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Zazwyczaj raz w roku jedna sesja rady gminy jest poświęcona spłacie 70% tej kwoty sierakowicki samorząd będzie wnioskował
na pracę w terenie. Radni i sołtysi oglądają najnowsze zrealizowane na o umorzenie pozostałej należności. 
terenie gminy inwestycje i zapoznają się z planowanymi zadaniami.
W ubiegłym roku sesji wyjazdowej nie było, więc podczas tegorocznej, 
która odbyła się 19 listopada, samorządowcy mieli okazję obejrzeć 
ważniejsze inwestycje zrealizowane zarówno w mijającym jak i w ubieg-
łym roku. 

Na samym początku radni przejechali nowo wyremon-
towanym odcinkiem drogi Karczewko – Migi. Jest to pierwszy etap prac 
modernizacyjnych na tej drodze, polegający na wykonaniu nawierzchni 
bitumicznej wraz z podbudową na odcinku długości niespełna jednego 
kilometra. Drugi etap prac (ok. 500 m) zaplanowano na przyszły rok. 
Wykonawcą było konsorcjum firm Kruszywo sp. z o.o. z Lini oraz FBU 
Ewa Wicka z Luzina. Koszt inwestycji to ok. 480 tys. zł. Gmina 
Sierakowice otrzymała dofinansowanie na ten cel w kwocie 90 tys. zł
z Urzędu Marszałkowskiego z programu na modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów ornych. 

Przy gimnazjum w Sierakowicach radni obejrzeli wyremon-
towane w zeszłym roku boiska. Remont polegał na wymianie na dwóch 
boiskach nawierzchni z glinki ceglanej na nawierzchnię poliuretanową 
wraz z wyposażeniem obiektów w bramki do gry w piłkę ręczną i w zes-
tawy do koszykówki. Wartość inwestycji wyniosła ponad 412 tys. zł. 

W drewnianym zabytkowym kościele radni i sołtysi mieli Modernizacja nawierzchni boisk została dofinansowana z Ministerstwa 
okazję zapoznać się ze stanem zaawansowania prac konserwatorskich. Sportu i Turystyki w kwocie 100 tys. zł. Jak poinformował dyrektor 
Obejmują one rekonstrukcję dekoracji malarskich ścian i sufitu na szkoły Krzysztof Andryskowski, uczniowie klas sportowych, przy 
podstawie zachowanych fragmentów. Po zdjęciu boazerii ze ścian sprzyjającej pogodzie, korzystają z boisk od kwietnia do października. 
kościoła, w trakcie przenoszenia obiektu w obecne miejsce, okazało się, 
że zachowały się fragmenty malowideł ściennych, które są obecnie 
odtwarzane. Prace obejmują także m.in.: konserwację barokowej 
ambony, chrzcielnicy, barokowych feretronów, konfesjonału, 
neogotyckich stacji drogi krzyżowej, kropielnic, krzyża ołtarzowego oraz 
czterech ołtarzy bocznych i jednego z kaplicy św. Barbary. Wartość tego 
etapu projektu wynosi ok. 400 tys. zł. Wykonawcą jest firma APLIKA 
Błażej Zawadzki z Wręczycy Wielkiej. Prace renowacyjne we wnętrzu 
kościoła mają zakończyć się w styczniu przyszłego roku.  

Kolejną inwestycją na trasie przejazdu był Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Brzozowej
w Sierakowicach. To najnowocześniejszy punkt zbiórki odpadów 
segregowanych w województwie pomorskim. W tym miejscu 
mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie zostawić wszelkiego rodzaju 
odpady, począwszy od papieru, szkła, tworzyw sztucznych, poprzez 
opony, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
aż do odpadów niebezpiecznych (przeterminowane lekarstwa, 
świetlówki, akumulatory, resztki farb i lakierów itp.). Inwestycja została 
wykonana przez firmę WODKAN GRZENKOWICZ ze środków W Szklanej w tym roku wybudowano kompleks sportowo-
własnych Gminy za kwotę ponad 660 tys. zł, jednakże w ostatnim czasie rekreacyjny, składający się z boiska trawiastego do piłki nożnej, boiska 
udało się uzyskać pożyczkę w wysokości 450 tys. zł z Wojewódzkiego do siatkówki plażowej, utwardzonego placu do koszykówki i elementów 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Po małej architektury (miejsca pod ognisko wraz z siedziskami, 
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drewnianych ławek parkowych, zadaszonych stołów piknikowych). i utwardzony kostką betonową. Wartość inwestycji wyniosła 50 tys. zł.
Teren kompleksu został ogrodzony, nasadzono tu także drzewa i krzewy Kolejną inwestycją na trasie przejazdu był Zespół Szkół
oraz zasiano trawę. Na projekt wartości ponad 150 tys. zł Gminie w Gowidlinie. W ubiegłym roku oddano tu do użytku nowe skrzydło 
Sierakowice udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 71 tys. zł dydaktyczne na potrzeby gimnazjum. W ramach prac budowlanych 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą inwestycji była wyremontowano także starszą część szkoły. Koszt inwestycji wyniósł 
firma ELWOZ ze Szklanej.  ponad 9,5 mln zł i początkowo miał być w całości sfinansowany ze 

środków budżetu gminy, jednakże udało się pozyskać dofinansowanie na 
ten cel z budżetu państwa w wysokości 2,2 mln zł. Inwestycję wykonała 
firma ELWOZ.

W Puzdrowie zaledwie kilka dni wcześniej otwarto salę 
gimnastyczną i podczas sesji objazdowej radni mieli okazję obejrzeć tą 
najnowszą inwestycję. Sala sportowa o wymiarach dla boisk 24x12 
metrów z widownią, szatniami i magazynem na sprzęt sportowy została 
połączona z budynkiem szkolnym łącznikiem, w którym przewidziano 
pomieszczenie o funkcji oświatowej. Nieużytkowaną do tej pory część 
poddasza budynku szkolnego zaadaptowano 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 nieco ponad 3 mln zł. 
Gmina Sierakowice otrzymała dofinansowanie na salę z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w kwocie 570 tys. zł.

Na zakończenie samorządowcy przejechali drogą Paczewo – 
Kokwino. Na odcinku długości ponad 800 metrów położono nową 

Kolejną inwestycję, jaką mieli możliwość obejrzeć radni, była nawierzchnię bitumiczną. Koszt inwestycji wyniósł ponad 460 tys. zł,
droga Sierakowice – Piekiełko – Puzdrowo, która została oddana do a wysokość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – 100 tys. zł ze 
użytku w ostatnim czasie. Jest to tzw. „schetynówka”, na której budowę środków przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do 
gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy gruntów ornych. 
Dróg Lokalnych w wysokości ok. 2 mln zł. Koszt realizacji tej inwestycji Ostatnią inwestycją, jaką obejrzeli radni, była świetlica 
wyniósł 4,3 mln zł, a prace budowlane wykonała firma DROMOS wiejska w Paczewie. Poddasze tamtejszego budynku komunalnego 
z Kartuz. zaadaptowano na świetlicę. Dobudowano także klatkę schodową, 

W Łyśniewie sierakowiccy samorządowcy przejechali nowo wymieniono stolarkę okienną oraz konstrukcję i pokrycie dachu, a ściany 
wybudowaną trasę turystyczną nad jeziorami Miemino i Czarne. Trasa ocieplono i wykonano nową elewację. Koszt modernizacji obiektu 
mierzy 3,2 km długości, z czego na odcinku liczącym ponad 2 km wyniósł ponad 280 tys. zł.  
położono nową nawierzchnię bitumiczną. Teren wokół obu jezior 
zagospodarowano na potrzeby wędkarzy, turystów i mieszkańców Tekst i foto: AK
zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem nad wodą poprzez 
wybudowanie pomos-
tów stałych i pływają-
cych nad akwenami 
oraz małej architektury 
– stołów piknikowych
z siedziskami i miejsca 
na ognisko. Wokół je-
ziora Miemino powsta-
ła ścieżka edukacyjna. 
Trasę oznaczono kie-
runkowskazami i tabli-
cami informacyjnymi. 
Ustawiono tu także 
ławki i zlokalizowano 
punkty  sprzedaży  
produktów regional-
nych. Wartość inwes-
tycji wyniosła ponad 
1,4 mln zł, z czego 
dofinansowanie z Lo-
kalnej Grupy Rybackiej 
to 790 tys. zł. Wyko-
nawcą było konsor-
cjum firm DROMOS
z Kartuz oraz WANIT
z Przodkowa. 

