damps – absol-
wentka Gimnazjum w Sierakowi-
cach. Wyróżnienia zostały wrę-
czone 28 grudnia 2012 r. podczas 
sesji Rady Gminy, w obecności
władz samorządowych, rodziców, 
nauczycieli i dyrektorów szkół. 

Nagrody pieniężne zos-
tały wręczone przez Halinę Ewę 
Buchacz po raz szósty. Co roku
otrzymują je absolwenci szkół
podstawowych i gimnazjów, któ-
rzy osiągnęli wysokie wyniki
w nauce języka kaszubskiego i od-
nieśli sukcesy w konkursach zwią-
zanych z językiem kaszubskim.
W ciągu sześciu lat już szesnastu 
uczniów zostało nagrodzonych 
przez panią Buchacz.  

szubsku, a najlepszymi nauczycielami są, oprócz rodziców, przede – Dobrze się stało, że sprawy związane z nauką języka ka-
wszystkim dziadkowie. szubskiego są postrzegane przez osoby spoza samorządu. Nagroda 

Fundatorka nagrody, Halina Ewa Buchacz, podkreśla,ufundowana przez panią Halinę Buchacz za najlepsze wyniki w nau-
że jest Kaszubką z krwi i kości. Nie ukrywa swego przywiązania doce języka kaszubskiego to bez wątpienia bardzo dobra inicjatywa
rodzinnej ziemi i języka: – Staram się promować kulturę i język ka-podtrzymująca ducha kaszubskości w naszej gminie. Zależy nam
szubski. Sierakowice są znane w Polsce jako jedna z najlepszychwszystkim, żeby młodzież kończąca szkołę podstawową czy gimnaz-
gmin, ale również jako gmina kaszubska. Ciepło robi mi się na sercu, jum przenosiła język kaszubski do innych szkół, a przede wszystkim 
kiedy o niej mówią, a ja też ją promuję. Chciałabym, aby dzieci i mło-w swoje życie. Ten język jest u nas językiem żywym, a to działanie
dzież uczące się języka kaszubskiego w szkołach były docenianepowoduje, że młodzież, która ma tyle zachęt ze strony współczesnego 
i jest mi niezmiernie miło, że co roku mogę wręczyć najlepszymświata, jednak jest wierna językowi kaszubskiemu, z czego bardzo się 
absolwentom nagrody – dodała Halina Buchacz. cieszymy – powiedział wójt Tadeusz Kobiela i dodał, że należy do-

Wdzięczne absolwentki obdarowały fundatorkę bukietem cenić zaangażowanie i pracę nauczycieli rozbudzających miłość do 
czerwonych róż. kaszubszczyzny. Wójt stwierdził także, że nie byłoby sukcesów

AK, Foto: AKuczennic, gdyby w ich rodzinnych domach nie rozmawiało się po ka-

Laureatki z Tadeuszem Kobielą - wójtem gminy Sierakowice, Haliną Ewą Buchacz - fundatorką nagród,
dyrektorami szkół, nauczycielami oraz rodzicami

01 (270) styczeń 2013
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Wojewódzki finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
Michał Smentoch zwycięzcą 

Rolniczego w Gdańsku. Test pozwolił na wyłonienie sześciu najlep-
szych zawodników. Uzyskali oni status finalistów i przeszli do drugiej 
części rozgrywki. Ta część finału wojewódzkiego odbyła się w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Wybrana szóstka 
odpowiadała przed komisją konkursową na cztery pytania. Komisja 
konkursowa, składająca się pracowników Pomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedsta-
wicielki Banku BGŻ, wyłoniła zdecydowanego zwycięzcę Woje-
wódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, którym został 
Michał Smentoch. 

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych jest przed-
sięwzięciem, którego pomysłodawcą i głównym inicjatorem był Za-
rząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Od wielu lat cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi związanych z rol-
nictwem. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wie-

W poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowickich” in- dzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Olimpiada ma na 
formowaliśmy o zwycięstwie rolników z naszej gminy na powiato-

celu m.in.: rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych produ-
wych eliminacjach Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Michał 

centów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawo-
Smentoch ze Starej Huty zajął pierwsze, a Edmund Witt z Tuchlina dowego, wymianę doświadczeń i przekazywanie dobrych prak-
czwarte miejsce. Okazuje się, że to nie koniec sukcesów. Niezmiernie tyk, popularyzację osiągnięć w rolnictwie, no i oczywiście zdrową 
miło nam poinformować, że w wojewódzkim finale Olimpiady zwy- rywalizację podczas jej trwania. Mogą brać w niej udział młodzi pro-
ciężył Michał Smentoch, który w marcu będzie reprezentował woje- ducenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący
wództwo pomorskie w finale krajowym w Świętokrzyskim Ośrodku w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników mieści się
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. w przedziale 17-40 lat. W celu wyłonienia najlepszego z najlepszych 

Do etapu wojewódzkiego, który odbył się 14 grudnia 2012 r., Olimpiada przebiega w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim
zakwalifikowało się 78 uczestników. Finał wojewódzki składał się i krajowym.
z dwóch części. Pierwsza część, w której uczestnicy pisali test składa- Oprac. AK
jący się z 50 pytań, miała miejsce w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Foto: PODR w Gdańsku

 Michał Smentoch i W. Olszewski – dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych

W dniach od 13 do 15 lutego 2013 r., w godzinach 8:00 - 20:00,
w granicach administracyjnych Gminy Sierakowice będzie przeprowadzona 
akcja wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów.

Akcję przeprowadzi schronisko dla Bezdomnych Zwierząt AZYL
w Kościerzynie. Wyłapane psy przewiezione zostaną do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt AZYL w Kościerzynie, ul. Przemysłowa,
tel: 604 229 927.

Przypomina się, że zabronione jest puszczanie psów bez możliwości ich 
kontroli.

W przypadku zabezpieczenia psa w schronisku dla zwierząt właściciel 
ponosi odpowiedzialność z art. 77 kodeksu wykroczeń.

Osoby do kontaktu: Kierownik Referatu Rolnictwa - Marian Regliński, 
tel. 58 681 95 30.

Akcja ma na celu polepszenie stanu sanitarnego i czystości gminy oraz 
wyeliminowania niebezpieczeństwa przenoszenia chorób zakaźnych, a także 
zagrożenia ze strony psów.

Wójt Gminy Sierakowice

Ogłoszenie

Urząd Gminy Sierakowice przypomina,  że zgodnie z obowią-
zującymi przepisami właściciele psów mają m.in. następujące obowiązki:
1. Za psa, jego zachowanie i wywołane szkody odpowiada wyłącznie właściciel.
2. Niedozwolone jest swobodne wypuszczanie psów bez nadzoru poza obręb 
własnej posesji, mieszkania i działki.
3. Posiadacz psa zobowiązany jest do dbałości o to, aby jego zwierzę nie 
zakłóciło spokoju i bezpieczeństwa innym mieszkańcom. Osoba 
wyprowadzająca psa zobowiązana jest do natychmiastowego usuwania 
nieczystości pozostawionych przez zwierzę w miejscach publicznych. 
4.Wyprowadzanie psów w miejscach publicznych dozwolone jest tylko na 
smyczy, a obronnych w kagańcu.
5.Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej 
niż 12 godzin w ciągu doby. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
6.Zabrania się wyprowadzania psów na tereny służące dziecom do zabaw 
(piaskownice, boiska, itp.).

Uwaga!
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Punkt Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego w Sierakowicach
W Sierakowicach, podobnie jak w pozostałych 

gminach powiatu kartuskiego, od maja 2011 roku działa 
Punkt Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego. Punkty dos-
konale spełniają swoją rolę, a ilość różnego rodzaju porad
i informacji udzielonych mieszkańcom powiatu dobitnie
świadczy, że ich utworzenie było rzeczywiście potrzebne. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że porady udzielane w placów-
kach są bezpłatne.  

Sierakowicki Punkt mieści się w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Dyżury w każdą środę, w godzinach 
od 14.00 do 18.00, pełni Jacek Fopke, doradca obywatelski. 
Jacek Fopke jest z wykształcenia administratywistą, ma
doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych
i niepublicznych instytucjach rynku pracy. Zawodowo
współzarządza firmą szkoleniową. Działa społecznie
w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim i prowadzi lokalny
komitet mieszkańców. Ukończył także studia podyplo-
mowe z pedagogiki, zamówień publicznych oraz z zarzą-
dzania i przedsiębiorczości. 

Doradcy udzielający porad w Punktach wzięli
udział w szkoleniach merytorycznych  dotyczących ogól-
nych wiadomości z zakresu świadczeń socjalnych, pomocy 
społecznej, zatrudnienia, spraw konsumenckich, miesz-
kaniowych, rodzinnych, itp. 

Zakres porad obywatelskich, prawnych i infor-
macji udzielanych w Punktach obejmuje porady w zakresie 
spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, 
ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, 
praw obywatelskich, spadkowych, konsumenckich, prawa 
własności. Poza tym zainteresowani mieszkańcy mogą 
uzyskać tu poradę prawną w zakresie prawa cywilnego, 
administracyjnego, karnego, pracy, prawa ubezpieczeń z nami, czyli doradcami obywatelskimi. My przede wszystkim służymy informacją 
społecznych i pomocy społecznej, prawa spółdzielczego, prawno-obywatelską. Natomiast jeżeli sprawa jest bardziej złożona, to umawiamy 
gospodarczego publicznego i prywatnego, konsu- na porady stricte prawne z mecenasami, którzy także w ramach projektu udzielają
menckiego, przepisów dotyczących osób bezrobotnych, porad. 
niepełnosprawnych oraz uzależnionych. Nie zawsze porady udzielane przez doradców dotyczą zagadnień praw-

– Udzielam porad zarówno w Sierakowicach, jak nych. – Czasami są to wręcz psychologiczne porady – opowiada Jacek Fopke.
i w Żukowie, więc mam możliwość porównania rodzaju po- – Często ludzie potrzebują także informacji, gdzie się udać po konkretną pomoc. In-
rad udzielanych w obu gminach – mówi Jacek Fopke. – Je- formujemy więc o wsparciu, które oferują instytucje gminne czy stowarzyszenia. 
żeli chodzi o Sierakowice, to są to głównie sprawy mająt- Do tej pory w całym powiecie udzielono ponad 3 tysiące porad. Zaintere-
kowe, w tym spadkowe. sowanie mieszkańców jest bardzo duże, a coraz więcej osób przychodzi do Punktów 

Sierakowicki doradca podczas jednego dyżuru z polecenia rodziny lub znajomych, którzy uzyskali tutaj fachową pomoc. 
przyjmuje kilka osób. Sprawy i problemy, z jakimi przy- Pracownicy Punktów Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego udzielają
chodzą mieszkańcy, są o różnym stopniu złożoności. – Cza- także porad przez Internet. Na stornie projektu , w zakładce po-
sami jest to typowa informacja prawna, co w danej sytuacji rady on-line, dostępny jest formularz, który należy uzupełnić i opisać sprawę.
należy zrobić, a czasami są to sprawy, które mają kilkuletnią – Na tego typu zapytania, w zależności jak złożony jest problem, staramy się od-
historię i wówczas osoby pytają, czy w nowej sytuacji praw- powiadać z dnia na dzień – zapewnia Jacek Fopke i zaznacza jednocześnie: – Na-
nej dany problem można inaczej rozwiązać. Niekiedy po- szym zadaniem jest udzielić informacji lub porady i jednocześnie zmotywować
radnictwo jest dwuetapowe. Pierwszy kontakt petenta jest mieszkańców do pracy, do wysiłku własnego, aby kolejnym razem sami podej-

mowali działania. Bardziej jest to po-
moc niż wyręczanie. Serdecznie za-
praszamy do skorzystania z naszych 
porad wszystkich Mieszkańców Po-
wiatu Kartuskiego.

Projekt „Poradnictwo
prawno-obywatelskie dla miesz-
kańców powiatu kartuskiego” jest re-
alizowany przez Kaszubski Uni-
wersytet Ludowy w ramach Prog-
ramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Partnerem projektu jest Starostwo
Powiatowe w Kartuzach. Działal-
ność Punktów Poradnictwa Praw-
no-Obywatelskiego zakończy się
w połowie 2014 r. 

Tekst i foto: AK

www.ppo.kul.org.pl

Jacek Fopke, doradca obywatelski
w sierakowickim Punkcie Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego

01 (270) styczeń 2013
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Wolontariat już rusza!
Razem zdziałamy więcej

Niesienie bezinteresownej pomocy innym to niezwykle szla-
chetna inicjatywa. Wolontariat, bo o nim mowa, angażuje ludzi w róż-
nym wieku. Dla wielu z nich przygoda z wolontariatem rozpoczęła się 
już w wieku kilkunastu lat. A zatem głównie do nastolatków – uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – został skierowany apel 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach. Placówka 
szuka młodych ludzi, którzy zechcą swój wolny czas poświęcić innym 
ludziom. 

Koordynatorką programu jest Karolina Radowska, pracow-
nica Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tej pory odbyły się już 
spotkania z potencjalnymi kandydatami na wolontariuszy, czyli
z uczniami gimnazjum w Sierakowicach i Kamienicy Królewskiej. Pla-
nowane są kolejne spotkania w Zespole Szkół w Tuchlinie i Gowidlinie, 
a także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach i gim-
nazjum w Szopie.

– Na spotkania przychodzą osoby, które mają potrzebę nie-
sienia pomocy innym – mówi Karolina Radowska. – W gimnazjum
w Sierakowicach było naprawdę duże zainteresowanie, a młodzież mia-
ła mnóstwo pytań.

Spotkania informacyjne to pierwszy etap realizacji programu 
wolontariatu. Po wyłonieniu grupy zdecydowanych na tę formę po-
mocy innym, wolontariusze zostaną przydzieleni do konkretnych osób 
lub rodzin. Będą to zazwyczaj osoby starsze i niepełnosprawne. Wo- tatywne typu WOŚP czy Pola Nadziei. W tej chwili mamy minimum 
lontariusze będą także pomagać w nauce swoim młodszym kolegom ukierunkowane na naszych klientów. Głównym założeniem było 
i koleżankom. zwiększenie naszej oferty pomocowej poza godzinami pracy na-

Rodzaj pomocy świadczonej przez wolontariuszy będzie za- szego ośrodka. Wolontariusze będą mogli nieść pomoc popołudniami 
leżał od potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych. – Każdy z pra- czy w weekendy. Oczywiście każdy z nich określi, w które dni i o jakiej 
cowników socjalnych wytypował osoby lub rodziny, które naszym zda- porze może poświęcić swój wolny czas innym. Poza tym podopiecz-
niem mogą potrzebować takiej pomocy. Oczywiście te osoby muszą wy- nymi zostaną osoby z tych samych miejscowości co wolontariusze, aby 
razić zgodę na pomoc wolontariusza i powiedzieć, jakie mają po- ci ostatni nie musieli nigdzie dojeżdżać. Wyjątkiem są dorośli wo-
trzeby i oczekiwania. Okazuje się, że są to przeróżne rzeczy. Jedna z pań lontariusze, bo tacy też zgłosili chęć poświęcenia swojego wolnego cza-
chciałaby z kimś pośpiewać, inna porozmawiać, bo jest samotna. No su innym, którzy wolą pomagać osobom spoza swojej miejscowości.   
i pomoc w odrabianiu lekcji, bo okazuje się, że dzieci mają ogromne za-
ległości – opowiada Karolina Radowska i dodaje: – W przyszłości ma- Tekst i foto: AK
my zamiar zaangażować się w akcyjny wolontariat, czyli akcje chary-

Na Święta Bożego 
Narodzenia oraz na 
nadchodzący Nowy Rok
dużo radości i dobroci od 
ludzi, szczęścia rodzinnego
oraz niosącego pokój 
błogosławieństwa Bożej 
Dzieciny
wszystkim mieszkańcom 
sołectwa Mojusz
życzy Sołtys i Rada Sołecka

Karolina Radowska, koordynator projektu wolontariatu w gminie Sierakowice
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Metanol zabija!
Wypic ie  a l koho lu  n iewiadomego  pochodzen ia  oraz

środków nieprzeznaczonych  do  spożyc ia  powoduje  ś lepotę
i śmierć.

Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA przed spożywaniem alko-
holu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi. 
Wypicie od 4 – 15 ml (pół kieliszka) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzro-
kowy, a wypicie 30 ml (1 kieliszka) tego alkoholu jest dawką śmiertelną.

Gdzie najczęściej występuje metanol:

ź w alkoholu niewiadomego pochodzenia;
ź w  płynach do spryskiwaczy;
ź w  denaturacie;
ź w  odmrażaczach do szyb;
ź w rozpuszczalnikach;

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu 
alkoholu spożywczego (etylowego), następnie pojawiają się:
ź bóle i zawroty głowy, przyśpieszony oddech, nudności, wymioty
ź silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyśpieszone
 bicie serca
ź senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności bez
 możliwości dobudzenia zatrutego).

Pierwsza pomoc:

ź wezwać pogotowie ratunkowe;
ź jeśli zatruty jest przytomny – wywołać u niego wymioty, podać do picia pół szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki), jeżeli nie ma
 wódki to podać łyżkę  sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w pół szklance wody.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc

tel. 999, 997 lub 112

Ten komunikat proszę potraktować bardzo poważnie, poinformować również inne osoby o grożącym niebezpieczeństwie, ponieważ za-
grożenie jest bardzo realne. W naszej gminie mamy już przypadek śmierci z powodu spożycia alkoholu metylowego.

M.Karolak

Uwaga rolnicy!

Urząd Gminy w Sierakowicach informuje o 
zaleceniu zbierania faktur  dokumentujących zakup paliwa 
do ciągników i maszyn rolniczych

Przy zakupie oleju napędowego należy odebrać 
fakturę wystawioną na nazwisko właściciela lub użytkownika
– prawnego dzierżawcy gruntu. Powyższe dokumenty należy 
gromadzić jako załączniki do aktualnych dofinansowań lub 
zwrotu kosztów paliwa rolniczego.

Terminy składania wniosków:
ź od 1 lutego 2013r. do 28 lutego 2013r.
(wniosek + faktury za okres od 1 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r.) 

ź od 1 sierpnia 2013r. do 31 sierpnia 2013r.
(wniosek + faktury za okres od 1 lutego 2013r. do 31 lipca 2013r.)

01 (270) styczeń 2013
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W 21. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 50 wo- Andrzeja Pryczkowskiego. Kubek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
lontariuszy z naszego sztabu zebrało kwotę 21 228,43 zł. Jej część sta- mocy wylicytował pan Mariusz Skrzypczak wraz z synem Przemysła-
nowią również wpływy z licytacji różnych przedmiotów, o których parę wem za kwotę 200,00 złotych. Plakat orkiestrowy z autografem Jurka
słów znajduje się poniżej. Owsiaka i dyrektora Gimnazjum w Sierakowicach za kwotę 100,00 

złotych zdobył pan Artur Tryba - właściciel firmy prze-
wozowej „Albatros”. Koszulkę orkiestrową wylicytował 
nasz absolwent Jakub Lila za kwotę 160,00 złotych. 
Drugą koszulkę z wizerunkiem Alberta Einsteina 
otrzymał za kwotę 400,00 złotych ponownie pan Artur 
Tryba. Książkę „Historia polskich zapasów 1922-2012” 
za kwotę 350,00 złotych wylicytował pan Tomasz
Ziemann, który przekazał ją do zasobów biblioteki szkol-
nej.

Na koniec ogromne podziękowania należą się 
wszystkim, którym nie jest obojętny los innych ludzi
i którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozwolili szta-
bowi w Sierakowicach zorganizować taką imprezę
i przeprowadzić zbiórkę pieniędzy. Serdecznie dzię-
kujemy!

A oto nazwiska pięćdziesięciu wolontariuszy
z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, 
Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej, Zespołu Szkół 
w Gowidlinie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach, którzy zaangażowali się w zbiórkę 
pieniędzy na rzecz WOŚP: Artur Pestka, Angelika Sten-
ka, Anna Naczk, Weronika Marszałkowska, Aleksandra
 Leyk, Eliza Dejk, Julia Dawidowska, Patrycja Treder, 
Magdalena Mechlińska, Dominika Bronk, Angelika

O godzinie 14.00, przy zapełnionych trybunach i skocznej Szmuda, Monika Czaja, Martyna Bigus, Weronika Hopa, Kornelia Oku-
muzyce, ruszył  popołudniowy program naszego sztabu. niewska, Adriana Neumiler, Elżbieta Cybula, Oliwia Jelińska, Karolina 

Na początku odbył się mecz piłki koszowej, a tuż po nim kon- Szczypior, Aleksandra Woźniak, Angelika Jelińska, Aleksandra Młyń-
kurs rzutów osobistych, w którym udział wzięli: Konrad Kolka, Mate- ska, Karina Stencel, Monika Kwidzińska, Dominika Mielewczyk, Pau-
usz Bronk, Rafał Wenta, Patryk Wnuk-Lipiński, Krzysztof An- lina Zielińska, Edyta Choszcz, Helena Bigus, Martyna Myszk, Anita Ko-
dryskowski, Julia Szultka, Weronika Bigus, Jan Warmowski, Karolina tłowska, Agata Stencel, Izabela Bojanowska, Dominika Radzikowska, 
Krefta i Anita Kotłowska. Niestety nie wszystkim udało się trafić do Julia Piepiórka, Wiktoria Płotka, Agnieszka Kuchta, Natalia Cybulla, 
kosza, ale gratulujemy zaangażowania w naszą zabawę. Specjalne gra- Magdalena Cyra, Monika Drywa, Julia Gruchała, Laura Węsierska, Mar-
tulacje należą się Weronice Bigus z Gimnazjum w Sierakowicach oraz tyna Łęcka, Aleksandra Sychta, Agnieszka Kobiela, Klaudia Jereczek, 
Mateuszowi Bronkowi ze Szkoły Podstawowej
w Sierakowicach, którzy w tym konkursie znaleźli się na
I i II miejscu.

Potem na tafli boiska zrobiło się barwnie i ru-
chliwie, ponieważ rozpoczął się występ zespołów tanecz-
nych: „WW Dance” i „Black Dance”, prowadzonych 
przez panią Edytę Gawin. Publiczność co chwila nagra-
dzała tancerki brawami, gdy te prezentowały coraz to bar-
dziej skomplikowane i wymyślne figury taneczne. Wi-
dzów tymczasem z minuty na minutę  przybywało. Moż-
na było zaobserwować oczywiście wielu młodych ludzi, 
dorosłych, ale i też całe rodziny, które chciały spędzić to 
popołudnie z nami.

Nagrodą za cierpliwość dla najmłodszych oka-
zał się Klaun Max, który z zaangażowaniem i poczu-
ciem humoru poprowadził krótki pokaz cyrkowy. Za-
proszone dzieci,  poza otrzymanymi słodkościami, mog-
ły same spróbować swoich sił w trudnej sztuce cyrkowej.

„Wisienką na trocie” tego dnia, jak powie-
działa prowadząca i szefowa sztabu WOŚP w Sierako-
wicach - pani Wiesława Płotka, był występ Sekcji Za-
paśniczej Gminnego Klubu Sportowego Cartusia. Za-
paśników zaprezentował pan Andrzej Pryczkowski.
Przedstawił osiągnięcia swoich zawodników, zapre-
zentował krótko ich sylwetki oraz zapoznał zebranych z 

Marta Gilmajster, Aleksandra Zielke, Natalia Wenta, Helena Gronowska, paroma ogólnymi zasadami tej dyscypliny sportowej. Sami zawodnicy 
Krystian Syldatk.natomiast, wśród których trenują również dwie dziewczyny, dali pokaz 

Organizatorzy
swoich umiejętności - najpierw niemal akrobatycznych, a potem za- Foto: ze zbiorów gimnazjum w Sierakowicach
paśniczych, wywołując co chwila gromkie brawa publiczności.

W przerwach programu odbyły się licytacje prowadzone 
przez pana Krzysztofa Andryskowskiego, Mirosława Senwickiego oraz

Ponad 21 tysięcy w 21. finale WOŚP
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„Nie ma większego daru, jaki możemy dać drugiemu stawienia. W sztuce łóżko z rozsuwaną skrzynią, wyścielone słomą
człowiekowi, jak czas. Jak miarą mądrości człowieka jest  umie- i haftowaną pościelą było miejscem, w którym umierał gospodarz spo-
jętność organizowania swojego czasu, tak miarą miłości jest da- rządzający testament i przydzielający rodzinie swój majątek. Jak to
wanie swojego czasu drugiemu człowiekowi.”

ks. M. Maliński

W niedzielne popołudnie 6 stycznia br. (w święto Trzech
Króli) zaproszono seniorów Paczewa, Bukowa i Kokwina do świetlicy 
wiejskiej w Paczewie na tradycyjne doroczne spotkanie. Organizato-
rem spotkania było KGW z Paczewa przy udziale sołtysów z Bukowa
i Paczewa. Ze smutkiem organizatorzy przyjmowali informacje tele-
foniczne o osobach, które nie mogły przybyć na spotkanie z powodu 
choroby lub trudności z dojazdem. Nie wziąć udziału w takim spotka-
niu to niepowetowana strata. 

bywa przy podziale majątku - doszło do różnicy zdań wśród spadkobie-
rców, zazdrości, braterskich kłótni i niezadowolenia. Niezwykle za-
bawna inscenizacja odsłaniała ludzkie przywary, sposób myślenia, za-
borczość i małostkowość. Zdenerwowany rodzinnymi kłótniami gos-
podarz, którego grała z niezwykłym talentem Elżbieta Dejk, wstaje
z łóżka i idzie zająć się gospodarstwem, bo nie może spokojnie umierać, 
gdy w rodzinie jest tyle kłótni. 

Po raz kolejny miałam okazję podziwiać panie, o których
można powiedzieć, że są i do tańca i do różańca. Gdy potrzeba to pieką, 
gotują, ciężko pracują, uprawiają sport i są aktorkami. Godne podziwu! 

Kolejnym punktem spotkania było uhonorowanie kobietyTegoroczne spotkanie, jak wszystkie poprzednie, było perfekcyjnie zor-
i mężczyzny spośród zaproszonych gości, który urodzili się najwcześ-ganizowane i kosztowało organizatorów wiele trudu. Uczestnicy i or-
niej. Królową seniorek okazała się pani Stefania Marcińska – mama pa-ganizatorzy stworzyli miły i serdeczny klimat. Przybyłych gości witała 
ni sołtys, która ma 94 lata. Ponieważ pani Stefania jest pełną życiamuzyka, która odejmowała wieku, wywoływała uśmiech i pogodny
i atrakcyjną kobietą, to mówienie o jej wieku jest tylko chlubą. Królem nastrój, zachęcała do zabawy i tańca. Dwaj przeuroczy panowie - Rafał 
seniorów został szarmancki pan Paweł Szulc, mający 72 lata.  Bukie-Woźniak ze swoim bratem, śpiewali i grali na akordeonie i saksofonie, 
tem kwiatów był niezwykle wzruszony. Kwiaty seniorom wręczył Wójt porywając do śpiewu i tańca wszystkich uczestników, bez względu na 

wiek. Zebranych gości powitała sołtys Paczewa pani Halina Miotk 
wraz z sołtysem Bukowa panem Jerzym Baranowskim. Spotkanie 
zaszczycił swoją obecnością wójt gminy Tadeusz Kobiela. 

Gminy. Rada sołecka podziękowała Wójtowi za troskę, życzliwość
i wszelkie działania na rzecz sołectwa Paczewo, głównie za mo-
dernizację drogi na Kokwino. Miłym akcentem spotkania były życze-

Zespół kabaretowy „KUCH” zaprezentował zabawną inscenizację nia dla państwa Anny i Gerarda Landowskich z okazji ich 45 rocznicy
teatralną pt. TESTAMENT. Uwagę przykuwał główny rekwizyt przed- ślubu. Przy śpiewie, tańcach i pysznym jedzeniu bawiono się do póź-
stawienia – łóżko. Do świetlicy wniesiono po schodach, stare, zabyt- nych godzin wieczornych.
kowe łóżko, którego właścicielką jest pani Janka Miotk. Pani Janeczka 
jest dumna z tak zabytkowego mebla i mówi, że w domu ma dwa takie Maria Karolak
łóżka, które są jeszcze w użyciu. Jedno wypożyczyła na potrzeby przed- Foto: Maria Karolak

Spotkanie seniorów w Paczewie
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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

Sekcja nauki gry na instrumentach 
skrzypce – instruktor:
mgr Michał Szczypiorski   
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury 
sobota: od godz. 9.00      
zajęcia: Zespół Szkół w Tuchlinie
poniedziałek: od godz 16.00

Sekcja nauki indywidualnej 
pianino, akordeon, kontrabas,
organki elektryczne
instruktor: mgr Witold Baska 
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

Zajęcia taneczne
instruktor: mgr Edyta Gawin
grupy taneczne, sala na Orliku przy Szkole
Podstawowej w Sierakowicach:
grupa młodsza godz. 15.00-16.00
grupa starsza godz. 16.15-17.45

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

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

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

Każda kobieta marzy o pięknej skórze - jędrnej, pełnej 
blasku, którą będzie mogła cieszyć się przez długie lata, prezentować
z dumą i wdziękiem. Niestety, jędrna skóra wymaga troskliwej opieki, 
jest wynikiem licznych starań i wysiłków: codziennej pielęgnacji, 
zdrowego stylu życia i specjalistycznych zabiegów.

Co rozumiemy pod pojęciem jędrnej skóry? Otóż jędrna 
skóra to skóra dobrze nawilżona, napięta, elastyczna i sprężysta, 
pozbawiona nierówności, pełna blasku, o jednolitym kolorycie. Rzeczą 
naturalną jest utrata z czasem owej jędrności, co nieodłącznie wiąże się 
z procesem starzenia się skóry. Współczesna kosmetologia jest jednak 
mocno rozwinięta. Czerpiąc z jej bogactw możemy oszukać metrykę
i dłużej cieszyć się z młodego wyglądu, a co za tym idzie - z jędrnej 
skóry.

