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Państwu Beacie i Leszkowi Cygert
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śp. Krystiana Cygert
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Zwycięzcami 20. 
edycji konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska” zostali państwo 
Maria i Janusz Szczypiorowie 
z Łyśniewa Sierakowickiego. 
Ich posesja została uznana za 
najpiękniejszą w wojewódz-
twie pomorskim spośród 383 
zgłoszonych do konkursu. 
Uroczysta gala wręczenia 
nagród miała miejsce 30 paź-
dziernika w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Gdańsku. 

Konkurs „Piękna 
Wieś” został zorganizowany 
przez samorząd Województwa 
Pomorskiego, Pomorski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku i Sekretariat 
Regionalny Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich Woje-
wództwa Pomorskiego, przy 
udziale urzędów gmini sta-
rostw powiatowych. Rywali-
zacja przebiegała w dwóch 
kategoriach: Wieś i Zagroda 
na trzech etapach (gminnym, 
powiatowym i wojewódz-
kim). 

Janusz Szczypior 
dzimych gatunków roślin, tradycyjne elementy cząć na laurach. Wprost przeciwnie – już wraz z żoną Marią prowadzi działalność 
zagospodarowania zagrody. Jednak najbar- planują modernizację chlewni i dalszą rolniczą od 10 lat, po przejęciu czterdziesto-
dziej zachwyciła komisję wielopokoleniowa poprawę estetyki otoczenia, czyli kolejne hektarowego gospodarstwa od rodziców. Jest 
rodzina Szczypiorów – pani Maria i pan Janusz nasadzenia roślin i krzewów. największym w naszej gminie producentem 
mieszkają bowiem z rodzicami i trójką trzody chlewnej – hoduje 100 sztuk macior,
własnych dzieci.  z których uzyskuje około 2 tysiące tuczników

O wygranej w konkursie „Piękna w cyklu zamkniętym.   
Wieś” na etapie wojewódzkim poinformował Z położonej na wzniesieniu posesji 
panią Marię i pana Janusza osobiście Czesław państwa Szczypiorów rozciąga się wspaniały 
Elzanowski, członek zarządu województwa widok na okolicę. Podwórze i place manew-
pomorskiego, podczas wręczania im nominacji rowe są wyłożone kostką, a chlewnie 
na starostów dożynek wojewódzkich, które otynkowane. Przed domem znajduje się 
odbyły się w połowie września w Lubaniu. niewielki ogródek, w którym – mimo jesiennej 
Tam też państwo Szczypiorowie odebrali pory – kwitną jeszcze przepiękne róże. 
odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”, Wszędzie panuje czystość i porządek. Nocą 
przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Roz-podwórze rozświetlają parkowe lampy solarne. 
woju Wsi. Nikogo nie powinno dziwić, że tak zadbana 

Tego samego dnia, czyli podczas posesja wzbudziła uznanie komisji.
Samorządowo-Diecezjalnych Dożynek Wo-W konkursie „Piękna Wieś” 
jewództwa Pomorskiego ogłoszono laureatów państwo Szczypiorowie wzięli udział po raz 
tegorocznej edycji konkursu AgroLiga. I tu pierwszy i od razu odnieśli tak duży sukces na 
także państwo Szczypiorowie zwyciężyli – wszystkich jego etapach – gminnym, 
zajęli pierwsze miejsce w kategorii Rolnicypowiatowym i wojewódzkim. Lata ciężkiej 
i otrzymali tytuł Mistrzów Województwa pracy i wysiłku włożone w upiększanie domu
Pomorskiego. i otoczenia przyniosły znakomite rezultaty. Do 

W tym konkursie oprócz oceny udziału w konkursie namówił ich pracownik 
estetyki obejścia i otoczenia zwracano uwagę Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sierako-
na wyniki produkcji rolniczej, czyli wysokość wicach- Jan Paluszek.  
plonów czy wydajność produkcji zwierzęcej Kryteria oceny posesji były zróż-
kształtującej się powyżej średniej krajowej. nicowane. Komisja zwracała uwagę nie tylko 
Rozstrzygnięcie krajowego etapu tego na estetykę siedliska, ale także na stan 
konkursu nastąpi dopiero w przyszłym roku. sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko 
Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród przyrodnicze, zastosowanie rozwiązań energo-
szesnastu najlepszych gospodarstw z całego oszczędnych i chroniących zasoby środowiska 
kraju.  naturalnego oraz pielęgnowanie tradycji 

Mimo tak wielkich sukcesów miejsca, czyli harmonijne wpisanie zabudowy 
państwo Szczypiorowie nie zamierzają spo-w otaczający krajobraz, zastosowanie ro-

Najpiękniejsza zagroda rolnicza w województwie pomorskim
Z wizytą u państwa Marii i Janusza Szczypiorów 

Państwo Maria i Janusz Szczypiorowie z najmłodszą córeczką Asią

Tekst i foto: AK
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Jest koncepcja rewitalizacji linii kolejowych
Dwudziestego dziewiątego października w Szymbarku 

przedstawiciele władz samorządowych z powiatów kartuskiego, 
kościerskiego, bytowskiego, lęborskiego i chojnickiego i marszałek 
województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wiceminister transportu 
Andrzej Massel podpisali list intencyjny w sprawie rewitalizacji linii 
kolejowych oraz przejęcia i zagospodarowania dworców. Spotkanie 
zorganizował poseł Stanisław Lamczyk. 

Podczas konferencji podkreślano ogromne znaczenie 
transportu szynowego dla zrównoważonego rozwoju zarówno 
metropolii, jak i terenów od niej odległych. Pociągi jako tani, szybki
i ekologiczny środek komunikacji są w stanie zapewnić wielu ludziom 
dogodny dostęp do nowych miejsc pracy, szkół i uczelni oraz dóbr 
kultury. Dyskutowano także na temat możliwości rewitalizacji 
nieczynnych linii kolejowych, w tym perspektyw wydłużenia linii kolei 
metropolitalnej, która ma się zakończyć w Kartuzach.

w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Andrzej Massel oraz poseł Stanisław Lamczyk.

Jeśli chodzi o Gminę Sierakowice, to w tym roku przejęła 
budynek dawnego dworca PKP. Jeśli uda się zrewitalizować linię 
kolejową z Kartuz do Lęborka przez Sierakowice, to budynek i jego 
otoczenie będzie służyło jako punkt obsługi pasażerskiej i pewnego 
rodzaju węzeł komunikacyjny, gdzie będzie można zostawić samochód, 
aby w dalszą drogę udać się pociągiem. 

Tekst i foto: AK

– Po zrealizowaniu głównego etapu kolei metropolitalnej
z Trójmiasta do Kartuz będzie rozważana m.in. możliwość odtworzenia 
linii kolejowej na zachód w stronę Sierakowic i dalej Lęborka oraz Łe-
by – poinformował wójt Tadeusz Kobiela zaznaczając jednocześnie, że 
nie jest to deklaracja, realizacji inwestycji, ale jak na razie jedynie analiza 
tej koncepcji. 

Szanse na rewitalizację nieczynnych linii kolejowych jednak 
są dość duże, ponieważ będą dostępne środki unijne na rozwój kolei
w całym kraju. 

W myśl podpisanego w Szymbarku listu intencyjnego władze 
gmin zobowiązują się przejąć jeden dworzec znajdujący się na jej terenie 
i w przyszłości dostosować obiekt dla potrzeb podróżnych i turystów, 
korzystając z dostępnych środków na węzły integracyjne. Natomiast 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego gwarantuje 
przygotowanie niezbędnej do tego dokumentacji. Koordynację oraz 
wsparcie merytoryczne projektu zapewnią sekretarz stanu

Gmina Sierakowice już jest właścicielem budynku dworca PKP 
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Dokonaj korekty z³o¿onej wczeœniej deklaracji „œmieciowej” w terminie do 15 grudnia 2013 r.

Gdzie i jak dokonaæ korekty deklaracji ?

Nowe stawki op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Sierakowice  

ź Urz¹d Gminy Sierakowice informuje, i¿ w dniu 22 paŸdziernika 2013 r. Rada Gminy Sierakowice podjê³a uchwa³ê nr XXXII/390/13 w sprawie: 
zmiany uchwa³y nr XXVI/303/13 z dnia 7 marca 2013 r. i tym samym dokona³a obni¿enia stawek op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i stawek za jednokrotny odbiór pojemnika o okreœlonej pojemnoœci 
ź W najbli¿szym czasie wszyscy mieszkañcy, którzy dotychczas z³o¿yli swoje deklaracje, otrzymaj¹ listownie informacjê o obowi¹zku dokonania 
korekty deklaracji i jej druk. Korespondencja z Urzêdu Gminy wraz z nowymi harmonogramami wywozu na 2014 r., trafi do Pañstwa za 
poœrednictwem firmy ELWOZ Sp. z o.o. lub drog¹ pocztow¹.
ź Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach ka¿da zmiana stawek op³aty za odbiór odpadów skutkuje 
obowi¹zkiem z³o¿enia korekty deklaracji o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

ź Korektê deklaracji dokonuje siê poprzez ponowne wype³nienie druku deklaracji (za³¹czonej do pisma) i obliczenie wysokoœci miesiêcznej op³aty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
ź Druk korekty deklaracji jest ju¿ czêœciowo wype³niony przez nasz system informatyczny i zawiera dane w³aœciciela nieruchomoœci oraz dane 
adresowe.
ź Na odwrocie pisma kierowanego do Pañstwa znajduje siê przyk³ad prawid³owego wyliczenia op³aty wg. nowych stawek. 
ź Deklaracje bêd¹ przyjmowane w Biurze Podawczym pok. 102 Urzêdu Gminy w Sierakowicach ul. Lêborska 30, 83-340 Sierakowice. Wszelkich 
informacji na temat sposobu wype³niania korekty deklaracji udzielaj¹ pracownicy Referatu Ochrony Œrodowiska w pok. 111 Urzêdu Gminy i pod 
nr telefonu (58) 681-95-66. W przypadku gdy w³aœciciel nieruchomoœci nie otrzyma³ druków korekty deklaracji, to nale¿y siê po nie zg³osiæ do 
Urzêdu Gminy w Sierakowicach, tak by zd¹¿yæ w terminie do 15 grudnia  2013 r. z³o¿yæ korektê deklaracji.
ź Czyste druki deklaracji s¹ równie¿ dostêpne w siedzibie Urzêdu Gminy w Sierakowicach oraz na stronie internetowej .

Op³ata od gospodarstwa domowego (nieruchomoœci zamieszka³e):

Op³ata od pojemnika (nieruchomoœci niezamieszka³e, na których powstaj¹ odpady komunalne):

www.sierakowice.pl

Chcesz od 1 stycznia 2014 r. p³aciæ mniej za odbierane œmieci, wg nowych stawek? 