W Łyśniewie 
radni i sołtysi obejrzeli 
plac przy szkole pod-
stawowej. Teren o po-

2wierzchni ok. 600 m  
z o s t a ł  o s u s z o n y

Mieszkańcy Szklanej od niedawna mają do dyspozycji boisko
i miejsce na plenerowe spotkania 
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O podatkach i mniejszych wpływach do przyszłorocznego budżetu…
Rozmowa ze Zbigniewem Fularczykiem, zastępcą wójta gminy 

Podczas październikowej sesji radni uchwalili stawki bo inaczej to jest porażka radnego. Tymczasem nie jest to porażka 
podatków na przyszły rok. Zadecydowali o obniżeniu zapisanej radnego, a raczej porażka budżetu gminy i naszego dobra wspólnego. 
w projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości związanych Jaka jest ściągalność podatku od nieruchomości 
z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą?
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności Kształtuje się to w granicach 96 procent, a zatem jest dobrze. 
gospodarczej. Ta obniżka wynosi 40 groszy – z 21,50 zł na 21,10 zł za W obrocie gospodarczym to jest normalne, że w ciągu roku zawsze 
metr kwadratowy powierzchni. Jakie z tego tytułu będą mniejsze zdarzają się jakieś zawirowania: ktoś kogoś nie wypłaci, działalność 
wpływy do przyszłorocznego budżetu gminy? upadnie, ale to jest normalna rzecz w granicach błędu statystycznego. 

Różnica wynosi 40 groszy i wydawać by się mogło, że Czy to co deklarują przedsiębiorcy odzwierciedla stan 
jednostkowo to niewiele, ale jeżeli chodzi o osoby prawne, które faktyczny? 
prowadzą działalność w formie spółek, przedsiębiorstw czy spółdzielni, Podatek lokalny jest podatkiem deklaracyjnym i wierzymy 
to te 40 groszy pomnożone przez liczbę zadeklarowanych przez nie naszym mieszkańcom. Deklaracje są sprawdzane i weryfikowane. Co 
metrów powierzchni, które są u nas w ewidencji daje łączną kwotę prawda nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkich, ale wyrywkowo, 
63.667 zł zakładając, że baza z 2013 roku się nie zmieni. Natomiast jeśli losowo w różnych latach różne osoby są sprawdzane. I często zdarza się, 
chodzi o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – jest to że trzeba korygować deklaracje, bo mimo naszego założenia, że 
kwota rzędu 118.609 zł. Jeśli dodamy osoby fizyczne i prawne to mamy przedsiębiorcy uczciwie do tego podchodzą, zaniżany jest metraż 
182.276 zł ubytku w przychodach gminy z tytułu obniżenia stawki powierzchni budynków. Nie mówiąc o tym, że jeżeli przychodzi kontrola 
podatku. z urzędu skarbowego czy izby skarbowej, to jednym z elementów takiej 

Trzeba pamiętać, że to jest tylko jedna część tej obniżki. kontroli jest weryfikacja tego, co jest w rzeczywistości w firmie, z tym, 
Minister finansów daje radzie możliwość regulacji stawek w stosunku do co zostało zadeklarowane. I często dostajemy informację z urzędów 
opublikowanych w swoim obwieszczeniu górnych granic podatków skarbowych, że został niedopłacony podatek lokalny. Wtedy 
i opłat lokalnych, ale wychodzi z założenia, że jeżeli rada gminy odstąpi przedsiębiorca musi zapłacić go kilka lat wstecz. Jeśli wyjdzie to
od tego, co minister zaproponował, czyli działa świadomie w wyniku kontroli urzędu skarbowego lub izby skarbowej, to taki 
i z konsekwencją, to minister pomniejsza subwencję o kwotę podatek płaci się pięć lat wstecz. 
udzielonych ulg. Czyli budżet zmniejsza się o to, co obniżyła rada, Na sesji w listopadzie radni przegłosowali zmienioną 
a minister pomniejsza subwencję o drugie tyle. Ubytek wynikający z tej uchwałę z 1998 roku w sprawie wprowadzenia ulg w podatkach
decyzji to prawie 365 tys. zł z tytułu tylko podatku od budynków zajętych i opłatach lokalnych dla podmiotów gospodarczych nowo 
na prowadzenie działalności gospodarczej. powstałych lub powiększających swoją dotychczasową powierzchnię 

Trzeba być świadomym konsekwencji pewnych decyzji. przeznaczoną na działalność. Ta ulga wynosi 50 procent i obowiązuje 
Radny myślą, że obniżyli o 40 groszy. De facto dochody uszczuplone przez pięć lat (dotychczas trzy lata). 
zostały o 80 groszy. To jest tylko na jednym rodzaju podatku – od To jest inicjatywa lokalna, która ma zachęcać podmioty, aby 
działalności gospodarczej. inwestowały i rozwijały swoją działalność. Zdajemy sobie sprawę, że 

A jeżeli chodzi o wszystkie ulgi, jakich rada udzieliła, czyli od każdy podmiot tworzy nowe miejsca pracy i zmniejsza bezrobocie. 
środków transportu i w innych podatkach oraz opłatach lokalnych to jest Pierwsza taka uchwała została podjęta w 1998 roku, a ta podjęta na 
w sumie kwota 1.240.000 zł. Po pomnożeniu znowu przez dwa (czyli ostatniej sesji jest jej kontynuacją. 
pomniejszeniu o subwencję z budżetu państwa) mamy kwotę 2.480.000 Pięćdziesięcioprocentowa ulga w podatku od nieruchomości 
zł. Taki jest ubytek dochodów gminy w skali roku 2014. Można zatem dotyczy nowo powstałych i rozwijających się podmiotów gospo-
przeliczyć co za tę kwotę można wybudować, np. koszt budowy sali darczych. Wychodzimy z założenia, że nawet jeśli przedsiębiorca płaci 
gimnastycznej w Puzdrowie wyniósł 2,2 mln zł. A zatem można by połowę podatku, to jest to zawsze wartość, która zostaje w tym 
wybudować taką salę i jeszcze kawałek drogi lub utwardzić kilka środowisku i tworzy miejsca pracy, więc wydaje się nam, że warto. 
kilometrów dróg. Można długo tak wymieniać. Zachęcamy do tego, aby przedsiębiorcy rozwijali się i umacniali swoją 

Zawsze apelujemy do radnych o rozsądne podejście. Każda działalność. Pięć lat to wystarczający okres, by podmiot gospodarczy 
ulga preferuje tylko pewną grupę, a nie wszystkich mieszkańców gminy, umocnił swoją pozycję na rynku. 
ponieważ dotyczy np. działalności gospodarczej albo kogoś kto ma Od 1998 roku do chwili obecnej z tej ulgi skorzystało 61 
samochód, czyli premiuje indywidualnie. Skutki takich decyzji dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. To 
całego budżetu i w konsekwencji wszystkich mieszkańców. Jeśli wydaje dużo czy mało?
nam się, że komuś dajemy ulgę, to rozkładamy ciężar tej decyzji na To jest „zaledwie” albo „aż” 61 przedsiębiorców. W tej chwili 
wszystkich mieszkańców. Zawsze trzeba być świadomym tego, że w ten mamy zarejestrowanych ponad 1000 podmiotów gospodarczych. 
sposób to działa. Jeśli jest się radnym, to nie określonej grupy czy Stanowi to zatem ok. 6 procent podmiotów, które powstały albo 
określonych interesów, tylko jest się radnym wszystkich mieszkańców. rozbudowały się. W obecnej dobie problemów gospodarczych nie wiem, 
Trzeba zawsze rozważać dwie strony swojej decyzji. czy to dużo czy mało, ale to zawsze jest wartość dodana. 

Nie jestem przeciwnikiem ulg, ale u nas zrobiła się taka moda, Dziękuję za rozmowę. 
że jak jest mowa o podatkach, to zawsze muszą one zostać obniżone, Rozmawiała Agnieszka Rybakowska-Król

12 (282) grudzień 2013



5

Wizyta gości z Maroka w OREW w Sierakowicach i Trzebuniu
W lutym kilkunastoosobowa grupa podopiecznych Ośrodka sprawnych w obu krajach. Nasi goście wyrazili słowa uznania dla 

Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Sierakowic i Trzebunia determinacji i odwagi dyrektor Ewy Przepiórskiej w tworzeniu systemu 
wraz z rodzicami i opiekunami wzięła udział w niesamowitej wyprawie edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na terenie wiejskim 
do Maroka. W trakcie tej wizyty nie tylko poznali najpiękniejsze zakątki powiatu kartuskiego oraz w organizacji wyprawy dzieci z OREW 
tej części afrykańskiego kontynentu, ale przede wszystkim nawiązali Sierakowice i Trzebuń do Maroka. Podziękowali także pani Staroście za 
niezwykłe przyjaźnie. Celem wyjazdu była bowiem integracja środowisk wsparcie tej inicjatywy i objęcie wyjazdu honorowym patronatem. Pani 
osób niepełnosprawnych w Polsce i Maroku. Starosta obdarowała marokańską delegację upominkami w postaci 

Minęło kilka miesięcy i oto do Polski przyjechała z rewizytą albumów o Kaszubach oraz koców z logo powiatu.
delegacja z Maroka. Podczas kilkudniowego pobytu w naszym kraju 
zawitali także na Kaszuby i odwiedzili ośrodki w Sierakowicach
i Trzebuniu. 