Dużym problemem jest to, że najczęściej przypominamy 
sobie o naszej skórze na wiosnę, kiedy nieubłaganie zbliża się długo 
wyczekiwane lato lub gdy nadarza się jakaś szczególna okazja i trzeba z 
szafy wyciągnąć małą czarną. Wiele kobiet podczas przymiarki 
garderoby wpada w czarną rozpacz: ramiona, uda, pośladki, brzuch, 
suche łokcie czy kolana. Można  o tych miejscach powiedzieć wiele, i dzięki specjalnym urządzeniom zwiększającym efektywność zabiegu. 
ale na pewno nie to, że wyglądają atrakcyjnie. Skóra wydaje nam się Zabieg pielęgnacyjny to indywidualnie dostosowany zestaw czynności 
mało jędrna, brak jej sprężystości takiej jakiej byśmy sobie życzyły. połączonych z: peelingu, maski, ampułki i masażu.  Rytuał 
Starzenie się skóry jest podstawowym powodem utraty jędrności skóry, wykonywany jest w odpowiedniej atmosferze przyciemnionego 
ale nie jedynym. Problemy z właściwym jej napięciem są również światła, blasku świec, spokojnej muzyki, unoszących się olejków 
efektem procesu odchudzania, a dokładnie - wiążą się z gwałtowną aromatycznych, co pomaga w pełni się zrelaksować i odpocząć.
utratą wagi. Sposobem na poprawę ogólnego wyglądu skóry może być 

W tym momencie musimy pamiętać, ze najlepszym tez sauna. Kąpiele w saunie sprawiają, że nasza skóra jest
sposobem na zachowanie pięknej skóry jest profilaktyka - jej w doskonałym stanie. Efekty starzenia są mniej widoczne, a skóra staje 
pielęgnowanie i ochrona, zanim jeszcze pojawią się pierwsze zmiany. się jędrniejsza. pod wpływem ciepła wydzielamy pot, a z nim toksyny
Oczywiście nie jesteśmy w stanie całkowicie zahamował procesu i zanieczyszczenia skóry. Usunięty zostaje także nadmiar sebum. 
starzenia się skóry, możemy jednak trochę oszukać czas i proces ten Wysoka temperatura wpływa na lepsze ukrwienie tkanek i tym samym  
opóźnić. Warto w takim wypadku sięgnąć po odpowiednie preparaty  dotlenienie skóry. I, co równie ważne, sauna wpływa zbawiennie na 
lub skorzystać z bogatej gamy zabiegów oferowanych przez gabinety nasze samopoczucie.
kosmetyczne. W walce o dobrą formę ciała dużą rolę odgrywa także 

Rozpocznę od opisania podstawy pielęgnacji naszego ciała. aktywność fizyczna. Zalecany jest każdy ruch, a szczególnie ćwiczenia 
A mianowicie niezwykle dużą wagę powinnyśmy przywiązać do w siłowni, jazda na rowerze czy pływanie. Ćwiczenia powinny wejść
peelingu (złuszczania) skóry. Jeżeli jest dobrze wykonany, już sam w krew wszystkim, nie tylko tym, którzy chcą stracić na wadze albo 
w sobie w sposób natychmiastowy poprawia stan skóry - daje efekt którzy uwielbiają ruch. Treningi mają świetny wpływ na cały organizm. 
wygładzenia, zmiękczenia i wstępnego ujędrnienia. Likwiduje Modelują sylwetkę, wzmacniają tkankę mięśniową, pozwalają pozbyć 
szorstkość i nadmierne zrogowacenie skóry oraz poprawia mikro- się tkanki tłuszczowej, poprawiają odporność i wydolność, ujędrniają 
krążenie skórne, a to przyczynia się do detoksykacji organizmu.Warto ciało, dodają siły i witalności.
robić go raz w tygodniu, łącząc z masażem. Ten zabieg jest szczególnie Odpowiednia dieta, która zadowalająco wpłynęłaby na 
istotny dla osób stosujących samoopalacze (pomoże zapobiegać kondycję naszej skóry, zakłada jedzenie dużych ilości warzyw, 
plamom), używających depilatora (będzie zapobiegał i pomagał owoców, nasion, orzechów i ryb. Nie zapominajmy o piciu wody
zwalczać wrastające włoski) oraz pozbywających się cellulitu przy z cytryną oraz niesłodzonych soków owocowych i warzywnych, na 
dodatkowej pomocy kremów (pomoże się im lepiej wchłaniać). przykład marchwiowo - jabłkowych. Dobrym pomysłem jest 

Warto również korzystać z masaży ciała. Jest wiele różnych samodzielne przyrządzanie soków i koktajli. Tylko wówczas są 
technik masażu, które działają na nasze ciało za pomocą  specjalnych naprawdę świeże, pełne witamin, za to pozbawione konserwantów. 
urządzeń lub dłoni. Polegają na pobudzeniu organizmu do Sposobem na poprawienie metabolizmu i oczyszczenie organizmu
samoleczenia i regeneracji. Dobrze wykonany powoduje, że produkty z toksyn jest wypijanie na czczo szklanki przegotowanej wody
przemiany materii zostają usunięte, cellulit zniwelowany, a ponadto z cytryną.
skóra jest dotleniona i lepiej odżywiona. Masaż ma niezmiernie Oto produkty, po które warto sięgać szczególnie często:
pozytywny wpływ na psychikę. Działa odprężająco, uspokajająco, ź owoce cytrusowe, śliwki, wiśnie, ananasy, melony, jabłka, jagody,
likwiduje nagromadzone napięcie i stres.  żurawiny, suszone morele, truskawki, kiwi;

Kolejnym wyjątkowo ważnym elementem jest stosowanie ź warzywa: por, cebula, seler, pomidor, marchew, szpinak;
kosmetyków do ciała takich jak: maski, serum, olejki, kremy czy  masła ź orzechy, pestki dyni, sezam;
do ciała. Najlepiej wybrać te, w których znajduje się maksymalna ilość ź kiełki;
składników aktywnych powodujących: poprawę nawilżenia, ź ryby bogate w kwasy omega 3, np. łosoś, tuńczyk, śledź;
ujędrnienia, zwiększenie własności mechanicznych i opóźnienie ź przyprawy: kurkuma (ma właściwości oczyszczające), imbir
procesów starzenia się skóry. W celu poprawy elastyczności skóry ciała i kolendra (przyspieszają metabolizm).
można zastosować okłady, zabiegi w specjalnych kapsułach czy Body Jak widać, istnieje wiele sposobów na zachowanie jędrności 
Wrapping, czyli szczelne owinięcie folią. W gabinetach kosme- skóry i każdy z tych sposobów jest dobry. Musimy jednak pamiętać, że 
tycznych można skorzystać z wielu odpowiednio dobranych zabiegów właściwy rezultat w postaci pięknej skóry osiągniemy wyłącznie 
na ciało, które mogą zregenerować, wzmocnić i odbudować strukturę poprzez regularną i systematyczna pracę. Tylko staranna pielęgnacja 
skóry nie tylko za pomocą odpowiednich kosmetyków, ale pozwoli nam bowiem cieszyć się młodym wyglądem.

Tajniki Kosmetyki
Temat 3.  Jędrna, gładka, piękna...
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jednak gonił nieubłaganie, a następny dzień zapowiadał 
się bardzo pracowicie, dlatego po serdecznym podzię-
kowaniu za ciepłe przyjęcie udaliśmy się do naszego ho-
telu. 

Nadeszła niedziela. Z samego rana uda-
liśmy się do miejscowego kościoła, aby uświetnić
śpiewem niedzielną Eucharystię. Po zakończeniu mszy 
świętej zaśpiewaliśmy także kilka polskich kolęd. W po-
dzięce przygotowano nam bardzo miłą niespodziankę, 
mianowicie po wyjściu z kościoła carillon zaczął wybijać 
melodię piosenki „Kaszëbsczé jezora”, której wysłucha-
nie sprawiło nam niesamowitą przyjemność. Następnie 
był zaplanowany  koncert w domu opieki w Baudour. Po 
obiedzie zgromadziliśmy się, aby zaśpiewać nasze naj-
piękniejsze kolędy. Publiczność z wielkim aplauzem
przyjęła nasze wykonanie, a największe wrażenie zrobiła 
na nich kolęda „Cicha noc”, której ostatnią strofę wy-
konaliśmy po francusku. Ostatni tego dnia występ, a także 
ostatni występ na belgijskiej ziemi, odbył się w kościele
w Morlanwelz. Był to uroczysty koncert świąteczny,
w którym udział wziął także miejscowy chór. Publiczność 
bardzo żywo reagowała na wykonywane kolędy, widać 
było, że byli pod wielkim wrażeniem pracy, jaką przyszło 
włożyć wszystkim artystom, aby zrealizować tak wspa-W dniach 13-18 grudnia 2012 r. chór Discantus miał

niały koncert. Dopełnieniem wieczoru był spektakularny finał, podczas ogromną przyjemność gościć w Belgii na przedświątecznym tournee 
którego dwa chóry, z towarzyszeniem orkiestry, wykonały utwór White zorganizowanym przez zaprzyjaźnioną z Sierakowicami gminę Saint 
Christmas. Oklaskom i głosom zachwytu nie było końca! Był to nasz Ghislain. Po sukcesie, jaki chór osiągnął przed dwoma laty na belgij-
ostatni dzień spędzony w Belgii, nazajutrz mieliśmy udać się w drogę do skiej ziemi przyszło nam ponownie cieszyć śpiewem serca osób, które, 
Holandii.podobnie jak my, kochają muzykę oraz w przedświątecznej gonitwie nie 

Celem naszej podróży była Haga, gdzie w polskiej Amba-zapominają o prawdziwych wartościach, które są ideą Bożego Na-
sadzie mieliśmy okazję naszym śpiewem uświetnić tradycyjne spot-rodzenia.
kanie przedświąteczne dla polskich pracowników instytucji i trybu-Wyjazd z Gowidlina nastąpił 12 grudnia w godzinach po-
nałów międzynarodowych, mających siedzibę w mieście. Zanim jed-rannych. Mieliśmy przed sobą długą drogę do pierwszego hotelu
nak dotarliśmy do Ambasady, udaliśmy się na spacer po przepięknych w okolicach Hannoveru. Pierwszy koncert zaplanowany został na nas-
haskich ulicach, które swoim klimatem i świąteczną atmosferą urzekły tępny dzień w domu opieki społecznej w Waterloo. Miejsce to było nam 
każdego z nas. Czasu było niewiele, jednak każdy kto chciał, zdążył dobrze znane, gdyż mieliśmy już okazję zaprezentować się przed
kupić pamiątki oraz napić się rozgrzewającej herbaty w uroczej knajpcepensjonariuszami i ich opiekunami w 2010 roku. Koncert został przyję-
w samym sercu miasta. O umówionej godzinie zjawiliśmy się w gma-ty z ogromnym wzruszeniem, które i nam się udzieliło. Po występie
chu polskiej placówki dyplomatycznej. Po uroczystym przywitaniuzostaliśmy poproszeni o wręczenie kwiatów jubilatom, którzy obcho-
gości i naszego chóru przez ambasadora Jana Borkowskiego oraz po-dzili tego dnia swoje święto, oraz o wykonanie jeszcze jednej kolędy, co 
krzepiającym słowie polskiego księdza, który także został zaproszony uczyniliśmy z wielką radością.
na tę okazję, nadszedł czas na występ. Zaprezentowaliśmy kolędyZ Waterloo udaliśmy się do hotelu Le Cosaque, po rozlo-
polskie, angielskie oraz kaszubskie, co spotkało się z ogromnymkowaniu się chórzyści mieli chwilę dla siebie. Wieczorem udaliśmy się 
zachwytem ze strony zaproszonych gości. Na koniec wspólnie odśpie-do Maison du Peuple w Thulin, gdzie zastaliśmy wypełnioną po brzegi, 
waliśmy kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”, po czym nastąpiło łamanie się oczekującą na nas salę koncertową. Po koncercie odbyła się wspólna ko-
opłatkiem, a następnie wspólna wieczerza. Na stole pojawiły się trady-lacja, podczas której była możliwość porozmawiania z biesiadnikami, 
cyjne polskie potrawy wigilijne, które smakowały wyśmienicie!spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem naszą artystyczną dzia-
Podczas kolacji usłyszeliśmy wiele słów uznania dla naszej pracy oraz łalnością. Dowodem udanego koncertu było spore zainteresowanie
życzeń dalszej wspaniałej kariery. Mogliśmy także wymienić uwagi na publiczności naszą płytą z kolędami Gode na Kaszëbach, którą wyda-
temat różnic w obyczajach polskich i holenderskich oraz podzielić się liśmy na chwilę przed wyjazdem za granicę. 
uwagami dotyczącymi kultury kaszubskiej. Po raz kolejny spotkaliśmy Następny dzień zapowiadał się mniej pracowicie, ponieważ 
się z ogromnym zainteresowaniem naszym regionem oraz językiem ka-przed południem mieliśmy czas wolny. W ramach popołudniowej sjes-
szubskim. ty udaliśmy się na basen, by zregenerować siły przed wieczornym kon-

Koncert w Hadze był naszym ostatnim występem na tymcertem świątecznym w Neufmaison. Jeszcze przed występem zosta-
tournee. Jednak nie oznaczało to końca wrażeń, ponieważ na resztęliśmy zaproszeni na uroczystą kolację do restauracji - jedzenie było
wieczoru zaplanowaliśmy zwiedzanie Amsterdamu. Każdy, kto chciał, znakomite. Z dopisującymi humorami udaliśmy się do kościoła, by się 
mógł wybrać się na przechadzkę magicznymi amsterdamskimi ulicamikoncertowo zaprezentować. Po przywitaniu przez stronę belgijską roz-
i uliczkami, które oświetlały niezliczone ilości świątecznych lampekpoczęliśmy prezentację przygotowanych kolęd, głównie polskich i ka-
i światełek oraz przyozdobione były bożonarodzeniowymi deko-szubskich, który rozradowały serca wszystkich słuchaczy, o czym naj-
racjami i stroikami. Aura była przepiękna, a świadomość udanego wy-lepiej świadczą owacje na stojąco oraz zainteresowanie naszą świą-
jazdu i wspaniale przyjętych koncertów jeszcze bardziej potęgowałyteczną płytą. Po koncercie udaliśmy się na bożonarodzeniowy kier-
nasze pozytywne wrażenia! masz, gdzie każdy mógł nabyć pamiątkę dla siebie i najbliższych oraz 

Po noclegu w Amsterdamie wyruszyliśmy bezpośrednioskosztować tradycyjnych potraw i napojów serwowanych przez bel-
w drogę do Gowidlina. Podróż była długa i męcząca, jednak każdy gijską kuchnię.
myślami był już przy świętowaniu Bożego Narodzenia, które za chwilę Na dzień następny zaplanowane zostały dwa koncerty. Pierw-
miało objawić się z całą swoją mocą. Wszyscy wracaliśmy z poczuciem szy odbył się w domu opieki w Louviere, a następny w kościele
dobrze wypełnionego zadania oraz pełni wspaniałych wspomnień! w Charleroi, oba zostały przyjęte bardzo radośnie. Słowom uznania dla 

Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc finansowa naszej pracy nie było końca. Po koncercie w Charleroi zostaliśmy za-
ze strony Gminy Sierakowice, Powiatu Kartuskiego i Gminnegoproszeni na kolację, która byłą niemałą ucztą dla naszego podniebienia. 
Ośrodka Kultury w Sierakowicach – za którą serdecznie dziękujemy.Po posiłku zostaliśmy jeszcze poproszeni o wykonanie kilku kolęd, po 

Kinga Kreftczym zaczęły się wspólne śpiewy z gośćmi ze strony belgijskiej. Czas

Chór Discantus w Belgii i Holandii

W ambasadzie w Hadze

01 (270) styczeń 2013
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List gratulacyjny od Jana Cibulli
W związku z pobytem chóru Discantus w Belgii na ręce Wójta Gminy Sierakowice 

Tadeusza Kobieli trafił list gratulacyjny od Jana Cibulli, konsula-radcy w wydziale konsu-
larnym ambasady RP w Brukseli. Oto jego treść: Uczniowie klasy III Liceum Ogólno-

kształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach, z inicjatywy uczennicy Julity 
Andryskowskiej, postanowili zrezygnować
z zakupu prezentów mikołajkowych i pieniądze 
przeznaczone na ten cel w kwocie 619 zł przekazać 
na rzecz Hospicjum Domowego prowadzonego 
przez KARTUSKIE CENTRUM CARITAS.