Wielkość gosp. 
domowego

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zróżnicowana w zależności od liczby 
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zróżnicowaną w zależności od liczby 
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób zmieszany

Stawki 2013 Stawki 2014 Stawki 2013 Stawki 2014

Gospodarstwo
1-osobowe

15,00 14,00 22,50 21,00

Gospodarstwo
2-osobowe

28,00 25,00 42,00 37,50

Gospodarstwo
3-osobowe

38,00 35,00 57,00 52,50

Gospodarstwo
4-osobowe

44,00 39,00 66,00 58,50

Gospodarstwo
5-osobowe

49,00 43,00 73,50 64,50

Gospodarstwo
6-osobowe
i większe

54,00 47,00 81,00 70,50

Wielkość gosp. 
domowego

Stawka opłaty za 1 pojemnik, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny:

Stawka opłaty za 1 pojemnik, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

zmieszany:

Stawki 2013 Stawki 2014 Stawki 2013 Stawki 2014

110 l 23,00 20,00 34,50 30,00

120 l 23,00 20,00 34,50 30,00

240 l 40,00 36,00 60,00 54,00

1100 l 160,00 140,00 240,00 210,00
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Co roku wszystkie jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych w powiecie kartuskim są poddawane ocenie gotowości 
operacyjnej. Jednostki z gminy Sierakowice zostały skontrolowane
i ocenione 26 października przez komisję złożoną z przedstawicieli  
Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w osobach: starszego 
brygadiera Edmunda Kwidzińskiego – komendanta PSP, starszego 
kapitana Romana Pituły oraz Mariana Ropla– pracownika łączności 
PSP.

Ocena gotowości bojowej obejmuje pięć zagadnień: 
przebieg alarmowania, gotowość ratowników, gotowość pojazdów
i innego sprzętu, dokumentację i wykonanie ćwiczenia alarmowego. 

I tak w ocenie przebiegu alarmowania komisja bierze pod 
uwagę czas, jaki mija od momentu ogłoszenia alarmu do momentu 

uprawnienia w zakresie: kwalifikacji ratowniczych, uprawnień do 
obsługi sprzętu ratowniczego, aktualnych badań lekarskich, kursu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy i innych szkoleń. 

Komisja szczegółowo sprawdziła także stan techniczny 
pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego i sprzętu 
łączności. Natomiast przy ocenie dokumentacji pod uwagę brano 
dokumentację operacyjną i odwodową, mapę terenu działania, 
ewidencję wyszkolenia, dane radiowe oraz instrukcję przyjęcia 
śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Najwięcej punktów, bo aż 15, strażacy mogli otrzymać za 
wykonanie ćwiczenia. Komisja uwzględniała określenie zamiaru 
taktycznego, rozkazodawstwo i kierowanie działaniami ratowniczymi, 
wykonanie zadania z uwzględnieniem właściwego doboru i opty-
malnym wykorzystaniem sprzętu oraz przestrzeganiem procedur wyjazdu zadysponowanych sił i środków z miejsca ich stacjonowania 
ratowniczych, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zna-przed garaż. Na kolejne zagadnienie – ocenę gotowości ratowników – 
jomość zasad prowadzenia korespondencji radiowej. składa się stan wyposażenia strażaków w odzież specjalną, środki 

Ocenie punktowej nie podlegał stan techniczny strażnic, ale ochrony indywidualnej i ekwipunek osobisty (ubranie specjalne, 
komisja sprawdziła ich stan, ogrzewanie, selektywne alarmowanie, koszarowe, rękawice, buty, kominiarka, hełm, uzbrojenie osobiste, 
ilość boksów garażowych i zaplecze socjalne. latarka, maska do aparatu ODO, sygnalizator bezruchu) oraz posiadane 

Każda jednostka mogła uzyskać maksymalnie 50 punktów. 
Za wszelkie nieprawidłowości punkty były odejmowane. Wszystkie 
gminne jednostki OSP otrzymały ogólną ocenę bardzo dobrą, co 
świadczy, że są bardzo dobrze przygotowane do działań ratowniczo-
gaśniczych. 

Najlepiej w ogólnej ocenie wypadła jednostka OSP
w Sierakowicach, która zdobyła maksymalną liczbę punktów. Po 49 
punktów uzyskały jednostki z Mojusza, Tuchlina i Gowidlina. 
Natomiast 45 punktów otrzymała jednostka z Kamienicy Królewskiej. 

Jak wypadły gminne jednostki na tle pozostałych jednostek 
powiatu dowiemy się najprawdopodobniej pod koniec roku. 

AK, foto: Adam Wróblewski

Jednostki OSP po dorocznej ocenie

Gowidlińska jednostka OSP powiększyła zasoby sprzętowe. 
26 października  (dzień dorocznej kontroli i oceny gotowości 
operacyjnej) był także dniem przekazania nowych urządzeń. Druhowie 
otrzymali dwa radiotelefony HYT TC-620, zakupione ze środków 
budżetu gminy, a także dwa aparaty powietrzne, dwa czujniki 
bezruchu, pompę szlamową i zestaw nożyco-rozpieracz z pompą firmy 
Lukas, których zakup sfinansowano ze środków samorządu gminnego 
oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nowe 
wyposażenie zostało zakupione w ramach dosprzętowienia jednostki, 
która od stycznia br. jest włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Włączenie OSP Gowidlino do KSRG jest na 
razie tymczasowe. Jeśli jednostka do końca 2014 r. spełni wszystkie 
warunki sprzętowe i szkoleniowe, wówczas zostanie wpisana do 
systemu na stałe. 

AK

OSP Gowidlino otrzymało nowy sprzęt
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Uczniowie z Puzdrowa doczekali się sali gimnastycznej 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Puzdrowie doczekali się mapie sportowej gminy, powiatu i województwa oraz powód do dumy, że 

sali gimnastycznej, o jakiej marzyli zarówno oni sami, jak i ich rodzice. tak ważną i od wielu lat oczekiwaną inwestycję udało się zrealizować.
Oficjalne otwarcie nowo wybudowanego obiektu i przecięcie Zaproszeni goście, a wśród nich między innymi poseł 
symbolicznej wstęgi miało miejsce 14 listopada przy udziale Stanisław Lamczyk i Maciej Kowalczuk – zastępca dyrektora 
zaproszonych gości, a wśród nich rodziny patrona placówki – Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, gratulowali 
ks. Bernarda Sychty.  powstania sali sportowej i podkreślali potrzebę wybudowania jej właśnie 

w Puzdrowie. 
– Marzenia się spełniają. Dzisiaj świętujemy doniosłe 

wydarzenie, bo zostaje oddana do użytku i poświęcona sala 
gimnastyczna – mówił wójt Tadeusz Kobiela. – Cieszę się, że możemy 
oddać do użytku kolejny obiekt właśnie w Puzdrowie, bo dzieci jest w tej 
szkole coraz więcej i widać, że tendencja ku rozwojowi miejscowości jest 
znaczna.

– Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej jest bardzo 
ważnym wydarzeniem dla miejscowości Puzdrowo, jej mieszkańców,
a w szczególności dla społeczności szkolnej – mówiła Mirosława 
Masowa, dyrektor szkoły. – Powstanie tego obiektu to kolejny sukces na 

Wójt wyraził także nadzieję, że inwestycja ta będzie służyć nie 
tylko uczniom, ale także całej społeczności Puzdrowa. 

Uczniowie szkoły, wyrażając swoją wdzięczność, złożyli 
uroczystą przysięgę, że będą przestrzegać kodeksu sali gimnastycznej. 
Zaprezentowali także przed gośćmi i rodzicami niezwykle zabawny 
program artystyczny ukazujący poszczególne etapy budowania 
wymarzonego obiektu. 

Po zakończeniu części oficjalnej był czas na zwiedzanie 
wyremontowanej części szkoły.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wybudowana została 
sala sportowa o wymiarach 24x12 m dla boisk oraz z widownią dla 94 
kibiców. Pod widownią znajdują się szatnie z węzłami sanitarnymi
i magazyn na sprzęt sportowy. Salę połączono z istniejącym budynkiem 

szkoły łącznikiem, w którym przewidziano 
również pomieszczenie o funkcji oświa-
towej. Nieużytkowaną do tej pory część 
poddasza budynku szkolnego zaadap-
towano na bibliotekę i czytelnię. Prace 
remontowo-budowlane objęły także 
modernizację kotłowni, wymianę połaci 
dachowej oraz części okien w starym 
budynku. Poza tym odtworzono budynek 
gospodarczy, który docelowo będzie 
obsługiwać planowany park edukacyjny,
a także zagospodarowano teren przy 
szkole.

Wykonawcą prac budowlanych 
była firma ELWOZ, a łączne koszty 
inwestycji, wraz z projektami i nadzorem, 
wyniosły 3.072.327,49 zł. Gmina Sie-
rakowice otrzymała dofinansowanie na 
salę z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w kwocie 570 tys. zł.

Tekst i foto: AK
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„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” – tej myśli 
wybitnego Polaka, kardynała Stefana Wyszyńskiego, przyświecała 
uroczystość odsłonięcia kamienia i posadzenia Katyńskiego Dębu 
Pamięci, upamiętniającego postać bohatera Sierakowickiej Ziemi – Leona 
Piepiórki. Szkolne święto, które odbyło się 8 listopada w Gimnazjum im. 
Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, miało dla naszej społeczności trzy 
wymiary. 

Tego rodzaju imperatyw towarzyszył ochotnikom 1914 roku, uczestnikom 
walk z lat 1918-1921, obrońcom Rzeczypospolitej w 1939 roku i kon-
spiratorom w czasie drugiej wojny światowej, wreszcie ludziom 
„Solidarności”. Bardziej lub mniej świadomie czerpali oni wzorce
z postaw ukształtowanych w I Brygadzie Legionów Polskich.

Wreszcie trzeci wymiar – dla nas, jako społeczności lokalnej, 
sierakowiczan – to święto niezwykłe. W podziękowaniu za dar wolności
i niezawisłości Państwa Polskiego  chcemy upamiętnić postać bohatera tej 
ziemi – Leona Piepiórkę – posadzeniem Katyńskiego Dębu Pamięci. Do 
dzisiaj posadzono już 4432 takie dęby, z których każdy symbolizuje inną 

Pierwszy – dla nas jako Polaków – to rocznica odzyskania ofiarę bestialskiego mordu sowietów w katyńskich obozach. Posadzono je 
niepodległości. Wspominamy ojców państwa polskiego, wspominamy nie tylko w Polsce, ale także w USA, Kanadzie, Szwajcarii, Norwegii, 
Rzeczpospolitą, która rodziła się dzięki wielkim dowódcom i politykom, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, 
którzy potrafili pociągnąć do walki Polaków, do walki o niepodległą, Białorusi, Ukrainie i Cyprze, a co jest w pewnym sensie znakiem czasu - 
wolną Polskę, tak bardzo upragnioną po ponad 120 latach zaborów. także i w Rosji. Obok dębu odsłonięty został także kamień. Nie jest to 
Powróciwszy na mapę Europy młoda Polska, mimo wielkich nadziei, zwykły kamień. To kamień z kaszubskiej ziemi, niezwykły kształtem, 
borykała się z konfliktami zbrojnym i sporami politycznymi. Czyny nieregularny i skomplikowany, tak samo skomplikowany jak Kaszubska 
Legionów i decyzje polityczne podjęte w latach 1918-1921 stanowiły bazę, 
na której ukształtował się i rozwinął etos obywatela II Rzeczpospolitej. 