Na czele trzyosobowej delegacji marokańskiej stanął pan 
Abdelaziz Moussaid, przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Osób
o Potrzebach Specyficznych prowincji Chtouka Ait Baha oraz 
przewodniczący Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Sidi Bibi. 
Pan Moussaid jest również prezesem komitetu zarządzającego 
ośrodkiem dla dzieci niepełnosprawnych w Biougrze, którego to 
wychowanków podopieczni sierakowickiego OREW-u mieli 
przyjemność poznać podczas niezwykłej wyprawy do Afryki. 

Towarzyszami Pana Moussaida byli: pan Noukhili Ahmed – 
przedstawiciel Entraide Nationale prowincji Chtouka Ait Baha 
(Krajowej Agencji Pomocy Wzajemnej – delegatury Ministerstwa 
Solidarności, Kobiety, Rodziny i Rozwoju Społecznego) oraz Pani Souad 
Elallami – działaczka społeczna prowadząca kursy zawodowe w ośrod-
kach dla kobiet w miasteczkach prowincji Chtouka Ait Baha, która od lat 
jest także wolontariuszką w ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych 
oraz prowadzi pierwszą w Maroku drużynę piłkarską złożoną z kobiet Po wizycie w starostwie nasi goście wraz z Panią Kwiecień 
niepełnosprawnych. udali się do Sierakowic. Jazda nie przebiegała bez zakłóceń i pierwszy 

Oto relacja z tej wyjątkowej wizyty marokańskich przyjaciół raz tego dnia doświadczyliśmy powagi trudnych warunków 
na Kaszubach. atmosferycznych. Przed Miechucinem na drogę powalone zostało 

drzewo, a naszym gościom nie pozostawało nic oprócz cierpliwego 
„Dwadzieścia trzy stopnie ciepła i wreszcie pada!” – taką oczekiwania na interwencję strażaków.

informację w piątkowy poranek 6 grudnia otrzymał pan Abdelaziz od O dwunastej trzydzieści w komplecie stawiliśmy się w ośrod-
swojej rodziny. Jakież było jego zdziwienie, kiedy po chwili wyjrzał ku w Sierakowicach. Pierwszym punktem programu było uroczyste 
z okna hotelowego pokoju w gdańskim śródmieściu. Polska po raz otwarcie galerii fotografii wykonanych podczas pobytu naszych 
kolejny w tym tygodniu zaskoczyła. Jak sam później przyznał – w podopiecznych w Afryce. Następnie goście serdecznie przywitali się
naszym kraju spodziewał się nie tylko zimnej aury ale i „chłodnych” z naszymi dziećmi, które, oczywiście jak co dzień – mimo trudnych 
ludzi, co miało wynikać z wpływu temperatury na uczucia. Jak się potem warunków drogowych i braku prądu w Sierakowicach i okolicach, 
miało okazać – w ciągu pobytu, a zwłaszcza w piątkowy dzień spędzony uczestniczyły w zajęciach.
w Sierakowicach i w Trzebuniu, musiał zweryfikować swoje W tej części wizyty wziął udział także zastępca wójta Gminy 
podejrzenia. Sierakowice, pan Zbigniew Fularczyk. Jako gospodarz gminy Sie-

W piątkowy poranek tuż przed godziną dziesiątą dotarliśmy do rakowice zaprezentował zagranicznym gościom nasz ośrodek oraz
hotelu, w którym od poprzedniego dnia zakwaterowani byli nasi goście. z dumą i zaangażowaniem opowiadał o jego historii i wyjątkowości, jako 
Po niezwykle ciepłym przywitaniu udaliśmy się w drogę do Sierakowic. pierwszego ośrodka tego typu powstałego na wsi. Wizytę w naszej 
Pierwszym przystankiem na trasie były Kartuzy, gdzie zaplanowano placówce zakończył poczęstunek oraz krótka filmowa prezentacja 
spotkanie Marokańczyków ze Starostą Powiatu Kartuskiego, panią wspomnień z wyjazdu dzieci do kraju naszych miłych gości.
Janiną Kwiecień. Opuszczając Sierakowice delegacja udała się do ośrodka

w Trzebuniu, który to wskutek nocnej wichury pozbawiony został 
elektryczności. Pod znakiem zapytania stanął zatem bardzo ważny dla 
nas punkt programu wizyty, czyli przygotowany przez terapeutów 
spektakl muzyczno-taneczny z wykorzystaniem efektów świetlnych.

Droga do gminy Dziemiany okazała się jeszcze bardziej 
nieprzewidywalną. Co chwila czekały na nas drogowe niespodzianki – to 
stłuczka, to konary drzew na drodze, a innym razem tiry blokujące trasę 
na podjazdach. Nasi goście, prócz zaskoczenia zaistniałą sytuacją, 
zaprezentowali sporą dawkę dobrego humoru oraz pełne podziwu 
wyrazy uznania dla naszego kolegi, kierowcy Bronka, który przez cały 
dzień dbał o bezpieczne przewożenie gości.

Przed dotarciem na miejsce, marokańską delegację podjęła 
obiadem pani Ewa Przepiórska. Miejscem postoju była urocza mała 
restauracja w sercu lasów lipuskich. Po niej udaliśmy się bezpośrednio do 
Trzebunia, gdzie mimo późnej pory i niesprzyjającej aury na gości 
czekały dzieci, ich rodzice oraz terapeuci ośrodka. Wśród ciemności, 
które zapadły nad Trzebuniem tylko jedno miejsce tętniło życiem i biło 
jasnością światła. Po raz kolejny okazało się, że nie ma rzeczy 
niemożliwych, a jedynym miejscem z prądem elektrycznym w Trzebu-
niu był nasz ośrodek.

Podczas kurtuazyjnej rozmowy wymieniono doświadczenia Tak gorącego powitania nasi goście chyba się nie spodziewali. 
w zakresie funkcjonowania systemu kształcenia dzieci niepełno- Po wejściu do ośrodka przywitała ich burza spontanicznych i płynących

Janina Kwiecień – Starosta Kartuski i Ewa Przepiórska
– dyrektor OREW w Sierakowicach i Trzebuniu

c.d.
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z podziwu dla wytrwałości, oklasków. W imieniu mieszkańców gminy 
Dziemiany Marokańczyków powitał osobiście jej wójt, pan Leszek 
Pobłocki.

Po uroczystym powitaniu przez gospodarza gminy 
zaprezentowano gościom pomieszczenia trzebuńskiego ośrodka. Po raz 
kolejny nasi marokańscy przyjaciele byli pod wielkim wrażeniem tak 
dobrze zorganizowanej placówki działającej w niewielkiej miej-
scowości. Efektem rozmów przeprowadzonych z panem Leszkiem 
Pobłockim było wyrażenie chęci nawiązania przez macierzystą pro-
wincję delegatów trwałej, partnerskiej współpracy z gminą Dziemiany.

Punktem kulminacyjnym piątkowego popołudnia było 
przedstawienie teatralne zrealizowane przez terapeutów, a wymyślone 
przez panią Ewę. Jej prosty, dogmatyczny tytuł mówi niemal wszystko, 
ale dopełnieniem staje się artystyczny kunszt naszych koleżanek. Tak oto 
w ten wyjątkowy dzień doszło do premiery spektaklu „Kocham Cię”.

Widowisko spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Na 
szczególną uwagę zasługuje jego międzynarodowy i międzykulturowy 
przekaz, który mimo obecności wątków typowo chrześcijańskich, 
uzyskał aprobatę w oczach naszych muzułmańskich gości.

Odwiedziny w Trzebuniu zakończyły się wspólną, przy-
gotowaną przez rodziców, kolacją z daniami kuchni typowo polskiej.
W tej rodzinnej, serdecznej atmosferze moglibyśmy spędzić całą noc, ale 
czas płynął nieubłaganie. Marokańczycy jeszcze tego samego dnia mieli 
odlecieć do Warszawy. Jak się jednak okazało – ostatecznie lot odwołano, 
a droga z Trzebunia do Gdańska zajęła naszym gościom ponad sześć 
godzin. Z powodu zablokowania wszystkich dróg dojazdowych do 
stolicy województwa w korku spędziliśmy bardzo długie godziny. Znów 
arabowie okazali się ludźmi o niezwykłym potencjale sił fizycznych
i mentalnych – o jakimkolwiek narzekaniu nie było mowy, a przygodę 
zapamiętamy jeszcze długo.

W tym miejscu chcielibyśmy złożyć podziękowania naszym 

miłym gościom za determinację i sfinalizowanie przyjazdu do Polski, za 
odwagę i cierpliwość w walce o lepsze dni dla swoich podopiecznych
w Maroku oraz za pokaz siły ducha i niespotykaną życzliwość.