Taka inicjatywa świadczy o wielkiej 
dojrzałości duchowej uczniów naszej szkoły. Jak 
powiedziała pomysłodawczyni akcji „zbyt często 
zapominamy o prawdziwym przesłaniu świąt 
Bożego Narodzenia, skupiając się na sferze 
materialnej – pełnej wyszukanych prezentów
i pogoni za wystawnymi i bogatymi świętami. 
Prawdziwe święta to okres pomocy i pamięci
o najbiedniejszych i słabych, okres spotkań 
rodzinnych pełnych miłości i śpiewania kolęd przy 
ustrojonej choince”.

Jako wychowawca klasy III LO, wraz
z księdzem Andrzejem Myszakiem, chciałbym 
podziękować serdecznie wszystkim uczniom klasy 
maturalnej za wspaniały akt miłosierdzia. 

– Za okazane serce i życzliwość 
serdecznie dziękuję. Panu i Pana uczniom życzę 
wielu Bożych łask w Nowym Roku – podziękował 
ks. Marek Trybowski, opiekun kartuskiego 
Caritasu.

Łukasz Reiter

Uczniowie III LO pomagają
hospicjum

Biały Orlik przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 20.00,

sobota oraz ferie zimowe w godzinach 10.00 – 20.00,

niedziela i święta 13.00 – 20.00.

Na lodowisku nie ma możliwości wypożyczenia łyżew.

Zapraszamy na lodowisko!

fot. T. Kotlenga (www.sportsierakowice.pl)
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Szopa na fotografii

Nazwa miejscowości z 1686 roku jest zapisana w aktach wizytacji archidiakonatu pomorskiego B. Madalińskiego jako Huta Szopska. Pod-
czas kolejnej wizytacji 25 lat później mowa już o miejscowości Szopa, w której zamieszkiwał jeden kmieć. Natomiast przeor kartuzów J. Schwengel 
w 1749 roku pisał o Hucie lub Hucie Szopskiej i wymieniał już dziewięciu mieszkańców.

Zdjęcia historyczne pochodzą ze zbiorów Szkoły w Szopie i rodziny Mejna.

Najstarsze zdjęcie ze zbiorów Szkoły w Szopie
(z 1928 roku), na nim nauczyciel Jan Stark

z żoną i uczniami.

Maria Ciach i Zofia Targowska (1954 rok).

Samotna mogiła przy drodze Bącka Huta – Bukowo

W szkolnym ogrodzie, w głębi dawna zabudowa
miejscowości.

Sport w wykonaniu uczniów na podwórku starej
szkoły (dziś domu mieszkalnego).

Wesele Joanny i Leona Butowskich w Szkole
w Szopie, 1962 rok.

Nauczycielka Joanna Butowska z uczniami,
1963 rok, na tle dawnego domu Neubauerów

(dziś sklepu spożywczego).

Ludzie stojący na tle chlewni Teclafów, w głębi
po lewej nieistniejący już dom Sarnowskich. 

Prace przy budowie pawilonu szkolnego
(w latach 1964-65), budowa rozpoczęta

w październiku 1964.

01 (270) styczeń 2013
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Dzisiejszy świat żyje na wysokich obrotach, a te osoby, które 
nie nadążają za innymi zostają w tyle. Ile jest w tym prawdy? 

Spiesz się powoli (Festina lente) – tę sentencję łacińską 
zawdzięczamy cesarzowi Oktawianowi Augustowi (27 r. przed Chr.-14 
r. po Chr.), za którego panowania narodził się Jezus Chrystus. Wbrew 
pozorom maksyma nie zachęca do powolności, ale do roztropności i roz-
wagi. A jeżeli już wystąpi potrzeba pośpiechu, konieczna jest ostroż-
ność. O ile byłoby mniej wypadków, katastrof i różnych innych nieszc-
zęść, gdyby ludzie pamiętali o tej zasadzie.

Żyjemy w czasach Internetu, prędkości ponaddźwiękowej, 
ciągłego ustalania najróżniejszych rekordów, super telefonów komórk-
owych i ustawicznego tempa. Ważne jest jednak to, żeby człowiek był 
panem tej cywilizacji, a nie na odwrót. Oby nie doszło do tego, że ludzie 
będą się lękali swoich wynalazków, które mogą zniszczyć życie. Im 
wyższa technika, im szybsze samochody, a zwłaszcza bardziej ,,wyda-
jna” broń, tym bardziej nieodzowne jest zwolnienie tempa i wyciszenie. 
Dzisiejsza cywilizacja, która z człowieka robi przedmiot, a nie podmio-

lu domach honorowe miejsce zajmuje telewizor, nawet warto dodać ,,P-t, może skończyć się wielkim bankructwem. Tych symptomów widać 
an Telewizor”, który myśli za domowników, czuje i wie wszystko. Jest już dzisiaj wiele, jest to egoizm, brak ,,wysokich” celów życiowych, 
dyktatorem mody, kreatorem idoli, wkłada do głowy tylko ,,p-otwartość na działania socjotechniczne, które dzisiaj w Polsce nazwane 
rawdziwe” prawdy polityczne, jest ekspertem w każdej dziedzinie. Te są pijarem (ang. PR - public relations). Spotykamy się z kryzysem toż-
funkcje ,,Pana Telewizora” można mnożyć, potrafi on zamącić nieźle w samości, rozbijaniem rodziny, agresją wobec chrześcijaństwa. Pod wpł-
głowach. Rządzący dziwią się, że Polacy nie płacą abonamentu, dla-ywem tylko niektórych wymienionych elementów zamiera w nas zmy-
czego?sł duchowy i stajemy się ślepcami słuchającymi fałszywych przewo-

Od dawien dawna wiemy, że nie wszystko złoto, co się świ-dników, którzy z perfidią prowadzą na manowce. 
eci, inaczej mówiąc – pozory mylą. Łatwowierni czy podatni na suges-Innym elementem ,,nakręcającym” ludzi jest ogrom pu-
tie wpadają w pułapki różnych uwodzicieli (potentatów gospo-blicznie serwowanych informacji. Jesteśmy odbiorcami wszelkiej ma-
darczych, niektórych polityków, despotów, itp.), którzy dla władzy i sł-ści reklam znajdujących się na ulicach, placach, w czasopismach, radiu 
awy stają się ,,nadludźmi”. ,,Siewcy kłamstwa” nęcą obietnicami wiel-i telewizji. Kilkanaście lat temu reklamowano i propagowano hasła zw-
kich zarobków, pewnymi funduszami (np. firma Bursztyn Złoto), czy iązane z PZPR i ZSRR, które dzisiaj zamieniły się na hasła kapitali-
opowieściami, że jutro będzie lepiej. Oprócz pozorów, karmią nas półp-styczne, konsumpcyjne, itp. Wiedzą o tym tzw. spin doktorzy, rzecznicy 
rawdami, które nie są niczym innym jak kłamstwem. Niestety jest w różnych partii politycznych, handlowcy i im podobni. Mistrzem in-
nas skłonność do ulegania różnym pokusom. Zwodzi władza, kariera, doktrynacji był niemiecki minister propagandy i oświecenia publiczn-
sława, bogactwo, zysk, ale jakże często prowadzi do zguby. Ileż to ludzi ego w rządzie A. Hitlera – J. Goebbels, którego jedna z zasad podawała: 
po czasie mówiło lub mówi: gdzie ja miałam (miałem) rozum? Nie ufaj kłamcie, kłamcie, zawsze z tego coś zostanie. Można w tym miejscu po-
pozorom (Frontis nula fides)! Niekiedy naprawa tego, co się ,,popsuło” stawić pytanie, czy my wiemy o tej manipulacji i zdajemy sobie z tego 
jest bardzo trudna, ale nigdy nie jest niemożliwa. sprawę? 

W dzisiejszym ,,szybkim” świecie bezdroży, propagandy Reklama jest dźwignią handlu, wystarczy coś powtórzyć dz-
śmierci należy iść jednak pod prąd, nie wszystko zostało stracone. Stwó-iesięć razy, aby to coś zostało zaaprobowane i polubione. Co jakiś czas 
rca obdarzył człowieka rozumem, a z tym związane jest myślenie i kon-jesteśmy informowani o otwarciu kolejnego, setnego, tysięcznego skle-
kretne czyny. W naszej epoce człowiek musi myśleć samodzielnie, mu-pu należącego do któregoś z wielkich koncernów handlowych z za-
si nauczyć się dokonywać dobrych wyborów, inaczej zaprzepaszcza sw-chodniej Europy. Kto kupuje w tych sklepach? Niemcy, Portugalczycy, 
oją osobowość i daną wolność. Pomimo wszystko starajmy się dążyć czy inne nacje? Nie, klientami są Polacy, którzy później się dziwią, że 
do szczęścia, które inspiruje działania ludzi. Miejmy ufność, że może Polska, nasza Ojczyzna coraz bardziej biednieje. Sprawni agitatorzy re-
być lepiej, ponieważ ,,żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowad-klam wiedzą jak podejść człowieka. 
zi do szczęścia miłości” (Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 1818).Radio i telewizja są zdolne wpływać nie tylko na po-

szczególnych ludzi, lecz także na całą społeczność. Powstaje kolejne py-
br. Michałtanie, ile jest ludzi umiejących być sobą, myślących niezależnie? W wie-

Szlakiem sentencji, cz.1
Spiesz się powoli! Nie ufaj pozorom!

Zdjęcia współczesne – D. Pioch, Zebr. i oprac. Danuta Pioch

Uczniowie na boisku przed 
pawilonem z lat 1964-65
(dziś już przebudowanym
wg nowej koncepcji).

Obecny stan dawnej szkoły wybudowanej
w 1895 roku, dom mieszkalny J. i Ł. Jóskowskich. 

Piękny budynek 
gospodarczy na tyłach 

starej szkoły,
również z 1895 roku

(stan obecny). 

W miejscu, na którym dziś stoi dom Jana Teclafa
mieściła się pierwsza szkoła w Szopie

(ze wspomnień najstarszego mężczyzny w miejscowości,
byłego długoletniego sołtysa – Alfonsa Teclafa,

na podstawie opowiadań Jego rodziców).

Jedna z najstarszych chat w Szopie
– dom Grażyny i Sylwestra Bulczaków.

Dom Jadwigi i Brunona Neubauerów też należy
do perełek dawnej architektury i plasuje się wśród

najstarszych, istniejących do dziś chat.
Wśród starych budowli należy również umieścić

dom Władysława i Anny Złoch.

Takich budowli nikt już dziś nie wznosi.
Niedługo ostatnie ich egzemplarze odejdą

w niepamięć (stodoła na posesji rodziny Złoch).

Czynna studnia na posesji rodziny Bulczaków.

Siedlisko rodziny Formela (dom wg A. Teclafa
budowany w pierwszych latach po II wojnie
światowej, Pan Teclaf również uczestniczył

w pracach budowlanych).

Według Brunona Joskowskiego z Mojusza nową 
szkołę w Szopie budowali:

Stefan Okrój z Sierakowic, Jan Choszcz z Szopy, 
Edmund Czaja z Łączek,

Wroński z Łączek, Regliński z Szopy, Leon 
Labuda oraz Brunon Joskowski z Mojusza.

Kierownikiem budowy był Bobrowski z Kartuz.
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Powstanie Styczniowe 1863
150. rocznica wielkiego zrywu Polaków

Śmierć cara Mikołaja I († 3 III 1855) stanowiła dla Na początku 1863 r. w Królestwie Polskim stacjonowała 100 tys. 
Polski koniec epoki pod berłem rosyjskim. W wojnie armia rosyjska (5 dywizji piechoty, 1 dywizja jazdy, 6 brygad artylerii, 9 pułków 
krymskiej, zakończonej pokojem paryskim (1856), Rosja kozackich, odziały pomocnicze) pod dowództwem gen. Eduarda Andrejewicza 
uznała się za pokonaną. Zacofanie gospodarcze, marazm Ramsaya. 
oświaty i kultury oraz deprawacja społeczeństwa i słabość Powstanie rozpoczęło się nocą 22 stycznia 1863 r. Komitet Centralny 
systemu to cena, jaką zapłaciła Rosja za rządy wojska i policji ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodowym i wydał manifest do narodu
politycznej cara Mikołaja I. w sprawie podjęcia walki o niepodległość Polski. Jeden z pierwszych jego 

Nowy władca – Aleksander II przybył do War- dekretów głosił uwłaszczenie chłopów i nadanie ziemi bezrolnym, którzy 
szawy w dniu 22 maja 1856 r. i wbrew nadziejom Polaków, że 
zerwie z uciskiem narodowym, powtórzył parokrotnie 
,,żadnych marzeń” oraz podkreślił, że będzie nadal 
utrzymywany porządek ustanowiony przez jego ojca,
a szczęście Polaków ,,zamyka się tylko w zupełnym zlaniu 
się z Rosją”.

W ramach znikomych łask nowego władcy w Kró-
lestwie Polskim i na Litwie  zniesiono stan wojenny (1856), 
ograniczono amnestię dla emigrantów politycznych. W 1857 
r. otwarto w Warszawie Akademię Medyko – Chirurgiczną. 
Ogłoszono również kilka miernych ustępstw polityczno – 
społecznych i drobne w dziedzinie religii.

