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Klëka
*** ogrodzony, obsiany trawą, nasadzono drzewa i krzewy oraz 

Trwają prace konserwatorskie wnętrza drewnianego zamontowano ławki parkowe.  
zabytkowego kościoła. Inwestycję realizuje konsorcjum firm, którego ***
liderem jest P.P.H.U. „Aplika” z Wręczycy Wielkiej. Do tej pory niektóre W połowie maja rozpoczęły się prace przy realizacji jednej 
ruchome elementy wyposażenia kościoła zostały przewiezione do z największych tegorocznych inwestycji, czyli budowie drogi 
pracowni konserwatorskiej pod Krakowem, gdzie są poddawane z Puzdrowa przez Piekiełko do Sierakowic. Inwestycja została 
zabiegom renowacyjnym. Natomiast we wnętrzu kościoła konser- podzielona na cztery zadania. Pierwsze obejmuje budowę wspomnianej 
wowane i malowane są ściany i sufit (zostaną pomalowane na kolor drogi z chodnikiem jednostronnym, a na niektórych odcinkach 
szaro-niebieski). Zachowane fragmenty polichromii na fasecie będą dwustronnym. W ramach prac zostanie wykonana także kanalizacja 
także zakonserwowane, natomiast tam, gdzie ozdobne malunki nie deszczowa i przebudowana istniejąca infrastruktura (przełożenie sieci 
zachowały się – zostaną odtworzone. wodociągowej, teletechnicznej, energetycznej i przestawienie słupów 

Pierwszy etap renowacji zakończy się w czerwcu. Na okres niskiego napięcia). Drugie zadanie polega na wykonaniu nowej 
wakacyjny (lipiec-sierpień) prace zostaną wstrzymane, a ponownie nawierzchni drogi wraz z budową chodnika na odcinku długości 83 m 
kontynuowane we wrześniu. Latem kościół zostanie udostępniony w Puzdrowie. Odcinek ten łączy drogę prowadzącą do Piekiełka z drogą 
zwiedzającym. Przypomnijmy, że na realizację prac Gmina pozyskała wojewódzką 214. Kolejne zadanie to remont i przebudowa ulic Kubusia 
dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 65%. Puchatka i Przedszkolnej, a ostatnie – wykonanie kanalizacji 

deszczowej na ulicy Sportowej. Budowa drogi jest realizowana 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli 
tzw. „schetynówek”. Gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel 
w wysokości 2.340.832 zł (50% kosztów). 

***
Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji na odcinku Wygoda – 
Karwacja – Mojusz. Kwota dofinansowania wynosi prawie 205 tys. zł. 

***
Szesnastego maja minął termin składania ofert na odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Sierakowice oraz na 
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Oferty złożyły dwie firmy: Elwoz ze Szklanej oraz Remondis sp. z o.o. 
oddział w Lęborku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Elwoz, 
z którą zostanie podpisana umowa. Okres realizacji usługi obowiązuje 
na czas 1 lipca 2013 – 30 czerwca 2015 roku. 

***
Do końca maja potrwają prace przy budowie „Ogrodu 

rekreacji i edukacji” przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu 
Samorządowym w Sierakowicach. Zadanie realizuje firma WACIŃSKI 
z Kiełpina. Gminie udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel 
w wysokości 302.910 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Zakres prac obejmuje budowę ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, alejek 
parkowych, budowę toru do nauki jazdy na rowerze i rolkach, a także 
budowę kanalizacji deszczowej i montaż oświetlenia. Teren został 

„Wiadomości Sierakowickie” 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, tel. 58 681 95 58, e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-13.30
Redaguje zespół: Maria Karolak, Danuta Pioch, Agnieszka Rybakowska-Król
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Reklama4YOU, Sierakowice, ul. Kartuska 35.
Druk: KrisPaul, Gdańsk, ul. Do Studzienki 31
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów w materiałach nie zamówionych oraz w publikowanych listach. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń i reklam.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 
chwilach dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości,
uczestniczyli w modlitwach, 

mszy świętej i ceremonii pogrzebowej

śp. Zygmunta Fularczyka

za okazaną pomoc, współczucie,
intencje mszalne, 

złożone wieńce i kwiaty 
serdeczne „Bóg zapłać”

składają
Żona, Synowie, Córki, Synowe i Zięć
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Trojaczki w Mojuszu  
W styczniu br. rodzina Ewy i Wojciecha rodziny korzystają z pomocy, bo także (jak na ten moment) liczba zgonów 

Petów z Mojusza znacznie powiększyła swoją przekraczają wyznaczone pułapy (stan na ten sam dzień wynosi 41). 
liczebność – przyszły na świat trojaczki, i nagle dochodów, zatem nie są odnotowane Szczegółowe dane na temat ilości 
z rodziny czteroosobowej powstała siedmioosobowa. w tej statystyce.  mieszkańców, urodzeń i zgonów na 

Gmina Sierakowice przestrzeni lat podaje poniższe zesta-
nie narzeka na przypadłość, jaką wienie (z danych referatu Ewidencji 
jest malejąca liczba przyrostu ludności sierakowickiego Urzędu Gmi-
naturalnego, kiedy w skali kraju ny).
jest to od dawna ujemna wartość. Rosnąca ciągle liczba miesz-
Tu na przestrzeni ponad dwu- kańców gminy, dodatni przyrost natu-
dziestu lat nie było jeszcze roku ralny – to dobro, jakiego w dobie 
z minusowym wynikiem. wymierania pokoleń i starzenia się 
Wprost przeciwnie – przyrost społeczeństwa można pozazdrościć. 
naturalny mierzony w promilach Bogactwo to jednak również wymaga 
prawie zawsze oscylował w gra- stałej troski włodarzy: realizacji szeregu 
nicach 10, w ostatnim dziesięcio- inwestycji, rozwoju placówek oświato-
leciu był najwyższy w roku 2010 wych, poszerzania ofert rynku pracy, 
– ponad 14 ‰, w poprzednim wspierania najuboższych, opieki medy-
dziesięcioleciu sięgał nawet cznej i szeregu innych przedsię-
20 ‰ (1990 r.), a w ciągu trzech wzięć, które są wpisane w codzienność, 
kolejnych lat (1991-1993) ale cieszą, bo są najlepszą inwestycją – 
przekraczał wartości 17‰. w człowieka.

Według stanu na 7 V 2013 Danuta Pioch
zanotowano już na terenie gminy Foto: Teresa SkierkaStarsi synowie, 8-letni Artur i 7-letni Mateusz, stali się 

117 urodzeń, niestety dość wysoka jest rodzeństwem dla Marty, Julii i Piotra, urodzonych
31 stycznia w Gdańsku. Dzieci, z racji niedowagi (Marta 
1640 g, Julia – 1370 g, Piotr 2040 g) dość długo 
przebywały w szpitalnych inkubatorach (urodziły się 
w 34 tygodniu ciąży). Pierwszy do domu przybył Piotr, 
który najszybciej osiągnął odpowiednią wagę, 
dziewczynki przebywały w szpitalu znacznie dłużej. Był 
to czas ogromnego wysiłku dla rodziny, która starała się 
odwiedzać swoje maluchy regularnie, a szczególnie dla 
matki po trudnej akcji porodowej. Jedno dziecko 
wymagało opieki w domu, a do dwojga trzeba było 
przejechać sporo kilometrów. Tutaj szczęściem okazał 
się fakt zamieszkiwania młodych rodziców w wielo-
pokoleniowej rodzinie, gdzie mogą liczyć na pomoc 
braci, bratowych, ale szczególnie babci i dziadka, którzy, 
jak mówią, musieli się  w szybkim tempie „odmłodzić” 
i pomagać w opiece nad maluchami. Kto wychowywał 
jedno dziecko, wie, ile na to potrzeba czasu, siły 
i wyrzeczeń; kto zajmował się bliźniętami – miał 
wszystko razy dwa; kto ma trojaczki – ma potrójne 
szczęście, ale i troski mnoży się też przez trzy.

Szczęśliwych rodziców i ich pociechy 
odwiedzili przedstawiciele lokalnych władz: wójt 
Tadeusz Kobiela, kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Ryszard Klajn oraz kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Skierka. Dzieci 
otrzymały upominki, a rodzice kwiaty i gratulacje.

W gminie Sierakowice na przestrzeni 25 lat 
trojaczki rodziły się już trzykrotnie: mające ponad 20 lat 
trojaczki rodziny Brzeskich, kończące w czerwcu 5 lat 
trojaczki rodziny Głodowskich i tegoroczne maleństwa 
rodziny Petów. Okazuje się, że ciąże mnogie nie należą 
do rzadkości, są to przeważnie bliźnięta (w tym roku 
dwie pary). W ogóle na terenie gminy zamieszkuje wiele 
rodzin wielodzietnych. Z danych referatu zajmującego 
się świadczeniami rodzinnymi wynika, iż w 1580 
rodzinach uprawnionych do pobierania zasiłku 
rodzinnego wychowuje się 3598 dzieci. Zgodnie 
z polskim prawem za rodziny wielodzietne uznawane są 
rodziny wychowujące troje i więcej dzieci. Rodzin 
z trojgiem dzieci zanotowano w ww. komórce 
administracyjnej 349 (na 1580 uprawnionych do 
zasiłku), a rodzin z czworgiem i więcej dzieci – 197. 
Należy też mieć świadomość tego, że nie wszystkie 

rok gm. urodzenia M K zgony

pobyt stały pobyt razem

1990 13.431 13.431 361 177 184 95

1991 13.745 13.745 337 178 159 90

1992 13.873 13.873 344 182 162 102

1993 14.487 14.487 351 160 191 100

1994 14.95 14.954 332 147 175 103

1995 15.00 15.070 322 150 172 111

1996 15.86 15.186 325 171 154 90

1997 15.393 142 15.535 282 136 146 100

1998 15.595 168 15.763 288 139 149 92

1999 15.769 159 15.928 270 122 148 109

2000 15.915 193 16.108 260 121 139 94

2001 16.100 206 16.306 274 150 124 101

2002 16.210 212 16.422 280 143 137 92

2003 16.369 216 16.585 240 140 100 101

2004 16.577 223 16.800 249 141 108 93

2005 16.717 240 16.957 271 135 136 96

2006 16.883 203 17.086 277 150 127 107

2007 17.154 206 17.360 306 163 143 91

2008 17.333 187 17.520 307 166 141 111 

2009 17.586 228 17.814 316 164 152 97  

2010 17.835 261 18.096 364 188 176 108

2011 18.004 242 18.246 313 159 154 92

2012 18.266 238 18.504 341 193 148 115

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
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Wolontariusze zebrali ponad 11 tys. zł dla hospicjum
Podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie-wolontariusze w hospicjach jest bezpłatna, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko 

z kilku szkół naszej gminy włączyli się w zbiórkę pieniędzy w ramach ok. 2/3 kosztów utrzymania pacjentów. Pozostałą kwotę hospicja 
akcji charytatywnej „Żonkil kwiatem nadziei dla hospicjum”. Kwotę, pozyskują od ludzi dobrej woli oraz instytucji. Pomysł akcji 
którą zebrano w niedzielę 21 kwietnia w wysokości 11.488,64 zł przywędrował ze Szkocji, gdzie jest realizowany przez fundację Marie 
w całości przekazano na potrzeby Kartuskiego Hospicjum Domowego Curie Cancer Care z Edynburga. W Polsce, jako pierwsze zorganizowało 
Caritas z siedzibą przy parafii św. Wojciecha.  ją hospicjum św. Łazarza z Krakowa. Symbolem Pól Nadziei jest żonkil. 

W zamian za datek wolontariusze wręczają ofiarodawcom żonkila. 
Akcja ma przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej 
pomocy i opieki w ostatnim okresie życia.

W tegoroczną akcję zaangażowało się 25 uczniów. 
Wolontariusze z Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach to: 
Karolina Walkusz, Izabela Bojanowska, Iwona Kostuch, Dagmara 
Ostrowska, Dominika Mielewczyk, Angelika Szmuda, Julia Walkusz, 
Weronika Labuda, Klaudia Węsierska i Natalia Tryba; opiekun: 
Wiesława Płotka. Wolontariusze z Zespołu Szkół w Gowidlinie: Helena 
Bigus, Edyta Choszcz, Natalia Cybulla, Krystian Syldatk i Natalia 
Wenta; opiekun: Karolina Sadowska. Wolontariusze z Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej: Magdalena Bigus, Kamila Brzeska, 
Agnieszka Ziegert i Elżbieta Lejk; opiekun: Bartłomiej Leszk. 
Wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Sierakowicach: Anna Syldatk, Paulina 
Frankowska, Martyna Lis, Martyna Hendrich, Aleksandra Szneider 
i Klaudia Koss; opiekun: Aleksandra Laduda.

Organizator akcji, czyli Gminny Ośrodek Kultury, składa 
serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom oraz ich 
opiekunom za zaangażowanie, a kwiaciarniom w Sierakowicach: 

Pola Nadziei to coroczna akcja prowadzona przez hospicja, JASMINUM i ŚWIAT KWIATÓW za podarowanie kwiatów.
której celem jest pozyskiwanie funduszy na własną działalność oraz 

Oprac. AK, Foto: Wiesława Płotkaszerzenie idei hospicyjnej w społeczeństwie. Mimo że opieka 

Świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Sierakowickie uroczystości patriotyczne z okazji 222. Dzisiejszy dzień ma być także dniem radości. Radujmy się więc z daru 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się tradycyjnie przy wolności i go pielęgnujmy. 
pomniku Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Obchody Po przemówieniu Wójta delegacje samorządowców, 

kombatantów, organizacji i stowarzyszeń, a także uczniów 
sierakowickich szkół złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku 
w podziękowaniu za dar wolności. Wśród składających kwiaty znaleźli 
się przedstawiciele: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych, Gminnego Ośrodka Kultury, 
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego, Szkoły Podstawowej im. Floriana 
Ceynowy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Zarządu Gminnego 
Związku OSP, sierakowickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 
Towarzystwa Przyjaciół Ucznia „Horyzont” oraz Urzędu Gminy. 

zgromadziły mieszkańców Sierakowic, duchowieństwo, poczty 
sztandarowe oraz delegacje władz samorządowych, stowarzyszeń 
i organizacji. Wszyscy  dziękowali za wolną Polskę. 