Podziękowania dla pana Pawła Wojciechowskiego, Unii 
Europejskich Federalistów Polska oraz Polskiej Agencji Prasowej za 
zorganizowanie wizyty. Pani Agnieszce dziękujemy za sumienną pracę, 
życzliwość i zaangażowanie w opiekę nad delegacją.

Dziękujemy także wójtowi Gminy Dziemiany za aktywne 
włączenie się w przygotowanie wizyty, za okazane zrozumienie oraz 
poświęcony czas.

Szczególne podziękowania kierujemy także w stronę 
rodziców, którzy jak zwykle spisali się na medal angażując się
w przygotowania do przyjęcia gości i będąc obecnymi w czasie wizyty.

W sobotnie popołudnie marokańska delegacja udała się
w podróż powrotną do Afryki. Pozostaje mieć nadzieję na rychłe 
ponowne spotkanie. Pozostajemy w stałym kontakcie i z niecier-
pliwością wyczekujemy obiecanej przez gości ponownej wizyty w Siera-
kowicach i Trzebuniu - razem ze swoimi podopiecznymi.

RM, foto: OREW Sierakowice 

Wiosną rozpocznie się modernizacja
ważnych skrzyżowań w Sierakowicach
Wkrótce wyłonienie wykonawcy

Czwartego grudnia minął termin składania ofert na wykonanie 
prac budowlanych w ramach przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa 
w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu 
komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice”. Przetarg ogłosił Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, a wyłonienie wykonawcy nastąpi 
najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.

Wartość inwestycji została oszacowana na ponad 13 mln zł,
z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 75%. Natomiast 
pozostałą kwotę stanowi wkład własny samorządu Gminy Sierakowice.  

Inwestycja ma obejmować budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 
Lęborskiej, Dworcowej i ks. B. Sychty, a także przebudowę 
skrzyżowania w centrum Sierakowic oraz budowę przepustu pod linią 
kolejową wraz z chodnikiem w kierunku Wygody Sierakowskiej. 

Prace będą wykonywane etapami. Rozpoczną się w okresie 
wiosennym przyszłego roku budową ronda na ulicy Lęborskiej przy 
Urzędzie Gminy. Ten etap prac ma zakończyć się w lipcu 2014 r. Kolejny 
– prace zasadnicze przy przebudowie skrzyżowania w centrum 
miejscowości – do końca października przyszłego roku. Natomiast 
budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy wiadukcie kolejowym 
w kierunku Wygody Sierakowskiej ma zakończyć się w kwietniu 2015 r. 

Prace budowlane będą odbywać się systemem dwuzmia-
nowym (od 6.00 do 22.00), aby inwestycja mogła zostać zrealizowana
w ciągu roku. 

O szczegółach dotyczących zmiany organizacji ruchu na czas 
realizacji poszczególnych etapów inwestycji będziemy informować. 

AK

12 (282) grudzień 2013
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XIX Zjazd Delegatów ZKP
Raz na trzy lata, w związku z kończącą się kadencją, odbywa 

się Walny Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – 
najwyższej władzy w tej organizacji. Delegaci biorący w nim udział są 
wybierani ze wszystkich oddziałów w terenie, w tym roku z 65, w tym
i z sierakowickiego.

Tegoroczny Zjazd odbył się 30 listopada, już po raz 
dziewiętnasty. Liczba ta przemnożona przez 3-letnie kadencje daje
w sumie 57 lat istnienia organizacji, której początki datuje się na 1956 
rok.

Prezesem ZKP na kolejną kadencję wybrano Łukasza 
Grzędzickiego. Do liczącej 70 osób Rady Naczelnej z sierakowickiego 
oddziału weszła pisząca te słowa, a delegatami naszego oddziału na XIX 
Zjazd byli: Joanna Lejk, Danuta Pioch, Tadeusz Bigus, Mirosław Lejk, 
Zbigniew Wenta i Andrzej Cyman.

Z wybranych w oddziałach 317 delegatów stawiło się na 
obradach 279 osób, oprócz tego liczni goście, organizatorzy, 
obserwatorzy, sympatycy – to niemała ilość, którą pomieściły gościnne 
mury Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zanim 
jednak rozpoczęto obrady, wcześniej w katedrze oliwskiej abp Tadeusz 
Gocłowski odprawił mszę św. i razem z prezesem ZKP Łukaszem 
Grzędzickim pokłonił się pochowanym w tej świątyni książętom 
kaszubskim.

Podczas obrad tradycyjnie odbywa się podsumowanie 
mijającej kadencji, udzielenie absolutorium prezesowi i zarządzającej 
pomiędzy walnymi zjazdami Radzie Naczelnej, wybór prezesa na 
kolejną kadencję, wybór nowej Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego. Odbywa się także bardzo ważna dyskusja 
programowa, w trakcie której padają istotne wnioski do dalszego 

Zatem 58 rok działalności największej na Pomorzu organizacji działania ZKP.
pozarządowej, liczącej ponad 5 tysięcy 
członków, rozpoczęty. Władzom, działaczom 
i członkom życzymy owocnej pracy na 
społecznej niwie.

Danuta Pioch, Foto ze zbiorów ZKP

Nasi delegaci pięknie prezentowali się w regionalnych strojach

Danuta Pioch powołana do zjazdowej Komisji uchwał i wniosków
skrupulatnie notowała zgłaszane wnioski

Joanna Lejk w trakcie pobierania kart do głosowania
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Dwunastego stycznia 2014 roku po raz 22. zagra Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem hasło tej największej
w Polsce akcji charytatywnej brzmi: „Na ratunek”. Pieniądze zebrane 
podczas styczniowego finału zostaną przeznaczone na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godną 
opiekę medyczną  dla seniorów. 

W zbiórkę pieniędzy jak co roku zaangażują się wolontariusze 
z naszej gminy. Pięćdziesięciu uczniów gimnazjum w Sierakowicach, 
zespołów szkół z Gowidlina i Kamienicy Królewskiej oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych z Sierakowic od wczesnych godzin porannych 
będzie kwestować na terenie gminy. Sztab mieści się w sierakowickim 
gimnazjum, a jego szefową jest Wiesława Płotka. 

Organizatorzy sierakowickiego finału zapraszają mieszkań-
ców na godzinę 15.00 na halę sportową gimnazjum, gdzie dla wszystkich 
zostanie przygotowany szereg atrakcji i niespodzianek. Zaplanowano 
m.in.: maraton fitness prowadzony przez Izabelę Grzenkowicz oraz 
występy formacji tanecznej „Black Dance” działającej pod kierunkiem 
Edyty Gawin. O godzinie 17.00 zostanie rozegrany mecz piłki nożnej 
Policjanci kontra Reszta Świata. Emocji zatem nie zabraknie.
Mieszkańcy gminy Sierakowice chętnie przyłączają się do Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy i co roku dają dowody swej hojności 
mimo wszechobecnego kryzysu. Z pewnością podczas przyszłorocznego 
finału ponownie otworzą swe serca i… portfele, aby wspomóc szlachetny 
cel.

 Zapraszamy!

22. finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

AK

12 (282) grudzień 2013
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Na dzień 6 grudnia z niecierpliwością oczekują przede kaszubscy. Natomiast w dawnej wsi jego opiece oddawali się również 
wszystkim dzieci, które święcie są przekonane o jego dobroci i mocy. Już pasterze, którzy polecali mu swe trzody, aby je chronił przed wilkami. 
w przeddzień wystawiają przy oknach lub drzwiach po jednym pięknie Zdaje się, że tak było też na pozostałym terenie polskim, o czym dobitnie 
wyczyszczonym bucie i czekają na podarki, wszak na Swiati Mikołôj do świadczą następujące przysłowia: Na świętego Mikołaja rozbestwia się 
bótów wołôj czy polskie Na świętego Mikołaja czeka dzieciąt cała zgraja. wilków zgraja czy też Na świętego Mikołaja uwija się wilków zgraja.
Zwyczaj wkładania podarków do buta przywędrował do nas z Francji. W twórczości Potockiego znalazły się takie słowa: Starym ksiądz pleban 
W Anglii jest to raczej ogromnych rozmiarów skarpeta wieszana przy mówił z ambony zwyczajem: Niech się każdy podzieli z świętym 
kominku. But musi lśnić, bo inaczej święty gotów się obrazić i włożyć do Mikołajem, nie chceli kto w dobytku szkody mieć od wilka. Z innych 
niego cos niekoniecznie chcianego. Jan Perszon w swojej pracy „Godné przysłów wynika, że Święty Mikołaj rządzi wilkami i …wilkom pyski na 
zwëczi” analizuje zwyczaje związane z okresem świąt Bożego kłódkę zamyka, ogólnie według wierzeń ludowych Mikołaj jest patronem 
Narodzenia na Kaszubach i stwierdza, że przed II wojną sporadycznie wilków. Dlatego zapewne w twórczości Marii Konopnickiej czytamy: 
praktykowano zwyczaj obdarowywania dzieci słodkościami na Święty Mikołaju, trzymaj wilka w raju, trzymaj go za nogę, aż trafię na 
Mikołaja. Dziś jest on już powszechny – czy jest to efekt komercjalizacji drogę.
życia, łatwiejszego dostępu do gotówki, a tym samym większej W kulturze kaszubskiej św. Mikołaja nie kojarzy się raczej
skłonności do obdarowywania; a może chodzi o urozmaicenie długich, z wilkami, może dlatego, że raczej ich w tej szerokości geograficznej nie 
ciemnych grudniowych wieczorów; skrócenie czasu przedłużającej się było. Za to Mikołôj, Miklosz(k) czy zdrobniale Miki, Klaus jest tu 
zimy; bądź też umilenie czasu oczekiwania na Święta Bożego kojarzony z prognostykami pogodowymi. Mikołôj colemało mróz 
Narodzenia. Jakkolwiek by nie było, cieszą się na ten dzień i obda- przëwołô – a więc około 6 grudnia trzeba być już przygotowanym na 
rowujący i obdarowywani. Tak właśnie było podczas mikołajkowych zimową aurę. Co więcej ten mróz może być siarczysty, taki co to jest
uciech w Szkole Podstawowej w Mojuszu. Mikołaj obdarowywał dzieci, w stanie unieruchomić nawet koła młyńskie – Na Mikoła zëma 
a one w zamian deklamowały wierszyki, śpiewały piosenki, wręczały wstrzëmuje koła; Swiati Mikołôj mrozu użiwô i koła wozné i młińsczé 
rysunki i własnoręcznie wykonane książeczki. strzimiwô. Polskie przysłowia też potwierdzają ważną rolę św. Mikołaja 