Na rozwój sytuacji politycznej w Królestwie 
Polskim miały wpływ wypadki polityczne we Włoszech, 

wezmą udział w powstaniu. Na wezwanie rządu natychmiast odpowiedziało Francji i Austrii. W wyniku klęski Austrii dokonało się 
duchowieństwo diecezjalne i zakonne. Udział księży w powstaniu zadecydował zjednoczenie Włoch, co wzmogło ruch niepodległościowy. 
w dużej mierze o udziale chłopów. Prawie każdy oddział powstańczy miał Okres od 11 czerwca 1860 do 15 października 
swojego kapelana, wielu z nich poniosło śmierć w boju.1861, czyli od manifestacyjnego pogrzebu generałowej 

W pierwszych dniach walk powstańcy uderzyli na rosyjskie garnizony Katarzyny Sowińskiej aż do masowego aresztowania 
w województwach: augustowskim, lubelskim, płockim, podlaskim i radom-mężczyzn w archikatedrze warszawskiej i w kościele św. 
skim. Rząd Tymczasowy mianował dyktatorem powstania Ludwika Anny w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, to okres 
Mierosławskiego, który jednak tego stanowiska nie utrzymał długo. Kolejnymi częstych manifestacji kościelno – patriotycznych, jakie 
przywódcami powstania byli: gen. Marian Langewicz i Romuald Traugutt. miały miejsce w Warszawie i na prowincji. Kościoły 

Znaczna część urzędników z Królestwa Polskiego potajemnie warszawskie stawały się widownią manifestacji patrio-
wykonywała rozkazy Rządu Narodowego. Przykładem mogą być pracownicy tycznych. Księża odprawiali nabożeństwa za pomyślność 
Banku Polskiego z Warszawy, którzy przekazali powstańcom depozyty z kasy ojczyzny lub za poległych w tych czasach. Na nabożeństwa 
głównej w wysokości 3,6 mln złotych, 0,5 mln rubli i inne walory finansowe. tłumnie uczęszczali warszawiacy, którzy potem śpiewali 

Rząd Narodowy we wrześniu zaplanował nieudany zamach na pieśni patriotyczne, a także prawie zawsze „Jeszcze Polska 
namiestnika Królestwa Polskiego gen. Fiodora Berga.nie zginęła” i „Oto dziś dzień krwi i chwały”. Solidarnie

Powstanie objęło całe Królestwo Polskie, część Litwy i Wołyń. Po z Kościołem katolickim stawały inne wyznania, m.in. 
początkowych sukcesach powstańcy zaczęli ulegać wojskom rosyjskim. kościoły protestanckie i synagogi żydowskie. Represje 
Powstanie, ze względu na znaczącą przewagę wojskową Rosjan, przybrało władz carskich wobec bezbronnej ludności codziennie się 
formę wojny partyzanckiej. Stoczono prawie 1300 bitew, a w walkach brało nasilały, setkami więziono ludzi. Tylko przez sześć miesięcy 
udział ok. 200 tys. osób, zginęło 30 tys. uczestników. 1862 r. w Warszawie aresztowano 15.000 osób. 

Po przeszło rocznej i bardzo nierównej walce powstanie zostało przez Równocześnie policja polityczna masowo wywoziła osoby 
Rosję krwawo stłumione i w marcu 1864 r. się załamało. Najdłużej utrzymywał świeckie i duchowne.
się na Podlasiu ks. Stanisław Brzóska, wikariusz z Łukowa. Schwytany 29 W latach 1861-1862 w Królestwie Polskim Polacy 
kwietnia tego roku zginął na szubienicy w Sokołowie (24 maja). Rozpoczął się domagali się reform rolnych, demokratyzacji i niezawisłości 
okres represji, której głównymi wykonawcami byli: książę Fiodor Berg w War-od władzy rosyjskiej. W następstwie brutalności władzy 
szawie, N. Murawiow (,,Wieszatiel”) w Wilnie oraz M. Annienkow i Baraktworzył się ruch spiskowy, który wciąż przybierał na sile.
w Kijowie.W tej sytuacji powstały radykalne ugrupowania patriotyczne 

Rok 1864, rok klęski powstania, był początkiem długiego okresu (czerwoni i biali), które opowiadały się za powstaniem 
prześladowań. Za udział w powstaniu stracono ok. 700 osób. Liczbę zesłanych narodowym. Konspiracja obejmowała ok. 20-25 tys. osób, na 
na Syberię ocenia się na ok. 35 tys., a na katorgę ok. 3.500 osób. Wśród czele której stał Komitet Centralny Narodowy, pod 
zesłańców przeważali księża i zakonnicy, na liście wygnanych i deportowanych przewodnictwem gen. Jarosława Dąbrowskiego. W 1862 
byli: metropolita warszawski ks. abp Zygmunt Szczęsny Feliński (kano-Komitet powołał Organizację Narodową, obejmującą swym 
nizowany w 2009 r.), który trafił do Jarosławia nad Wołgą, bp pomocniczy zasięgiem wszystkie zabory. Zadaniem Organizacji było 
warszawski – ks. Paweł Rzewuski (Astrachań), bp chełmski – ks. Jan M. przygotowanie powstania i odbudowa niepodległego 
Kaliński (Wiatka, gdzie zmarł).   państwa polskiego w granicach sprzed zaborów.

Represje objęły tysiące ludzi, podjęto próbę rusyfikacji. Ukazem Naczelnikiem rządu cywilnego Królestwa Pol-
carskim zostały skasowane prawie wszystkie klasztory w Królestwie Polskim. skiego w Warszawie od czerwca 1862 r. był Aleksander 
Następstwem powstania styczniowego była też likwidacja odrębności i auto-Wielkopolski, który zarządził w połowie stycznia 1863 r. 
nomii Królestwa Polskiego, zmieniono nazwę na Przywiślański Kraj i podzie-niespodziewany pobór do wojska rosyjskiego (branka). 
lono na 10 guberni.Przygotowano imienne listy, obejmujące ok. 12 tys. 

Pomimo klęski powstania polska świadomość narodowa została mężczyzn podejrzanych o przynależność do organizacji 
bardzo ugruntowana. Polacy wyszli z powstania wewnętrznie umocnieni, nie patriotycznych. 
załamał się duch walki, a nawet wzmocnił się ruch oporu wobec zaborcy. Zryw Dnia 3 stycznia 1863 r. Komitet podjął decyzję
narodowy miał wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń,o wybuchu powstania z chwilą ogłoszenia poboru do wojska.
a także ukazał sprawy Polski na arenie międzynarodowej.

Mirosław Kuczkowski

1. Mojuszewska Huta, jak wszystkie miejscowości w gminie Sierakowice, ma podwójne kaszubsko-polskie nazewnictwo.
2. Na przełomie XIX i XX wieku w przylegających do miejscowości lasach funkcjonowała kolej wąskotorowa.
 3. Pocztówka z 1908 roku prawdopodobnie przedstawia sortownię kamienia przywożonego wąskotorówką do kamieniołomów w Mojuszu. Zakład nosił wtedy 
nazwę Kathaüser Steinwerke H. v. Krottnauer. W latach 20-tych XX wieku kamieniołomy należały do poznańskiej firmy: Towarzystwa Robót Inżynieryjnych z 
Poznania. Kamień ten m.in. transportowano stąd do budowy portu w Gdyni.
4. Dziś pozostały po wąskotorówce pracowicie wykonane nasypy, którymi prowadzi urokliwa trasa „czarnego szlaku turystycznego”. W latach 50-60 część linii 
kolejowej na trasie Łączyno – cegielnia Długi Kierz została rozebrana, a od cegielni do Mojusza eksploatowały ją Kartuskie Zakłady Ceramiki Budowlanej, 
przewożąc nią cegłę na bocznicę kolejową.
5. Na skraju lasu stało kilka domów. Wśród nich dom Rodziny Kąkolów – oczywiście drewniany, pokryty gontami.
6. W centrum wsi stała (jeszcze do niedawna) stara chata Rodziny Okrojów (tu zdjęcie z 1959 roku).
7. Dom Okrojów po opuszczeniu przez mieszkańców.
8. Chata Okrojów w trakcie rozbiórki.
9. W czasie II wojny światowej w Mojuszewskiej Hucie działali partyzanci TOW „Gryf Pomorski”. Na zdjęciu mieszkaniec wsi Franciszek Szczypior – uczestnik 
ruchu oporu.
10 – 11. Skany legitymacji inwalidzkiej Franciszka Szczypiora.
12. Partyzantem TOW „Gryf Pomorski” był też syn Franciszka – Jan (na zdjęciu).
13. Drugi syn – Leon – także działał w podziemnych strukturach partyzanckich.
14. W okolicach gospodarstwa Szczypiorów mieściły się trzy bunkry partyzanckie. Jeden z nich był w pobliskim lesie – dziś pozostał po nim dół.

01 (270) styczeń 2013
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27. Okoliczne pola obfitują w kamienie.

28. Niektóre z kamieni są całkiem sporych rozmiarów i doczekały się wzmianek w źródłach pisanych jako godne uwagi eratyki.

15. Drugi z bunkrów mieścił się na polu, w pobliżu lasu (gdzie teraz stoją mężczyźni).
16. Trzeci bunkier ulokowany był w stodole, stojącej pierwotnie w tym miejscu, gdzie dziś huśtawka.
17. Na przeciwległym krańcu wsi, w zabudowaniach Rodziny Piasków był punkt kontaktowy, w którym spotykali się łącznicy i partyzanci „Gryfa Pomorskiego”
18. Na miejscu obecnego domu Rodziny Rejter stała dawniej drewniana chata, która należała do rodziny wspominanych na wstępie Walkuszów. Jedną z ich 
córek – Juliannę - poślubił w 1888 roku Otton Paweł Karszny (późniejszy pierwszy polski wójt Sierakowic) i zamieszkał tu wraz z żoną. Niestety za swoje 
patriotyczne działania był ostro szykanowany przez władze pruskie. W 1905 roku sprzedał gospodarstwo żony i przeniósł się do Tuchlina. Od Karsznych ( a 
właściwie od licytującego banku) gospodarstwo nabył Myszk ze Strzepcza (dziadek Józefa Rejter).
19. Po Karsznym z dawnej zabudowy została jeszcze postawiona z kamienia chlewnia (niestety w najbliższym czasie też przeznaczona do rozbiórki).
20. Grób Rodziny Karsznych na sierakowickim cmentarzu.
21. Zabytkowa kapliczka z 1937 roku stoi na tle domu Rodziny Rejter (niedawno została poddana gruntownej renowacji).
22. Chata Rodziny Petów, wybudowana w 1890 roku, stała we wsi do 1987 roku. Drewniany dom został zastąpiony murowanym.
23. W spokojnej i cichej miejscowości stacjonują bociany.
24. „Krajobraz z owcami w tle”,  hodowanymi przez Rodzinę Kąkol, do złudzenia przypomina górskie pejzaże.
25. Dom Państwa Kąkol z czerwonej cegły, przywiezionej zapewne z cegielni na Długim Krzu.
26. Ciekawe pozostałości po budowli w pobliskim lesie.
27. Okoliczne pola obfitują w kamienie.
28. Niektóre z kamieni są całkiem sporych rozmiarów i doczekały się wzmianek w źródłach pisanych jako godne uwagi eratyki.

20 lat kapeli BAS

Dziewiątego stycznia mija 20 lat 
od powstania sierakowickiej Kaszubskiej 
Kapeli Rodzinnej BAS. Pierwszy występ 
zespołu miał miejsce właśnie 9 stycznia 
1993 r. w Domu Kultury w Kartuzach
z okazji spotkań Rodzin Muzykujących. 
Dyrektorem Domu Kultury i organizatorem 
koncertu była Barbara Pisarek. – Cieszymy 
się, że udało się nam do tej pory kultywować 
rodzinne, kaszubskie granie – mówią 
państwo Teresa i Henryk Klasowie. – W tych 
dwudziestu latach spotykaliśmy się z innymi 
rodzinami muzykującymi w Kartuzach, 
Sierakowicach, Parchowie, w gminie Puck 
(Strzelno, Mieroszyno, Leśniewo, Żelis-
trzewo), w Tczewie i Leśniowie k/ Często-
chowy. W 2001r. przyjęliśmy nazwę 
Kaszubska Kapela Rodzinna BAS. Od tego 
czasu gramy na różnych uroczystościach.
W 2007r. nagraliśmy płytę CD z kaszub-
skimi piosenkami. 

Foto: nadesłane

Spotkanie opłatkowe sierakowickiego oddziału ZKP

Znów przyszedłeś Jezu tu do nas na ziemię,
jak przychodzisz setki i tysiące lat,
by ratować od nieszczęścia ludzkie plemię,
taki żeś mały, a zbawiasz świat.

 K. Jastrzębski, Twoje przyjście

 Kiedy nastają długie zimowe wieczory, 
znak że zbliżają się Godë, a to oznacza, iż tradycyjnie 
spotkają się zrzeszeńcy z sierakowickiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Po pierwsze 
dlatego, że czas podzielić się opłatkiem, po drugie 
podzielić się dokonaniami oddziału na przestrzeni 
całego roku, po trzecie podzielić się sobą nawzajem, 
swoją obecnością, zainteresowaniem, byciem razem, 
rozmową – o co coraz trudniej w zabieganym świecie.

 Tym razem spotkanie odbyło się 16 grudnia 
2012 r. w Remizie OSP, przy stołach zastawionych 
postnym jadłem przygotowanym w domach. Do 
tradycyjnego przełamania się opłatkiem przygotowali 
zebranych kapłani pod przewodnictwem ks. Bro-
nisława Dawickiego. Wspólna modlitwa w intencji 
żywych, ale i tych, którzy odeszli z szeregów na 
wieczną wachta, śpiew, a szczególnie przesłanie 
zawarte w tekście wygłoszonym przez kleryka, 
skłoniły wszystkich do głębokiej zadumy. Słowa te 
były na tyle ważne i piękne, że warto je tu przytoczyć: 
Ktoś słusznie zauważył, że lepiej zapalić świecę, niż 
narzekać na ciemność. Lepiej kochać i być kochanym, 
niż zazdrościć i nienawidzić. Lepiej rozniecać w sobie i 
wkoło siebie promienie dobra i miłości, niż narzekać 
na zepsuty świat. Lepiej modlić się, niż przeklinać. 
Lepiej przebaczyć, niż się dąsać czy gniewać. Lepiej 

zebrani wysłuchali wiadomości i obejrzeli prezentację o Młodokaszubach, w związkuzamilczeć, niż obmawiać. Lepiej zacząć naprawianie 
z kończącym się na Kaszubach rokiem im poświęconym. Dla zebranych wystąpiła świata od siebie, niż czekać aż uczynią to inni. Po 
grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej z Borcza (przygotowana przez Dorotę takiej duchowej moderacji opłatek był czymś 
Formela) w komediowej sztuce Mómë szkoła. Oczywiście było wspólne śpiewanie absolutnie niezbędnym do fizycznego zaakcen-
kaszubskich kolęd, dzielenie się nowinkami z życia prywatnego i zawodowego, towania więzów łączących wielką zrzeszeniową 
życzenia z okazji zbliżających się świąt i te dotyczące przyszłego życia w zdrowiurodzinę.
i spokoju, co niech się wszystkim ziści.Sprawozdanie z całorocznych dokonań 

oddziału przedstawiła prezes Joanna Lejk. Potem 
Tekst i foto Danuta Pioch

Uczestnicy spotkania opłatkowego na wspólnym zdjęciu
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XXIII Gminne Kolędowanie – Sierakowice 2012

Chcelë Wa panią Gwiôzdka widzec?  – takie pytania 
zadawali przewodnicy grup przebierańców, potocznie zwanych 
na Kaszubach Gwiôzdką, podczas XXIII Gminnego Przeglądu 
Zespołów Kolędniczych, w trakcie prezentacji przed licznie 
zgromadzoną publicznością w sierakowickim gimnazjum
21 grudnia 2012 roku. Spotkanie odbywało się zaledwie dwa dni 
przed faktycznym czasem kolędowania Gwiazdek po domach 
(czyli Wigilią), zatem panowała atmosfera niezwykle sprzyjająca 
młodzieży kultywującej stare kaszubskie zwyczaje. Świąteczny 
nastrój udzielił się już większości zgromadzonych, którzy chętnie 
dawali się ponieść wodzom fantazji i ochoczo uczestniczyli we 
wspólnej zabawie. 