– Po raz kolejny mam przyjemność w tym historycznym 
miejscu razem z wami składać hołd tym, którzy polegli za wolność 
naszej Ojczyzny – powiedział w swoim wystąpieniu wójt Tadeusz 
Kobiela. – Jest to historyczne miejsce, gdzie gromadzimy się co roku, 
aby oddać cześć tym, którzy oddali to, co mieli najcenniejszego – własne 
życie. Czas tak szybko mija. Trudno nie sięgnąć pamięcią do czasu 
sprzed dwudziestu czterech lat, kiedy to odrodziła się Polska. Wtedy 
nastał rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego, pierwszy 

Modlitwę za ojczyznę odmówił ks. Bronisław Dawicki, który niekomunistyczny rząd w powojennej Polsce. Rok później nastały wolne 
słowami modlitwy ks. Piotra Skargi prosił o pomyślność dla wszystkich samorządy, i tak jest do dziś. To wszystko jest owocem wielkiego trudu 
Polaków i o odpowiedzialność rządzących naszym krajem.  i daniny krwi wielu pokoleń, którzy o wolną Polskę walczyli. 

Po uroczystości, ubogaconej śpiewem chóru Discantus oraz Zachowajmy ich we wdzięcznej pamięci, pomódlmy się za nich, a także 
grą Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zebrani przy pomniku za tych, którzy potem na siebie wzięli brzemię wolności. Przez te 
przemaszerowali do Ołtarza Papieskiego, gdzie mszę świętą z kaszubską ostatnie 24 lata w Polsce powstało wiele dobra, mimo że jeszcze wiele 
liturgią słowa odprawił ks. Adam Wenta, sercanin z misji w Kamerunie. jest niedoskonałości. Jakże inaczej wygląda Polska i ta gmina, ale to są 

wszystko owoce wolności, którą umiejętnie udaje się budować. 
Tekst i foto: AK
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Dariusz Jankowski i jego lotnicza pasja
Dariusz Jankowski jest znany w Sierakowicach przede maszyny jest Dariusz Jankowski, który jest także jedynym 

wszystkim jako właściciel firmy „Uni-Pack”. Jego wielką pasją jest przedstawicielem producenta wiatrakowców BrakoGyro na Polskę. 
latanie, często zasiada za sterami swojej latającej maszyny, czyli - Jako importer organizuje loty zapoznawcze i prezentacje sprzętu. Pan 
wiatrakowca. To wyjątkowe hobby zaowocowało tytułem Człowieka Dariusz w ubiegłym roku zorganizował  pierwszy zlot wiatrakowców 
Roku 2012 w kategorii „Wiatrakowiec” w plebiscycie Lotnicze Orły, w Polsce (który odbył się w miejscowości Korne k. Kościerzyny), 
zorganizowanym przez portal lotniczapolska.pl. wystąpił w programie TVN Raport Turbo prezentując swój 

wiatrakowiec oraz znalazł się na okładce miesięcznika Przegląd 
Lotniczy, w którym prezentuje również swój sprzęt, jest także 
mechanikiem wiatrakowcowym (jednym z pierwszych w Polsce). Za te 
osiągnięcia został nominowany do plebiscytu „Lotnicze Orły 2012” 
w kategorii Człowiek Roku  Wiatrakowce.    
Pasja latania

Na pytanie - skąd taka nietypowa pasja i dlaczego akurat 
wiatrakowiec - pan Dariusz odpowiada: – Taki pomysł kiełkował od 
dziecka. Chłopak-dziecko chce być albo strażakiem, albo lekarzem, albo 
pilotem. Jak chciałem być pilotem i gdy sytuacja życiowa pozwoliła, to 
zacząłem od szkolenia i uzyskania uprawnień lotniczych, potem 
zakupiłem maszynę. 

Zanim zapadła ostateczna decyzja o zakupie wiatrakowca, 
pan Dariusz planował zakupić motolotnię. – Mój pierwszy lot, to była 
motolotnia. To było niesamowite przeżycie. I wówczas klamka zapadła 
– miała być motolotnia. Ale po jakimś czasie kolega, który zainteresował 
mnie lotnictwem ultralekkim, wyszkolił się na wiatrakowcu. Zacząłem 
się temu przyglądać, szukać informacji, oglądać filmiki. Wyszukałem 
szkołę i udałem się tam. Po pierwszym locie wrażenia były niesamowite, Wiatrakowiec? A co to takiego?
to był „odlot” większy niż motolotnią. Wiatrakowiec (autożyro, gyrocopter) to ultralekka maszyna 

Licencję pilota pan Dariusz uzyskał w 2010 roku. Obecnie jest latająca, która była bardzo popularna w okresie międzywojennym. 
na bardzo wysokim poziomie zaawansowania w pilotażu wiatrakowca, Pierwszy wiatrakowiec zbudował hiszpański inżynier Juan de la Cierva 
od 12 maja 2013 r. jest instruktorem i egzaminatorem wiatrakowcowym w 1923 r. Głównym przeznaczeniem tego typu maszyn miała być służba 
szkolącym do licencji pilota ASC w Polsce. w lotnictwie wojskowym. Do spadku zainteresowania wiatrakowcami 

przyczyniły się śmigłowce, jednakże ostatnie lata pokazują, że wzrasta 
zainteresowanie tymi maszynami latającymi. Szacuje się, że za 5 lat 
w Polsce będzie ok. 250 wiatrakowców.  

WiatrakowiecBrakoGyro, którego właścicielem jest pan 
Dariusz, to produkt włoskiej firmy Pagotto. Ten wiatrakowiec, jak na 
razie, jest jedyną taką maszyną w Polsce. Posiada najmocniejszy napęd 
z silnikiem ROTAX o mocy 120 KM (jedyny w europejskiej produkcji) 
w otwartym wiatrakowcu. Maszyna waży zaledwie 265 kg, mierzy 
5 metrów długości i ma 2,76 m wysokości, a średnica wirnika nośnego to 
8,40 m. To dwuosobowe autożyro, z podwójnym sterowaniem 
(instruktor lub pasażer także może sterować maszyną), osiąga 
maksymalną prędkość 195 km/h. Posiada podwójnie wzmocnioną ramę 
ze stali nierdzewnej. Obudowa i ogon wykonane są z włókna 
węglowego i kompozytów, a podwozie z aluminium lotniczego. 
Producent oferuje pełne wyposażenie w przyrządy pilotażowe 
i silnikowe. Wiatrakowiec napędzany jest benzyną bezołowiową. 
Z samym pilotem spala 10-12 litrów paliwa na godzinę lotu, z pasażerem 
między 12-15 litrów. Koszt zakupu wiatrakowca fabrycznego na świecie 
waha się od 60 do 350 tys. zł w zależności od modelu, liczby miejsc oraz Wiatrakowce są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. 
wyposażenia. Tamtejsi farmerzy oblatują swoje kilkusethektarowe pola samolotami 

Wiatrakowiec, jak sama nazwa wskazuje, do latania lub wiatrakowcami. W Polsce takie maszyny zaczęły zyskiwać 
wykorzystuje głównie siłę wiatru/powietrza. Wznosi się oraz lata za popularność cztery lata temu. Mamy w kraju także jednego producenta 
sprawą powietrza napływającego z dołu na wirnik na zasadzie wiatrakowców zamkniętych. Budowane są również konstrukcje 
autorotacji. Śmigło, które jest za silnikiem, pcha maszynę do przodu, amatorskie, choć wciąż jest ich mało. 
natomiast powietrze, które napływa na górny wirnik od dołu, Wiatrakowcem można latać o każdej porze roku - zapewnia 
samoczynnie wprawia go w ruch obrotowy. pan Dariusz. Wystarczy odpowiedni kombinezon i obuwie. – 

Na Pomorzu obecnie jest sześć wiatrakowców, a w całej Tegoroczny sezon rozpocząłem 1 stycznia 2013 roku. Zima jest o tyle 
Polsce około 30. W powiecie kartuskim jedynym właścicielem takiej fajna, że im niższa temperatura, tym jest większa gęstość powietrza, 

c.d.
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więc można wykonać ewolucje przy niższych prędkościach. Trzeba najstarszą pasażerką, jaka leciała z panem Dariuszem, i była bardzo 
tylko odpowiednio zabezpieczyć chłodnice, aby silnik nie pracował szczęśliwa, że mogła spełnić swoje marzenie.
przy niskich temperaturach. Z podniebnej perspektywy widoki są niesamowite. 

A jakie ewolucje można wykonać wiatrakowcem? – To, co Samochody wyglądają jak zabawki, a pola i łąki niczym różnobarwny 
się zapragnie. Można robić bardzo głębokie zakręty, śruby, spirale, patchwork. Lot wiatrakowcem dostarcza niezapomnianych emocji 
zawrotki w powietrzu, opadać jak śmigłowiec, można się przesuwać i wrażeń, których nie da się opisać. Trzeba je poczuć. 
w prawo lub w lewo, a ustawiając się pod wiatr zawisnąć w powietrzu Osoby zainteresowane wypróbowaniem możliwości wiatra-
jak śmigłowiec. Przy dużym czołowym wietrze można nawet cofać kowca BrakoGyro mogą umówić się z panem Dariuszem Jankowskim 
się. Wiatrakowcem można zrobić dużo ciekawych rzeczy, których na pokaz sprzętu i niezapomniany lot. Więcej informacji na stronie 
innym sprzętem latającym się nie zrobi – zapewnia pan Dariusz www.brakogyro.pl lub pod numerem telefonu 602 692 506. 

AK, Foto: AKi dodaje: – Przewaga w właściwościach lotnych wiatrakowca nad 
innymi maszynami jest kolosalna. Małe samoloty mają ograniczenia 
odnośnie startu. Niektórymi samolotami nie poleci się przy wietrze
(5-10 m/s). Natomiast wiatrakowiec poleci nawet przy wietrze ok. 20 
m/s. Może latać bezpiecznie do prędkości wiatru wynoszącej 75 km/h. 
Oczywiście ważne są w takim przypadku umiejętności pilota. 
Wiatrakowiec daje nieograniczone możliwości poruszania się. 
W przypadku np. gwałtownego pogorszenia się pogody można 
wylądować nim u babci w ogródku. Do startu potrzebuje nieco więcej 
miejsca, od 30 do 100 metrów. Dużo mówi się o bezpieczeństwie,
a o tym decydują umiejętności, dobre wyszkolenie, a przede 
wszystkim rozwaga.  

Odległość, jaką może pokonać wiatrakowiec zależy od siły 
i kierunku wiatru. Jeśli będzie duży wiatr i duży opór, to odległość się 
zmniejsza, natomiast jeśli wiatr będzie wiał w ogon, to odległość jaką 
można pokonać zwiększa się. Zapas paliwa w BrakoGyro wystarcza 
na ok. 3,5 godziny lotu, w tym czasie można pokonać dystans ok. 500 
km. 

Na pytanie czy zdarzyły się niebezpieczne sytuacje 
w powietrzu pan Dariusz odpowiada: – Miałem taką sytuację, może 
nie tyle niebezpieczną, co niekomfortową, gdy siedmioletni pasażer 
zaraz po starcie chwycił za drążek i chciał sterować maszyną. Na 
szczęście szybko udało się opanować sytuację. 

Rodzina pana Dariusza podziela jego lotniczą pasję: – Córka 
lubi być wysoko w locie  i  ostre zakręty, im bardziej ekstremalnie, tym 
większy chichot. Syn rozpoczął kurs pilota wiatrakowca, a żona lata 
rekreacyjnie.  
Świat z podniebnej perspektywy

Zupełnie inaczej wygląda świat z „góry”. Wiele osób może 
odczuwać strach przed lotem taką niewielką maszyną, i w ogóle przed 
wysokością, ale to normalne. – Każdy człowiek powinien mieć lęk 
wysokości, a jeśli go nie ma, to coś jest nie w porządku – mówi pan 
Dariusz. – Zawsze trzeba mieć szacunek i respekt do latania.  