w przepowiadaniu pogody: Na Mikoła zdejmij koła – takie jego 
przykazanie: zdejmij wóz, a zaprząż sanie czy Na Mikołaja wody, na 
Gody lody.

Jeszcze jedna ważna sprawa w związku z kultem św. Mikołaja 
– jest on czczony zarówno w kościele katolickim (6 XII) jak i w cerkwi 
prawosławnej (19 XII). Stąd może takie wersje przysłów: Na polskiego 
Mikołaja przybywa dnia jak skorupka jaja w przeciwieństwie do takiego 
Na ruskiego Mikołaja przybywa dnia jak gęsiego jaja.

Atrybutami św. Mikołaja są: anioł z mitrą – na pamiątkę sakry 
biskupiej świętego; chleb – bo nim dzielił się z każdym potrzebującym; 
trzy złote kule, trzy jabłka, trzy sakiewki, trzech młodzieńców (mowa
o trzech oficerach niesprawiedliwie uwięzionych, a uwolnionych za jego 
wstawiennictwem, o trzech pannach wydanych za mąż dzięki posagom 
ufundowanym przez Mikołaja, o trzech młodzieńcach wydartych ze 
szponów śmierci mającej nastąpić w wyniku wydanego na nich wyroku); 
kotwica z okrętem – na pamiątkę żeglarzy uratowanych z katastrofy 
morskiej; no i worek prezentów – jako że podzielił pomiędzy 
potrzebujących cały okazały majątek swych rodziców.

Etymologia słowa Mikołaj wywodzona jest z greki od słów 
nike (zwycięstwo) i laos (lud). Zaiste był on bohaterem, który odnosił 
zwycięstwa dla swojego ludu. Za to ten kochał go niezmiernie. Pamięć
o jego dobrotliwym sercu przetrwała do dziś, też choć raz w roku chcemy 
być jak on, obdarowywać wszystkich dookoła i sprawiać im radość.

Danuta Pioch

Longin Malicki w książce „Rok obrzędowy na Kaszubach” nie 
poświęca obchodom św. Mikołaja zbyt wiele miejsca, sygnalizując w ten 
sposób, że nie były one specjalnie uroczyście celebrowane. Wspomina 
tylko, że za swego opiekuna uważają tego świętego rybacy i żeglarze 

Mikołajkowe uciechy

Dzieci obdarowały Mikołaja swoimi wytworami, szczęśliwe,
że w ogóle do nich zawitał

Mikołajów ci u nas w Mojuszu dostatek, mimo wyjątkowo niesprzyjającej
w tym roku aury przyszły wszystkie – i duże, i małe



10

Z Bożym Narodzeniem (Godama) wiąże się wiele kaszubskich (i nie 
tylko) zwyczajów, niektórych z nich przestrzega się do dziś, inne są już tylko 
zapisem i wspomnieniem życia naszych przodków.

W wigilijny wieczór szczególnej opieki doznają zwierzęta, którym 
należy się lepsza niż zazwyczaj karma, a na południu Kaszub dawano bydłu 
także okruchy wigilijnego chleba.

Dawniej przez cały niemal dzień ludzie starali się wstrzymywać od 
spożywania pokarmów. Wieczerza wigilijna, podawana po zachodzie słońca, 
była postna i skromna. Sygnałem do rozpoczęcia było pojawienie się pierwszej 
gwiazdy na niebie. W skład potraw wigilijnych zwykle wchodziły: groch, fasola, 
mak, ziemniaki, kapusta, suszone grzyby i owoce. Jedzono kluski z tartym 
makiem i suszem owocowym, a też kapustę przyrządzoną z grzybami. Na całych 
Kaszubach tego dnia spożywano śledzie, a w nadmorskiej części lub w okolicy 
jezior też wiele innych gatunków ryb przygotowywanych na różne sposoby. 
Kaszubskie gospodynie szykowały wieczerzę wigilijną składającą się z siedmiu, 
dziewięciu lub dwunastu potraw.

Tak jak w innych rejonach Polski pod obrus kładziono trochę słomy 
lub sianka. Bardziej jednak znany i praktykowany był zwyczaj stawiania w kącie 
izby snopka żyta. Miał on być symbolem dobrych urodzajów w nadchodzącym 
roku. Po wieczerzy wigilijnej powrósłami z tego snopka obwiązywano owocowe 
drzewa w sadzie.

Na południu Kaszub rozpowszechniony był zwyczaj związany
z kultem zmarłych. W noc wigilijną pozostawiano na stole nieco jadła dla dusz 
odwiedzających domostwa. Zapewniano też wolną przestrzeń przy piecu, żeby 
goście z zaświatów mieli się gdzie ogrzać.

Noc wigilijna była też czasem wróżb dla młodych panien, które 
zamierzały się wydać za mąż. Do tego wykorzystywano wigilijny snop,
z którego dziewczęta wyciągały źdźbła, wróżąc po ich długości szybkie lub 
późne zamążpójście.

Kolędnicy odwiedzający domostwa w wigilijny wieczór (gwiôzdczi) 
często byli proszeni do stołu i obdarowywani owocami oraz słodkościami. 

Dawniej pilnowano tego, aby w Wigilię nie pożyczać niczego 
sąsiadom. Wierzono, że uchroni to przed sporami, a także zapobiegnie chorobom 
zwierzyny hodowlanej w nadchodzącym roku.

Opracowano na podstawie A. Busler, Wigilijny czas, „Pomerania” 2011, nr 12, s. 5.

Godë na Kaszubach Jak oszaleć na święta
Światełka w zniczach na cmentarzach jeszcze na dobre 

nie dogasły i morze chryzantem na pomnikach pomimo mrozu 
dalej barwnie falowało, a już dał się słyszeć dźwięk dzwonków. 
O! „Jingle bells” znowu zawitała. Za dżinglami zaraz na półkach 
sklepów siadły rzędem bombki i betlejemskie gwiazdy. Przy nich 
czekały też anielskie włosy i czekoladowe mikołaje. Na wpół 
rozebrane, wychudzone lalki, przeróżne gry i zabawki wszelkiej 
maści już wypatrują spragnionych świątecznego zgiełku 
kupujących. Po zniczach nie pozostał nawet ślad. No tak, 
nadchodzi przecież Boże Narodzenie. To nic, że dopiero się 
zaczyna listopad. Przecież ono nadchodzi…

Gazety też nie pozostają w tyle. Dlatego porządnie 
zasypują czytelników pomysłami na śledzie, karpie i makowce. 
Dają najlepsze wskazówki, jak i czym przyozdobić dom, okna, 
stół, drzwi, choinkę, dzieci, męża i siebie, żeby porządnie te 
święta przeżyć. Dobrych porad świątecznych typu „Jak … na 
Święta” jest po prostu mnóstwo. Brakowało mi w wśród nich 
tylko jednej – wydaje mi się nawet dość sprawdzonej i skutecznej 
rady. Nikt nie napisał, jak oszaleć na Święta.