 Do Przeglądu zgłosiły się dwa zespoły: reprezentanci 
Szkoły w Szopie i w Mojuszu. Oba prezentowały dość zbliżone 
treści, bo takie właśnie są wymogi dotyczące grup kolędniczych – 
zgodność z tradycyjnymi kanonami. Nie zabrakło zatem postaci 
Gwiôzdczi, która skutecznie, czasami wręcz agresywnie, 
traktowała swoim korbaczem niepocéjôszów, ale posłësznym 
rozdawała bómczi. W swoim słomianym kożuchu, z pëtką czy jak 
kto woli - korbacza , wzbudzała powszechny respekt. Ten 
słomiany strój ma przypominać podstawowy magiczny moment 
świąt – narodzenie Jezusa w szopie (Szopie sic!). Kiedyś 
gospodarze obowiązkowo zbierali wytrzęsioną po harcach 
kolędników słomę i utykali ją pomiędzy chochołami w sadzie lub 

Wszędobylskie kozły próbowały swoimi rogami zmuszać do rozrzucali po polu „na lepszy urodzaj”.
należnej sobie estymy. Budziły też słuszne obawy czy aby na pewno Z nadludzkich stworów w korowodzie sporo zamieszania 
znają moc swoich rogów i dokładnie oceniają bezpieczną odległość od czyniły diabły i śmierć. Te maszkary mają za zadanie przypominać
atakowanego. Z kolei koń niesamowicie kręcił zadem i zadawał ostre o rzeczach ostatecznych i być skutecznym upomnieniem dla 
ciosy kopytami. Biegające w tłumie zwierzęce maszkary wywoływały niesfornych: śmierć czeka każdego, a diabeł (mimo narodzenia 
wiele radości, co chwila pojawiały się piski i śmiechy w różnych Wybawiciela) ciągle ma siłę i ochotę działać na zgubę człowieka.
stronach auli.Sporą grupę w pochodzie maszkar stanowiły postaci 

Nie zabrakło również kominiarza, który pod pretekstem zwierzęce. Bocian kręcił się w pobliżu dziewcząt i kobiet, bo takie jest 
troski o niedrożne kominy i nadmierne osadzenie w nich sadzy jego zadanie, aby uwić sobie gniazdo (z czego się tylko da), zadomowić 
podchodził do wybranych, tłumaczył im zasady eksploatowania się i „przynieść dzieci” – jak to potocznie przypisuje się  temu ptakowi. 
urządzeń grzewczych, dobrotliwie głaskał po twarzy, a potem żegnał Gospodarstwa, w których bociany wiły gniazda były uważane za 
się  podając rękę – oczywiście sowicie posmarowaną sadzą. A w tym szczęśliwe, wierzono, że nigdy nie uderzy w nie piorun (co w dawnej, 
czasie do dzieła przystępował już dziad z babą, którzy niezmiennie słomiano-drewnianej wsi oznaczało stuprocentową utratę dobytku). 
wciąż proszą o jedzenie i pieniądze dla rzekomo głodnych dzieci, Podobne wierzenia wiązano z jaskółkami – dlatego nikt na Kaszubach 
czemu stanowczo przeczyły zgromadzone w ich koszu rekwizyty. Ich nie ośmieliłby się skrzywdzić któregoś z tych ptaków, zniszczyć mu 
piskliwe głosy i odwieczne swary przyciągały powszechną uwagę. gniazda, czy nie pozwolić się osiedlić.
Gdyby nie interwencja stróża prawa, nie wiadomo do czego mogłoby 
dojść.

 Po prezentacji wszystkich maszkar rozbiegane i hałaśliwe 
towarzystwo przywoływał do porządku i opuszczenia sceny szandara. 
Oczywiście policjanci z obu grup nie omieszkali wręczyć wybranym 
widzom sztrôfë, np. za wagarowanié, niesłëchanié szkólnëch.

Obie grupy zostały za swoje występy obdarowane 
nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi ufundowanymi przez Lokalną 
Grupę Rybacką „Kaszuby”, sierakowicki oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury. Niezmiernie 
uradowani kolędnicy wybiegli zatem z ogromnym wrzaskiem 
(będącym nie tylko efektem tradycyjnego scenariusza ich zachowań), 
by – kto wie – może za rok, kiedy poczujemy magiczny czar świąt, 
znów się pojawić.

Tekst i foto: Danuta Pioch

Gwiôzdczi z Mojsza
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Tematy związane z ks. Bernardem Sychtą, Sierakowicami
i mitologią kaszubską były wyzwaniem dla reprezentantów szkół 
podstawowych podczas X już edycji pisania własnego tekstu w ję-
zyku kaszubskim, która odbyła się 30 listopada 2012 r. Młodzież 
gimnazjalna i reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych próbowali sił 
w zakresie tematyki nawiązującej do tradycji zażywania tabaki, 
patriotyzmu i zasobów regionu.

W murach gościnnego Gimnazjum w Sierakowicach 
stawiło się 22 uczestników Konkursu (10 uczniów szkół pod-
stawowych, 12 reprezentantów gimnazjów i sierakowickiej szkoły 
ponadgimnazjalnej). Dyrekcja Gimnazjum od lat sprzyja wszystkim 
zrzeszeniowym inicjatywom, czyni wszelkie starania, aby uczestnicy 
czuli się w murach szkoły dobrze, wspiera organizacyjnie – za co 
należą się szczególne podziękowania.

Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest sierakowicki 
oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Członkowie Zarządu 
(Joanna Lejk – prezes ZKP, Zbigniew Wenta – członek Zarządu, 
Danuta Pioch – członek Zarządu) przygotowali zagadnienia, 
przeprowadzili konkurs, ocenili prace i przyznali nagrody, które 
zostały tradycyjnie dostarczone do szkół, w których uczą się na co 
dzień laureaci. Taka formuła przekazywania nagród jest od lat 
praktykowana. Chodzi o promocję działań uczniów w ich własnym 
środowisku, a tym samym zachęcenie szerszego grona do uczest-
nictwa w kolejnych konkursach. 

Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostali:

Szkoły Podstawowe:
 I miejsce – Martyna Klinkosz,  „Mała Szkoła” w Szopie;
II miejsce – Marta Klebba,  ZS w Kamienicy Królewskiej;
III miejsce – Dominik Miotk,  Szkoła Podstawowa w Mojuszu;
III miejsce - Weronika Klinkosz,  „Mała Szkoła” w  Szopie; 
wyróżnienie – Weronika Kolke,  ZS w Gowidlinie.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: 
I miejsce – Paulina Szczodrowska, Gimnazjum w Sierakowicach;
II miejsce – Weronika Damps, ZSP w Sierakowicach;
III miejsce – Monika Teclaf,  Gimnazjum w Szopie;
wyróżnienia:
Edyta Wenta,  ZS w Gowidlinie;
Sylwia Kreft,  ZS w Kamienicy Królewskiej.

Laureatom gratulujemy sukcesu, wszystkim uczestnikom
i ich opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do 

Tekst i foto: Danuta Piochudziału w kolejnych edycjach tego i innych konkursów.

X edycja gminnego Konkursu twórczości w języku kaszubskim

Laureatka I miejsca w grupie szkół podstawowych z opiekunami i komisją

Laureatka I miejsca w grupie gimnazjalistów
z opiekunką Małgorzatą Kostuch i komisją

Uczniowie z Gowidlina na Festiwalu Słowa Verba Sacra

Kolejny już raz uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział
w Festiwalu Słowa VERBA SACRA, który odbył się 14 stycznia 2013 r. w wej-
herowskiej Kolegiacie. Organizatorami cyklu Verba Sacra - Modlitwy Katedr 
Polskich byli: prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, ksiądz prałat 
Tadeusz Reszka oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dla nas, mieszkańców Gowidlina, była to też szczególna okazja, by 
spotkać się z aktorką Danutą Stenką, pochodzącą z naszej wsi, która już po raz 
dziesiąty czytała fragmenty Pisma Świętego. Obok naszej artystki, czytającej w ję-
zyku kaszubskim, wysłuchaliśmy również Jerzego Kiszkisa i franciszkanina o. Ja-
kuba Waszkowiaka, którzy przedstawili przekłady psalmów w języku hebrajskim, 
greckim i polskim. W części muzycznej, przeplatającej czytane psalmy, wystąpił 
chór Camerata Musicale pod kierunkiem Aleksandry Janus.
W programie artyści zaprezentowali następujące psalmy: „Chwalcie imię Pana, 
Alleluja”; „Zadrżyj ziemio przed obliczem Pana”; „Twemu imieniu daj chwałę 
Panie”; „Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania”; „Chwalcie Pana 
wszystkie narody” oraz „Chwalcie Pana, bo dobry, bo jego łaska na wieki, 
Alleluja”.

Tegoroczny Festiwal Słowa Verba Sacra zrobił na nas olbrzymie 
wrażenie. Wspaniała prezentacja psalmów przez aktorów, w połączeniu ze śpiewem chóru, stworzyła  niepowtarzalny klimat  w wejherowskiej 
Kolegiacie. 

Julia Formela
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stypendialnej dla województwa pomorskiego” finan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej. 

W dniu 12.12.2012 roku w gmachu Teatru Wyb-
rzeże w Gdańsku  marszałek Mieczysław Struk wręczył 
200 uczniom i studentom stypendia. Są one przyznawane 
w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży oraz studentów – mieszkańców woje-
wództwa pomorskiego”. Program jest realizowany w ca-
łości z budżetu województwa. W gronie tych wyróż-
nionych znalazł się również uczeń Gimnazjum w Kamie-
nicy Królewskiej - Bartosz Wójcik.

Dla nadania prestiżu nagrodzie co roku do 
udziału w uroczystości zapraszani są rektorzy i przed-
stawiciele uczelni wyższych województwa pomorskiego.

W trakcie jubileuszowej, dziesiątej już edycji 
programu wyróżniono najzdolniejsze dzieci szkół pod-
stawowych, gimnazjów i liceów, laureatów konkursów
i olimpiad przedmiotowych. Następną grupę stanowili 
studenci, autorzy publikacji naukowych, projektów 
badawczych oraz konkursów artystycznych. 

Wzruszające spotkanie najmłodszych ze 
starszymi jest pięknym portretem zbiorowym naszej 
pomorskiej oświaty. Daje szansę najmłodszym spojrzećRekordowa liczba – czworo uczniów z Zespołu Szkół w Kamienicy 
w przyszłość i snuć marzenia o dalszych sukcesach. Królewskiej – została w tym roku szkolnym stypendystami Marszałka 
Również zaproponowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Już od 4 lat nasi uczniowie korzystają z pomocy 
formuła spotkania dzieci i młodzieży z przedstawicielami stypendialnej Marszałka, w 2012 roku brali udział w dwóch galach wręczenia 
świata akademickiego jest przykładem dobrego myślenia stypendiów. Pierwsza odbyła się 3 grudnia w Filharmonii Bałtyckiej im. Fry-
o przyszłości naszej nauki. Uścisk ręki rektora potężnej deryka Chopina w Gdańsku. Stypendia zostały przyznane 400 uzdolnionym 
uczelni może stać się dla młodego człowieka wielkim uczniom z województwa pomorskiego, w tym trzem uczennicom Zespołu Szkół 
przeżyciem i wyzwaniem na przyszłość. Takie uro-w Kamienicy Królewskiej: Monice Bulczak, Agacie Czaja i Edycie Toruńczak. 
czystości utwierdzają młodzież w przekonaniu, że nie Uczennice te w czasie nauki w naszej szkole wyróżniały się zdolnościami 
tylko wykształcenie jest bardzo ważne, ale że indy-naukowymi, społecznymi oraz zaangażowaniem w wolontariacie. Przez cały 
widualna droga kariery każdego z tych młodych ludzi jest rok szkolny 2012/2013 będą otrzymywały miesięczne stypendium, dzięki 
cenna i zauważona.któremu mogą zrealizować swoje pasje i marzenia. Stypendia przyznawane są 

w ramach realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego projektu „Program pomocy 

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego
dla uczniów Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej

Grudzień to wyjątkowy miesiąc dla dzieci z Sa-
morządowego Przedszkola w Sierakowicach. Ma on 
wymiar nieco inny niż pozostałe miesiące roku. Tematyka 
poruszana na zajęciach związana jest z Mikołajem i świę-
tami Bożego Narodzenia. Powoduje to, że dzieci z nie-
cierpliwością oczekują na Mikołajki i oczywiście na 
przyjście najważniejszego gościa – narodzonego w ubós-
twie i chłodzie Jezusa. 

W dniu 6 grudnia obchodzi swoje imieniny ktoś 
bardzo ważny, zarówno dla małych jak i dużych. Wszyscy 
w naszym przedszkolu z wielką niecierpliwością czekali na 
przybycie wyjątkowego gościa. Biskup św. Mikołaj
z Mirry obdarował dzieci łakociami i prezentami do 
wspólnych zabaw w grupach przedszkolnych. Spotkanie
z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze. Dzieci 
śpiewały piosenki, prezentowały wiersze. 

Zgodnie z tradycją naszego przedszkola dzieci
z najstarszych grup, Sówki (6-latki) i Tygryski (5-latki),
z uwagą i poświęceniem przygotowały Jasełka i świąteczne 
przedstawienie. Nauczyły się świątecznych wierszy, 
piosenek i kolęd. Dzień wystąpienia przed tak ważną 
publicznością jak rodzice i dziadkowie był długo ocze-
kiwanym momentem przez przedszkolaki. Niemalże bez 
tremy poradziły sobie na scenie, a długie oklaski wynagrodziły im cały trud, jaki włożyły w przygotowania. 