Drugi wymiar – dla nas jako społeczności szkolnej – to Święto 
Szkoły. Wspominamy przecież szczególnie naszego Patrona Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, jako osobę, która potrafiła w trudnych chwilach 
młodej polskiej demokracji uzmysłowić znaczenie słowa „odpo-
wiedzialność”, jako polityka, który mimo znacznej ceny nie bał się tej 

Ziemia. Mają one upamiętniać postać człowieka pochodzącego z Sie-
rakowic, w którego domu rodzinnym słowa BÓG, HONOR, OJCZYZNA 
wprowadzano w życie, w rodzinie, która swoją historią mogłaby zapełnić 
spory fragment podręcznika do historii, podręcznika do języka polskiego, 
podręcznika do wiedzy o społeczeństwie i gdyby taki przedmiot istniał – 
podręcznika do patriotyzmu, patriotyzmu realizowanego życiem, a nie 
hasłami – Leona Piepiórki  (bo o nim mowa), policjanta państwowego II 
Rzeczpospolitej, urodzonego na Sierakowickiej Ziemi, a bestialsko 
zamordowanego strzałem w tył głowy przez NKWD w lasach pod 
Katyniem.

odpowiedzialności wziąć na siebie. Są społeczeństwa, które czerpią siłę ze Uroczystość zaszczycili swoją obecnością członkowie rodziny 
zwycięskich bitew, liczebności armii i podbitych terenów. Niewiele jest bohatera, między innymi syn Leona Piepiórki – ksiądz Bernard Piepiórka, 
jednak takich narodów, które dumę swą czerpią z faktu, że kolejne jezuita, uczony, wykładowca wielu najlepszych uniwersytetów w Europie, 
pokolenia, niezależnie od szans na odniesienie zwycięstwa i wbrew Ameryce czy Azji, wybitny światowy dyplomata, a przy tym, podobnie jak 
racjonalnym przesłankom, podejmowały walkę o niepodległość ojczyzny. Ojciec i Matka, człowiek nadzwyczaj skromny. 

Święto Szkoły w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 
Uroczystość posadzenia Dębu Katyńskiego poświęconego pamięci Leona Piepiórki

W uroczystości wzięło udział wielu gości i rodzina Leona Piepiórki

Ks. Bernard Piepiórka, syn zamordowanego Leona 

Tablicę pamiątkową poświęcił ks. Bronisław Dawicki 
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poprzedzone zostało jej Okres kształtowania się polskiej państwowości po I wojnie światowej 
poświęceniem, dokonanym przez proboszcza parafii św. Marcina gimnazjaliści znają bardzo dobrze. Szczególne wrażenie na komisji 
w Sierakowicach – ks. Bronisława Dawickiego. Symbolicznego posypania konkursowej wywarły wykonane osobiście przez uczniów proporce 
miejsca posadzenia dębu ziemią przywiezioną z Katynia, ziemią legionowe oraz makiety pojazdów bojowych z omawianego okresu 
naznaczoną cierpieniem i krwią, ale symbolizującą w sposób szczególny historycznego. O wysokim poziomie i zaciętej rywalizacji świadczy fakt, 
życie i bohaterstwo naszego narodu, dokonali: rodzina zamordowanego iż należało zarządzić dogrywkę, która miała wyłonić zwycięską klasę na 
Leona, w tym jego syn – ks. Bernard Piepiórka, Wójt Gminy Sierakowice - drugim miejscu.
Tadeusz Kobiela, Starosta Powiatu Kartuskiego - Janina Kwiecień, 
Proboszcz Parafii p.w. św. Marcina - ks. Bronisław Dawicki, Dyrektor 
Kościerskiej Delegatury Pomorskiego Kuratora Oświaty - Halina Uchman, 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Gdańsku - Hanna 
Śliwa-Wielesiuk, Dyrektor Gimnazjum - Krzysztof Andryskowski oraz 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Sierako-
wicach – Gracjan Bulczak.

W ten sposób historia zatoczyła koło – oto ziemia katyńska 
złączyła się z polską, naszą kaszubską ziemią w Sierakowicach, by pamięć 
o tych wydarzeniach nigdy już nie przeminęła. 

Na koniec wszyscy goście otrzymali kartki pocztowe w ramach 
ogólnopolskiej akcji społecznej „Mamy Niepodległą”. Akcja polegała na 
bezpłatnym wysyłaniu przez obywateli Rzeczypospolitej okolicz-
nościowych życzeń, w postaci tradycyjnej drukowanej kartki pocztowej, 
do bliskich i znajomych z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
obchodzonego w dniu 11 listopada.

Po części oficjalnej w hali sportowej Gimnazjum odbyła się
11. edycja konkursu historycznego dla klas trzecich, który stał się już 
tradycją w naszej szkole. Trzecioklasiści realizowali w tym roku szkolnym Na podium 11. edycji Szkolnego Konkursu Historycznego
projekt edukacyjny „Wojskowość w czasach Józefa Piłsudskiego”. o Puchar Dyrektora Gimnazjum stanęli:
Miesiąc wcześniej odbyło się losowanie i przyporządkowanie zadań. I miejsce – klasa 3H, wychowawczyni p. Mirosława Tandek
Prezentacje poszczególnych klas oceniało pięcioosobowe jury pod II miejsce – klasa 3G, wychowawca p. Adrian Klawikowski
przewodnictwem Dyrektora ZEAS - Jacka Mazura. Poniżej przed- III miejsce – klasa 3f, wychowawczyni p. Elżbieta Matyka.
stawiamy zadania: Podsumowując należy stwierdzić, iż cały dzień był bardzo 

- konkurs wiedzowy obejmujący czasy Józefa Piłsudskiego, bogaty „historycznie” i z pewnością na długo zapadnie w pamięci całej 
- rozpoznawanie postaci historycznych z omawianego okresu, społeczności szkolnej. Niech jego zwieńczeniem będą słowa naszej 
- piosenka legionowa, uczennicy, zaprezentowane przez Dyrektora Gimnazjum: „Patriotyzm jest 
- proporzec legionowy, jak powietrze – nie widać go, lecz bez niego nie ma prawdziwego życia”.
- musztra,
- mundury i uzbrojenie wojsk polskich z początków XX wieku.
Wszystkie klasy prezentowały się wyśmienicie, dał się Organizatorzy

zauważyć ogrom wykonanej pracy pod czujnym okiem wychowawców. Foto: AK i ze zbiorów szkoły

Ks. Bernard Piepiórka, syn zamordowanego Leona 

Konkurs historyczny dla uczniów klas trzecich 

W ramach ogólnopolskiej akcji „Mamy Niepodległą”
w sierakowickim gimnazjum rozdano ponad 600 kartek pocztowych
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W sobotę 9 listopada 2013 r. w Szymbarku spotkali się znawcy Końcowe wyniki we wszystkich kategoriach przedstawiały się 
kaszubskiej ortografii, by przetestować swoje kompetencje w zakresie następująco:
pisowni. W Konkursie o randze wojewódzkiej zmagało się w sumie 200 szkoły podstawowe
uczestników (84 ze szkół podstawowych, 75 z grupy gimnazjalistów, 15 I miejsce i tytuł mistrza - Paulina Fopke z Szemuda
ze szkół ponadgimnazjalnych, 9 w grupie dorosłych i 17 w grupie II miejsce – Dominik Miotk z Mojusza
zawodowców). Tegoroczne zmagania były dwuetapowe, trzeba było III miejsce – Michalina Pindera ze Szkoły Podstawowej nr 3
dwa razy udowodnić, że jest się najlepszym i zasługuje się na miano w Kościerzynie
mistrza w swojej kategorii.

Gmina Sierakowice była licznie reprezentowana. W orto-
graficznych zmaganiach uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawo-
wych z Gowidlina, Jelonka, Kamienicy Królewskiej, Lisich Jam, 
Mojusza, Tuchlina i Załakowa. Startowali też uczniowie z gimnazjów
z Gowidlina, Kamienicy, Sierakowic i Tuchlina.
Uczestnicy, jak co roku, walczyli o tytuły mistrza w każdej z kategorii:
szkoły podstawowe - Môłi Mésterk Kaszëbsczégo Pisënku,
gimnazja – Strzédny Mésterk Kaszëbsczégo Pisënku,
szkoły ponadgimnazjalne – Wiôldżi Mésterk Kaszëbsczégo Pisënku,
dorośli – Méster Kaszëbsczégo Pisënku,
zawodowcy – Warkowi Méster Kaszëbsczégo Pisënku.

Walka była zacięta, bo konkurs ma rangę wojewódzką,
a nagrody od lat są okazałe – pieniężne (w znaczących kwotach)
i wartościowe nagrody rzeczowe. 

gimnazja
I miejsce i tytuł mistrza – Robert Wenta z Przodkowa
II miejsce – Karolina Burka z Przodkowa
III miejsce – Dorota Mateja z Przodkowa
szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce i tytuł mistrza – Gracjana Potrëkus z Zespołu Szkół 
Plastycznych w Gdyni
II miejsce – Marta Miszczak z I LO w Kościerzynie
III miejsce – Angelika Grubba z I LO w Wejherowie
dorośli
I miejsce i tytuł mistrza – Alicja Szopińska z Brus
II miejsce – Edyta Jankowska-Giermek z Rumi

Tegoroczne Dyktando przeprowadzano na tekstach III miejsce – Monika Lidzbarska z Szemuda
opisujących i sławiących piękno krajobrazu kaszubskiego. Teksty były zawodowcy
naszpikowane słownictwem często nieznanym i operowały nazwami I miejsce – Maria Krauza z Rębu
własnymi, o których uczestnicy słyszeli niejednokrotnie po raz pierwszy. II miejsce – Dariusz Majkowski z Wąglikowic
Stąd nie pojawiła się ani jedna praca bez błędu, nawet uczestnicy z grupy III miejsce – Elżbieta Pryczkowska z Banina
najwyższej (tzw. zawodowcy) mieli z pisownią niektórych słów problem. Mamy zatem nowych mistrzów, którzy w przyszłym roku są 

Spośród uczestników naszej gminy udało się dojść do II finału już wyłączeni w swoich kategoriach, zatem spokojnie mogą startować 
uczniom z Mojusza oraz z gimnazjów w Gowidlinie i Sierakowicach. Po nowi potencjalni kandydaci do tytułów, do czego serdecznie zachęcamy. 
ocenie dokonań II etapu okazało się, że wśród laureatów konkursu Co prawda kolejna edycja dopiero za rok, ale czas jak zwykle szybko 
znalazł się Dominik Miotk ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu, który płynie.
wywalczył II miejsce w swojej kategorii. Nagrodę za estetyczne pismo, 

Tekst i foto: Danuta Piochufundowaną przez prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Języka 
Kaszubskiego, otrzymała uczennica Szkoły Podstawowej w Gowidlinie 
– Weronika Kolke.

Jury w akcji, na pierwszym planie nauczycielka ze Szkoły Podstawowej
w Puzdrowie – Emilia Maszke 

XII Dyktando Kaszubskie w Szymbarku

Dominik pochwalił się nagrodami przed społecznością szkolną –
ledwie zmieściły się na blacie ławki
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XI Gminny Konkurs Twórczości w Języku Kaszubskim

Już po raz jedenasty spotkali się młodzi adepci sztuki pisania W tej grupie powodzeniem cieszył się zdecydowanie temat 
w ojczystym języku kaszubskim, by spróbować swoich sił w tworzeniu drugi, rzadziej wybierany był trzeci.
własnego tekstu. Kiedy przed jedenastoma laty organizatorzy, tj. o. ZKP gimnazja
w Sierakowicach, postanowili taki konkurs organizować, chodziło o to, 1. W sprawie kaszëbsczégo krôjmalënku może gadac z legendowégo 
aby pomóc uczniom w lepszym przygotowaniu do Dyktanda pozdrzatku abo w narzeszenim do nôukowi wiédzë. Porównôj oba 
Kaszubskiego. Jednak konkurs bardzo szybko zaczął tętnić własnym pozdrzatczi i zapiszë swoje stanowiszcze w ti sprawie (tj. odniesë sa do 
życiem. tego, chtëren ôrt wëjasnieniô barżi Cë sa widzy).