Zatem po pierwsze – już jakiś czas przed Świętami 
(najlepiej gdzieś dwa miesiące wcześniej) każdy porządny Polak
i Kaszub (a szczególnie każda porządna Polka i Kaszubka) umie 
się wziąć za porządne sprzątanie domostwa. A rzeczywiste 
sprzątanie domu nie polega tylko na ogólnym porządkowaniu
i wyniesieniu śmieci. Nie, nie. W trakcie okołoświątecznego 
porządkowania należy wszystkie dywany wytrzepać i przy-
najmniej pięć razy je odkurzyć, Aż zaczną zmieniać barwę. 
Później trzeba wszystko wyrzucić z szaf, przejrzeć, wyprać, umyć 
i wypolerować. Potem to już zostaną same prozaiczne sprawy, jak 
mycie okien, polerowanie podłóg, pranie wszystkiego co się da,
i przesadzanie kwiatów. To jest najlepszy czas na szybkie 
remonty. Dlaczego by pomieszczeń na Święta nie pomalować, 
czy jakiejś tapety w przedpokoju nie położyć? Przecież przyjdą 
goście i niech widzą, że dobrze się nam powodzi.

Drugi punkt – na początku listopada zaczynamy 
regularnie bywać na zakupach. Mąka, cukier, ananasy… Wpierw 
pędzimy do banku po gotówkę. Skądś przecież trzeba na to wziąć. 
A kredyt – najlepsza inwestycja na święta. Potem należy 
wszystkie wielkie sklepy kilkakrotnie odwiedzić i każdorazowo 
dziesięć toreb napełnionych świątecznymi tobołami do domu 
przytaszczyć. Podarki muszą być okazałe, za ogromne pieniądze.

Po trzecie – wyrafinowane potrawy. Zgodnie z tradycją 
na wigilijnym stole powinno się pojawić dwanaście dań. Tu nie 
może być żadnych wyjątków. Kawa, herbata, cukier i chleb to nie 
żadne dania! Lepiej zabrać się za wymyślne i egzotyczne 
jedzenie: sandacz z rusztu z truflami w sosie kaparowym, śledzie 
po hawajsku z rydzami i cztery rodzaje ciast. Oprócz tego warto 
nie zapomnieć o tym, aby w trakcie pracy w kuchni koniecznie 
burczeć na męża i dzieci: „I znowu wszystko muszę sama! Ty do 
niczego się nie nadajesz! Zaraz rzucę te gary i sama będę ubierać 
choinkę!”.

W końcu – siąść totalnie zmęczoną przy wigilijnym 
stole (najlepiej w fartuchu). Warto mieć przy tym kwaśną minę, 
sińce pod oczami i zmierzwione włosy. Życzenia wyszeptać pod 
nosem (dalej z kwaśną miną), kolędy nucić pod nosem, naczynia 
szybko sprzątnąć ze stołu i natychmiast się położyć. I po strachu.

Opracowano na podstawie tekstu Anny Gliszczyńskiej 
(zamieszczonego w „Pomeranii” 2012, nr 12, s. 66).

12 (282) grudzień 2013
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Święta Bożego Narodzenia teraz i przed laty

Ludzie różnie obchodzą święta Bożego Narodzenia. Kiedyś to święta miały nawet inny zapach – bardziej 
Większość z nich ma swoje tradycje, które troskliwie pielęgnuje. intensywny. Dom wypełniał się zapachem choinki, świeżo zmielonej 
W mojej rodzinie mamy określone tradycje i ich przestrzegamy. kawy i pomarańczy… 

Pierwszy dzień, bardzo uroczysty, choć jeszcze nie świąteczny, Przygotowania do świąt rozpoczynały się w adwencie. Było to 
krzątamy się przy organizowaniu wieczerzy wigilijnej. Bardzo na ten wielkie sprzątanie, porządkowanie z wymienianiem słomy w siennikach 
moment czekam, chodzę na roraty i odliczam dni oczekiwania. Z całą włącznie. Oprócz tego piekłyśmy z mamą i siostrami świąteczne 
rodziną stroimy drzewko bożonarodzeniowe, szybko się przy tym ciasteczka – pierniki i orzechy z marchwi. Te wypieki należało 
uwijamy, bo trzeba przecież wypatrywać pierwszej gwiazdy. Gdy ona przygotować wcześniej, aby do świąt skruszały. Przygotowania 
błyśnie, już przygotowania muszą być zakończone. obejmowały także sferę duchową – był to udział w roratach. Dla nas 

Wigilia jest najpiękniejszym dniem ze wszystkich, cały dzień dzieci było duże wyzwanie, bo do kościoła szliśmy pieszo około pięciu 
ciężko się pracuje, ale wieczoru nie oddałbym za nic na świecie. Wtedy kilometrów bez względu na warunki pogodowe.
dzieją się wszystkie najcudowniejsze rzeczy związane z tymi świętami: Moja rodzina miała krewnych w Anglii i od czasu do czasu 
wieczerza, opłatek, kolędy, choinka, smaczne potrawy, których nie ma otrzymywaliśmy od nich paczki. Znajdowały się w nich ubrania
przez cały rok. Ważne są życzenia od bliskich, konieczność pogodzenia i zabawki. Ja otrzymałam np. lalkę-Murzynkę z warkoczami, która 
się ze wszystkimi, no i prezenty. Choć nie stać nas na wielkie prezenty, to zamykała i otwierała oczy, albo długopis z ośmioma różnokolorowymi 
i tak na nie czekamy z niecierpliwością. Odpakowujemy dary, cieszymy wkładami. Wtedy, na przełomie lat 50. i 60. to było coś niesamowitego. 
się nimi, a potem wspólnie spędzamy czas. W paczkach tych znajdowały się także orzechy i słodycze będące dla nas 

Następny dzień jest przeznaczony dla dziadków, odwiedzamy dzieci prawdziwymi rarytasami. Wszystkie te słodkości nasza mama 
ich całą rodziną. Dorośli rozmawiają przy stole, a my, dzieci, bawimy się przechowywała z myślą o świętach. 
na dworze. Lepimy bałwany i urządzamy konkurs, kto zrobi Na kolację wigilijną w moim rodzinnym domu obowiązkowo 
ładniejszego. Czas szybko mija, więc trzeba wracać do domu. I choć była zupa grzybowa. Oprócz tego przyrządzaliśmy śledzie w occie, rybę 
zwykle nie chcemy opuszczać gościny, to w święta chętnie wracamy, bo pieczoną czy sałatkę jarzynową. Po kolacji była drożdżówka i makowiec 
czeka choinka, prezenty, dobre jedzenie i jest w domu tak jak na gościnie. oraz pieczone w adwencie ciastka. 

W drugi dzień świąt do nas przyjeżdżają goście, są z nimi nasi Ale zanim podzieliliśmy się opłatkiem i zjedliśmy rodzinną 
kuzyni i kuzynki, siostra z mężem. Znowu świetnie się bawimy, kolację, to najpierw zadbaliśmy o nasze zwierzęta. Tego wieczoru one 
najczęściej na powietrzu, rzucamy śnieżkami, lepimy bałwany, bawimy dostawały także swoją „gwiazdkę”, czyli lepszą kolację z odrobiną 
się w chowanego. opłatka.  

Bardzo lubię te święta, bo rodzice mają wtedy dla nas dużo Choinka była oczywiście żywa. Dekorowaliśmy ją z rodzeń-
czasu i możemy się sobą cieszyć. stwem cukierkami, ciastkami, a także własnoręcznie wykonanymi 

Bartek łańcuchami z papieru. Bożonarodzeniowe drzewko rozświetlały praw-
dziwe, woskowe świeczki. 

Pod choinką zawsze znajdowaliśmy przygotowane przez 
Dobrze by było, gdyby każdy człowiek na świecie mógł mile mamę prezenty dla mnie, moich sióstr i brata. Były skromne, ale każdy

wspominać Święta Bożego Narodzenia, wiem jednak, że nie wszyscy tak z nas cieszył się tym, co otrzymał. Były to drewniane zabawki lub 
mają. Ja mam, i bardzo się z tego cieszę. ubrania, niekiedy wydziergane na drutach skarpety, szaliki lub czapki.

Co roku razem z siostrą nie możemy się doczekać 24 grudnia, My także przygotowywaliśmy niespodziankę dla naszej 
a kiedy już nadchodzi, bardzo nas to raduje. Od rana pomagamy mamie mamy. Siostra, która potrafiła szyć na maszynie obszyła kawałek 
przygotować różne potrawy, potem szybko pomagamy sprzątać. materiału, który służył jako ręcznik kuchenny. Innym razem uszyła 
Wszystko musi być gotowe do czasu, gdy na niebie pojawi się pierwsza fartuch. 
gwiazda, wtedy siadamy do stołu i zaczynamy śpiewać kolędy, dzielimy Po kolacji śpiewaliśmy kolędy. Na pasterkę szliśmy pieszo – 
się opłatkiem i składamy sobie życzenia. Nikt nie może w tym dniu zdarzało się, że nawet w zamieci, ale wtedy to nikomu nie przeszkadzało.    
wypominać złych chwil, staramy się o nich zapomnieć. Pierwszy i drugi dzień świąt zazwyczaj spędzaliśmy w domu 

Po wieczerzy miły moment, przychodzi Gwiazdor z pre- przyjmując gości lub idąc w odwiedziny do rodziny. W tych dniach 
zentami, którego trochę się jednak boimy, ale za nic w świecie nie panował niezwykły, świąteczny nastrój, którego dziś bardzo mi brakuje. 
odejdziemy, bo każdy chce jak najszybciej obejrzeć swoje podarunki. Za 

Mariato można się skryć przed pozostałymi przebierańcami, bo prezentów nie 
rozdają, a robią tyle hałasu, że strach przed nimi jest ogromny.