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowaniu panu Bogdanowi Ramczykowi, właścicielowi firmy LUMEN, za ubogacenie 
efektami świetlnymi świątecznych przedstawień.

Magdalena Król i Dominika Mechlińska

Wyjątkowy czas
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Grudzień jest magicznym czasem ocze-
kiwania na święta Bożego Narodzenia oraz na wizyty 
św. Mikołaja. W tym roku, 7 grudnia, w naszym 
Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym odbyły się 
Mikołajki. Były konkursy dla grup, związane tema-
tycznie z przybyszem z dalekiej Laponii, tańce i wspa-
niała zabawa. W tym dniu przyjechał do nas teatrzyk 
„Gargulec” z Gdyni z przedstawieniem pt. „Pingwiny”. 
Na koniec imprezy przybył również Mikołaj, który 
rozdał prezenty. Radości dzieci nie było końca...

Jak co roku w naszym Ośrodku odbyło się 
spotkanie wigilijne, które w tym roku przypadło na 13 
grudnia. Po przywitaniu wszystkich gości, rodziców
i naszych podopiecznych przez panią dyrektor Julitę 
Krzebietke, dzieci przedstawiły jasełka, które ukazały 
losy małego aniołka. Ta rola w tym roku przypadła 
jednej z wychowanek – Alicji. W jasełkach udział 
wzięły wszystkie dzieci, które np. stroiły choinkę, 
nakrywały stół wigilijny czy zaśpiewały kolędę. 
Aniołek nie do końca orientował się, że zbliżają się 
Święta Bożego Narodzenia, ale przy pomocy dzieci 
zdążył do szopki. Znalazł też czas, aby symbolicznie również przyjaciele placówki.
przełamać się opłatkiem z zaproszonymi gośćmi, rodzicami, Na naszej wigilii nie mogło zabraknąć oczywiście 
wychowawcami. Mikołaja, który, wraz ze swoim elfem Arturem, obdarował wszystkie 

Po części artystycznej nadszedł czas na biesiadowanie przy dzieci prezentami. Później wraz z nauczycielami Mikołaj udał się z 
stole wigilijnym, na którym nie zabrakło smacznych potraw przy- prezentami do domów dzieci, które są objęte nauczaniem 
gotowanych przez rodziców. Swoją obecnością zaszczycili nas indywidualnym i w tym dniu nie mogły być z nami.

Przedświąteczny czas w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej

rowskiej w paczkach dla dzieci oprócz słodyczy i owoców znalazły 
się zabawki, przytulanki oraz wspaniałe przybory szkolne. Każde 
dziecko, które we wrześniu 2013 roku rozpocznie naukę w szkole 
otrzymało pięknie wyposażony piórnik. To już po raz ósmy pani 
Komarowska wspólnie z rodziną i przyjaciółmi zorganizowała dla 
dzieci tak wspaniałe prezenty. Spotkanie ze Świętym Mikołajem
w Kamienicy Królewskiej było dla dzieci niezapomnianym prze-
życiem, a dla rodziców chwilką powrotu do lat swego dzieciństwa. 
Niejednej osobie zakręciła się łezka w oku z radości i wzruszenia. 
Dziękujemy z całego serca pani Krystynie Komar-Komarowskiej, jej 
przyjaciołom oraz dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za ten wspa-
niały dzień.

Do Kamienicy Królewskiej Mikołaj przyjechał w sobotę
1 grudnia 2012 r. Tego dnia odbyła się impreza mikołajkowa, 
zorganizowana przez panią Krystynę Komar-Komarowską wspólnie 
z Dyrektorem, Nauczycielami i Radą Rodziców Zespołu Szkół
w Kamienicy Królewskiej. Na spotkanie z Mikołajem w pięknej 
szkolnej sali gimnastycznej przyszło 100 dzieci wraz ze swoimi 
rodzicami i opiekunami. Wspólnie z dziećmi bawiła się Wróżka, 
która przybyła z dalekiej krainy i obiecała, że wyczaruje Św. Mi-
kołaja. Zgodnie z obietnicą Wróżki, na saniach zaprzężonych w re-
nifery, przybył Św. Mikołaj, który obdarował każde dziecko wspa-
niałym prezentem. Dzięki inicjatywie pani Krystyny Komar-Koma-

Mikołajki w Kamienicy Królewskiej



22

Projekt „Święta za drzwiami”
Od kilku już lat niezwykle pracowicie spędzają czas

w okresie przedświątecznym dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mo-
juszu. Dzieje się tak za sprawą realizowanego corocznie Projektu 
edukacyjnego „Święta za drzwiami”.

W pierwszej dekadzie grudnia przygotowania we 
wszystkich zespołach uczniowskich ruszyły  już pełną parą. 
Niektórzy zaczęli się jednak przygotowywać do odpowiedzialnego, 
ale jakże miłego zadania znacznie wcześniej. No bo wystąpić przed 
widownią z pełnym widowiskiem obrzędowym pod postacią 
Gwiôzdczi z Mojsza, to nie lada wyzwanie. Przygotowanie kwestii 
mówionych, partii śpiewanych, dobranie rekwizytów, przy-
gotowanie strojów, praca z muzykiem nad scaleniem wszystkiego
w spójną i estetycznie dopracowaną całość – tego nie da się wykonać 
w przeciągu tygodnia. Zatem trwał adwent, a w murach szkoły co
i rusz słychać było nieziemskie wrzaski obrzędowych kolędników, 
którzy ćwiczyli swoje gardła do straszenia publiki, jak każe zwyczaj 
– przed wejściem i po wyjściu z nawiedzanej chaty.

Dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego szykowały 
piękne jasełka, ćwiczyły swoje głosiki w kolędowych śpiewach, 
recytowały teksty wspólnie ułożonych życzeń. Wszyscy uczniowie 
przygotowywali się do śpiewania kolęd w kilku językach (polskim, 
angielskim, kaszubskim), wytwarzali przecudne dekoracje na 
choinkę, która od lat jest ubierana  własnoręcznie wykonanymi 
ozdobami, konstruowali w ramach poszczególnych klas ogromną 
kartkę z życzeniami dla pozostałych . 

I nadszedł oczekiwany dzień, ostatni podczas przed-
świątecznego pobytu w szkole, dzień szkolnej wigilii, dzień 
projektowych działań. Nie od dziś wiadomo, iż dzieci bardzo lubią 
występować, popisywać się swoimi umiejętnościami. Były zatem
w szkole już bardzo wcześnie, przejęte, radosne, podekscytowane
i odświętnie ubrane. To jeden z takich dni, które niesamowicie grzeją 
ich serca, nie mogły się zatem doczekać rozpoczęcia. Potem pięknie 
wszystko zaprezentowały, wysłuchały siebie nawzajem, śpiewały, 
grały swoje role, ubierały choinkę, dzieliły się opłatkiem, składały wspomnienia jednak pozostały na dłużej, a na osłodę wspólne 
bardzo szczere życzenia. przyrzeczenie, że w przyszłym roku znowu wszystko przygotujemy. 

Atrakcją dnia był Gość z Laponii – Mikołaj z koszem Panta rhei – ale na szczęście pewne elementy naszego szkolnego 
słodkości, który znał tylko język angielski i dzieci zmuszone były do życia mogą być, i dobrze że są, powtarzalne.
wytężania swoich główek celem porozumienia się z nim. Jednak 
„wszystko dobre szybko się kończy”, tak i ten dzień, niezwykle Tekst i foto: Danuta Pioch
radosny i pracowicie przygotowywany, uleciał jak inne. Trochę żal, 

 Każdy oddział klasowy  przygotował koncert kolęd

Dyrekcja, nauczyciele i ucz-
niowie Zespołu Szkół w Kamienicy Kró-
lewskiej serdecznie dziękują za oka-
zane wsparcie finansowe na zakup
sprzętu nagłośniającego Państwu Alek-
sandrze i Januszowi Wentom – właści-
cielom firmy „WE-MET” oraz Państwu 
Barbarze i Ryszardowi Krause – właści-
cielom firmy „KRÓLEWICZANKA”. 
Życzymy jednocześnie wszystkiego co 
najlepsze w Nowym 2013 Roku.

Podziękowanie

W dniach 11 i 12 grud-
nia 2012 r. w Szkole Podsta-
wowej w Sierakowicach odbył się 
VI Wielki Kiermasz Bożo-
narodzeniowy. Można było na-
być ozdoby świąteczne jak
i skosztować pysznego piernika 
Marii Płotki - nauczycielki bi-
blioteki. Pani Marzena Cyperska 
upiekła, ze swoimi podopiecz-
nymi z kółka regionalnego, 
swojskie chleby, które rozda-
waliśmy rodzicom. 

 Składamy podzię-
kowania nauczycielkom: Kata-
rzynie Warmowskiej, Michalinie 
Grzenkowicz, Anicie Rutkowskiej, Ewie Kasperek, Lucynie Butowskiej i Dorocie 
Gierszewskiej, które wraz ze swoimi wychowankami wykonały śliczne ozdoby. 
Dziękujemy uczniom: Oliwii Leyk, Zosi Walkusz, Dominikowi Wrzeszcz, Adrianie 
Rompa, Klaudii Mejer, Karolinie Hinc, którzy w perfekcyjny sposób oferowali
i zachęcali rodziców do zakupu ozdób. Dzięki hojności rodziców, którzy dokonali zakupów 
w czasie kiermaszu, wzbogaciliśmy znacznie budżet świetlicy. Serdecznie dziękujemy i 
zapraszamy w przyszłym roku.

Organizatorzy: Wioletta Szulc, Alicja Baran, Natalia Bronk

Serdeczne podziękowanie fir-
mie ELWOZ za zakup i zainstalowanie 
dekoracji świątecznych składa Grażyna 
Warmowska, sołtys sołectwa Szklana.
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Śpiewajmy Panu z radością!
W Szkole Podstawowej w Puzdrowie odbył się coroczny świąteczny konkurs. 

To już kolejna 10 edycja świątecznych zmagań uczniów, integrująca całe rodziny. W tym 
roku temat pracy brzmiał: „Trzej Królowie”. Na naszej szkolnej wystawie pojawiło się 
19 prac wykonanych przez 24 uczniów, w tym 5 rodzeństw. Prace wykonane zostały
wg określonych zasad konkursu, które od kilku lat nie zmieniają się. Uczniowie dobrze 
wiedzą, jak zaskoczyć komisję składającą się z całego grona pedagogicznego. Prace jak 
zwykle były nietypowe, oryginalne i własnoręcznie wykonane w domowym zaciszu. 
Wykonane zostały z przeróżnych dostępnych materiałów. Uczniowie mieli miesiąc na 
przygotowanie się do tego konkursu i oto w dniu 19 grudnia 2012 r. nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, zorganizowanego przez panią Małgorzatę 
Herczuk. Komisja w tej edycji wytypowała laureatów trzech miejsc. Z uwagi na 
różnorodność form i zaskakujące pomysły nauczyciele postanowili wyróżnić jeszcze 
kolejnych trzech uczestników konkursu.
Główne nagrody otrzymali: 
I miejsce – Daria i Vanessa Stefańskie (kl.IV- O) – 170 pkt.
II miejsce – Katarzyna Walkusz (kl. IV) – 100 pkt.
III miejsce – Agata Deik (kl. IV) – 80 pkt. 
Wyróżnienia zdobyli: Kinga Ramczyk (kl. IV) - 30 pkt., Joanna i Zuzanna Płotka (kl. I) 
– 20 pkt., Jan Bojanowski (kl. II) – 20 pkt. 

Laureaci trzech miejsc otrzymali gry edukacyjne i dyplomy, a osoby 
wyróżnione –piękne świąteczne figurki. Pozostali uczestnicy otrzymali również 
przygotowane pisemnie podziękowania i pamiątkowe ozdoby świąteczne do 
zawieszenia w swoich domach. Nagrody zakupione zostały z funduszu szkolnego 
sklepiku na łączną kwotę 300 zł. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Zapraszamy za 
rok do kolejnej edycji świątecznego konkursu – tylko jakim pomysłem zaskoczyć 
naszych podopiecznych? Praca sióstr Stefańskich

Dni Kultury Kaszubskiej w Zespole Szkół w Gowidlinie

W kalendarzu imprez szkolnych Zespołu Szkół w Gowidlinie Młodzież gimnazjalna przygotowała gazetkę „Godë na Kaszëbach” 
od lat zawarte są obchody Dni Kultury Kaszubskiej. W czasie ich oraz występ tradycyjnej grupy kolędniczej. Dzieci młodsze uczyły się 
trwania uczniowie na języku kaszubskim i innych przedmiotach kaszubskich kolęd oraz przygotowały śpiewane Jasełka, odwiedzały 
poznawali obrzędy, zwyczaje, kulturę i historię regionu. Okres świąt również okoliczne domy z tradycyjną gwiazdą betlejemską. 18 grudnia 
Bożego Narodzenia sprzyja realizacji tej tematyki, ponieważ dzieci 2012 r., na podsumowanie Dni Kultury Kaszubskiej, zorganizowano 
chętnie poznają zwyczaje przodków związane z przeżywaniem Wigilię kaszubską, na którą zaproszenie przyjęli: Danuta Pioch
Adwentu oraz świąt na Kaszubach. – specjalista ds. języka kaszubskiego w gminie Sierakowice; Jacek 

Mazur – dyrektor ZEAS Gminy Sierakowice; przedstawiciele zarządu 
ZKP o. Sierakowice: Tadeusz Bigus, Zbigniew Wenta i Jan Drywa. Przy 
wigilijnym stole spotkali się też wszyscy uczniowie uczęszczający na 
język kaszubski, dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz nauczycielki 
języka kaszubskiego. Spotkanie wigilijne uświetniły występy uczniów. 
Klasy młodsze zaprezentowały się w śpiewanych w języku kaszubskim 
Jasełkach, natomiast gimnazjaliści sprawili niespodziankę przed-
stawiając tradycyjną „Gwiôzdka z Gowidlëna”. Gwiôzdor wręczył też 
wszystkim gościom skromne upominki oraz „przeegzaminował” ze 
znajomości kolęd. W czasie Wigilii członek zarządu ZKP oddziału w 
Sierakowicach - Tadeusz Bigus - wręczył nagrody naszym uczennicom, 
które brały udział w konkursie twórczości w języku kaszubskim. Ze 
szkoły podstawowej wyróżnienie otrzymała Weronika Kolke,
a z gimnazjum Edyta Wenta.

Spotkanie wigilijne zorganizowały nauczycielki języka 
kaszubskiego: Bożena Lejk, Janina Wenta, Adela Wenta i Joanna 
Neubauer.