Jednakże latanie wiatrakowcem jest w pełni bezpieczne przy 
zachowaniu surowych zasad. Niech świadczy o tym chociażby fakt, że 
na taki lot zdecydowała się 82-letnia kobieta. Była to do tej pory 

„Piękna Wieś Pomorska 2013”

Konkurs organizowany
w trzech kategoriach:

ź Wieś
ź Zagroda
ź Ogród

Zajęcie pierwszego miejsca
w kategoriach „Wieś”, „Zagroda”
 gwarantuje promocję do etapu powiatowego,
a następnie wojewódzkiego.
Organizatorami konkursu są: Województwo 
Pomorskie, Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku, Sekretariat Regionalny 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 
Pomorskiego oraz Wójt Gminy Sierakowice.
Zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie są 
przyjmowane do dnia 5 czerwca 2013 r.
u Sołtysów oraz w Urzędzie Gminy Sierakowice
w pokoju 108 (nr tel. 058 681 95 27)
w godzinach pracy Urzędu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!
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Uzależnienie od kupowania

Minęły czasy komuny, gdy staliśmy w gigantycznych uzależnienie rodzi się już w dzieciństwie, kiedy dziecko na zakupach 
kolejkach po kawę, buty, dywan lub pralkę. Realnie patrząc, dziś nie z rodzicami musi dostać to, co sobie wypatrzy i zażyczy. 
musiałyby istnieć kolejki, ponieważ towaru jest w bród, wybór szeroki Uzależnienie od kupowania w szczególności dotyczy 
i każdy dostanie to, czego potrzebuje. Podkreślam słowo „potrzebuje”. własnego wizerunku, radzenia sobie z przykrymi uczuciami czy sposobu 
Nie ma problemu z osobami, które kupują to, czego potrzebują, zakupy zaspokojenia własnych potrzeb. Często występuje to z innymi 
zaplanowały i przemyślały i posiadają na nie pieniądze. problemami emocjonalnymi, takimi jak zaburzenia lękowe, zaburzenia 

Problem zaczyna się z osobami, które kupują różne impulsów i popędów, zaburzenia jedzenia, zaburzenia nastroju. Po 
przedmioty i usługi z innych powodów niż konieczność. Takim zakupie nastrój człowieka poprawia się, jest się zadowolonym i ma się 
czynnikiem mobilizującym do kupna jest reklama towaru, przecena, poczucie spełnienia.
promocja, kredyt na dowolny cel w 5 minut, odroczona płatność – „kup Robienie zakupów i wybór towarów bywa niekiedy 
teraz, zapłacisz za 3 miesiące” i jeszcze wiele innych chwytów, na które podyktowany chęcią pokazania się, kupujemy coś na pokaz, żeby nas 
daje się nabrać klient. Reklamy kuszą aby wejść obejrzeć i... kupić; przy podziwiano, aby inni nam zazdrościli. To dotyczy również podróży. 
jednoczesnym poczuciu, że to nic nie kosztuje, a jeśli nawet, to koszty są Jeżeli ktoś zaliczył w roku dwie podróże do Australii i Afryki, to ja muszę 
minimalne i każdego na to stać; że jest to niepowtarzalna okazja, której zaliczyć trzy – w te same miejsca i jeszcze do Chin.
nie wolno ominąć. Raj na ziemi! U osób mających kłopot z poczuciem własnej wartości 

Kupujemy produkty, dobra, tańsze usługi telefoniczne, tańszą kupowanie nie tyle służy podniesieniu własnego samopoczucia, ile 
energię, korzystniejsze pakiety telewizyjne, rewelacyjne leki. Po podniesieniu własnej samooceny. U takich osób ważniejsze jest „mieć” 
pewnym czasie orientujemy się, że w zasadzie kupiliśmy w emocjach, niż „być”. Jeżeli kupować ubiór – to tylko firmowy, z naszywką, aby 
pod wpływem impulsu, żałujemy, że nie przemyśleliśmy naszej decyzji. wszyscy dostrzegli renomowaną firmę; samochód – najnowszy model, 
Nabyliśmy rzeczy, które są nam zbyteczne, zbędne, niepotrzebne jakiego nikt jeszcze nie posiada. Posiadanie najnowszych gadżetów daje 
i drogie. Dostrzegamy to zwłaszcza, gdy otrzymujemy wyciąg z banku możliwość rywalizacji z innymi – kto ma lepszy sprzęt, sprawniejszy 
lub gdy musimy regulować kolejną ratę za zakupiony towar. Nieraz i bardziej nowoczesny. Sygnałem alarmowym może być chęć  bycia „na 
obiecujemy sobie, że następnym razem będziemy rozważniejsi, topie”. U osób zamożnych sygnałem może też być nadmiar rzeczy 
podejmiemy bardziej przemyślaną decyzję. Do czasu, gdy skusi nas jakaś nowych, użytych kilkakrotnie lub wcale, które szybko są zbędne. U osób 
nowa mega/hiper promocja lub niepowtarzalna okazja, lub gdy po prostu mniej zamożnych straty pojawiają się znacznie szybciej, gdyż 
będziemy w złym nastroju i kupimy sobie coś dla jego poprawy. wyczerpuje się zdolność finansowa. Mitem jest, że od zakupów nie 

Nieplanowane zakupy stają się nieuniknioną koniecznością. uzależniają się mężczyźni. Są tak samo podatni jak kobiety, tylko na inne 
Często kupujemy bez używania realnych, dotykalnych pieniędzy, za towary.
pomocą plastikowej karty płatniczej czy kredytowej. Wystarczy wstukać Osoby podatne na uzależnienie od zakupów to osoby ze 
PIN lub się podpisać, pieniędzy nie widać, biorę, co chcę, jeszcze dostaję skłonnością do stanów przygnębienia, smutku, obniżonego nastroju, 
jakiś gratis, upominek od firmy, a pieniądze przelatują gdzieś tam i kiedyś labilne emocjonalnie, zależne od oceny inny osób (co ludzie powiedzą), 
tam. Ja dziś cieszę się nowym zakupem. Jest to kupowanie dla samej o niskim poczuciu własnej wartości, wysokiej skłonności do rywalizacji, 
przyjemności kupowania. Poza chwilą przyjemności i cieszenia się o wysokim poczuciu odpowiedzialności, nie akceptujące siebie.
z zakupu, mogą pojawić się wyrzuty sumienia, smutek, niezadowolenie Głównym celem psychoterapii takich osób nie jest 
i pytania: czy jest mi to rzeczywiście potrzebne, czy mnie w tej chwili na powstrzymywanie od zakupów, tylko nauka kontroli i racjonalnego ich 
to stać? Nakręca się spirala zadłużenia. Tracą na tym inni członkowie planowania. 
rodziny. Nieuregulowane płatności pociągają za sobą zaciąganie nowych 
zobowiązań – pożyczek i kredytów - aby spłacić powstałe zadłużenie. 

Tak zwykle zaczyna się błędne koło przymusowego 
kupowania. Zjawisko to jest w Polsce stosunkowo nowe. Związane jest 
to z poprawą materialną życia, z nieograniczoną dostępnością i szerokim 
asortymentem towarów, materiałów i usług. Potocznie mówi się o obsesji 
kupowania.

Większość osób planuje zakupy w oparciu o to, czego 
potrzebuje realnie lub z uwagi na swoje zdolności finansowe. Zwykle 
większe zakupy są wspólnie uzgadniane. W przypadku osób 
uzależnionych od zakupów plany są zastępowane przez wewnętrzny 
impuls i służą głównie poprawie samopoczucia czy osiągnięciu celu.

Specjaliści twierdzą, że początek uzależnienia od zakupów 
występuje w późnym okresie nastoletnim oraz wczesnej dorosłości, 
kiedy to kształtuje się tożsamość człowieka. Uważam jednak, że 

Maria Karolak

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
ZAPRASZA

na

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Gminy Sierakowice 

„Miłość cierpliwa jest”

z okazji XIV rocznicy pobytu  
Jana Pawła II w Pelplinie

30 maja 2013r. (czwartek) godz.19.00
Ołtarz Papieski w Sierakowicach

Koło  Gospodyń  Wiejskich w Paczewie 
zaprasza na Niedzielę „z biegiem natury”

w dniu 9 czerwca 2013 r. 
Plac przy Świetlicy Wiejskiej w Paczewie

00Start godz. 14

W programie:
- Gry i zabawy sprawnościowe

- Zawody sportowe
- Konkursy

- Tańce, hulanki, swawole
- Kuchnia kaszubska

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Sierakowice.
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Dawniej teatr amatorski był stałym 
elementem życia kulturalnego mniejszych 
i większych środowisk. Zajmowali się nim nie 
tylko animatorzy i zapaleńcy, chętnie garnęły 
się też całe społeczności lokalne. Okazje ku 
temu były rozliczne. Bogactwo, jakie niósł 
choćby rok obrzędowy, było niezaprzeczalne. 
Stąd tyle scenariuszy, sztuk, obrazów na scenę, 
które pozostały jako spuścizna po poprzednich 
pokoleniach, i ubogi dorobek współczesnego 
człowieka w tej materii. To prawda, że wiele 
się zmieniło, opętała współczesna myśl 
techniczna, można do woli z niej korzystać 
i tak się nią zaabsorbować, że nie zauważa się  
upływu czasu (czasu, którego coraz mniej dla 
innych).

W końcówce kwietnia (dokładnie 
w niedzielę 21 IV) po raz czternasty 
prezentowali swoje umiejętności młodzi 
aktorzy -  amatorzy teatralnych spotkań. W sali 
widowiskowej w Mojuszu odbył się 
Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych 
„Kaszëbskô Bina”. Jak wskazuje nazwa – 
warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie było 
przygotowanie widowiska w języku 
kaszubskim. Organizatorom (Starostwo 
Powiatowe w Kartuzach, GOK w Sierako-
wicach, ZKP o. Sierakowice, Szkoła Podsta-

W obecnej edycji Przeglądu zagrali: Ewa Lejk (Pożegnanie ojczyzny M. K. wowa w Mojuszu) niezmiennie zależy 
prezentowały się cztery zespoły: „Świetliki” Ogińskiego), Joanna Klinkosz (Balladę dla każdorazowo na tym, aby zespoły licznie 
z Kartuz (zdobywcy tegorocznej „Złotej Adeliny P. de Sennevilla), Szymon Koszałka przybywały i prezentowały swoje talenty. 
Maski”), „Wicherki” z Kamienicy Szla- (La Noyee J. Tiersena), Karina Bojanowska Zachętą ma być formuła przedsięwzięcia – nie 
checkiej, „Dobri Drëchowie” z Załakowa (River flows in you Yirumy), Mateusz Wejer jest to konkurs, gdzie za wszelką cenę liczą się 

i „Humor” z Mojusza. (Ponad falami J. Rosasa), Mateusz Pawelczyk 
Trzeba przyznać, że to i Paweł Laskowski (Autumn Leaves J. Kosmy 
niewiele, jak na możli- i Imagine J. Lennona), Paulina Węsierska 
wości powiatu, w któ- (utwory Tiersena).
rym uczy się języka Inne młode osoby – wolontariusze 
kaszubskiego najwięcej sierakowickiego gimnazjum (Natalia Tryba, 
uczniów, pracuje naj- Andżelika Szmuda, Dominika Mielewczyk) - 
więcej nauczycieli przy- od rana kwestowały z ogromnym wyrzecze-
gotowanych do tego niem (był bardzo chłodny dzień) na rzecz 
przedmiotu, najwięcej kartuskiego hospicjum w ramach akcji Pola 
ludności posługuje się Nadziei – Akcja charytatywna „Żonkil 
kaszubszczyzną na co kwiatem nadziei dla Hospicjum”.
dzień. Może zabawa Wszystkim zgromadzonym dzień 
w teatr po prostu już nie minął ciekawie, pracowicie, ale i w poczuciu 
jest zabawna? Bawi nas dobrze spełnionego obowiązku. Widownia 
już zupełnie coś innego, nieźle bawiła się podczas prezentacji zespołów 
a może po prostu nie teatralnych; aktorzy po raz kolejny popisali się 
chcemy, nie umiemy się perfekcją gry, pięknymi strojami, charaktery-
już bawić, być ze sobą, zacjami, pomysłowymi scenografiami; młodzi 
patrzeć oczyma sztuki muzycy pokonali tremę i zagrali jak 
na otaczający świat? profesjonaliści; a kwestujący pokazali, że 

lokaty, ale Przegląd, co oznacza, że każdy się  Oprócz młodych aktorów swoje młodzież wcale nie jest zła i drzemią w niej 
liczy. Zatem każdy z zespołów otrzymuje umiejętności prezentowali też młodzi muzycy, ogromne pokłady dobra, które od lat pomaga z 
znakomite nagrody rzeczowe i pieniężne, uczący się gry na instrumentach w sekcji nich wydobywać opiekunka akcji charyta-
a jedna grupa jest dodatkowo honorowana muzycznej sierakowickiego GOK. W momen- tywnych, nauczycielka gimnazjum, Wiesława 
nagrodą główną – „Złotą Maską”. cie obrad jury na różnych instrumentach Płotka.

XIV Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina”

 „Wicherki” z Kamienicy Szlacheckiej

Grupa „Humor” z Mojusza

Tekst i foto Danuta Pioch 
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Żadne wzrastanie nie odbywa się bezboleśnie
zaangażowana w organizację uroczystości pogrzebowych, mówi że 
z taką życzliwością i dobrocią ludzi, tyle bezinteresownego dobra, 
jakiego doświadczyła w dniach śmierci Ks. Proboszcza, jeszcze 
w Kamienicy Królewskiej nie spotkała. Tak wiele ludzi przychodziło 

Gdy jako dziecko, byłam świadkiem rozmów ludzi starszych ofiarowując swoją pomoc, podpowiadając różne rozwiązania, 
o śmierci, często słyszałam, że ten człowiek to miał szczęśliwą śmierć, ofiarowując artykuły i produkty na posiłki dla zaproszonych gości i 
że tamten pięknie umierał, a ten dostąpił wielkiej łaski. Nie rozumiałam, rodziny, służyło transportem i składało ofiary. Pani Maria składa 
czym zachwycają się dorośli, bo w śmierci widziałam tylko tragedię, głębokie słowa wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się to tego 
ból i łzy, bałam się zmarłych. W ludzkim odczuciu każdy, kto umierał wielkiego, choć smutnego wydarzenia jakim był pogrzeb Księdza 
w dzień poświęcony Matce Boskiej, umierał szczęśliwie, umierał w Jej Proboszcza. Jego śmierć ukazała przeogromny potencjał dobra, jaki 
objęciach. tkwi w parafianach.