Starsi członkowie naszej rodziny idą w nocy na pasterkę, 
W okresie mojego dzieciństwa czas świąteczny zaczynał sięmłodsi zostają w domu. Kiedy wracamy, to zwykle oni już śpią, a my też 

w dniu 3 grudnia. Był to dzień, w którym przyjeżdżała do nas ciocia dłużej nie czekamy, bo przecież trzeba rano się obudzić i dalej świętować.
Jadzia – kuzynka dziadka. Jeżeli był śnieg to dziadek albo wujek Rano dzieci przygotowują śniadanie, raz jest inaczej niż przez 
wyjeżdżali po nią na dworzec saniami zaprzężonymi w konie. Jadzia była cały rok. Rodzice mogą wreszcie trochę odpocząć. Potem obowiązkowo 
szanowanym i oczekiwanym gościem. Babcia na siedzenie sań lub msza w kościele, gdzie jest całkiem inaczej niż zwykle. Choinki, lampki, 
powozu kładła czysty koc i derkę aby okryć jej nogi przed mrozem. bombki, no i żłóbek, to wszystko też nas bardzo cieszy.
Ciocia Jadzia przez wiele lat co roku przyjeżdżała do Sierakowic na W domu po południu jest dość miła atmosfera, wszystko 
odpust św. Barbary i zostawała w naszej rodzinie do świąt Bożego robimy wolno, bez pośpiechu. Potem wybieramy się w odwiedziny do 
Narodzenia. Była osobą samotną i miała swój rytuał odwiedzania brata, skąd wracamy zwykle późnym wieczorem. Każdy jeszcze coś tam 
krewnych. porobi swojego, co mu najbardziej odpowiada, i kładziemy się spać.

Gdy ta uśmiechnięta i pogodna kobieta ściskała i całowała nas W drugi dzień świąt prawie zawsze świeci złote, jasne słońce, 
na powitanie, wujek wnosił z sań koszyki pełne różnych produktów. które topi biały śnieg, święta stają się wtedy mniej świąteczne, no i mamy 
Ciocia, jak hojny gwiazdor, wystawiała słoiki z grzybkami świadomość, że za chwilę się skończą i znowu trzeba będzie na nie 
marynowanymi, solonymi, groszkiem konserwowym, kiszone buraczki czekać cały długi rok. Ale nie martwimy się, bo mama gra z nami w gry 
na barszcz, zakwas do żuru, butelki z sokiem malinowym, jeżynowym, planszowe, razem jedziemy do rodziny. Odwiedzamy też naszych 
miód pitny, nalewki ziołowe na różne schorzenia, ciastka i cukierki zmarłych na cmentarzu, zapalamy im znicze, poprawiamy stroiki 
własnej roboty. Stół był pełen smakołyków, których w adwencie się nie świąteczne w wazonach.
jadło i nie próbowało. Zostawały na święta. Co by się nie działo, święta są zawsze udane i szkoda, że tak 

Wieczorem, w przeddzień odpustu szliśmy do kościoła i do szybko mijają.
spowiedzi. Następnego dnia uczestniczyliśmy w sumie odpustowej. Cała Ola
rodzina bardzo uroczyście przygotowywała się i obchodziła dzień 

c.d.
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odpustu. Babcia zawsze podkreślała, że odpust jest wtedy ważny, gdy W moim dzieciństwie Wigilia Bożego Narodzenia nie była 
nikt na nikogo się nie gniewa i nie żywi urazy. Uczyła nas, wnuki, obchodzona tak uroczyście jak dzisiaj. Pochodzę z gospodarstwa rolnego 
przepraszać i także prosiła o przebaczenie. Świąteczny charakter dnia i był to dzień, w którym pracowało się więcej niż w inne dni. Należało 
podkreślał obiad, rosół z kury z ziemniakami i wyjątkowo w tym dniu przygotować się do świąt. Co to oznaczało? Dla krów należało naciąć 
można było się poczęstować kruchym ciastkiem, które ciocia brukwi na dwa dni, naciąć sieczki dla koni, pościelić chowie świeżej 
przywiozła. ściółki, przygotować drewek do pieca i wykonać wiele innych czynności. 

Ciocia Jadzia była tytanem pracowitości. Już następnego dnia Pracy był ogrom. Mama piekła chleb i ciasto drożdżowe, dlatego 
z gałązek świerkowych uwijała wieniec adwentowy ze świeczkami. należało rozpalić piec i pilnować wypieków. Chleb piekło się co dwa 
Potem zabierała się za pieczenie pierników na święta. Pomagała babci tygodnie w piecu, w którym mieściło się 8 bochenków. Jako dzieci 
skubać gęsi. Przy pracy zawsze śpiewała pieśni adwentowe i nie tylko mieliśmy także swoje obowiązki, z których musieliśmy się wywiązać.
adwentowe. Tata w południe przynosił choinkę z lasu i osadzał ją w stojaku. 

Ciocia przywoziła ze sobą kartki świąteczne z roku Na choince z mojego dzieciństwa nie było świeczek ani lampek. 
poprzedniego. Czytała uważnie każde słowo na nich napisane, oglądała Ozdabiało się ją upieczonymi ciastkami, orzechami z marchwi, 
je i opowiadała mi od kogo jest ta kartka, jak bliska jest ta osoba i rodzina, cukierkami, ozdobami wykonanymi samemu ze słomy. Te zjadalne 
co ich spotkało dobrego lub smutnego. Gdy tak opowiadała – ozdoby choinkowe, ukradkiem przed mamą, zrywaliśmy z choinki
wymieniając kogoś, kto już zmarł – mówiła „wieczny odpoczynek…”, i zjadaliśmy. Po kilku dniach choinka była ogołocona.
a gdy ktoś pisał, że urodziło się dziecko – mówiła „chwała Ojcu…”. Dni zimowe są bardzo krótkie, a gdy nie ma światła, mrok
Każdy szczegół musiała obmodlić i chowała w sercu problemy i sprawy w mieszkaniu zapadał bardzo szybko. Gdy zwierzęta były oporządzone
całej licznej rodziny. Gdy te kartki przejrzała i jakby rozstała się z nimi, i wszystkie prace w obejściu wykonane, zbieraliśmy się w domu. 
czystą kartką papieru z zeszytu zaklejała tył kartki aby wykorzystać ją Najpierw klękaliśmy do różańca, który cała rodzina odmawiała 
ponownie. Przepięknym charakterem pisma kaligrafowała drobnymi wspólnie. Potem była bardzo skromna wieczerza – zupa brzadowa
literkami, prawie maczkiem (ale bardzo czytelnie) kolejne życzenia z zacierką. Nic innego nie było. Czasami jakieś jabłko i orzechy
i zawsze dopisywała kilka zdań od serca, które kończyła sakramentalnym z marchwi. Następnie mogliśmy obejrzeć prezenty, które w jakiś 
zwrotem: „czuję się dobrze czego i wam życzę”. tajemniczy sposób znalazły się pod choinką. Wierzyliśmy, że gdy 