USŁUGI RĘBAKIEMUSŁUGI RĘBAKIEM
SPRZEDAŻ ZRĘBKISPRZEDAŻ ZRĘBKI
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Podsumowanie projektu „Wędkarstwo drogą do poznania
i odkrywania piękna przyrody”

Stworzenie dla gimnazjalisty XXI w różnych strefach jeziora, a także w strefie 
wieku koła zainteresowań, w którym nadbrzeżnej. 
chciałby uczestniczyć, jest dla nauczyciela Przeprowadzono również zajęcia 
nie lada wyzwaniem. W dobie wszech- praktyczne nad wodą - 5 jednodniowych 
obecnych komputerów, telewizji i multi- wyjazdów dotyczących kilku metod połowu 
mediów młody człowiek coraz bardziej ryb, np. połów metodą spławikową, grun-
zamyka się w „czterech ścianach”, ogra- tową, spinningową. „Strzałem w dziesiątkę” 
niczając kontakt ze światem. Szczególnie okazała się wyprawa obejmująca połowy ryb 
boleśnie dotyka ten problem uczniów z kutra na Morzu Bałtyckim. Niesamowite 
mających przeciętne i słabe wyniki w nauce. wrażenia i satysfakcja stała się udziałem 
Sztuką jest odkryć w tych, którym w nauce uczniów, gdyż niemal każdy z nich 
idzie trochę gorzej iskierkę talentu oraz pasje, kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy 
które mogliby rozwinąć i w nich się „holował” rybę, której na co dzień nie spo-
zrealizować. Wiele razy podczas rozmów tyka, no chyba, że w sklepie, ale ryba 
i spotkań z rodzicami spotkałem się ze stwier- złowiona samodzielnie - jak mówi reklama… 
dzeniem, że dzieci mają problem z nauką, -  „wpływa na wszystko”.
dlatego że nie mogą dłuższy czas skupić Działania projektowe obejmowały 
uwagi i skoncentrować się, czego efektem także ekologię. Odbyły się 3 wycieczki 
jest zniecierpliwienie i brak chęci do pracy. ekologiczne nad pobliskie jeziora (Mienino, 
Podczas rozmów wielu z uczniów stwierdza, Bukowskie, Okonek), których celem było 
że dobrym miejscem na regenerację sił i wy- posprzątanie terenu wokół zbiorników 
ciszenie jest dla nich kontakt z wodą - węd- wodnych, a także zebranie materiałów do 
kowanie. Niestety często z tych rozmów konkursu fotograficznego.
wynikało, że jednych nie stać nawet na Jednym z priorytetowych punktów 
podstawowy sprzęt wędkarski, a inni nie projektu było zorganizowanie wycieczki do 
potrafią w sposób skuteczny się nim ośrodka zarybieniowego w Skorzewie, gdzie 
posługiwać. Do tego okazywało się, że uczniowie zapoznali się z pracą ichtiologa
sposób pozyskiwania ryb był niejednokrotnie i rybaków oraz sposobem rozmnażania
sprzeczny z zasadami zawartymi w sto- i przechowywania ryb.
sownych regulaminach (np. brak zezwoleń Do ważniejszych zadań, które 
i innych dokumentów), a czasami nawet niezgodny z prawem odbywa się corocznie, zaliczyć można zorganizowane 3 czerwca 2012 r. 
(kłusownictwo). Zatem ważnym dla mnie stało się uzmysłowienie zawody wędkarskie, w których wzięło udział blisko 70 uczestników. 
uczniom, jak należy właściwie korzystać z dobrodziejstw natury, Każdego roku, z okazji Dnia Dziecka, w wędkarskie szranki stają 
nauczyć ich szacunku dla przyrody i umiejętności obcowania z nią, młodzi adepci sztuki wędkarskiej. Impreza gromadzi zawsze rzeszę 
a także zadaniem było wykształcenie poczucia odpowiedzialności za jej kibiców – rodziców dopingujących swoje pociechy.
stan. Kulminacyjnym punktem projektu był tygodniowy biwak 

Przez 8 lat prowadzonych w gimnazjum zajęć poza- wędkarski, który miał miejsce w dniach 11-17 sierpnia 2012 roku.
lekcyjnych w formie Koła Wędkarskiego wzięło w nich udział ponad W czasie trwania imprezy odbywały się zajęcia szkoleniowe, polegające 
100 uczniów. Młodzież zdobywała tam podstawowe wiadomości na połowie ryb różnymi metodami. Do dyspozycji biwakowiczów było 
dotyczące metod i technik połowu ryb, poznawała zasady bez- kilka zbiorników wodnych, m.in. Młosino, Brzeźno i jezioro Raduń
pieczeństwa obowiązujące nad wodą i przepisy dotyczące szeroko - graniczące z jeziorami wdzydzkimi. Ponadto można było na bieżąco 
pojętej turystyki wędkarskiej i rekreacyjnej, a także rybactwa. korzystać ze stawu rybnego znajdującego się na terenie gospodarstwa 
Podejmowana była też tematyka ekologii oraz etyki wędkarskiej, agroturystycznego. Połowy wędkarskie dawały duże zadowolenie
umożliwiono uczniom zdobycie uprawnień do samodzielnego połowu i kształciły umiejętności połowu ryb. „Zużyliśmy” ponad 20 kg zanęty, 
ryb poprzez organizację egzaminu na kartę wędkarską. Sprzątając wiele przynęt, haczyków, żyłek i innych akcesoriów.
tereny wokół okolicznych jezior w naszej gminie uświadamiałem im, Ostatnie zadanie zrealizowano 25 października 2012 roku,
jak ważna jest odpowiedzialność człowieka za stan przyrody. a był to konkurs fotograficzny kończący działania przewidziane
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców w projekcie. Prace konkursowe wystawiono na auli gimnazjum w czasie 
postanowiłem ubiegać się o pozyskanie środków na wsparcie „wywiadówki”. Uczestniczący w niej rodzice oddawali swoje głosy na 
i profesjonalizację działalności Koła Wędkarskiego przy Gimnazjum prezentowane fotografie. Ważnych głosów oddano 174. Dwa najwyżej 
im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, aby umożliwić młodzieży ocenione zdjęcia są autorstwa Arona Parackiego, natomiast na trzecim 
realizację ich zainteresowań i pasji, a także by w sposób odpowiednio miejscu znalazła się fotografia Kamila Skrzypkowskiego - obaj są 
ukierunkowany kształcić i wychowywać. naszymi absolwentami. Przygotowaną ekspozycję - prace swoich dzieci 

Odpowiedzią na postawione powyżej problemy stał się - mogli podziwiać rodzice, nauczyciele oraz goście odwiedzający 
projekt pn. „Wędkarstwo drogą do poznania i odkrywania piękna szkołę, gdyż tablice umieszczone były przez cały miesiąc w auli 
przyrody”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 49.990 zł szkolnej. 
ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 9.5 Oddolne Obcowanie z przyrodą jest doskonałym sposobem na 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. spędzenie wolnego czasu, jest alternatywą dla wielogodzinnego 

Projekt ten realizowany był w okresie od lutego do listopada przesiadywania przed komputerem, zapobiega uleganiu nałogom
2012 roku, a jego beneficjentem ostatecznym była młodzież – 15 i wprowadza młodego człowieka w zdrowy styl życia. Wędkarstwo 
uczniów i uczennic Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierako- umożliwia pogłębienie koncentracji, utrwala zdolność skupienia
wicach. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano 60 godzin i wycisza. Przeprowadzone od lutego do listopada 2012 r. działania 
szkoleń przygotowujących do zdobycia karty wędkarskiej, zapoz- pozwoliły uczniom zdobyć wiedzę i umiejętności rozwijające 
nających z tematyką wędkarstwa, technikami i metodami połowu ryb, prawdziwe pasje, bardzo pożądane u młodego człowieka, a udział 
zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas kontaktu z wodą. dziewcząt w zajęciach przełamywał stereotyp wędkarza - mężczyzny. 
Tematyka szkoleń obejmowała również wiadomości dotyczące fauny

Koordynator projektu Rajmund Spręgai flory jezior i ich okolic, rozpoznawania roślin i zwierząt występujących 
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Zimowe ferie w Gminie Sierakowice
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Jeżeli urodziłeś się w 1999 lub 2000 roku i lubisz grać w piłkę nożną, a chciałbyś spróbować swoich sił w zespole piłkarskim
– zapraszamy. GKS SIERAKOWICE rocz.99/00 zaprasza na treningi, które odbywają się w hali sportowej przy Gimnazjum
w Sierakowicach, w poniedziałki o godz. 16.00 oraz piątki przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach, od godz. 16.00. Zapraszamy. Spróbuj 
swoich sił w naszym zespole!

Zapisy do drużyny GKS Sierakowice

Na treningu juniorów rocznik 1999/2000, w dniu 21 
grudnia 2012 r., gościliśmy pana Adama Plutowskiego - redak-
tora Naczelnego Dziennika Bałtyckiego oddział Kartuzy i Koś-
cierzyna oraz pana Bartosza Cirockiego. Celem wizyty było 
wręczenie nagrody za zdobycie miana „Najpopularniejszego 
Zespołu Powiatu Kartuskiego w plebiscycie Dziennika 
Bałtyckiego”, a nagrodą były koszulki z takim właśnie napisem. 
Dziennikarze przeprowadzili rozmowę z trenerem oraz 
obecnym kapitanem zespołu - Adrianem Staniszewskim
i nominowanym do tytułu Najpopularniejszego Sportowca 
Powiatu Kartuskiego – Szymonem Marszałkowskim.

Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy nas 
wspierali w dążeniu do celu i pomogli zdobyć najwyższe 
miejsce na podium. Redaktorom Dziennika Bałtyckiego 
dziękuję za wręczenie nagród.

Trener Marian Wnuk-Lipiński 
Foto: Bartosz Cirocki

Juniorzy GKS Sierakowice najpopularniejszą drużyną powiatu kartuskiego

Dwunastego stycznia rozegrano szóstą kolejkę Halowej Ligi 
Piłki Nożnej im. Tadeusza Wesółki. Oto wyniki:

Klasyfikacja zespołów po VI kolejce Klasyfikacja „fair play” po VI kolejce rozgrywek 

 
Klasyfikacja strzelców Terminarz ligi halowej:

Zakończenie rozgrywek XVII Edycji Ligi Halowej
w Sierakowicach odbędzie się dnia 3 lutego 2012 r. 

Wyniki VI kolejki Halowej Ligi Piłki Nożnej w Sierakowicach

Lp. Nazwa zespołu kolejka wynik bramki punkty

1. Bank Spółdzielczy Sierakowice 6 46 : 4 + 42 18

2. Kamieniarstwo Puzdrowo 6 30 : 7 + 23 18

3. Dossche  6 33 : 13 + 20 12

4. Alkomaty Lebunia 6 33 : 18 + 15 12

5. Dom - Wit Kamienica Królewska 6 15 : 18 -  3 7

6. Metal Serwis Miechucino 6 13 : 17  - 4 7

7. Rulis Usługi Budowlane 6 17 : 27  - 10 7

8. Galaxia Przodkowo 6 15 : 35  - 20 4

9. Sporting Nastały  6 2 : 38 - 26 3

10. Hebe Team Sierakowice 69 : 43 - 34 0 

 Lp. Nazwisko i imię - nazwa drużyny bramki

1. Grzenkowicz Wojciech - Dossche 16

2. Formela Artur - Bank Spółdzielczy Sierakowice 15

3. Jóskowski Maciej - Bank Spółdzielczy Sierakowice 12

4. Knut Robert - Kamieniarstwo Puzdrowo 8

5. Maszota Marcin - Alkomaty Łebunia 8

Lp. Nazwa zespołu Ilość punktów 

1. Hebe Team Sierakowice - 9

2. Kamieniarstwo Puzdrowo - 12

3. Bank Spółdzielczy Sierakowice - 15

4. Metal Serwis Miechucino - 18

5. Galaxia Przodkowo - 21

6. Dom - Wit Kamienica Królewska - 27

7. Alkomaty Łebunia - 28

8. Dossche  - 38

9. Rulis Usługi Budowlane - 42

10. Sporting Nastały - 43 
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Ogłoszenia drobne

Kupię zdecydowanie, płatne gotówką: 
Audi B-4 benzyna i diesel, Audi A-4 
benzyna i diesel, Audi A-3 benzyna
i diesel, VW Golf II benzyna i diesel,
VW Golf IV benzyna i diesel, VW Polo 
benzyna i diesel, tel. 603 748 535

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 

Urząd Gminy w Sierakowicach, wspólnie z firmą Elwoz, organizuje 
bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego w dniach:
 
ź 21 stycznia 2013 
ź 18 lutego 2013
ź 18 marca 2013
ź 15 kwietnia 2013 
ź 22 maja 2013 
ź 17 czerwca 2013 
ź 15 lipca 2013 
ź 19 sierpnia 2013 
ź 16 września 2013 
ź 21 października 2013 
ź 18 listopada 2013 
ź 16 grudnia 2013 
 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)

Miejsce: 
ź Sierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem Gminy
ź i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych) w godz. 8.00 – 10.00;
ź Sierakowice, Os. Wichrowe Wzgórze (parking przy sklepie)

w godz. 10.15 – 12.00;
ź jedno z sołectw w godz. 12.15 – 14.00: 

18 lutego – Łyśniewo Sierakowickie (parking przy szkole),
18 marca – Załakowo (parking przy kościele),
15 kwietnia – Paczewo (skrzyżowanie na Kokwino),
22 maja – Mojusz (parking przy remizie OSP),
17 czerwca – Kamienica Królewska (parking przy remizie OSP ),
15 lipca – Gowidlino (parking przy kościele),
19 sierpnia – Puzdrowo (parking przy przystanku PKS),
16 września – Szklana (parking przy kapliczce),
21 października – Sierakowska Huta (u Pana Wenty),
18 listopada – Długi Kierz (parking przy kapliczce),
16 grudnia – Pałubice (u Sołtysa).

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne w tym: telewizory, pralki, 
lodówki, komputery, monitory, radia, odkurzacze, świetlówki, 
żarówki energooszczędne, zabawki elektroniczne oraz drobne sprzęty 
AGD i RTV można będzie przekazać bezpłatnie firmie 
specjalistycznej.

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

Sprzedam dwie działki budowlane po 1500 
m2 koło Sierakowic, uzbrojone, z poz-
woleniem na budowę, piękne spokojne 
miejsce, droga wewnętrzna 10 m; cena
do uzgodnienia; możliwa zamiana na: 
mieszkanie, samochód lub dom wolno-
stojący, tel. 603 748 535

Sprzedam felgi stalowe: 13, 14, 15, 16 oraz opony zimowe i letnie:
14, 15, 16; cena do negocjacji, tel. 603 748 535

Sprzedam działkę w Paczewie o powierzchni 1600 m2
z pozwoleniem na budowę, media przy działce, tel. 608 587 940

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

 Sprzedam działkę o pow. 1300 m2 w Szopie przy drodze powiatowej, 
wszystkie media, cena 40 tys. zł; tel. 692 379 693

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:
Gminna Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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 Rozwiązywania Problemów 
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 współuzależnionych
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 udziela bezpłatnie mecenas 
KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od 
godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy
ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
22.02.2013
22.03.2013*
26.04.2013
31.05.2013
28.06.2012
26.07.2013
30.08.2013
27.09.2013
25.10.2013
29.11.2013
20.12.2013*
*w marcu i grudniu dyżuru wyjątkowo 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).

Informacja