Od początku w Konkursie startowali głównie uczniowie 2.Gmina Serakojce realizëje wiele podjimiznów na rzecz dozéraniô 
uczący się języka kaszubskiego, bo to oni posiedli tajniki języka kulturë i kaszëbsczégo jazëka. Opiszë znóné cë sposobë dozéraniô tëch 
pisanego. Nie inaczej było też w tym roku. W gminnych eliminacjach spraw w naji gminie i napiszë, co oglowo o tëch dzejaniach mëslisz.
wzięło udział 12 uczniów ze szkół podstawowych (z Gowidlina, 3. Bëc Kaszëbą – to bucha? Udokaznij swoje zdanié w ti sprawie.
Mojusza, Sierakowic i Tuchlina) oraz 11 uczniów z gimnazjów Gimnazjaliści preferowali temat trzeci, a komisja (w składzie: 
(z Gowidlina, Kamienicy Królewskiej, Sierakowic i Tuchlina). Zabrakło Kazimierz Breza, Jan Drywa, Joanna Lejk, Danuta Pioch, Zbigniew 
tym razem przedstawicieli szkoły ponadgimnazjalnej, choć w ubiegłych Wenta) była zbudowana ich dojrzałymi przemyśleniami w tej sprawie.
latach cieszyli organizatorów swoją determinacją i uczestniczyli mimo Efekt zmagań był następujący:
braku zorganizowanych zajęć w szkole. szkoły podstawowe

I miejsce – Dominik Miotk z Mojusza
II miejsce – Patrycja Król z Tuchlina
III miejsce – Patryk Wiśniewski z Gowidlina
wyróżnienia: Klaudiusz Szczypior z Mojusza, Zuzanna Syldatk
z Tuchlina, Amelia Penk z Sierakowic;
gimnazja
I miejsce – Agnieszka Cyman z Sierakowic
II miejsce – Martyna Lejk z Kamienicy Królewskiej
III miejsce – Paulina Szczodrowska z Sierakowic
wyróżnienia: Adriana Olejnik z Gowidlina, Aneta Ruszkowska
z Tuchlina.

W tygodniu po 11 listopada przedstawiciele sierakowickiego 
oddziału ZKP wręczali nagrody  laureatom, tradycyjnie odwiedzając ich 
w macierzystych placówkach. Gratulujemy i życzymy osiągnięć w nas-
tępnych konkursach związanych z językiem  kaszubskim.

Danuta Pioch 

Uczniowie zmagali się z następującymi zagadnieniami:
szkoła podstawowa
1. Zwëskującë ze znónëch legeńdów i swoji wiédzë na témat 
krôjmalënku Kaszëb udokaznij, że je to jeden z piakniészich nórcëków 
Polsczi.
2. Jem dbë, że nôlepszim modła rodzëznë je familiô z tradicjama. 
Napiszë, co rozmiejesz pod tim pojacym. W swoji prôcë możesz 
wëzwëskac przikładë z żëcégo.
3. Rôczë drëcha z głabi Polsczi na Kaszëbë. Swoja rôczba muszisz 
uzasadnic.

Grupowe zdjęcie z organizatorami

Praca wre



12 11 (281) listopad 2013

Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki

We wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy zakończyły się ślubowania pierwszoklasistów. Uroczystości te były symbolicznym 
włączeniem najmłodszych uczniów w poczet społeczności szkolnej. W poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowickich” opublikowaliśmy 
fotografie z tego wydarzenia w Zespole Szkół w Gowidlinie, a teraz publikujemy galerię ze ślubowania w pozostałych szkołach. 

Podpisy do zdjęć:
26-1 do 26-3 (panoramicznie) Pierwszaki ze Szkoły 

Podstawowej w Załakowie
26-4 Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Lisich 

Jamach z wychowawczynią Haliną Winczewską i dyrektorką szkoły 
Aleksandrą Dąbrowską-Konkol

26-5 Klasa I ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu z dyrektorem 
szkoły Danutą Pioch i wychowawczynią Barbarą Grad

26-6 Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w 
Łyśniewie Sierakowickim

26-7 Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Tuchlinie
26-8 Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jelonku 

z rodzicami i wychowawczynią Bernadetą Czaplewską

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Załakowie

Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach z wychowaw-
czynią Haliną Winczewską i dyrektorką szkoły Aleksandrą Dąbrowską-Konkol

Klasa I ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu z dyrektorem szkoły Danutą Pioch
i wychowawczynią Barbarą Grad

Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Łyśniewie Sierakowickim Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Tuchlinie

 Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jelonku z rodzicami
i wychowawczynią Bernadetą Czaplewską
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Ślubowanie pierwszaków w Szkole Podstawowej w Puzdrowie
W poniedziałek 14 października w naszej szkole odbyło się 

uroczyste przyjęcie klasy I do „szkolnej rodziny”. Na tę chwilę 
„pierwszaki” przygotowały się wcześniej. Nauka wierszy i piosenek 
wymagała dużego wysiłku i mobilizacji ze strony „milusińskich”, 
którzy znakomicie sprostali stawianym zadaniom. Z dużą uwagą
i mocno przejęci powtarzali słowa przyrzeczenia, po czym – zgodnie
z tradycją – zostali „magicznym ołówkiem” pasowani przez Dyrektor 
Mirosławę Masowa na uczniów szkoły. Słowa wsparcia i otuchy oraz 
życzenia samych sukcesów otrzymali od uczniów klas starszych.

Wielu wzruszeń ślubowanie dostarczyło rodzicom, którzy 
przyrzekali, że będą mocno wspierać swoje pociechy, często je 
przytulać, pamiętając, że szybko mijają lata.

Uczniowie obdarowani życzeniami, upominkami i pamiąt-
kowymi dyplomami udali się wraz z gośćmi  na słodki poczęstunek.

wych. M. Mechlińska

Ślubowanie pierwszoklasistów
w Kamienicy Królewskiej

W piątek 18 października uczniowie klasy 
pierwszej Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej 
złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet 
uczniów szkoły.  Dyrektor Hanna Subkowska-Wójcik 
serdecznie wszystkich powitała, a następnie oddała głos 
dzieciom - bowiem to one były bohaterami spotkania. 
Pierwszaki wraz ze swoją wychowawczynią, Iwoną Fur-
man, przygotowały program artystyczny, w którym 
przepięknie zaprezentowały swoje umiejętności recy-
tatorskie, wokalne oraz taneczne.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nas-
tąpiła część oficjalna uroczystości. W niezwykle 
podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, 
pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie 
reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem
i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania dokonano symbo-
licznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” - 
mówiła pani dyrektor, dotykając ołówkiem - jak 
czarodziejską różdżką - 
ramion swoich podopiecz-
nych. Na pamiątkę tej 
chwili dzieciom wręczono 
akty pasowania. Potem 
nadszedł czas otrzymywa-
nia prezentów - od pani 
dyrektor, rodziców i star-
szych kolegów. Miłym 
akcentem na zakończenie 
uroczystości był słodki 
poczęstunek przygotowany 
przez mamy. 

Wszystkie dzieci 
były zadowolone i dumne, 
że zostały włączone do 
społeczności szkolnej.

Ślubowanie pierwszaków

Pierwszaki ze szkoły podstawowej w Jelonku

Pierwszoklasiści ze 
szkoły podstawowej 

w Kamienicy 
Królewskiej
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Ślubujemy!
W sobotni poranek 5 października br., wyróżniającymi zdolnościami aktorskimi

po uroczystym złożeniu ślubowania i akcie i recytatorskimi. Ten wyjątkowy dzień na zawsze 
pasowania każdego dziecka przez dyrektora zostanie w pamięci.
Ireneusza Płotkę i wicedyrektor Joannę Ryłko, Wychowawcy i uczniowie klas 
127 pierwszaków zostało zaliczonych w poczet pierwszych dziękują za pomoc i życzliwość: panu 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Floriana dyrektorowi Ireneuszowi Płotce, paniom 
Ceynowy w Sierakowicach. Tego dnia pierwszo- wicedyrektor Joannie Ryłko i Lucynie Butow-
klasiści prezentowali swoje umiejętności oraz skiej, pani Sylwii Koszałka, pani Ewie Bednarek, 
zdobyte wiadomości podczas programu pani Wiolecie Kuczkowskiej, pani Danucie 
artystycznego pt. „Jak oni się tego nauczyli?”. Bukowskiej, panu Mirosławowi Senwickiemu, 
Uczniowie nie tylko odkryli przed szanowną pani Bogumile Formeli, przedstawicielom 
publicznością swoją wiedzę patriotyczną, Samorządu Szkolnego, reporterom: Mariannie 
regionalną i znajomość zasad bezpiecznego Geniusz, Albertowi Woelke, Piotrowi Benkow-
zachowania się na jezdni, ale także wykazali się skiemu i Michałowi Labudzie oraz rodzicom.
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Ciechomie na fotografii

Osada pomiędzy Kamienicą Królewską (należąca obecnie do tej parafii) a Sierakowicami (w dawnym obrębie terytorialnym parafii św. 
Marcina). W źródłach pisanych zanotowana pod koniec XVIII wieku. Kiedy Prusy dokonały zaboru Pomorza w 1773 roku, określano ją jako 
Neusasserei, co oznaczało miejscowość świeżo założoną. Ówczesnym właścicielem ziemskim był luteranin Ernst Flemming. 

Nazwa miejscowości była różnie zapisywana: jako Ciechomie lub Czekomie, po niemiecku Czechomie lub Tschechomie. W czasach 
okupacji hitlerowskiej zapisywana jako Zechen. W dokumencie sporządzonym w 1749 roku przez opata kartuzów J. Schwengla widnieje zapis 
Ciechomia.