Gdy myślę o śmierci ks. Tadeusza Kuracha, mogę To, że wszystkie uroczystości przebiegały tak doskonale, że 
powiedzieć, że miał śmierć szczęśliwą. Zmarł w święto Królowej panował ład, cisza, harmonia, piękna modlitewna atmosfera samej 
Polski, 3 maja 2013 r. późnym wieczorem, a jego pogrzeb odbył się uroczystości pogrzebowej, jest ogromną zasługą księdza wikarego 
w środę, także w dzień poświęcony Matce Boskiej Nieustającej Marcina Kundy. Mieszkańcom brak słów podziwu dla Jego 
Pomocy – patronce Kościoła w Kamienicy Królewskiej. W tym wewnętrznej dojrzałości i odpowiedzialności, dla talentu orga-
aspekcie można powiedzieć, że ks. Tadeusz Kurach był umiłowanym nizacyjnego, dla daru komunikacji z ludźmi. 
dzieckiem Maryi – i śmierć, i pogrzeb miały miejsce w dniach Jej Choroba księdza proboszcza i pogrzeb były niezwykle 
poświęconych. Umierał pod Jej płaszczem i w Jej objęciach. W takim trudnym egzaminem dla młodego wikarego. Ten egzamin zdał 
rozumowaniu Jego przejście do nowego życia było piękne. perfekcyjnie, za co księdzu Marcinowi dziękował i ksiądz kanonik 

Bronisław Dawicki, i ksiądz biskup Ryszard Kasyna. Troska księdza 
wikarego nie zakończyła się w dniu pogrzebu. Dziś kształtuje on 
szacunek parafian do grobu ich Proboszcza.

Ksiądz Tadeusz swoje wspomnienia zatytułowane „Nieco 
dłuższe rekolekcje”, kończy zdaniem „Żadne wzrastanie nie odbywa 
się bezboleśnie”. Tym bardziej wzrastanie do nieba nie odbywa się 
bezboleśnie. 

Jak ważny był ks. Tadeusz Kurach dla swoich parafian 
i jak lubiany przez nich, wyrażają słowa pożegnania wygłoszone 
podczas pogrzebu.

Maria Marcińska – sołtys
W imieniu wszystkich, którzy tworzymy tę wspólnotę:

ź Parafian z Załakowa i Kamienicy Królewskiej
ź Koła Gospodyń Wiejskich
ź Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Sołectwa
ź Klubu Sportowego Kamienica Królewska, LKS „MILA”
ź Klubu żeglarskiego „Wiking”
ź Strażaków z Ochotniczej Straży PożarnejDrugim aspektem szczęśliwego umierania było to, że 
ź Rady Sołeckiej z Załakowa i Kamienicy Królewskiejw ostatnich chwilach życia, przy osobie konającej byli bliscy i troskliwi 
ź Szkół, w których tyle lat pracowałeś w Załakowie i Kamienicy ludzie, którzy się modlą i czują powagę chwili. Ksiądz Tadeusz nie 

Królewskiejumierał samotnie, bez wsparcia modlitewnego, w szpitalu – podłączony 
do sprzętu i monitorów rejestrujących funkcje życiowe. Pod tym 

Kochany Księże Proboszczu, nasz Przyjacielu, Sąsiedzie, względem także miał szczęśliwą śmierć. Ludzie nie chcą umierać 
Kapłanie. w szpitalach. Wolą swój pokój, swoje łóżko, bo gdy brak już sił na słowa 

Nie raz powtarzałeś te słowa: „Jest to najpiękniej położona modlitwy, na trzymanie w ręku różańca, to na ścianie wisi krzyż lub 
parafia w Polsce północnej”. Ceniłeś sobie spokój i naszą przyrodę – obraz, na półce stoi figurka, i wystarczy spojrzenie, wystarczy 
jeziora, lasy, ryby i grzyby. Razem uczyliśmy się tworzyć wspólnotę westchnienie aby poczuć ulgę, spokój i nadzieję. 
parafialną. Przychodząc, zastałeś nasz kościół w stanie surowym, a w Kolejnym aspektem szczęśliwego umierania jest modlitwa 
Załakowie – w trakcie budowy. Teraz nasze świątynie wyglądają rodziny, sąsiadów i znajomych. Zaszczytem i splendorem było, gdy na 
okazale, dzięki Twoim staraniom. Ty, nas obecnych tu dzisiaj, Twoich różaniec za zmarłego przychodziło wiele ludzi. Mawiano – im więcej 
parafian przyjmowałeś do wspólnoty, udzielałeś potrzebnych nas, tym więcej „Ojcze nasz”. Modlitwa była darem, który 
sakramentów świętych, wspomagałeś w trudnych chwilach i zawsze ofiarowywało się zmarłemu. Prócz modlitwy zmarły już nic innego nie 
miałeś czas dla każdego w potrzebie.potrzebuje. Parafianie ks. proboszcza Kuracha obdarowali go sowicie 

modlitwą w chorobie. Często odprawiano msze święte w Jego intencji 
i o ulgę w cierpieniu, licznie i gorliwie parafianie uczestniczyli w 
czuwaniach modlitewnych po Jego śmierci.

Wyrazem miłości i szacunku ludzi do swojego proboszcza 
był niezwykle godny i piękny pogrzeb. Ludzie żegnali go kwiatami 
i modlitwą. Miało się poczucie, że żegnają kogoś bliskiego i drogiego, 
że czują się rodziną swojego drogiego Księdza Proboszcza. Oprócz 
modlitwy parafia przygotowała się również zewnętrznie do pogrzebu – 
wysprzątane posesje i ulice; odświętny i żałobny ubiór ludzi, kwiaty 
niesione nawet przez małe dzieci, młodzież szkolna ustawiona 
w szpalerze, liczne delegacje i słowa pożegnania. Czuło się, że 
odprowadzają bliską sercu osobę, kogoś z rodziny.

Pani sołtys Maria Marcińska, która była bezpośrednio 

Nie umieram, ja wchodzê w ¿ycie. 
(œw. Teresa z Lisieux)

Podziękowanie

Rada Sołecka z Kamienicy Królewskiej składa serdeczne 
podziękowanie osobom i instytucjom zaangażowanym w 

organizację pogrzebu naszego kochanego Proboszcza
ks. kanonika Tadeusza Kuracha.

Z wyrazami szacunku
Sołtys Maria Marcińska
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Janina Kwiecień – starosta w taki sposób ks. 
powiatu kartuskiego  Tadeusz czynił  

Ksiądz Tadeusz Kurach – zacny, św ia t  l epszym  
wieloletni gospodarz kamienickiej parafii; i szczęśliwszym, 
współtwórca i uczestnik demokratycznych i za swojego życia 
przemian lat osiemdziesiątych, których wszystkich nas do 
boleśnie doświadczył. Kawaler Orderu niego zapraszał. 
Polonia Restituta – a dla mnie przede Niech spo-
wszystkim wspaniały kapłan i wielki czywa w spokoju.
człowiek. H a n n a  

Dobrze jest, gdy życie zmierza do Subkowska-Wój-
jakiegoś celu. Jakże często pragniemy cik – dyrektor 
odnaleźć „myśl”, która nada sens naszemu Zespołu Szkół  
istnieniu. Dzisiaj, po trzydziestu latach od w K a m i e n i c y  
pierwszego z ks. Tadeuszem spotkania Królewskiej
wydaje mi się, że dla niego sensem istnienia Czcigodny 
był właśnie drugi człowiek. Księże Kanoniku 

Zapamiętam Księdza jako osobę Tadeuszu!
niezwykłej skromności, otwartości, odwagi 3  m a j a ,  

Drogi Księże Tadeuszu!i pokory. W czasach, w których raczej u schyłku dnia, napisałeś w swojej księdze 
Najtrudniejsze są chwile rozstań, zarządza się wszystkimi i wszystkim, ziemskiego życia ostatnie słowo...  

choć w życiu jest ich wiele, to niektóre są częściej mówi niż rozmawia i słucha – on był Zamknąłeś i dałeś nam do ręki. Wzięliśmy ją 
bardzo bolesne. Dzisiaj wypadło nam, rozstać tym, który przez szacunek dla trudów życia jak podręcznik zapisany strofami o miłości 
się z Tobą – umiłowany przez dzieci, lubiany 
i ceniony przez dorosłych - Przyjacielu 
i Przewodniku naszych serc i dusz...

Przed naszymi oczami, jak film, 
przesuwają się wspomnienia wspólnie 
spędzonych chwil radości, zadumy, rozmów 
i modlitw. Wciąż widzę Cię, Księże 
Tadeuszu, jak wchodząc do naszej 
załakowskiej szkoły, natychmiast byłeś 
oblegany przez dzieci, do których 
uśmiechałeś się jak dobry ojciec, a gdy 
wchodziłeś do pokoju nauczycielskiego, 
przynosiłeś nam radość i nadzieję na dobre, 
owocne spotkanie. Tych odczuć już nie 
doznamy, bo nawet najprzyjemniejsze 
wspomnienia nie zastąpią rzeczywistości....

Uczyłeś jednak, że śmierć nie kończy 
nic ostatecznie. Ufamy więc, że wcześniej 
czy później spotkamy się w domu Naszego 
Ojca. Dziękujemy Ci za to, że zostawiasz 
nam cudowne wspomnienia, których czas 
z pewnością nie zniszczy. Obiecujemy, że 
pozostaniesz w naszej pamięci i modlitwie, 
a dobry Bóg niech przyjmie Cię łaskawie do 
swojego królestwa i da Ci wieczną nagrodę. 
Spoczywaj w Pokoju!

bardziej wspierał, pomagał, niż oceniał Boga do człowieka 
i rozliczał. No i przede wszystkim słuchał, i człowieka do 
szczerze zainteresowany rozmówcą, co Boga; o miłości 
zwykle pomagało znaleźć rozwiązanie Twojej do nas i na-
w bardzo trudnych nawet problemach. szej do Ciebie.

Swoich parafian niemal od zawsze Jes teśmy  
zarażał miłością do muzyki, do śpiewu tu dzisiaj wszyscy, 
i przyrody. To łączyło się wspaniale z głęboką cała społeczność 
duchowością, którą zawsze przepełniona Zespo łu  Szkó ł  
była z Nim rozmowa. Proste, jasne, mądre w K a m i e n i c y  
słowa towarzyszyły nam podczas mszy, Królewskiej, twoi 
a odprawiał je z właściwą sobie dyscypliną uczniowie. Przy-
i pasją. szliśmy Ci powie-

Wiemy, że wielu uszczęśliwił, wielu dzieć: DZIĘKUJE-
pomógł przejść przez biedę, niedolę MY!
i chorobę, choć sam ze swoim cierpieniem P i o t r  
radził sobie po cichutku. Tak pięknie i wiernie Leszczyński  –  
służył tajemnicy zbawienia. dyrektor Szkoły 

Tym, co może nas uszczęśliwić, jest P o d s t a w o w e j  
oparta na głębokiej miłości przyjaźń w Załakowie
z Bogiem i wszystkimi ludźmi. Wierzę że 
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Szlakiem sentencji, cz. 4.
Zmarnowałem dzień, przyjaciele – Diem perdidi, amici

Człowiek nie jest ograniczony przez ślepy los, przeznaczenie 
czy przypadek, które często są  stwierdzeniami używanymi dla wyjaśnienia 
różnych zdarzeń. Jak wiemy przypadki występują w gramatyce i służą do 
odmiany części mowy. Co rusz próbujemy wytłumaczyć pewne zdarzenia 
przy pomocy zbiegów okoliczności. Człowiek jest istotą wolną, ale bywa, 
że stopień tej wolności może być różny. Dla chrześcijanina nie jest obca 
Opatrzność, przez którą Bóg kieruje losami, aby nam pomóc. 

W sposób naturalny pozostajemy pod wpływem różnych 
motywów, środowisk, stąd potrzeba wyczulenia, by nasze postrzeganie nie 
było podporządkowane opinii tzw. świata. Podejmowanych wyzwań dnia 
codziennego nie należy opierać na horoskopach, wróżbach i kabałach. Idąc 
tą drogą prędzej czy później spotka nas rozczarowanie i porażka. Bardzo 
wiele zależy od osobistego zaangażowania, podejmowanych starań 
każdego człowieka, by dobrze i godnie przeżyć każdy dzień.

Jak na życie spoglądali starożytni myśliciele? Otóż Horacy 
w swojej poezji posłużył się powiedzeniem carpe diem – chwytaj dzień. 
Była to maksyma antycznych filozofów (np. Epikura, † ok. 306 r. przed 
Chrystusem), która upatrywała szczęścia tylko w przyjemnościach tego 
świata (hedonizm). 

Używaj świata, póki służą lata - jakże obecnie propagowany 
sposób na życie. Ileż osób dało się już na to nabrać przez ponad dwa tysiące 
lat?

Żyjemy w świecie wolności, którą Stwórca podzielił się z nami, 
tworząc życie na ziemi. Wolność, gdy nie jest odpowiednio wykorzystana, 
oprócz stanowienia o sobie, niesie także różnorakie tragedie, wojny 
i kłótnie.

Dokąd zmierzasz człowieku? Za wszystko swego czasu 
przyjdzie nam zapłacić i przekonamy się, czy dobrze wykorzystaliśmy 
naszą wolność, która ma swoją cenę. Można by zadać pytanie, do czego 
potrzebna nam taka wolność? Po co starać się być lepszym, skoro lepiej 
korzystać z chwili? Mimo tego dramatyzmu, wolność jest niezwykle 
cennym darem otwierającym drogę poszukiwania Prawdy, chociaż trudnej, 
ale pomocnej w życiu. Mając przed oczyma kres ziemskiej wędrówki, 
warto podjąć refleksję nad jakością swojego życia. Dobry sportowiec - 
biegacz, już na starcie myśli o mecie.