Pamiątkowa tablica jest niemym wspomnieniem żydowskich kobiet 
zamordowanych w lutym 1945 roku

Większość gruntów w Ciechomiu należała w czasach pruskich do rodzin 
niemieckich. Na zdjęciu dom z 1874 roku, z czerwonej cegły, pod nałożoną

w czasach współczesnych warstwą tynku. Obecny właściciel Edmund 
Gojtowski, a jeszcze na początku XX wieku rodzina Jaeschke

Dawną świetność gospodarstwa Jaeschków sygnalizują stojące do dziś 
zabudowania gospodarskie z białej cegły (z 1911 roku)

Jeden z boków wielkiego podwórza w gospodarstwie Gojtowskich zajmuje 
ogromna stodoła

Idąc z Sierakowic ulicą Wojska Polskiego mamy zaledwie
2 kilometry do Cechomiô (jak po kaszubsku brzmi nazwa osady)

Przy drodze napotykamy obelisk poświęcony pamięci więźniarek Stutthofu, 
pomordowanych przez hitlerowców w czasie „marszu śmierci”
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Opracowanie i fotografie – Danuta Pioch

Charakterystyczna chlewnia z kamienia polnego i czerwonej cegły też jest 
pamiątką dawnej architektury kaszubskiej i pomorskiej wsi

Wokół „czworaków” (tak nazwała dawne gospodarstwo jedna z obecnych 
mieszkanek Ciechomia) stały skromne chaty robotników. Jedna z takich chat 
przetrwała do dziś. W prawym jej fragmencie, spod warstwy wapna przebija 

charakterystyczny dla Kaszub szachulcowy typ zabudowy

W dolinie stoi krzyż, 
który na Kaszubach 

pojawia się niezmiennie na 
rozstajach dróg. Idąc od 
niego traktem odchodzącym 
w głąb lasku dojdziemy do 
starego poewangelickiego 
cmentarza

Przed wejściem na 
dość dobrze 
zachowane jeszcze 

cmentarzysko ustawiono 
tabliczkę informacyjną

Dobrze utrzymana 
mogiła rodziny 

Jaeschke, którą opiekują się 
Państwo Gojtowscy

Oryginalna tablica 
nagrobna z 1908 roku

Mogiła Augusta Hitzke (1839 – 1905) Grób Ottona Hitzke z Kamienicy – ostatni pochówek 
na cmentarzu ewangelickim w Ciechomiu z 1957 

roku (o mogiłę dbają potomkowie)

Trzeba dobrze się przyglądać, idąc leśną drogą, aby 
nie pominąć wtopionego w gąszcz cmentarzyska, 

objętego zielonymi ramionami lasu
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W piątek, 18 października 2013 r. odbył się kolejny konkurs otrzymał nawet wyróżnienia. Ale nie oznacza to, że nie było warto. Było 
zainspirowany twórczością pani Ewy Warmowskiej z Bąckiej Huty. warto, chociażby dla samego siebie, dla hartowania swego umysłu, 
Pani Ewa przez ponad 20 lat była nauczycielką wychowania pogłębiania wiedzy nt. Małej Ojczyzny, poznawania swych korzeni
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szopie. W 2004 roku, kiedy z innej strony. Te wartości będą zawsze w cenie i żadna wygrana nie jest 
to zamknięto placówkę w tej miejscowości, pani Warmowska zmuszona w stanie ich zastąpić czy określić wartości człowieka. Ważne są chęci
była zmienić główne miejsce pracy i kontynuowała zawód w SP i zapał, trofeum może mieć wieloraki wymiar…
w Mojuszu. Nie opuściła jednak swej macierzystej szkoły. Zmieniła W tym roku budynek Małej Szkoły pękał w szwach od liczby 
jedynie przedmiot nauczania, gdyż w roku 2004 ukończyła właśnie uczestników, co niesamowicie cieszy. Podobnie jak fakt, iż wszyscy 
studia podyplomowe z języka kaszubskiego. I tak rozpoczęła po raz niemal byli uroczyście ubrani, niektórzy przybyli w tradycyjnych 
drugi pracę nauczyciela w starej-nowej szkole w Szopie, która powstała strojach kaszubskich. Nie zabrakło także finezyjnie uczesanych włosów 
dzięki uporowi i cierpliwości mieszkańców i zaprzyjaźnionych osób czy krawatów i muszek, szczególnie pośród męskiej części uczestników 
z sołectwa Bącka Huta. W 2009 r. przeszła w tzw. stan spoczynku, ale konkursu. Świadczy to na pewno o poważnym traktowaniu konkursu,
nie do końca… Z wielkim entuzjazmem do chwili obecnej edukuje a także o sumienności i troskliwości rodziców oraz nauczycieli.
najmłodszych wychowanków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Mała W czasie walki kandydatów o miejsce na podium pozostali 
Szkoła w Szopie. Prowadzi zajęcia z języka kaszubskiego, a także uczestniczy (i opiekunowie) mogli zjeść pączka i zaspokoić pragnienie 
zastępuje wychowawczynię klasy II, która przebywa na urlopie szklanką soku, które to przygotowano w ramach małego poczęstunku
macierzyńskim. Oprócz nauczania najmłodszych wychowanków w wyznaczonych salach szkolnych.
i rozkochiwania ich w języku kaszubskim, a także kulturze i tradycji W skład Komisji Konkursowej wchodziły panie: Ewa 
Kaszub, pani Ewa znajduje czas na rodzinę, prowadzenie pięknego Warmowska - przewodnicząca; Dorota Pawelczyk – prezes 
ogrodu (pełnego zawsze wielu skarbów, w zależności od pory roku), jak Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta  oraz Sabina 
też swą wielką pasję, jaką jest pisanie… na szczęście nie tylko do Lejk – nauczycielka j. polskiego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
szuflady. W 2006 roku pani Ewa wydała swój pierwszy tomik w Szopie.
z utworami pt. „Trapë do nieba”, później był „Dzéń za dnia”, a w roku Dla każdego z uczestników Konkursu, każdego z nauczycieli 
2009 ukazał się zbiór utworów w wersji kaszubskiej i polskiej – „A serce przygotowujących uczniów oraz każdej ze szkół delegujących swoje 
bije jedno…” pociechy była książka „Boże Męki”. Pozycja ta powstała głównie dzięki 

Niebywała wrażliwość, empatia, spostrzegawczość dnia pracy uczniów klasy III Gimnazjum w Szopie, którzy zbierali materiały 
codziennego, przywiązanie do rodzinnych korzeni – polskich, a przede nt. historii przydrożnych kapliczek i krzyży na wybranym terenie. 
wszystkim kaszubskich, wyrażona właśnie w utworach pani Ewy, 
skłoniła dyrektora placówki w Szopie – Przemysława Łagosza do 
zawalczenia o szersze forum czytelników i słuchaczy niż lokalne 
środowisko. Stąd zrodził się pomysł stworzenia konkursu o randze 
wojewódzkiej, dzięki któremu twórczość pani Ewy trafi pod wiele 
strzech kaszubskich i nie tylko kaszubskich domów.

Wyniki konkursu

Kategoria zerówka i młodsi – 16 uczestników
I miejsce – Andrzej Galiński, SP im. Jana Pawła II w Borkowie,
II miejsce – Ewa Kotłowska, Przedszkole Samorządowe
w Sierakowicach,
III miejsce – Sandra Hinca, ZS w Miechucinie.
Kategoria klasy I-III – 60 uczestnikówTak też się stało. 18 października mieliśmy okazję 
I miejsce – Agnieszka Leszczyńska, SP w Popowie,uczestniczyć w IV już Wojewódzkim Konkursie Wierszy i Fraszek Ewy 
II miejsce – Aleksandra Biłanicz, SP im. ks. prał. Józefa BigusaWarmowskiej, który, jak nigdy dotychczas, zgromadził 177 osób z 43 
w Baninie,szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczniów pochodzących
III miejsce – Karolina Miotk, SP w Mojuszu.z 61 miejscowości. Recytacje rozpoczęły się tuż po godz. 10.00 od 
Kategoria klasy IV-VI – 71 uczestnikównajmłodszej kategorii – oddziału zerowego. Następnie wystąpiły dzieci 
I miejsce – Filip Kucznier, SP w Kożyczkowie,z klas 1-3. Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród (gliniane kubki
II miejsce – Joanna Stoltmann, SP nr 2 im. Mikołaja Kopernikaz motywem kwiatka kaszubskiego wykonane przez państwa Selów
w Kartuzach,z Gowidlina) przystąpiono do kategorii klas 4-6 i ostatecznie do 
III miejsce – Dominik Ropela, ZS-P Mała Szkoła w Szopie.kategorii gimnazjum. W kategorii zerówek i klas 1-3 przyznano po
Kategoria gimnazjum – 30 uczestników3 nagrody główne i po 6 wyróżnień, natomiast w klasach 4-6
I miejsce – Paulina Szymikowska, ZS-P w Bukowinie,i gimnazjum przyznano po trzy nagrody główne i po 7 wyróżnień. 
II miejsce – Sylwia Labuda, ZSP i PG w Przodkowie,Każdy otrzymał dyplom uczestnika. Szczerze trzeba przyznać, że 
III miejsce – Justyna Bach, ZSP i PG w Przodkowie.bardzo wielu zawodników zasłużyło na nagrody. Należy jednak 

pamiętać, że nie zawsze brak nagrody oznacza przegraną. Może to 
Sabina Lejkmarna pociecha dla kogoś, kto długo i żarliwie się przygotowywał, a nie 

IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej
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15. Są skromne, ale eleganckie ogrodzenia kute w metalu
16. Zachowały się żeliwne krzyże
17. Niektóre krzyże są dowodem „koronkowej roboty” 

kowali
18. Na mogile rodziny Kutschke wyraźna i czytelna tablica 

wskazuje datę jednego z ostatnich  pochówków z 1958 roku

Foto
19. Charakterystyczna kępa drzew okalających cmentarz
20. Resztki nagrobków są niemym świadkiem dawnego 

przeznaczenia miejsca
21. Mur oporowy od strony ulicy

Foto
22. W tej kępie drzew znajdował się dawny cmentarz 

ewangelicki

Dawny cmentarz ewangelicki w Skrzeszewie 
Poruszając się pięknym brzegiem rzeki Bukowiny od szosy 

Sierakowice – Lębork w stronę Siemirowic napotkamy dawny 
ewangelicki cmentarz usytuowany na wzniesieniu naprzeciw dawnego 
młyna wodnego. Niestety to, co po nim zostało w żaden sposób nie 
przypomina już dawnego cmentarzyska. Jedynie charakterystyczna 
kępa drzew, obsadzona dookoła krzewami, z resztkami betonowych 
nagrobków chowających się już pod darnią, z murem oporowym
z kamieni od strony drogi może świadczyć o dawnym przeznaczeniu 
miejsca. Cmentarz służył osadnikom niemieckim ze Skrzeszewa, 
Łyśniewa, Załakowa i Pałubic. 

Dawny cmentarz ewangelicki w Szklanej 
Cmentarz jest usytuowany na południe od wsi Szklana, przy 

szosie z Sierakowic do Kamienicy Szlacheckiej. Powierzchnia wzgórka 
porośniętego drzewami jest dość duża w stosunku do pozostałych 
cmentarzy ewangelickich. Niestety w gąszczu roślin trudno doszukać 
się jakichkolwiek śladów mogił, jedynie przekaz ustny potwierdza 
istnienie w tym miejscu cmentarza. 

Foto i opracowanie Danuta Pioch

Dwunastego listo- a także o tym, jak został najpierw spowiednikiem Wałęsy, a po objęciu 
pada uczniowie i nauczyciele przez niego funkcji prezydenta – jego kapelanem. Ks. Cybula opisał 
Szkoły Podstawowej w Zała- niektóre z podróży jakie odbył u boku prezydenta, opowiedział także
kowie świętowali 95. roczni- o spotkaniu z brytyjską rodziną królewską. 
cę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Gościem 
szkolnych obchodów tego 
narodowego święta był ks. 
Franciszek Cybula, dawny 
kapelan prezydenta Lecha 
Wałęsy, obecnie mieszkaniec 
Gowidlina. 

Obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości 
rozpoczęły się apelem i pro-
gramem artystycznym, w któ-
rym nie zabrakło ważnych 
treści historycznych. Ucznio-
wie zaprezentowali swoim 
kolegom drogę prowadzącą 
do utraty przez nasz kraj 
niepodległości i jej odzyska-
nia po ponad stuletniej niewo- Uczniowie zadawali swojemu gościowi pytania; chcieli 
li. wiedzieć, czy współpraca z Lechem Wałęsą była łatwa, na co ks. 

W tym szczegól- Franciszek odpowiedział, że prezydent był bardzo wymagający.   
nym dniu dzieci pamiętały o swoim lokalnym bohaterze, Leonie Ks. Franciszek na spotkanie przyniósł albumy ze zdjęciami
Zielonce. Na przyszkolnym placu rośnie Katyński Dąb Pamięci i podarunki, jakie otrzymał od prezydentów innych krajów i ważnych 
i znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona pochodzącemu osobistości. Były to m.in.: żydowskie Pismo Święte otrzymane od 
z Załakowa, a zamordowanemu w Twerze aspirantowi Policji. Przy prezydenta Izraela i reprint Biblii Leopolity, czyli pierwszego 
tablicy delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze, oddając drukowanego polskiego przekładu Biblii z 1561 r. 
cześć zamordowanemu bohaterowi. Swoje spotkanie ks. Franciszek zakończył prośbą skierowaną 

Głównym punktem uroczystości było spotkanie z ks. do uczniów, aby nie byli naiwni. – Polska potrzebuje mądrych ludzi – 
Franciszkiem Cybulą. Dawny kapelan i spowiednik Lecha Wałęsy powiedział ks. Franciszek Cybula.  
opowiedział o swoim pierwszym spotkaniu z przyszłym prezydentem, Tekst i foto: AK

Ks. Franciszek Cybula gościem w Szkole Podstawowej w Załakowie

Społeczność Zespołu Szkół w Gowidlinie uroczystym apelem 
uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Piątkowy 
ranek 8 listopada zgromadził całą społeczność szkolną – uczniów, 
dyrekcję i grono pedagogiczne. Gościem obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości był proboszcz tamtejszej parafii – ks. Leszek 
Knut.

podejmowane wielokrotnie walki o wolność i niezależność i wreszcie 
moment uzyskania przez nasz kraj niepodległości po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej. Komentarz historyczny został ubogacony 
recytacją poezji patriotycznej i występem szkolnego chóru Kantylena. 
Scenografię tworzyły symboliczne groby tych, którzy zginęli walcząc
o wolną Ojczyznę, m.in. powstańców z 1830 i 1863 roku. 

Na zakończenie uroczystości głos zabrała dyrektor placówki 
Hasłem uroczystości były słowa kardynała Stefana Maria Wenta-Barlak, która podziękowała wszystkim za udział w apelu, 

Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą a szczególnie nauczycielkom, które przygotowały rocznicową 
sztuką jest dobrze żyć dla niej”. Uczniowie klas gimnazjalnych uroczystość – Marii Kostuch i Joannie Neubauer oraz uczniom 
zaprezentowali program artystyczny będący prawdziwą lekcją historii. występującym w części artystycznej.
Przypomnieli najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do utraty 
suwerenności przez Polskę i jej zniknięcie z mapy Europy, Tekst i foto: AK

Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Gowidlinie
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„Swiato piekłi bulwë” w Kamińcë Królewsczi
28 września br., po raz drugi, w Kamienicy Królewskiej kaszubskim. Oto niektóre z nich:

(z inicjatywy dyrekcji szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich, przy ź klasa „0” krzyczała: „Wszystkie przedszkolaki zjadają pyszne 
współpracy nauczycieli języka kaszubskiego oraz rodziców) uczniowie, ziemniaki.”
nauczyciele i zaproszeni goście wzięli udział w imprezie poświęconej ź klasa I SP: „My lubimy kartofelki, hopsasa. W ziemi rosną od 
ziemniakowi – najpopularniejszej uprawie na Kaszubach. W roli wiosenki, oj, tak, tak.”
gospodarzy wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich, na czele ź klasa II SP: „Choc më jesmë taczi môłi, bulwë badzem szmakowelë.”
z panią sołtys naszej wsi – Marią Marcińską i przewodniczącą Koła ź klasa III SP: „Super dzieciaki zjadają pyszne ziemniaki.”
Gospodyń Wiejskich – Bernadetą Dampc. Festyn zaszczycili swą ź klasa IVb SP: 
obecnością zaproszeni goście – dyrektor ZEAS – Jacek Mazur i ksiądz „W czôrny zemi roscą,
Andrzej Piernikarczyk. wszelczé sztôłtë mają,

na plińce i fritczi 
baro sa nadają.”
Pomysłowość uczniów nie znała granic. Klasa I śpiewała 

piosenkę na melodię utworu „My jesteśmy krasnoludki”. Uczniowie
z klasy IV b rapowali. Klasa IV a zaśpiewała nową wersję piosenki 
kaszubskiej „Moje stronë”. Ciekawie zaprezentowali się uczniowie kl. 
II b gimnazjum, którzy przy akompaniamencie gitary i akordeonu 
wykonali rockową piosenkę o ziemniaku do znanego utworu „We will 
rock you.” Najbardziej zaskakującą i szaloną była przeróbka utworu 
zespołu Weekend – „Ona tańczy dla mnie”. Gimnazjaliści z klasy 
trzeciej nie tylko ułożyli zabawne słowa do tej melodii, ale też świetnie 
zatańczyli.

Po powitaniu przez panią dyrektor goście zostali zaproszeni 
do pracy w jury, które oceniało twórczość i wysiłek młodzieży. 

Pierwszym zadaniem każdej klasy, pod czujnym okiem 
wychowawców, było stworzenie ziemniaczanego ludzika. Dzieci 
wykazały się wielką pomysłowością. Wykorzystały butelki po 
napojach, nakrętki. Przystrojone odświętnie ziemniaki przybrały 
postacie zwierzątek, ludzików i przeróżnych baśniowych postaci. Po 
wykonaniu prac uczniowie postawili je tuż przed jurorami. Jury 
zachwycone pięknymi ludzikami wszystkim uczestnikom tego 
konkursu przyznało I miejsca.

Ponadto zadaniem młodzieży było wymyślenie jednej 
zwrotki piosenki lub rymowanki o ziemniaku, najlepiej w języku 

Po zakończeniu konkursu jury uznało, że wszyscy uczniowie 
doskonale wywiązali się z zadań konkursowych i zasłużyli na I miejsce 
na podium. W dowód uznania wręczono wszystkim klasom pamiątkowe 
dyplomy. Następnie odbyła się degustacja wspaniałych ziemniaczanych 
potraw przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
rodziców uczniów. Wszystkim wyśmienicie smakowały frytki, pulczi
i placki ziemniaczane, które cieszyły się największym powodzeniem.
O skali popularności tych potraw może świadczyć fakt, że usmażono je 
z 400 kg ziemniaków. I tu serdeczne podziękowania należą się paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich i rodzicom, którzy do samego końca 
imprezy smażyli dzieciom ziemniaczane przysmaki. 

Podobnie jak na rozpoczęcie imprezy, tak i na jej zakończenie, 
głos zabrała dyrektor szkoły Hanna Subkowska-Wójcik, która 
podziękowała paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i rodzicom za 
przygotowanie pysznych kaszubskich potraw. Z uznaniem wypo-
wiedziała się o poziomie przygotowania imprezy i zaangażowaniu 
uczestników. 

„Swiato piekłi bulwë” w Kamińcë Królewsczi weszło na stałe 
do kalendarza imprez szkolnych i tradycja ta z pewnością nie zaginie. 
Młodzież nie tylko dobrze się bawiła, ale i rywalizowała ze sobą. Takie 
imprezy na pewno kształtują w młodych ludziach właściwe wzorce 
zachowań – poszanowanie dla kaszubskiej tradycji, ale i ducha zdrowej 
rywalizacji.

Nadesłane

Jeden z klientów salonu przed strzyżeniem… …i tuż po

11 (281) listopad 2013
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Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” wspiera kulturę regionalną
Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Hory-

zont”, działające przy Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego w Sierakowicach, realizuje projekt 
regionalny „Śladami naszych ojców”. Zadanie 
publiczne wykonywane jest w ramach obszaru 
„Kultura i sztuka regionalna”, a  współfinansowane 
przez Powiat Kartuski. Przedsięwzięcie edukacyjne 
zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty 
Kartuskiego - Pani Janiny Kwiecień.

Celem projektu jest rozpowszechnienie 
wśród młodzieży powiatu kartuskiego, a także wśród 
całej społeczności, wiedzy i świadomości na temat 
dorobku i bogactwa kultury materialnej Kaszubów 
(na podstawie zbiorów muzealnych Muzeum - 
Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory
i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 
oraz domów, chat, obiektów charakterystycznych dla 
stylu kaszubskiego mieszczących się na terenie 
powiatu kartuskiego) poprzez realizację fotogra-
ficznego konkursu etnograficznego. Adresatem 
bezpośrednim projektu jest młodzież z terenu 
powiatu kartuskiego (dziewczęta i chłopcy w wieku 
13-15 lat) – osoby chcące zgłębić swoją wiedzę
o regionie. 

Podsumowanie działań projektowych oraz wyróżnienie Chęć udziału w projekcie zgłosiło dziewięć trzyosobowych 
zwycięzców nastąpi 29 listopada 2013 r. w siedzibie organizatora TPU grup z sześciu gimnazjów powiatu kartuskiego: z Kamienicy 
„Horyzont”. Efektem projektu będzie zorganizowanie otwartej Szlacheckiej, Stężycy, Pomieczyna, Somonina, Kamienicy Królewskiej 
ekspozycji objazdowej: w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach i Sierakowic. 
lub Zabytkowym Drewnianym Kościele, Muzeum – Parku W konkursie przewidziano cenne nagrody rzeczowe (tablety, 
Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich, a także w zainte-odtwarzacze mp4 i inne) dla laureatów oraz okolicznościowe dyplomy 
resowanych instytucjach kulturalnych. dla wszystkich uczestników. Przyznana zostanie również nagroda 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie publiczności dla grupy, która w głosowaniu internetowym zdobędzie 
internetowej www.sladaminaszychojcow.pl. Zachęcamy lokalną największą ilość punktów. Głosowanie trwać będzie od momentu 
społeczność do wspierania wszelkich działań na rzecz kultury i sztuki opublikowania prac, czyli od 18 do 25 listopada. Opiekunowie 
regionalnej.merytoryczni grup otrzymają certyfikaty poświadczające udział

Karina Jaroszewska
w konkursie.

Spotkanie z Bajką - Urodziny Kubusia Puchatka
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11 listopada obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości, który równocześnie podziękował za okazane mu zaufanie i oddane 
jedno z najważniejszych świąt państwowych dla Polaków w kraju i za głosy. Głos zabrał także nowy przewodniczący SU, Damian Kolke
granicą. 95 lat temu, 11 listopada 1918 r., Rada Regencyjna przekazała z kl. II TŻ, zapewniając o swojej otwartości i gotowości do działania.
Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad formującym się Korzystając z obecności całej społeczności szkolnej 
Wojskiem Polskim, a trzy dni później przekazała mu całą władzę organizatorzy Dnia Sportu - nauczyciele wychowania fizycznego - 
cywilną. Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, podali wyniki klasyfikacji zawodów i nagrodzili zwycięzców oraz 
został w 1937 r. oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Jest to dzień wszystkie klasy słodkimi podarunkami.
radosny i napawający dumą. Po wypro-

W naszej szkole wadzeniu sztandaru 
obchody rozpoczęły się szkoły i po krótkiej 
w piątek - 8 listopada. Od przerwie technicznej 
samego rana można było rozpoczął się koncert 
wyczuć uroczystą atmo- pana Leszka Boliboka 
sferę. Wchodzących do pt. „Przeboje mis-
szkoły nauczycieli witały trzów muzyki pol-
uczennice klasy III TŻ, które skiej”. To szczególny 
przygotowały i rozdawały koncert, na którego 
biało-czerwone kokardki. program składały się 
Podobną patriotyczną ozdo- najważniejsze i naj-
bę otrzymali wszyscy ucz- piękniejsze utwory 
niowie ZSP i ZSZ. Kokardki skomponowane przez 
pięknie prezentowały się na najwybitniejszych 
galowym ubiorze naszych polskich kompozyto-
nauczycieli i uczniów. rów na przestrzeni 

Uroczysty apel dziejów narodu i pań-
rozpoczął się o godzinie stwa polskiego. Mo-
12:00. Wzorem lat ubieg- gliśmy wysłuchać 
łych składał się z części takich utworów jak: 
oficjalnej i artystycznej „Gaude Mater Po-
o podniosłym charakterze. lonia”; polonez „Po-
Dodatkowym elementem żegnanie Ojczyzny” 
uświetniającym obchody M.K. Ogińskiego; 
Święta Niepodległości był „Życzenie” i „Mazu-
koncert polskiej muzyki rek B-dur” F. Cho-
patriotycznej w wykonaniu Leszka Boliboka. Uroczystość prowadzili: pina oraz inne. Powszechnie znane pieśni i piosenki z okresu odzyskania 
uczennica kl. I LO - Angelika Stenka i uczeń kl. II TŻ - Damian Kolka. niepodległości, np. „Szara piechota”, zostały odśpiewane wspólnie. 