Jeżeli wierzysz, że jest wieczność i że tylko raz się umiera, 
czemu nie postanowisz teraz, aby zapewnić sobie szczęśliwą śmierć bez 
loterii? Czy warto za krótkotrwałe uciechy tego życia  ryzykować 
nieszczęściem w wieczności. Do ostatniego naszego tchnienia, zamknięcia 
oczu, jeszcze mamy wpływ na nasze dalsze losy. Mamy dwie drogi 
wyboru, jedna ku wiecznej radości, a druga na wieczne potępienie. Jeżeli 
do urny ktoś wrzuci dwa losy, jeden z nazwą ,,piekło”, a drugi ,,niebo” 
i następnie każe je losować, to człowiek będzie w wielkim stresie 
i koszmarnym strachu z niepewności, jaki los wyciągnie. Nie można 
dopuścić do takiej loterii, jeszcze dzisiaj jesteśmy wolni i mamy możliwość 
wyboru. Zacznijmy od teraz czas naprawy, odrzućmy niebezpieczne okazje 
do czynienia zła. 

W tym ujęciu czas jest skarbem, który istnieje tu na Ziemi, a nie 
znajduje się w wymiarze, który nas czeka. Na co swój czas obracasz? 
Czemu to, co możesz zrobić dzisiaj, odkładasz na później? Czas przeszły 
już do ciebie nie należy, a przyszły dopiero będzie. Aby czynić dobro, 
posiadasz jedynie czas teraźniejszy. Jakże możesz obiecywać sobie czas 
jutrzejszy, skoro nie wiesz, czy przeżyjesz do jutra? Już dzisiaj zrób dobry 
uczynek. 

Dzień stracony nigdy nie powróci. W chwili śmierci nic już nie 
można zrobić. W życiu świętych nie ma jutra, jednak jest ono w życiu 
grzeszników, którzy ciągle powtarzają: później, później, i tak dochodzą do 
śmierci. Jeśli w przeszłości czas obracałeś na sprawy niecne, to teraz staraj 
się nawrócić, póki masz jeszcze czas. Nie mów, że to, co możesz uczynić 
dzisiaj, będziesz mógł zrobić jutro, bo ten dzisiejszy dzień będzie dla ciebie 
stracony i już więcej nie powróci.

Jeżeli wierzysz, to kwestia zbawienia jest sprawą najważniejszą, 
którą należy traktować w sposób priorytetowy. Jeśli się zbawisz, nic wobec 
tego nie znaczy, że byłeś na tej ziemi ubogim, zamartwionym, 
wzgardzonym. Gdy doczekasz zbawienia, nie zaznasz nędzy, będziesz 
szczęśliwy przez całą wieczność. Lecz jeśli będziesz potępiony, cóż ci to 
da, że byłeś bogaty, szanowany, piastowałeś stanowiska i urzędy. W piekle 
traci się wszystko. Jedną tylko duszę mamy. 

Obdarzony wolnością człowiek powinien dokonywać dobrych 
wyborów, raz tylko się umiera. 

 br. Michał

Ważne daty z życia księdza kanonika Tadeusza Kuracha
źUrodzony 11 marca 1943 r. w miejscowości Ostrów koło 

Warszawy, ojciec Stefan, matka Julianna z d. Sękowska;
ź1 września 1956 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego 

w Wejherowie, które po roku zostało przeniesione do Collegium 
Marianum w Pelplinie;

ź w 1960 r. matura w Collegium Marianum w Pelplinie;
ź1 października 1960 r. rozpoczyna studia w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Pelplinie;
ź29 maja 1966 r. otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk Księdza 

Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego;
ź1 lipca 1978 r. do kwietnia 1983 r. wikariusz w parafii 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni u ks. Hilarego Jastaka,
ź31 sierpnia 1982 r. zostaje zatrzymany, aresztowany i skazany na 

więzienie. Zwolniony z więzienia w Potulicach w Wielką Środę 
30.03.1983 r. 

źw 1983 r. dekretem J.E. księdza Biskupa Ordynariusza Mariana 
Przykuckiego mianowany proboszczem w Kamienicy Królewskiej;

źw 2006 r. zostaje dziekanem Dekanatu Sierakowickiego, po śmierci 
ks. Ryszarda Słomowicza (do 2010 r.);

ź11 grudnia 2010 r. odznaczony jednym z najwyższych polskich 
odznaczeń państwowych – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. W akcie nadania odznaczenia napisano m.in „Postanowieniem 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego 
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych 
w Polsce, za działalność społeczną i charytatywną odznaczony został 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ks. Tadeusz Kurach.”

Maria Karolak
Foto: M.Karolak

Dnia 3 maja 2013 r. odszedł do Pana
w 70. roku życia i 47. kapłaństwa

ks. kanonik Tadeusz Kurach

pierwszy proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Kamienicy Królewskiej

Eksporta pod przewodnictwem
ks. dziekana Bronisława Dawickiego 

odbyła się we wtorek 7 maja 2013 r. o godz. 17.00
Pogrzeb pod przewodnictwem

ks. biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny 
odbył się w środę 8 maja 2013 r. o godz. 12.00

w Kamienicy Królewskiej.

Ks. Marcin Kunda, Rada Parafialna 
Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej

Ż głębokim żalem informuję, że 3 maja 2013 r. zmarł

ks. kanonik Tadeusz Kurach

Urodzony 11 marca 1943 r. w miejscowości Ostrów pod 
Warszawą 

Od 1983 r. pierwszy Proboszcz
parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Kamienicy Królewskiej 

Ciało ks. kanonika Tadeusza Kuracha,
zgodnie z ostatnią wolą zmarłego,

spoczęło na cmentarzu parafialnym 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej

wśród bliskich sercu parafian i kochanej parafii.  

Łączę się w bólu z rodziną i bliskimi
 

Dziekan dekanatu Sierakowickiego ks. Bronisław Dawicki
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Bukowo na fotografii

 Pierwotnie Bukowo było częścią sołectwa Paczewo. Paczewo wymienia się w starych dokumentach jako część Starostwa 
Mirachowskiego, zatem należy się spodziewać, że i Bukowo było w jego obrębie. Uwłaszczenie (czyli zyskanie prawa własności do ziemi) 
nastąpiło tam w 1820 roku, zapewne tak też było i w Bukowie. Księgi wieczyste Bukowa podają dwojakie zapisy: w obrębie Paczewo i w obrębie 
Bącka Huta.W obrębie należącym do Bąckiej Huty wymienia się przysiółek Brzezeno (tam gdzie stoi chata Krystyny i Edmunda Puzdrowskich), 
co może dowodzić, że teren za Kozią Łąką i Kozim Rowem należał pierwotnie do Bąckiej Huty.

 Z onomastycznych rozważań prof. Jerzego Tredera w tekście Okolice Bukowa i Paczewa pod Sierakowicami w nazwach wynika, iż 
„Bukowskie Jezioro w niemieckich źródłach z XIX wieku zwano Bukowin-See. Pierwsza nazwa utworzona została od wsi Bukowo, która 
położona jest od zachodu jeziora, druga zaś pochodzi od wypływającej z jeziora rzeki Bukowina, prawego dopływu Łupawy, zapisywanej 
Bukowina (1880 SG I 464), niem. Bukowinbach: nazwa rzeki poszła od rzeczownika bukowina „las bukowy”, co w pełni odpowiada topografii, 
ponieważ płynie ona skrajem takiego lasu. Bezpośrednio na buka, jako charakterystyczną cechę terenu, wskazuje również nazwa wsi Bukowo, 
poświadczona od roku 1749. Od wschodu jeziora biegnie Kozi Rów, a nad nim i w pobliżu jeziora znajduje się Kozia Łąka, pełniąca też rolę plaży. I 
te dwie nazwy są topograficzne”.

Przydrożny krzyż przy zabudowie rodziny Labuda wita wjeżdżających do Bukowa od 
strony Sierakowic. W tle polna droga (jedna z „ośmiu dróg”) prowadząca do tzw. 

„żużlówki” w głębi lasu.

Najstarszy (stojący do dziś ) dom w Bukowie, należący do rodziny Cierockich. Mieszka 
w nim również najstarsza mieszkanka miejscowości – Wanda Cierocka.

Do lat 80-tych XX wieku ozdobą wsi był szachulcowy dom (obity w późniejszym 
okresie deskami), należący do rodziny Baranowskich. Pierwsi właściciele z linii 
Baranowskich -  Augustyn i Augustyna – zakupili ją około 1910 roku od rodziny 

Myszk. Dom pochodził z  połowy XIX wieku. Kolejnymi właścicielami byli Agnieszka
i Augustyn Baranowscy.

 Rok 1945 – w łodzi, na Jeziorze Bukowskim, z prawej Agnieszka i Augustyn 
Baranowscy; z lewej – rodzina Treder.

Przy domu Baranowskich stała stara chlewnia, pierwotnie wykonana z kamienia 
polnego (co widać na lewym jej krańcu). Dziś budynek już nie istnieje.

Kiedy chata Baranowskich skończyła swoje „służebne życie” (jak w wierszu H. 
Hewelta: Mecha zarosła scana i dak stôri chëczë, ona na schiłku dzys stana, kuńczi 
służebné żëcé), rodzina przeprowadziła się do nowego domu. Obecni właściciele – 

Grażyna i Stanisław Baranowscy – wspominają, że trzeba się było z niej wyprowadzić 
przez okno (co widać na zdjęciu), bo nowa budowla stanęła tak blisko, że nie dało się 

inaczej wynieść sprzętów ze starego domu.
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W najniżej położonym terenie ma swój początek 
wypływająca z jeziora rzeka Bukowina (najdłuższy 

dopływ Łupawy). Na zdjęciu malowniczy początek rzeki. 
W pobliżu Bukowiny mieści się gospodarstwo Teresy i 

Stanisława Labudów, a na jego terenie stary (jak mówią 
właściciele – około 150-letni) dom.

Wśród pamiątek po matce Stanisława zostały ciekawe 
kartki i fotografie przesłane przez księdza Antoniego 
Peplińskiego. Na odwrocie kartki podziękowanie za 
ofiarę przekazaną na mszę św., a także informacja 

o czasie jej celebrowania.

 Razem z kartką Ksiądz przesłał także swoje zdjęcie z 
nieodłączną gitarą. Klimat dawnych lat oddaje to zdjęcie (Stefania i Bernard 

Myszkowie), na którym przykuwa wzrok piękny stary 
wózek dziecinny.

 Poza zwartą zabudową wsi, w pobliżu tzw. Koziej Łąki i 
Koziego Rowu, jest przysiółek Brzezeno, który kiedyś 
przypisywano do Bąckiej Huty. Stoi tam przepiękna 

samotna chata, należąca obecnie do Krystyny i Edmunda 
Puzdrowskich. 

Klimat chaty tworzą liczne stare sprzęty i wyposażenie, 
m. in. piec z oryginalnymi kaflami z zakładu Necla.

Wychodzących w stronę Bąckiej Huty wieś żegna również 
przydrożnym krzyżem (kolejny już na tym miejscu,

z roku 1977).

Przy domu Puzdrowskich
palowa kapliczka Matki Bożej Zielnej.

Opuszczając Bukowo leśną drogą warto jeszcze raz 
rzucić okiem z wysokiego brzegu na malownicze jezioro, 

które pośród drzew Lasów Mirachowskich
błyszczy jak perła.

Zdjęcia historyczne ze zbiorów rodzin: Grażyny i Stanisława Baranowskich oraz Teresy i  Sta-
nisława Labudów. Zdjęcia współczesne – D. Pioch

Zebr. i oprac. Danuta Pioch
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Podobnie jak w roku ubiegłym 
przedstawiamy uzdolnionych uczniów 
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sie-
rakowicach – laureatów i finalistów 
konkursów kuratoryjnych. Są inteligentni, 
utalentowani i mają masę przeróżnych 
zainteresowań. O ich sukcesach i osiąg-
nięciach z pewnością jeszcze usłyszymy. 

Konkursy przedmiotowe organi-
zowane są przez kuratoria oświaty zarówno 
dla uczniów szkół podstawowych, jak 
i gimnazjalnych. Przebiegają w trzech 
etapach: szkolnym, rejonowym i woje-
wódzkim. Uczniowie podstawówek mogą 
wykazać się wiedzą z języka polskiego 
i matematyki. Natomiast gimnazjaliści 
dodatkowo z języków obcych (angielskie-
go i niemieckiego), historii, biologii, 
geografii, fizyki, chemii i informatyki. 
Zagadnienia konkursowe w tej kategorii 
obejmują podstawę programową gim-
nazjum, co oznacza, że uczniowie 
zwłaszcza klas pierwszych i drugich 
musieli zgłębić treści, których jeszcze nie 
przerabiali. 

Najwyższe wyniki i tytuł lau-
reata w konkursie kuratoryjnym zdobyli: Adrian Felskowski z klasy IId to finalista konkursu 
Jakub Sildatk (laureat konkursu z historii) i Krzysztof Kowalewski geograficznego. Lubi przedmioty przyrodnicze i ścisłe. Pasjonuje się 
(laureat konkursu z biologii). Zgodnie z regulaminami konkursów także lotnictwem. Brał udział w szkolnym projekcie „Śladami Dedala”. 
uczniowie ci otrzymują roczną oceną celującą z przedmiotu objętego Adrian co roku bierze udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
konkursem, są zwolnieni z części egzaminu gimnazjalnego, a do Pożarniczej. 
wybranej szkoły ponadgimnazjalnej zostają przyjęci niezależnie od Dawid Galeński z klasy IIIe został finalistą konkursu 
ustalonych przez nią kryteriów. biologicznego. Jego pasją są stare motocykle (głównie polskie 

Jakub Sildatk jest uczniem klasy IIIe. Jak sam mówi, i niemieckie), które remontuje wspólnie z ojcem. Naukę zamierza 
jednym z jego największych osiągnięć jest drużynowe kontynuować w liceum o profilu matematyczno-fizycznym. 
wicemistrzostwo województwa w tenisie stołowym. Lubi także grać Adrian Gojtowski, uczeń klasy IIf, jest finalistą konkursu 
z kolegami w piłkę nożną. Mimo zwycięstwa w konkursie geograficznego. Oprócz geografii interesuje się biologią i historią. 
humanistycznym planuje wybrać liceum o profilu matematycznym lub Fascynuje się starą motoryzacją i jest właścicielem dwóch starych 
technikum informatyczne. motocykli. Hoduje kury i lubi wędkować.  

Krzysztof Kowalewski z klasy IIIc interesuje się Gimnazjalistom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych. 
wędkarstwem i akwarystyką. Lubi fotografować (jest szkolnym Wyrazy uznania należą się także nauczycielom, za wysiłek 
fotografem). Gra w siatkówkę i piłkę nożną. Zamierza kontynuować włożony w przygotowanie uczniów do konkursów: Ewie Glińskiej, 
naukę w lęborskim ogólniaku w klasie o profilu biologiczno- Iwonie Andraszewicz, Annie Andryskowskiej, Jadwidze Grabowskiej, 
chemicznym. Krzysztof zajął również I miejsce w Wojewódzkim Witoldowi Sildatkowi i Mariuszowi Rosowi. 
Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Gimnazjum Jezuitów Dumy z osiągnięć swoich uczniów nie kryje dyrektor szkoły, 
w Gdyni. Krzysztof Andryskowski. O finalistach konkursów mówi tak: – Rok 

Paulina Szczodrowska, uczennica klasy IIa, jest finalistką szkolny 20112/2013 to kolejny rok, w którym uczniowie naszej szkoły 
konkursu z języka polskiego. Lubi uczyć się języków (w szkole jest to osiągnęli wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych  organizo-
angielski i niemiecki). Gra na gitarze. Lubi czytać książki, a najbardziej wanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. W ubiegłym roku 
horrory. Jej ulubionym autorem jest Stephen King. Razem szkolnym wśród naszych uczniów było ośmiu finalistów 
z przyjaciółmi lubi oglądać mecze piłki nożnej i kibicuje drużynie Real wojewódzkich konkursów przedmiotowych: z geografii, matematyki, 
Madryt. języka niemieckiego, informatyki, historii oraz konkursu biblijnego. 

Maciej Cichosz z kl. IIIg za swoje największe osiągnięcie Był też jeden laureat konkursu z geografii. W tym roku, pomimo 
uważa zakwalifikowanie się do finału Wojewódzkiego Konkursu zaostrzonych kryteriów, tytuły finalistów zdobyło dziewięciu uczniów 
Kuratoryjnego z Informatyki. Oprócz informatyki pasjonuje się także z takich przedmiotów jak: geografia, historia, język polski, biologia, 
elektroniką i sportem. Bierze udział w zawodach sportowych na informatyka oraz konkursu biblijnego, a dwóch uczniów uzyskało tytuł 
szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym. Podczas majowych laureata z historii i biologii. Każdy uczeń, który uzyska tytuł laureata 
igrzysk młodzieży zajął I miejsce w biegu na 100 m. Naukę planuje konkursu przedmiotowego otrzymuje możliwość wstępu do dowolnej 
kontynuować w technikum informatycznym. szkoły ponadgimnazjalnej w województwie pomorskim oraz 

Dawid Polejowski, uczeń klasy IIIc, jest finalistą konkursu maksymalny wynik egzaminu gimnazjalnego, z kolei finaliści 
historycznego. Jego pasją jest muzyka – gra na gitarze. Interesuje się konkursów mają ułatwioną ścieżkę rekrutacyjną do szkół ponad-
także sportem, głównie piłką nożną. Kibicuje Barcelonie i Chelsea gimnazjalnych. Za tymi sukcesam,i oprócz wysiłku włożonego przez 
Londyn. Naukę zamierza kontynuować w sierakowickim liceum samych uczniów, kryje się ogromna praca nauczycieli, którzy 
o profilu dziennikarsko-samorządowym. przygotowywali uczniów do tej wielomiesięcznej odysei edukacyjnej, 

Błażej Cymerman z klasy Ic to finalista konkursu oraz wsparcie udzielane przez rodziców naszych finalistów i laureatów. 
biologicznego. Interesują go przedmioty przyrodnicze. Jest Chciałbym pogratulować i podziękować wszystkim uczniom, 
sportowcem i gra w drużynie koszykarskiej BAT Sierakowice. nauczycielom i rodzicom za wspólny wysiłek i sukcesy.

Z nich możemy być dumni

Tekst i foto: AK
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Dziewięćdziesięciu pięciu absol-
wentów Zespołu Szkół Ponadgimnaz-
jalnych w Sierakowicach 26 kwietnia 
odebrało świadectwa ukończenia szkoły. 
Zakończyli pewien etap w życiu i po-
żegnali się z młodszymi kolegami oraz 
gronem pedagogicznym. 

– Dzisiaj przestajecie być ucz-
niami i wkraczacie w świat dorosłych – 
powiedziała do absolwentów Alicja 
Ludwikowska, dyrektor ZSP. – Dzisiejsza 
uroczystość jest również okazją do 
podsumowania. Dla was wszystkich był to 
czas wytężonej pracy, dla wielu okres 
nawiązania nowych przyjaźni, a zapewne 
dla większości czas beztroskiej młodości. 
Każdy z was inaczej będzie wspominał lata 
nauki w naszej szkole, lecz mam nadzieję, 
że będą to miłe wspomnienia. 

Podczas uroczystego apelu wrę-
czono świadectwa ukończenia szkoły 
i nagrody dla uczniów z najlepszymi 
wynikami w nauce. Ich rodzice otrzymali 
także listy gratulacyjne.

Szkołę z najlepszymi wynikami 
ukończyli: Julita Andryskowska, Honorata 
Woźniak, Dominika Wiśniewska, Sylwia 
Niklas, Ryszard Szymanowski i Natalia 
Wilczewska z klasy III LO; Ewelina 
Grzenkowicz, Justyna Domaszk, Alicja 
Cirocka i Karolina Wolska z klasy IV Tech-
nikum Żywienia i Gospodarstwa Domo-
wego oraz Technikum Agrobiznesu; 
Bernadeta Krefft-Jóskowska, Gabriela 
Pobłocka i Łukasz Grzenkowicz z Uzupeł-
niającego Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych. 

Absolwenci podziękowali nauczy-
cielom za trud włożony w kształtowanie 
ich osobowości, za zaangażowanie, 
wyrozumiałość i życzliwość. – W Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych spędziliśmy 
wiele czasu, wiele razem przeżyliśmy, 
wiele się nauczyliśmy. Nauczyciele 
i wychowawcy! Byliście nieodłączną 
częścią naszego szkolnego życia. Dzięki 
wam wynosimy z tej szkoły nie tylko 
wiedzę merytoryczną, ale także wiele 
doświadczeń i wspaniałych wspomnień. 
W imieniu moich koleżanek i kolegów 
pragnę wam serdecznie podziękować – 
mówiła Honorata Woźniak. – Czas 
spędzony w tej szkole stał się ważnym 
wydarzeniem w grubym tomie naszego 
życia. Teraz rozpoczynamy nowy, 
nieznany nam rozdział. Ta szkoła, wraz 
z jej niepowtarzalną atmosferą, pozostanie 
na zawsze w naszych sercach. 

Dla odchodzących absolwentów 
nie zabrakło szczerych życzeń i drobnych 
upominków od młodszych kolegów.  

Pożegnanie maturzystów w ZSP
Przed nimi nowy etap życia

Absolwenci Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

Klasa IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Technikum Agrobiznesu

Klasa III Liceum Ogólnokształcącego 

Tekst i foto: AK



16 05 (274) maj 2013

Oferta edukacyjna ZSP w Sierakowicach na rok szkolny 2013/2014

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROS-
MULTIMEDIALNO-EUROPEJSKI (NOWOŚĆ) ŁYCH

Jeśli interesujesz się informatyką, projektowaniem stron Absolwencie Zasadniczej Szkoły Zawodowej! Jeżeli 
www, grafiką komputerową, tworzeniem i obróbką plików chcesz kontynuować naukę i zdać egzamin maturalny, Liceum 
multimedialnych, lubisz poznawać atrakcyjne miejsca, innych ludzi, Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą, którą powinieneś 
ich tradycje i życie współczesne, poszukujesz międzynarodowych wybrać. Nauka trwa 2 lata i kończy się maturą. Nauczane języki obce 
kontaktów z rówieśnikami, interesuje Cię świat, jego walory to: angielski lub niemiecki.
turystyczne i krajoznawcze, wybierz Liceum Ogólnokształcące 
o profilu multimedialno-europejskim. Nauka trwa trzy lata i kończy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
się maturą. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: ul. Dworcowa 3, 83-340 Sierakowice
informatyka, geografia i matematyka. tel. 58 681 62 70, e-mail: zsp.sierakowice@wp.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – PROFIL 
DZIENNIKARSKO-SAMORZĄDOWY (NOWOŚĆ)

Jeżeli masz duszę humanisty, temperament dziennikarza, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (oddziały 
jesteś kreatywny, interesuje Cię polskie i światowe dziedzictwo wielozawodowe)
kultury, chciałbyś sprawnie redagować teksty różnego typu, poznać Nauka trwa 3 lata (dwa dni nauki w każdej klasie). Szkoła 
zasady funkcjonowania instytucji samorządu lokalnego, marzysz kształci w wielu zawodach i kończy się egzaminem zawodowym. 
o studiach dziennikarskich lub politologicznych, wybierz Liceum Najczęściej wybieranymi zawodami są: fryzjer, sprzedawca, murarz-
Ogólnokształcące o profilu dziennikarsko-samorządowym. Nauka tynkarz, dekarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, 
trwa trzy lata i kończy  się maturą. Przedmioty realizowane na monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
poziomie rozszerzonym to: język polski, historia, język angielski. lakiernik, blacharz, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik 

TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, elektrome-
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH chanik pojazdów samochodowych, wędliniarz, cukiernik, piekarz, 

Jeżeli chcesz rozwijać swoje pasje kulinarne, nauczyć się stolarz, krawiec, tapicer. Terminy rekrutacji dostępne są na stronie 
sporządzania potraw i napojów wielu kuchni świata, planowania internetowej szkoły.
jadłospisów i żywienia człowieka w różnych warunkach 
środowiskowych oraz zdobyć EUROPASS na stażu zagranicznym, Zespół Szkół Zawodowych
wybierz technikum żywienia i usług gastronomicznych. tel. 58 687-00-37, e-mail: zsz.sierakowice@gmail.com 

Nauka trwa cztery lata, kończy się maturą oraz zdobyciem 
kwalifikacji do wykonywania dwóch zawodów: kucharz oraz technik 
żywienia i usług gastronomicznych. Nauczane języki obce to: 
angielski i niemiecki.

TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK EKONO-
MISTA

Jeżeli chcesz uzyskać kwalifikacje do wykonywania pracy 
w działach finansowo-księgowych, na stanowiskach wymagających 
wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości: 
w bankach, przedsiębiorstwach prywatnych, firmach ubezpiecze-
niowych, urzędach administracji, m.in. skarbowych, wybierz 
technikum ekonomiczne. Nauka trwa cztery lata, kończy się maturą 
oraz zdobyciem kwalifikacji do wykonywania zawodu technik 
ekonomista. Nauczane języki obce to: angielski i niemiecki.

www.zspsierakowice.pl

www.zsz.zspsierakowice.pl 
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Uroczystości rocznicowe z okazji święta 3 Maja w Zespole Wszyscy jesteśmy uczestnikami wielkiej sztafety pokoleń. Nasze 
Szkół Ponadgimanzjalnych miały wyjątkowy charakter. A to za sprawą zadanie jest jasne – musimy codziennie wspólne budować pomyślną 
obecności przedstawicieli sierakowickiego koła Związku Kombatantów przyszłość naszej ojczyzny.
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Jak W zbiorach tutejszej szkoły znajduje się reprint majowej 
podkreśliła dyrektor Krystyna Formela, obecność tych świadków żywej Konstytucji podarowany przez posła Stanisława Lamczyka z okazji
historii spowodowała, że uroczystość stała się niezwykłą lekcją historii. 50-lecia istnienia placówki. Podczas uroczystej akademii uczeń klasy 

IIb ZSZ Tomasz Tesmer odczytał tekst preambuły ustawy zasadniczej. 
Apel ubogaciła także recytacja patriotycznej poezji oraz prezentacja 
multimedialna dotycząca uchwalenia konstytucji i wybuchu powstania 
styczniowego, którego 150. rocznica mija w tym roku. 

Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Krystyna Formela, 
odczytała skierowany do nauczycieli i uczniów list prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, w którym zachęcał on  do wspólnego 
świętowania, do podkreślenia poczucia wspólnoty i dumy z osiągnięć 
Polski. Prezydent prosił także o wywieszenie flagi narodowej: – Niech 
każdy polski dom będzie udekorowany biało-czerwonymi barwami. 
Chciałbym, aby ten zwyczaj z każdym rokiem stawał się coraz bardziej 
powszechny. 