Spektakl pt. „Historia Polski w obrazach” przygotowali Całość obchodów 95. rocznicy odzyskania niepodległości
uczniowie klasy III TŻ pod opieką wychowawczyni Ewy Szlaga- w naszej szkole stworzyła niepowtarzalny nastrój i przygotowała tak 
Ortmann. Przedstawienie składało się z 19 scen - obrazów, które uczniów jak i nauczycieli do radosnego świętowania 11 listopada.
w sposób symboliczny przywoływały najważniejsze fakty historyczne

Organizatorzy uroczystości:z przeszłości naszej Ojczyzny. Były one „namalowane” gestem, 
Ewa Szlaga-Ortmann, Łukasz Reiterrekwizytem, odpowiednio dobraną muzyką i krótkimi wypowiedziami 

narratora. Ta podróż przez historię zaczęła się w roku 966 - przyjęciem 
chrztu przez Polskę, a skończyła we współczesności - 
obaleniem komunizmu i wejściem w nowe tysiąclecie. 
Przed oczyma zgromadzonych „przewinęły” się m.in. 
takie postacie jak: Mieszko I, Bolesław Chrobry, 
Kazimierz Wielki, królowa Jadwiga, Mikołaj Rej, Mikołaj 
Kopernik, Władysław Jagiełło, Jan III Sobieski, Stanisław 
August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Józef 
Piłsudski, Jan Paweł II. Była to żywa lekcja historii.

Po spektaklu głos zabrał dyrektor ZSP Grzegorz 
Machola, który w swoim przemówieniu położył nacisk na 
współczesne rozumienie słowa patriotyzm. Zachęcał 
młodzież do podejmowania odpowiedzialnych i mądrych 
decyzji życiowych, które będą w konsekwencji budowały 
dobro Ojczyzny. Przypomniał także o konieczności 
pamięci o tych, którzy oddali swoje życie za wolną
i niepodległą POLSKĘ.

Po tym wystąpieniu nastąpiło oficjalne 
przekazanie władzy nowemu Samorządowi Uczniow-
skiemu. Dyrektor ZSZ Krystyna Formela i dyrektor ZSP 
Grzegorz Machola wspólnie podziękowali ustępującemu 
SU za pracę na rzecz szkoły, wręczyli nagrody i dyplomy 
oraz oficjalnie przywitali nowy skład SU, życząc 
kreatywności i odpowiedzialności w podejmowanych 
działaniach. Podkreślono też, że Samorząd Uczniowski 
jest wspólny dla ZSP i ZSZ. Podobne treści zawarł
w swoim przemówieniu nowy opiekun SU Łukasz Reiter, 

Obchody 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w ZSP w Sierakowicach

11 (281) listopad 2013
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Bądź piękna – żyj pięknie!
W sobotę 26 października w ZSP w Sierakowicach odbyły się warsztaty dla 

dziewcząt i kobiet pod hasłem: Bądź piękna – żyj pięknie! Tego dnia nasza szkoła 
otworzyła się na potrzeby płci pięknej. W przyjaznej, prawie rodzinnej atmosferze 
można było skorzystać z porad fachowców na temat pielęgnacji włosów, skóry twarzy, 
rąk, doboru kosmetyków. Szkolny hol, zaaranżowany w tym dniu na gabinet 
kosmetyczno-fryzjerski, rozbrzmiewał relaksacyjną muzyką i rozmowami na tematy, 
które bez wątpienia interesują panie w każdym wieku.

Dzięki uprzejmości, przychylności i otwartości pani Katarzyny Rolbieckiej, 
właścicielki zakładu kosmetycznego ,,Instytut Urody Hebe” z Sierakowic, pani 
Barbary Tutkowskiej-Hinc, właścicielki zakładu fryzjerskiego ,,STUDIO 
FRYZJERSKIE - Barbara Tutkowska-Hinc” z Kartuz oraz pani Izabeli Grzenkowicz, 
instruktorki fitness, zumby, jogi, właścicielki siłowni ,,Iza – FITNESS” z Sierakowic, 
uczestniczki warsztatów mogły wysłuchać ciekawych prelekcji, poddać się zabiegom 
na twarz i dłonie, ułożyć włosy, poćwiczyć zumbę, wykonać makijaż, zapoznać się
z najnowszymi trendami w koloryzacji włosów itp.

Punktem kulminacyjnym imprezy była prezentacja metamorfozy 
wylosowanej uczestniczki warsztatów. Nagrodę wygrała uczennica klasy III TŻ ZSP 
w Sierakowicach -  Kamila Kitowska, która odważnie poddała się zabiegom 
fryzjerskim i kosmetycznym. Efekty pracy specjalistek można podziwiać na zdjęciach 
wykonanych w studiu fotograficznym zaimprowizowanym przez p. Dawida 
Chmielewskiego i członków kółka fotograficznego działającego przy naszej szkole. 
Jest na co popatrzeć! 

Kolejne nagrody to bony - prezenty ufundowane przez p. Kasię Rolbiecką
i p. Basię Tutkowską-Hinc – właścicielki zaprzyjaźnionych zakładów.

Dyrekcja szkoły oraz organizator (zespół do spraw promocji szkoły) 
serdecznie dziękują pani Katarzynie Rolbieckiej, pani Barbarze Tutkowskiej-Hinc
i pani Izabeli Grzenkowicz za pomoc w organizacji warsztatów, zaangażowanie, 
życzliwość, poświęcony czas i ufundowanie nagród dla uczestniczek. Liczymy na 
dalszą owocną współpracę!

Korzystając z sali konsumenckiej uczestniczki naszej otwartej, 
środowiskowej imprezy mogły zgodnie z zapowiedzią posilić się zdrową sałatką 
owocową, napić się kawy lub herbaty. Była to też świetna okazja, aby obejrzeć naszą 
szkołę, sale lekcyjne, salę lustrzaną-fitness, profesjonalny sprzęt fotograficzny
i kuchnię.

Dziękujemy wszystkim paniom, które postanowiły spędzić z nami
to sobotnie jesienne przedpołudnie. Do zobaczenia!

Ewa Szlaga-Ortmann, lider zespołu do spraw promocji szkoły

Sukces młodzieży ZSP w Sierakowicach w konkursie ogólnopolskim w Bukowinie Tatrzańskiej 

Drużyna Zespołu Szkół Pondgimnazjalnych w Siera- Wśród wielu pocztów sztandarowych z różnych stron 
kowicach w składzie: Dominika Szymichowska z klasy III Technikum powiatu tatrzańskiego zgromadzonych na obchodach Święta 
Ekonomicznego, Dominkia Sobisz z klasy III Technikum Ekonomicz- Odzyskania Niepodległości wyróżniał się sztandar naszej szkoły.
nego oraz Karol Bronk z klasy III Liceum Ogólnokształcącego godnie W dniu 11 listopada rocznicowe obchody rozpoczęły się złożeniem 
reprezentowała naszą szkołę w finale VI edycji konkursu „Podhalańskie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pobyt marszałka Józefa 
i spiskie drogi do niepodległości”, zorganizowanym przez partnerski  Piłsudskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Wciągnięto flagę na maszt oraz 
powiat tatrzański. Motywem przewodnim tegorocznych zmagań była odśpiewano hymn narodowy. Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska - 
160. rocznica urodzin hrabiego Władysława Zamoyskiego. Nasi Stanisław Łukaszczyk oraz Starosta Tatrzański - Andrzej Skupień 
uczniowie, ubrani w kaszubskie stroje, reprezentowali powiat kartuski. powitali zebranych oraz zaprosili wszystkich na bukowiańskie rondo, 

Powiatowe obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę gdzie uroczyście odsłonięto tablicę z jego nazwą – Rondo im. hr. 
niepodległości rozpoczęły się w Domu Ludowym w Bukowinie Władysława Zamoyskiego. Kolejno bukowiańscy muzykanci, orkiestra 
Tatrzańskiej w dniu 8 listopada występem teatralnym w wykonaniu dęta z Jurgowa, poczty sztandarowe i uczestnicy powiatowych 
Stowarzyszenia Teatralnego „Legion” z Kórnika. W niedzielę 10 obchodów 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
listopada odbył się finał konkursu historycznego, w którym brali udział przemaszerowali przez Bukowinę udając się na miejscowy cmentarz 
przedstawiciele gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, celem oddania hołdu oficerom Wojska Polskiego zastrzelonym przez 
Kościelisko, Kórnik, Poronin, Zakopane oraz powiatów: tatrzańskiego, Niemców 15.01.1940 r. oraz aby złożyć kwiaty przy symbolicznej 
poznańskiego, łowickiego, kartuskiego i świdnickiego. mogile bukowian poległych w czasie I i II wojny światowej. Następnie 

Po emocjonujących zmaganiach laureatami konkursu zostali: wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej ofiarowanej za Oj-
I miejsce – Zespół Szkół w Białce Tatrzańskiej, Gmina Bukowina czyznę i w akademii przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół
Tatrzańska; II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda w Bukowinie Tatrzańskiej.
Balcera w Zakopanem, powiat tatrzański; III miejsce – Zespół Szkół Opiekun młodzieży z powiatu kartuskiego - Łukasz Reiter - 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, powiat kartuski. serdecznie podziękował za wspaniałą i gościnną atmosferę w czasie 

Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego Zespołu Szkół pobytu w Bukowinie Tatrzańskiej. Dziękujemy również Starostwu 
w Bukowinie Tatrzańskiej, który zachęcił wszystkich obecnych do Powiatowemu w Kartuzach oraz pracownikom Centrum Inicjatyw 
wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych. Po zakończonym konkursie Edukacyjnych w Kartuzach za pomoc w zorganizowaniu tak 
nasi uczniowie udali się na zasłużony odpoczynek i relaks w buko- kosztownej wyprawy na drugi koniec Polski.
wińskich termach. Łukasz Reiter, nauczyciel historii w ZSP w Sierakowicach
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W dniach 2-31 grudnia 2013 r. zapraszamy na wystawę „Gwiôzdka 
na Kaszëbach” do sali wystawowej Stałej Ekspozycji Muzealnej w Gminnym 
Ośrodku Kultury. 