– Cieszę się, że udało nam się dziś zgromadzić całą 

Prowadzący szkolną akademię uczniowie przypomnieli 
okoliczności uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji: – Ustawa 
zasadnicza był owocem walki światłych obywateli o ocalenie ojczyzny. 
Czasy poprzedzające zniknięcie Polski z mapy Europy były bardzo 
burzliwe, ale nie brakowało w nich prób ratowania wolności. Co 
światlejsi zdawali sobie sprawę, że rosnąca anarchia w kraju i potęga 
sąsiadów Rzeczpospolitej nie oznaczają dla Polski niczego dobrego. 
Rządząca krajem Rada Nieustająca starała się wprowadzić reformy 
ratujące kraj, ale to wciąż było zbyt mało. Konstytucja została 
uchwalona w czasie obrad Sejmu Wielkiego. Zamiarem posłów było 
przywrócenie Polsce niezależności i doprowadzenie do rozwoju 
gospodarczego. Stronnictwo patriotów było skonsolidowane, 
królewskie rozproszone. Król widząc taką sytuację, zdecydował się na 

społeczność szkolną, ale też różne grupy wiekowe – powiedziała 
współpracę i zaprosił do pracy nad konstytucją stronników walczącego 

Krystyna Formela. – Cieszymy się niezmiernie, że zaszczycili nas swoją 
o reformy Hugona Kołłątaja. Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 r. 

obecnością przedstawiciele kombatantów. To są świadkowie żywej 
określała zasady funkcjonowania państwa. Była pierwszą w Europie, 

historii i dzięki nim dzisiejsza uroczystość była prawdziwą lekcją 
a drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej. Ustawa zasadnicza 

historii. 
reformowała kraj, tworząc fundamenty nowoczesnego państwa. Była 
próbą ratowania wolności i do dziś jest powodem do dumy wszystkich 
Polaków. Historia uczy, że wolność nie jest dana raz na zawsze. 

222. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
„Lecz wszyscy w równej mierze Polsce winni służyć szczerze”

AK

W dniu 26 kwietnia formacje taneczne działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sierakowicach wzięły udział w VI Ogólnopolskim Festiwalu 
Tańca „Międzynarodowy Dzień Tańca” w Lęborku. W tym roku zjawiło się aż 
1200 uczestników tańczących różne style. Sierakowickie grupy wróciły z nastę-
pującymi nagrodami:

- formacja WW Dance – grupa młodsza zajęła IV miejsce wśród 16 grup,
- Black Dance – II miejsce,
- Amelia Treder – II miejsce i srebrny medal w kategorii solo do 11 lat,
- Katarzyna Łęcka – II miejsce solo powyżej 16 lat,
- duet hip-hop Martyna i Kasia Łęckie – II miejsce,
- Weronika Malek – wyróżnienie - Inne Formy 12-15 lat,
- Kasia Łęcka – wyróżnienie -  Inne Formy pow. 16 lat.

Wszystkim tancerkom należą się ogromne gratulacje za ogrom pracy, 
jaki włożyły w próby. Osobne podziękowania płyną w stronę pani Ireny 
Kulwikowskiej za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.

Edyta Gawin, instruktor grup

Sukcesy tancerek w VI Ogólnopolskim Festiwalu Tańca

Uczennica klasy IVb Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 
– Klaudia Bojanowska – zajęła trzecie miejsce w zorganizowanym po 
raz pierwszy Wojewódzkim Konkursie Wiedzy „Szlakiem pomorskich 
baśni i legend”. Finał miał miejsce 17 kwietnia w siedzibie 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada 
Korzeniowskiego w Gdańsku, a wzięło w nim udział 60 uczniów klas III 
i IV z 29 szkół województwa pomorskiego. 

Konkurs składał się z części pisemnej, czyli testu złożonego 
z tradycyjnych pytań, oraz rebusów, krzyżówek i wykreślanek. Do 
drugiej części (ustnej) zakwalifikowało się siedmioro uczniów, którzy 
uzyskali najwyższą punktację z zadań testowych. Po tej części konkursu 
komisja pod przewodnictwem Iwony Joć-Adamkowicz, kierownika 
działu regionalnego WiMBP, wyłoniła laureatów. Wśród nich znalazła 
się Klaudia Bojanowska z sierakowickiej podstawówki, która zajęła ex 
aequo trzecie miejsce. Opiekunką Klaudii była pani Janina Lis.

W przerwie między testem a częścią ustną konkursu 
organizatorzy zorganizowali uczniom i ich opiekunom wycieczkę po 
Gdańsku, a konkretnie po głównym mieście, po którym oprowadził 
popularny gdański przewodnik, Aleksander Masłowski. 

Patronat nad konkursem objęli: Pomorski Kurator Oświaty 
i Marszałek Województwa Pomorskiego. 

Oprac. AK
Foto: nadesłane

Klaudia Bojanowska laureatką konkursu „Szlakiem pomorskich baśni i legend”
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Nasza szkoła w okresie od 1 października 2012 r. •przybliżyli sobie informacje, czym jest niepełnosprawność 
do 26 lutego 2013 r. wykonywała zadania, które zaowocowały i gdzie szukać pomocy oraz jak okazywać pomoc osobom samotnym 
uzyskaniem certyfikatu programu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny czy w trudnej sytuacji życiowej; 

•zapoznali się z  regułami prawa cywilnego i karnego. Uczeń” podpisanego m. in. przez Ministra Sprawiedliwości.
Zrealizowano 10 zadań przewidzianych regulaminem 

Po raz kolejny przekonaliśmy się, na jak duże wsparcie konkursu. Sporządzono sprawozdania, do których dołączono 
możemy liczyć ze strony instytucji takich jak Policja, Urząd Gminy różnorodną dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań. Pani 
w Sierakowicach, Straż Pożarna czy Gminny Ośrodek Pomocy Alicja Baran, koordynator projektu, uczestniczyła w seminarium 
Społecznej. Dzięki ludziom tam pracującym udało nam się Bezpieczna Szkoła 2012 (w formule e-learning). W konkursie wzięli 
przygotować i przeprowadzić szereg ciekawych spotkań, podczas udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Duże znaczenie dla 
których uczniowie mogli korzystać z ich doświadczenia i spojrzeć na sprawnego przeprowadzenia konkursu miało zaangażowanie 
problemy z innego punktu widzenia.  nauczycieli w jego realizację. Powstały zespoły dla każdego 

Dziękujemy wychowawcom i nauczycielom, którzy z poziomów nauczania, które przedstawiały propozycje działań, dbały 
z wielkim zaangażowaniem podejmowali się kolejnych zadań o ich prawidłową realizację oraz angażowały się w zadania dodatkowe 
realizowanych w ramach Konkursu. Działania podniosły jakość pracy z nimi związane. Efekty tej pracy podobały się uczniom, co 
szkoły, zwiększyły poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie uwidoczniało się podczas prelekcji, spotkań, czy wspólnej 
szeroko pojętego bezpieczeństwa.  Pozwalały zaangażować się oraz działalności. Młodzież bardzo angażowała się w różnorodne zadania, 
poznać ciekawych ludzi, którzy na co dzień pomagają osobom z chęcią podejmując się ofert przez nas przygotowanych oraz 
z różnorodnymi problemami. proponując swoje własne, np. pisząc scenariusze do przedstawień 

Wioletta Szulc, nauczyciel świetlicyteatralnych. Dzięki różnorodności podejmowanych działań każdy 
z uczniów mógł włączyć się w jego realizację. Zagadnienia 
podejmowane w ramach konkursu powiązane były ze Szkolnym 
Programem Profilaktyki i Wychowania, którego realizacja jest 
ważnym aspektem naszej pracy. Organizacja konkursu przyczyniła się 
do spopularyzowania wśród uczniów naszej szkoły podstawowych 
zasad funkcjonowania państwa prawa i społeczeństwa obywa-
telskiego. Przypomniano uczniom o zasadach współżycia 
społecznego, poszanowaniu praw jednostek i tolerancji wobec ludzi. 
Podjęto szereg przedsięwzięć, które miały na celu podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa uczniów.

W czasie prowadzonych zajęć, konwersatoriów i spotkań 
z zaproszonymi gośćmi nasi uczniowie:

•definiowali pojęcia z zakresu edukacji obywatelskiej, takie 
jak: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel; 

•kształtowali uczucia i postawy patriotyczne; 
•kształtowali umiejętności dostrzegania problemów 

w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi;
•szukali sposobów poprawy bezpieczeństwa; 
•poznali podstawowe prawa związane z ochroną dóbr 

osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej; 
•zdobyli podstawowe informacje związane z profilaktyką 

uzależnień; 
•kształtowali twórcze postawy, rozwijali odpowiedzialność, 

wyobraźnię i wrażliwość;
•dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy w przypadku 

zaistnienia zagrożenia; 

Szkoła Podstawowa w Sierakowicach zdobyła tytuł „Bezpiecznej Szkoły” oraz 
członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły

Tel. 881 776 157Tel. 881 776 157.pl.pl
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Uczniowie z Szopy i Sierakowic zwycięzcami
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

SP Szopa i Gimnazjum 
w Sierakowicach okazały się naj-
lepsze podczas powiatowych elimi-
nacji Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym, jaki odbył się 
w piątek 19 kwietnia w Kartuzach, i to 
one będą reprezentować Powiat 
Kartuski w eliminacjach wojewódz-
kich, które odbędą się 11 maja 
w PORD w Gdańsku. Uczestnicy 
zawodów musieli się zmierzyć 
z rowerowym torem przeszkód, 
miasteczkiem ruchu drogowego, jak 
też wykazać się znajomością 
przepisów ruchu drogowego w teście 
składającym się z 25 pytań. Jednym 
z zadań było udzielenie pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

Zawody zostały przepro-
wadzone pod czujnym okiem 
naczelnika wydziału ruchu drogo-
wego KPP w Kartuzach pana 
podkom. Dawida Knopa oraz wizy-
tator Delegatury Pomorskiego Kura-

 otrzymał w pełni wyposażony rower. Drużyna Małej Szkoły w Szopie torium Oświaty w Kościerzynie pani Haliny Knapińskiej. Tu należy 
wystąpiła w składzie: Grzegorz Bulczak, Robert Peta i Joachim dodać, że organizatory eliminacji powiatowych stanęli na wysokości 
Lorbiecki.zadania i każdy z zawodników otrzymał nagrodę, od bidonów, kasków 
Wyniki w kategorii szkół gimnazjalnych:aż po deskorolki i książki. 
1. Gimnazjum w Sierakowicach, Wyniki w kategorii szkół podstawowych:
2. Gimnazjum w Przyjaźni,1. Mała Szkoła w Szopie, 
3. Gimnazjum w Pomieczynie,2. SP Żukowo,
4. Gimnazjum w Szymbarku,3. SP Prokowo,
5. Gimnazjum w Chmielnie,4. SP Miechucino,
6. Gimnazjum w Somoninie,5. SP Kamienica Szlachecka,
7. Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach,6. SP Somonino,
8. Gimnazjum w Sulęczynie. 7. SP Podjazy,

Najlepszym zawodnikiem w kategorii szkół gimnazjalnych 8. SP Wilanowo.
został Daniel Pawelczyk z Gimnazjum w Sierakowicach i w nagrodę Najlepszym zawodnikiem w kategorii szkół podstawowych 
otrzymał w pełni wyposażony rower.został Grzegorz Bulczak z Małej Szkoły w Szopie i w nagrodę

Tekst i foto: nadesłane
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„Tłumy serc zagarnięte przez jedno serce...”
Uczniowie Zespołu Szkół w Gowidlinie pamiętają o swoim Patronie

Społeczność Zespołu Szkół w Gowidlinie uczciła 
pamięć swojego patrona, Jana Pawła II. W piątek 17 maja 
odbył się uroczysty apel z okazji 13. rocznicy nadania szkole 
podstawowej imienia i przypadającej w dniu następnym 
rocznicy urodzin polskiego papieża. W święcie szkoły 
uczestniczyli uczniowie, grono pedagogiczne oraz kapłani 
z gowidlińskiej parafii – ks. kanonik Leszek Knut oraz 
ks. Krzysztof Kajut. 

Młodzież przygotowana  przez nauczycielki Lidię 
Stahlke i Marię Kostuch zaprezentowała program artys-
tyczny. Padło wiele słów świadczących o szacunku, jakim 
darzą uczniowie postać Patrona i jego nauczanie. Były 
recytacje wierszy autorstwa polskiego papieża, a szkolny 
chór „Kantylena” zaśpiewał pieśni religijne. 

– Choć dziś nie możemy się cieszyć jego fizyczną 
obecnością, to papieskie wezwanie do miłości jest ciągle 
aktualne – powiedział o Janie Pawle II prowadzący uroczystą 
akademię Radosław Labuda. –  Nie daje nam poddać się 
konsumpcjonizmowi. Każe stawiać dobro człowieka na 
pierwszym miejscu. Nawołuje, by bardziej być niż mieć. pielgrzymki do Watykanu i spotkania z polskim papieżem. Podczas jednego 

Swoje wspomnienia związane z osobą papieża z nich ks. L.Knut ofiarował Janowi Pawłowi II kaszubską tabakierę, a innym 
przypomniał ks. Leszek Knut, który akurat tego dnia razem replikę figury Matki Boskiej Sianowskiej. Były to dary od pielgrzymów 
obchodził 32. rocznicę święceń kapłańskich. Przypomniał z Gowidlina. 
moment wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, 
późniejszy zamach na placu św. Piotra w maju 1981 r., oraz  

Dzień Patrona Floriana Ceynowy
w SP w Sierakowicach

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły obchodzili 
uroczyście w dniu 13 maja 2013 roku Dzień Patrona. Szkoła 
żyła konkursami na wiele dni przed planowanym świętem. 
Zarówno młodsze, jak i starsze dzieci miały okazję pogłębić 
wiedzę, a tym samym poprzez zaprezentowanie swoich prac 
włączyć się w popularyzację literatury Floriana Ceynowy, 
znawcy i miłośnika ziemi kaszubskiej. 

Obchody rozpoczął uroczysty apel pod prze-
wodnictwem dyrektora placówki Ireneusza Płotki. Dzieci 
obejrzały zabawne kaszubskie przedstawienie inspirowane 
postacią Patrona Szkoły, które przygotowała p. Marzena 
Cyperska, oraz wysłuchały fragmentów pieśni w wykonaniu 
uczniów pod opieką Edyty Gawin, z towarzyszeniem 
akordeonu, na którym zagrał Wojciech Złoch. Wystąpił 
Szkolny Zespół „Koraliki” pod kierownictwem p. Wioletty 
Kuczkowskiej. Społeczność uczniowska wyglądała w tym 
dniu niezwykle barwnie, ponieważ poszczególne klasy miały 
na sobie ubrania inspirowane kolorami kaszubskiego haftu.

Kontynuacja uroczystości nastąpiła w klasach, 
w których uczniowie pod opieką wychowawców wykonali 
kilka zadań dotyczących życia i twórczości Floriana 
Ceynowy. Zwieńczeniem tych działań stała się przepiękna 
wystawa prac, wśród których można było znaleźć apteczkę 
doktora Ceynowy, mini słowniczek kaszubsko-polski, 
plakaty ilustrujące sylwetkę Patrona Szkoły, a także udane 
kulinarne przysmaki rodem z kaszubskiego stołu.

Efekty prac można podziwiać na holu głównym 
szkoły i w szkolnej gazetce „Kropka”. Kulminacją święta 
było ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród 
sfinansowanych przez Wójta Gminy Sierakowice Tadeusza 
Kobielę, GOK Sierakowice oraz Radę Szkoły. 

Koordynatorkami obchodów DNIA PATRONA 
były nauczycielki: Beata Mazur, Elżbieta Ragan, Danuta 
Stolc,  Anna Czaja.

Dzień Ziemi

Z okazji obchodów Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej 
w Sierakowicach są organizowane liczne akcje ekologiczne, których celem jest 
włączanie uczniów w aktywną ochronę naszej planety. Jednym z takich działań 
była zbiórka makulatury wśród uczniów klas VI, natomiast uczniowie 
pozostałych klas dostarczali kupony wycięte z Dziennika Bałtyckiego. 
Makulatura zbierana była od 3 do 19 kwietnia i wraz z kuponami została 
wymieniona na sadzonki drzewek. Łącznie zebraliśmy 800 kg.

Uczniowie klasy VI a, wraz z wychowawczynią Ewą Kasperek, 
posadzili 81 drzewek na terenie przylegającym do szkoły.

Mamy nadzieję, że teraz zostanie tutaj już na zawsze po nas ślad.

Ewa Kasperek oraz uczniowie klasy VIa

Tekst i foto: AK
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Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych

„Zagrożenia wypadkowe w indy- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w gospodarstwach rolnych oraz 
widualnych gospodarstwach rolnych” to tytuł w Gdańsku oraz samorządów gminnych zaznajomienie z podstawowymi 
i jednocześnie temat konkursu plastycznego województwa pomorskiego. zasadami i przepisami bezpieczeństwa 
organizowanego już od wielu lat przez Celem konkursu jest przede wszyst- i higieny pracy.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku przy kim upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży Konkurs skierowany jest do 
współudziale Oddziału Regionalnego KRUS profilaktyki związanej z zagrożeniami wypad- dzieci i młodzieży ze szkół podsta-
w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, kowymi i zdrowotnymi występującymi wowych i gimnazjalnych i przebiegał 

w trzech kategoriach: klasy I-III i klasy 
IV-VI szkół podstawowych oraz klasy 
I-III gimnazjum. Zadanie konkursowe 
polegało na wykonaniu pracy plas-
tycznej przedstawiającej zagrożenia 
wypadkowe występujące podczas prac 
w polu i zagrodzie dowolną techniką 
(malarstwo, grafika, kolaż itp.).

Na gminny etap konkursu 
wpłynęło 46 prac. Komisja wyłoniła 
po trzy najlepsze prace w każdej 
kategorii wiekowej i przesłała do 
wojewódzkiej komisji konkursowej. 
Autorzy wszystkich prac otrzymali 
nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy Sierakowice. 

Uroczysty finał konkursu 
zaplanowano na początek czerwca 
2013 roku w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym w Gdańsku. 

Oprac. AK,
Foto: nadesłane

Trzydniowe święto sportu

Czternaste Gminne Igrzyska Młodzieży Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjalnych już za nami. Ta największa młodzieżowa 
impreza sportowa trwała trzy dni: od 8 do 10 maja. Konkurencje 
sportowe odbywały się na stadionie w Sierakowicach. Organizatorami 
zawodów był Gminny Klub Sportowy SIERAKOWICE i Klub 
Sportowy BAT, przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
Gimnazjum w Sierakowicach.

Igrzyska rozpoczęły się zgodnie z ceremoniałem olim-
pijskim, czyli złożeniem przysięgi przez zawodników, zapaleniem 
znicza i wciągnięciem flagi na maszt. W zawodach wzięło udział 
liczne grono młodych sportowców reprezentujących wszystkie szkoły 

podstawowe i gimnazjalne z terenu naszej gminy. W programie 
zawodów przewidziano konkurencje lekkoatletyczne, grę w piłkę 
nożną i siatkową oraz w dwa ognie. 

W klasyfikacji szkół podstawowych najwięcej punktów 
zdobyła, zajmując tym samym pierwsze miejsce, szkoła z Sierakowic. 
Tuż za nią znalazła się placówka z Szopy, a trzecie miejsce zajęła 
szkoła z Tuchlina. W klasyfikacji  szkół gimnazjalnych pierwsze 
miejsce należy do szkoły z Tuchlina, a kolejne zajęły: Sierakowice, 
Gowidlino, Szopa i Kamienica Królewska.

Oprac. AK
Foto: Przemysław Łagosz

Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łyśniewie 
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 W dniu 17 maja uczniowie SP z Sierakowic i zawodnicy 
ORLIK RED BULL Sierakowice uczestniczyli w prestiżowym turnieju 
Lotos Junior Cup „Piłkarska kadra czeka” w Stężycy. Były to finały 
powiatowe. Pozostałe zespoły biorące udział w zawodach to: Radunia 
Stężyca, SP Kamienica Szlachecka, SP Goręczyno, SP Klukowa Huta, 
SP Egiertowo. Po bardzo emocjonujących grach grupowych do 
półfinału dostały się SP Sierakowice, Radunia Stężyca, SP Goręczyno 
oraz SP Klukowa Huta. Drużyna z Sierakowic rozegrała bardzo ładny 
mecz wygrywając pewnie 3:0. W drugim półfinale, po rzutach karnych, 
lepsi okazali się uczniowie z Klukowej Huty. W finale nie padły 
bramki, choć to zawodnicy z Sierakowic mieli mnóstwo okazji. 
W rzutach karnych bramkarz SP Sierakowice nie dał złudzeń 
przeciwnikom, a zawodnicy z Sierakowic celnie i pewnie strzelali 
karniaki. SP Sierakowice w czerwcu pojedzie wraz z opiekunami - 
Michałem Woźniakiem oraz Marianem Wnuk-Lipińskim - na wielki 
finał turnieju, który odbędzie się na stadionie PGE Arena.

Marian Wnuk-Lipiński

Piłkarze z Sierakowic na turnieju Lotos Junior Cup

W dniu 6 maja w Sierakowicach, na obiekcie Orlik, odbył się Kolejnego dnia zawodów odbył się eliminacyjny turniej 
turniej im. Marka Wielgusa, w którym mogli brać udział chłopcy oraz o puchar Tymbarka. W turnieju tym mogą brać udział chłopcy 
dziewczęta urodzeni po 1 stycznia 2002 r. W Sierakowicach odbyły się i dziewczęta urodzone po 1 stycznia 2003 r. Do turnieju 
eliminację powiatowe chłopców. Brały w nich udział następujące w Sierakowicach zgłosiły się następujące drużyny: SP Sierakowice, SP 
szkoły: SP Sierakowice, SP Stężyca, SP Leźno, SP Szymbark, SP Łyśniewo, SP Gowidlino. Faworytem tych eliminacji była ekipa 
Chmielno, SP nr 2 Kartuzy. W początkowej fazie prym wiodła ekipa z Gowidlina, która w pierwszym meczu ograła SP Łyśniewo 12:0. 

Jednak w drugim meczu z SP Sierakowice ekipa z Gowidlina musiała 
uznać wyższość gospodarzy ulegając 4:0, tym samym oddalili szanse 
na awans. W ostatnim spotkaniu SP Sierakowice wygrało pewnie z SP 
Łyśniewo 10:0. Tym samym przeszli eliminacje gminne i repre-
zentować nas będą w eliminacjach powiatowych.

Marian Wnuk-Lipiński, Foto: nadesłane

z Leźna i gładko przeszła mecze grupowe. Szkoła z Sierakowic równie 
dobrze sobie radziła. W półfinale okazało się, że chłopcy z Sierakowic 
poradzili sobie gładko z chłopcami z Leźna, wygrywając 5:1, a chłopcy 
z SP nr 2 pokonali chłopców z Chmielna 4:1. W finale jednak to 
zawodnicy z Kartuz nie dali szans zmęczonym chłopakom 
z Sierakowic, wygrywając 6:1, i to SP nr 2 Kartuzy będzie nas 
reprezentować na eliminacjach wojewódzkich.

Następnego dnia, 7 maja odbył się turniej pod nazwą Lotos 
Junior Cup „Mała Piłkarska Kadra Czeka”, którego organizatorem były 
Pomorskie LZS oraz szkółka piłkarska Lechii pod nazwą BIAŁO-
ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ. Udział w tym turnieju mogli brać chłopcy 
z roczników 2001/2002. Do turnieju eliminacyjnego gminnego 
zgłosiły się następujące zespoły: SP Sierakowice, Orlik Team 
Sierakowice, Red Bull Sierakowice, SP Załakowo, SP Lisie Jamy, SP 
Mojusz, SP Jelonko. Po bardzo wyrównanej walce i wielu emocjach na 
podium stanęły ekipy z Sierakowic. W finale spotkały się Red Bull 
Sierakowice oraz SP Sierakowice. Mecz zakończył się remisem, 
a w rzutach karnych lepsza była ekipa Red Bull Sierakowice. Do 
eliminacji powiatowych w Stężycy awansowały dwie pierwsze ekipy.

Młodzieżowe turnieje piłki nożnej
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Zapraszamy na Festyn Rodzinny

Rada Szko³y Podstawowej
im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach 

zaprasza na Festyn Rodzinny
„Rodzinnie, ekologicznie, zdrowo

i na sportowo”.
Festyn odbêdzie siê 8 czerwca 2013r.,

od godz. 14.00 na placu przyszkolnym. 
W programie Festynu m.in.:

- wystêpy m³odzie¿owych zespo³ów wokalnych 
i tanecznych,

- blok sportowo-rekreacyjny,
- pokaz mody ekologicznej

- malowanie twarzy,
- zabawy i konkursy  z nagrodami,

- chleb ze smalcem,
- kawiarenka oraz wiele innych atrakcji!!!

B¹dŸcie z nami!

Kaszubska  SOBÓTKA
23.06.2013 r. (niedziela)
Amfiteatr „Szerokowidze”
w Sierakowicach
START godz. 18.00

w programie m.in.: 
Konkursy latania na miotle, szukanie kwiatu 
paproci;
Black Dance – taniec nowoczesny;
Ścinanie kani – ognisko;
„Tuchlińskie skrzaty”;
Teatr „Władca Lalek”;
Zabawa przy zespole „OCTAVA”;
Gry i zabawy kaszubskie.

ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

Ogłoszenia drobne

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 

Urząd Gminy w Sierakowicach, wspólnie z firmą Elwoz, organizuje 
bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego w dniach:
 
ź22 maja
ź17 czerwca 2013 
ź15 lipca 2013 
ź19 sierpnia 2013 
ź16 września 2013 
ź21 października 2013 
ź18 listopada 2013 
ź16 grudnia 2013 
 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)

Miejsce: 
źSierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem Gminy

i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych) w godz. 8.00 – 10.00;
źSierakowice, Os. Wichrowe Wzgórze (parking przy sklepie)

w godz. 10.15 – 12.00;
źjedno z sołectw w godz. 12.15 – 14.00: 
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.
Elektroodpady należy składać wyłącznie w wyznaczonych miejscach
i godzinach. W przypadku osób starszych możliwy odbiór z posesji, po 
uprzednim telefonicznym poinformowaniu kierowcy,
tel. 58 681 93 97.

 2013 

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

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:
źGminna Komisja 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)
źPunkt Konsultacyjny
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 
Czynny: we wtorki i czwartki w godz. 8.30 – 14.00
i w piątki w godz. 16.00 – 18.00
źGrupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00
źGrupa 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).
źPorady 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:
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 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. ).

609 180 881

609 180 881

609 180 881

609 180 881

Informacja

Mam do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w centrum 
Sierakowic, tel. 609 888 036, 601 686 617 

 Wynajmę pomieszczenie o powierzchni 40 m2 na 
działalność gospodarczą, Sierakowice, tel. 663 837 227

Sprzedam jaja lęgowe kur zielononóżek; 1,30 zł/szt.; 
okolice Sierakowic; tel. 798 546 970

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

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