W niedzielę 15 grudnia, w godz. 14.00-17.00, w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjlanych w Sierakowicach odbędzie się VI Pokaz Stołu 
Bożonarodzeniowego połączony z Kiermaszem Bożonarodzeniowym oraz 
prezentacją zespołów kolędniczych w ramach XXIV Gminnego Kolędowania. 

W niedzielę 22 grudnia, o godz. 17.00, w Zespole Szkół
w Tuchlinie zostanie wystawiony spektakl pt. „Anatomia zazdrości” wg 

Antonio Salieri, w reżyserii ks. Jarosława Dunajskigo, w wykonaniu Teatru „Niepospolite ruszenie”. 
6 stycznia 2014 r. (poniedziałek), w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Tuchlinie, 

odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu artystów zrzeszonych w sekcjach Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach. Początek o godz. 16.00. 

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza

Godë na Kaszëbach

6 grudnia 2013 r. w godz. 14.00 - 17.00 w Sie-
rakowicach będzie można spotkać świętego 
Mikołaja.
Uroczyste zapalenie światełek na choince na 
sierakowickim Rynku nastąpi o godz. 16.00.

Od godz.10.00 w sołectwach:
Bącka Huta, Długi Kierz, Gowidlino, Kamienica Królewska, Kowale, 
Łyśniewo, Mojusz, Mrozy, Pałubice, Puzdrowo, Sierakowska Huta, 
Załakowo
od godz.11.00  sołectwo  Leszczynki
od godz.12.00  sołectwa: Bukowo, Paczewo
od godz.13.00  sołectwa:  Karczewko, Szklana
od godz.14.00 sołectwa: Nowa Ameryka, Smolniki
od godz.16.00 sołectwa: Borowy Las, Stara Huta

W  Tuchlinie św. Mikołaja będzie można spotkać przy 
kościele po roratach.

Życzymy wielu atrakcji i mikołajkowych niespodzianek!!!

Harmonogram wizyty św. Mikołaja

11 (281) listopad 2013
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Historyczny sukces dziewcząt z Zespołu Szkół w Tuchlinie

Od ostatnich kilku lat ZS w Tuchlinie kładzie duży nacisk na 
rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w różnych 
dziedzinach sportu. Jedną z form spędzania wolnego czasu dla 
uczniów są często organizowane przez szkołę wyjazdy na zawody 
biegowe. Widząc duży potencjał w wychowankach, rodzice wraz
z dyrektorem Jarosławem Jóskowskim, Ireną Warmowską, 
nauczycielką wychowania fizycznego, oraz  prezes UKS TUCH – 
Barbarą Gojtowską, postanowili otworzyć sekcję lekkoatletyczną, 
której trenerem został  Piotr Pobłocki, prowadzący klub LKS Mila. Jak 
się później okazało, była to trafna inicjatywa, gdyż dzięki niej szkoła 
osiągnęła ogromny sukces.

W każdym roku szkolnym organizowane są sztafetowe biegi 
przełajowe na różnych szczeblach. Rywalizacja została rozpoczęta na 
etapie gminnym, który odbył się 10 października. ZS w Tuchlinie, jak 
co roku, postanowił wystawić najsilniejsze zespoły, zarówno ze szkoły 
podstawowej jak i z gimnazjum. Z naszej drużyny najlepsze okazały 
się gimnazjalistki (jak i dziewczyny ze Szkoły Podstawowej), 
zostawiając za sobą ekipy z Sierakowic, Gowidlina i Kamienicy 
Królewskiej. Kolejnym etapem były eliminacje powiatowe. Zawody 
odbyły się 17 października. Po raz kolejny dziewczyny z Gimnazjum 

Czy podczas biegu panował duży stres w drużynie? okazały się bezkonkurencyjne, wygrywając zdecydowaniez pozos-
Oczywiście, że tak. Byłyśmy pod wpływem ogromnego tałymi zespołami. Ostatnie zawody odbyły się w Garczynie 24 

stresu i kibicowałyśmy dziewczynom przez cały czas trwania biegu. października. Tutaj poprzeczka jednak została zawieszona o wiele 
Co czułyście, gdy ostatnia koleżanka dobiegała do mety? wyżej, gdyż na zawody przyjechały najlepsze ekipy z całego 
Czułyśmy wielką radość i dumę, że możemy rozsławić naszą województwa. Wywalczenie dla nas pozycji w pierwszej piątce byłoby 

szkołę.wielkim sukcesem. Dziewczyny wykazały ogromny hart ducha
Wywiad przeprowadził Artur Formela, foto: nadesłanei wielką koncentrację od początku do końca biegu, odnosząc 

niespodziewane zwycięstwo. Niesamowicie pozytywne emocje, 
radość i ogromny sukces. Po zawodach dziewczyny odebrały 
zasłużone medale, dyplom i puchar, przyniosły wielką dumę 
Zespołowi Szkół w Tuchlinie. 

Warto zaznaczyć, iż ten wielki sukces jest bardzo 
zaskakujący, bo w województwie pomorskim znajduje się około 400 
gimnazjów, w których niejednokrotnie liczba uczniów jest o wiele 
większa niż w naszej szkole. Nasze dziewczyny pochodzą z małej 
miejscowości, a całe gimnazjum liczy 61 uczniów, w tym połowę 
stanowią dziewczęta. 

Skład złotej sztafety: Natalia Bulczak, Sylwia Bulczak, 
Aleksandra Olszewska, Agata Koszłka, Aleksandra Bronk, Julia 
Bronk, Agnieszka Migowska, Aleksandra Nowicka, Wiktoria Reclaf, 
Karolina Grot, Alicja Nowicka.

Grono pedagogiczne chciałoby bardzo podziękować 
Dyrektorowi Jarosławowi Jóskowskiemu, który umożliwia i fi-
nansuje wszelkie wyjazdy na zawody sportowe oraz Wójtowi 
Gminy Sierakowice Panu Tadeuszowi Kobieli za dotacje, bez 
których by nie mogły się odbyć żadne treningi przy ZS w Tuchlinie. 
Jednocześnie mamy nadzieję, iż współpraca z władzami Gminy 
będzie nadal tak owocnie przebiegać, dzięki czemu nasza szkoła 
będzie mogła dalej rozwijać się i osiągać jeszcze większe sukcesy
w przyszłości w tak ważnej dyscyplinie sportu, jaką jest 
lekkoatletyka. 

Krótki wywiad z kapitan zwycięskiej drużyny XV 
Wojewódzkich Biegów Sztafetowych Garczyn 2013 – Natalią Bulczak 

Na początku chciałem zapytać, czy orientujesz się może, 
ile dziewcząt uczęszcza do waszego gimnazjum?

W naszym gimnazjum uczy się około 35 gimnazjalistek. 
Czy przy ZS w Tuchlinie działa lekkoatletyczny klub 

sportowy? 
Trenerem lekkoatletycznego klubu sportowego LKS Mila, 

działającego przy Zespole Szkół w Tuchlinie, jest Pan Piotr Pobłocki. 
Czy wszystkie dziewczyny wchodzące w skład waszej 

drużyny to osoby trenujące? 
Niestety nie. Tylko część dziewczyn trenuje, natomiast 

pozostałe aktywnie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego.
Czy wierzyłyście, że odniesiecie tak wielki sukces, jakim 

jest  zwycięstwo na szczeblu wojewódzkim?
Nie spodziewałyśmy się, iż wygramy, gdyż wiedziałyśmy, że 

w zawodach weźmie udział duża liczba zespołów z całego 
województwa. Było to dla nas wielkim zaskoczeniem. 

Turniej piłkarski z okazji Święta Niepodległości 
Dziewiątego listopada w Lini, z okazji Święta 

Niepodległości, odbył się turniej piłkarski rocznika 1999 i młodszych. 
Do turnieju zgłosił się zespół z Sierakowic trenowany przez Mariana 
Wnuk-Lipińskiego. Tym razem chłopcy z Sierakowic byli 

bezkonkurencyjni wygrywając wszystkie spotkania. W rozgrywkach 
wzięło udział 6 zespołów; grano systemem każdy z każdym, więc 
zespoły rozegrały po 5 spotkań. Mimo że był to turniej z okazji Święta 
Niepodległości, to walka była bardzo zacięta do ostatniego meczu. 
Skład drużyny juniorskiej: Mateusz Abramowski, Szymon 
Marszałkowski, Krzysztof  Labuda, Cezary Syldatk, Krzysztof  
Dampc, Krzysztof  Różnicki, Robert Kuczkowski, Jakub Goitowski. 
Chłopców z Sierakowic czekają jeszcze dwa turnieje w tym roku:
w Stężycy - 16 listopada oraz w Przodkowie - 1 grudnia. 

M. Wnuk-Lipiński
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Turniej klasyfikacyjny siatkówki

W dniu 29 października 2013r.,
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sie-
rakowicach, odbył się powiatowy turniej 
klasyfikacyjny w siatkówce chłopców. W tur-
nieju wzięły udział cztery zespoły ze szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego. 
Drużyny reprezentowały: Zespół Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących w Kar-
tuzach, Zespół Szkół Technicznych w Kar-
tuzach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Przodkowie oraz Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Sierakowicach, który był 
gospodarzem imprezy. Łącznie w rozgryw-
kach wzięło udział ok. 40 zawodników. 

Turniej był rozgrywany syste-
mem „każdy z każdym” do dwóch wygranych 
setów.

Klasyfikacja po rozegraniu wszyst-
kich spotkań wyglądała następująco:

I miejsce – ZSZiO Kartuzy,
II miejsce – ZSP Sierakowice,
III miejsce – ZSP Przodkowo,
IV miejsce – ZST Kartuzy.
Po zakończeniu turnieju wszystkie 

drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy
i puchary.

Następne zawody w ramach 
turniejów klasyfikacyjnych odbędą się 15 
listopada w ZST w Kartuzach, a ostatni – 
finałowy - 19 listopada w ZSZiO w Kar-
tuzach.

Drużyna ZSP Sierakowice

Artur Hewelt

11 (281) listopad 2013
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Ogłoszenia drobne
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
czynne: 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
w piątki w godz. 14.00 – 21.00
Przewodnicząca Komisji – Maria Karolak
tel. 609 180 881 

– Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 609 180 881
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00

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

– Porady prawne
 Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas 
KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca
od godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. 
Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
29 listopada,
20 grudnia*
*w grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek miesiąca.

– Mediacje rodzinne  prowadzi mecenas  KATARZYNA 
KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 18.00 oraz 
po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 609 180 881).

Informacja

Sprzedam nieruchomość w Sierakowicach przy ul. Leśnej 4, 
1140m2, budynek mieszkalny 90m2 oraz budynek gospodarczy. 
Cena 225 000 zł. Kontakt tel. 504 032 322.

Wynajmę pomieszczenie o pow. 30 m2 w Sierakowicach z 
przeznaczeniem na biuro lub sklep. Możliwość przerobienia na 
mieszkanie. Tel. 662 757 702.

Wynajmę mieszkanie o powierzchni 67 m2 w bloku (2 pokoje, 
kuchnia z jadalnią, łazienka, WC), z balkonem, częściowo 
umeblowane; Sierakowice, tel. 609 012 710

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, 

Zagroda edukacyjna zaprasza grupy przedszkolne, szkolne i inne 
na kilkugodzinne zorganizowane pobyty, Dolina Jadwigi,
tel. 691 688 971 

www.podlipa.gdan.pl