Wpatrywałam się w ciocię Jadzię jak urzeczona. Tak barwnie byliśmy zajęci innymi sprawami, gwiazdor je tam zostawiał. Prezentem 
opowiadała o rodzinie, że nawet gdy nie znałam tych osób, to stawały się były rękawiczki wełniane z owczej wełny, skarpety, swetry, kamizelki, 
one dla mnie realne, żywe i barwne; stawały się bliskie. Uczyłam się czapki, szale – wszystko z wełny, a także drewniaki (korki), które 
rodowego drzewa genealogicznego. Wszystko mnie w niej zachwycało – doskonale potrafił robić tata. Hodowane na gospodarstwie owce były 
głównie jej mądrość, dobroć, wrażliwość, przewidywalność, praco- strzyżone, mama tą wełnę przędła i dyskretnie, wieczorami w świetle 
witość i wiele, wiele talentów manualnych. Gdy uwinęła się z cero- lampy naftowej, robiła na drutach jakże potrzebne dla nas na mroźną 
waniem skarpet i wytartych rękawów w swetrach, łataniem spodni, zimę ubrania.
w czym znacznie ułatwiała życie babci, zabierała się za to, co budziło mój Kolejnym elementem tego wieczoru było śpiewanie kolęd. 
największy zachwyt – robienie ozdób na choinkę. Z nici, wełny, waty, Mama miała piękny głos, więc intonowała każdą kolędę, a znała na 
słomy i papieru wyczarowywała aniołki, bałwanki, mikołajki, ptaszki, pamięć wszystkie zwrotki. Obowiązkowo przychodzili do nas kolędnicy 
kule i łańcuchy. Kazała mi cały rok zbierać różne rzeczy i drobiazgi, które – mężczyźni przebrani w stroje ze słomy. Wśród nich był diabeł, 
zawsze w jakiś sposób wykorzystała. Więc gromadziłam każdy papierek kominiarz i inne postacie, które budziły strach. Kominiarz miał ręce od 
od cukierka czy złotko od czekolady, każdy kawałek kolorowej nici czy sadzy i kogo pogłaskał, ten był usmolony sadzą. Pamiętam, jak mama 
wstążki, butelkę od leku, szyszki ze świerków i modrzewia, ciekawe błagała kominiarza, „nie brudź ich, bo nie mam ciepłej wody do umycia, 
kształtem gałązki, pestki jabłek i dyni. Patrzyłam, jak ciocia Jadzia jak ja ich umyję?” Kolędnicy byli nieubłagani – mieli bicze ze słomy, 
zamienia je w piękne ozdoby. Byłam dumna z siebie i zaszczycona, że uderzali nimi domowników, kazali klękać, odmówić jakąś modlitwę, coś 
mogę uczestniczyć w tworzeniu tego wszystkiego. zaśpiewać. Byli jednak nieodłącznym elementem Wigilii.

Ciocia wyjeżdżała od nas dwa dni przed Wigilią. Wracała do Obowiązkowo należało iść na pasterkę. Szliśmy piechotą kilka 
siebie. Nie zasiadała z nami do wigilijnego stołu. Na pożegnanie kilometrów do kościoła do Mściszewic. Nieważne czy był mróz, 
obdarowywała nas prezentami. Babcia, mama i ja dostawałyśmy po śnieżyca, ślizgawica – kto żyw udawał się na pasterkę. Szło się gęsiego, 
chusteczce do nosa, które sama obszydełkowała. Profanacją byłoby jeden za drugim. Pierwsza osoba robiła w śniegu szpór, rozgarniała ten 
używanie ich do wycierania nosa. Były to wyjątkowe chusteczki – śnieg, a potem reszta, w nowych korkach od gwiazdora, brodząc w śnie-
z delikatnego batystu, z własnoręcznie robioną koronką z jedwabnych gu czasami po pas, szła za nim. Czasami, gdy śnieg był zmarznięty szło 
nici. Były one kunsztem artystycznym i służyły raczej do ozdoby niż do się wygodniej, bo po wierzchu.
użytku. Do dziś przechowuję taką chusteczkę. Dziadek jako zagorzały Wracaliśmy z pasterki zziębnięci do szpiku kości, a w domu 
tabacznik dostawał także chustkę do nosa ale dużych rozmiarów. wcale nie był cieplej. Ogień w piecu w kuchni zgasł, a my wska-

Ciocia Jadzia nie żyje już prawie trzydzieści lat. Wiem, że są na kiwaliśmy do łóżka w nieogrzewanym pokoju. W jednym łóżku spało 
niebie gwiazdy, których blask dociera do ziemi, nawet wtedy gdy już nas trzech braci, więc dosyć szybko udawało się nam rozgrzać.
dawno zgasły. Gdy spoglądam w adwentowe niebo, myślę o tej cioci, W naszej rodzinie w pierwsze święto nie chodziło się w goś-
która choć dawno odeszła od nas, to na zawsze pozostawiła tak wiele cinę, ani nikt nie przychodził do nas. Dopiero w drugie święto szliśmy do 
dobra, blasku i ciepła. Dzięki niej adwent był radosnym oczekiwaniem na sąsiadów i rodziny. Wszyscy mieszkali w pobliżu, więc nie trzeba było 
najpiękniejsze Święta Bożego Narodzenia. jechać – szło się piechotą. Czasami do domu przychodzili ludzie 

Może to każdy z nas powinien być taką gwiazdą betlejemską, bezdomni lub żebracy. Zawsze było coś do poczęstowania. Pamiętam, że 
na widok której promienieją ludzkie twarze, topnieją lodowate serca byli uradowani, gdy dostali chleb. Domostw nie zamykało się na klucze. 
i rodzi się nadzieja? Nawet gdy wychodziliśmy, nie zakluczaliśmy drzwi frontowych. Nikt 

Maria (lat 60) nas nie obrabował i nie wyrządził innej krzywdy. Pamiętam, że w moim 
dzieciństwie było biednie, ale ludzie byli bardziej spontaniczni, szczerzy, 
otwarci i życzliwi. Umieliśmy się cieszyć sobą. Tego brakuje mi dzisiaj, 

Aby mówić o świętach Bożego Narodzenia mojego w tych czasach bogatszych i lepszych. Dzisiaj w mieszkaniach jest 
dzieciństwa trzeba cofnąć się pamięcią 80 lat wstecz. Urodziłem się ciepło, żyje się wygodniej i ekskluzywniej, jedzenia jest pod dostatkiem, 
przed II wojną światową i świat był zupełnie inny niż obecnie. Na ale ludzie są bardziej samotni.
przykład zimy były o wiele mroźniejsze, padało więcej śniegu, nie było Klemens (lat 80)
elektryczności, a ludzie na gospodarstwach musieli być prawie 
samowystarczalni, tzn. sami wytwarzali odzienie, drewniaki, które były 
powszechnym obuwiem, sami produkowali żywność. Dzisiaj można 
powiedzieć, że ówczesna rzeczywistość była niezwykle trudna, ale 
myśmy tego tak nie odczuwali – miałem szczęśliwe dzieciństwo i mile je 
wspominam.

12 (282) grudzień 2013
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Kaszuby w obiektywie gimnazjalistów
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ucznia „Horyzont”, 

działającego przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Siera-
kowicach, od początku roku szkolnego realizowali dwa regionalne 
projekty edukacyjne w ramach obszaru „Kultura i sztuka regionalna”. 
Pierwszy z nich „Kaszuby – dom naszych ojców” - to zadanie współfi-
nansowane przez Gminę Sierakowice i adresowane bezpośrednio do 
młodzieży z naszej gminy. Drugi projekt pt. „Śladami naszych ojców” 
współfinansowany był przez Powiat Kartuski, a kierowany do mło-
dzieży z całego powiatu. 

5 grudnia 2013 roku w siedzibie organizatora TPU „Hory-
zont” odbyła się gala finałowa podsumowująca działania przepro-
wadzone w ramach obu projektów. W uroczystości udział wzięli 
uczestnicy projektów – młodzież z gimnazjów w: Pomieczynie, 
Somoninie, Stężycy, Kamienicy Szlacheckiej, Kamienicy Królewskiej
i w Sierakowicach  wraz z opiekunami oraz goście – przedstawiciele 

W tajnym głosowaniu brała udział cała społeczność szkolna: uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy szkoły, a także rodzice i opiekunowie podczas 
spotkania z rodzicami. 

Laureaci konkursu fotograficznego otrzymali nagrody
i dyplomy wręczone przez prezesa TPU „Horyzont” Iwonę Andra-
szewicz oraz przedstawiciela Gminy Sierakowice  Zbigniewa 
Fularczyka.

Wyniki konkursu fotograficznego zrealizowanego w ramach 
projektu „Kaszuby – dom naszych ojców” są następujące:
I miejsce – gr. nr 3: Dagmara Damps, Marta Reclaf, Karolina Malek
II miejsce – gr. nr 2: Paulina Bulczak, Agnieszka Cyman, Emilia Tryba
III miejsce – gr. nr 5: Paulina Dera, Łucja Tryba, Julia Rompa

Kolejny projekt regionalny „Śladami naszych ojców” został 
objęty honorowym patronatem Starosty Kartuskiego, pani Janiny 
Kwiecień. Adresowany był do młodzieży z gimnazjów Powiatu 
Kartuskiego. Na nasze zaproszenie odpowiedziało sześć szkół. Zadanie 

Powiatu Kartuskiego i Gminy Sierakowice, dyrekcja gimnazjum konkursowe, do którego przystąpiło dziewięć trzyosobowych zespołów, 
w Sierakowicach, członkowie i miłośnicy TPU „Horyzont”. Zaszczycili miało charakter badawczy i odkrywczy. 
nas swoją obecnością: pan Wojciech Okroj – Dyrektor Wydziału 
Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, pan Zbigniew 
Fularczyk – Zastępca Wójta Gminy Sierakowice, pani Danuta Pioch – 
Dyrektor SP w Mojuszu, specjalista w dziedzinie kultury regionu, pani 
Irena Kulwikowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siera-
kowicach oraz pan Mirosław Lejk – Prezes o. Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Sierakowicach.

Głównym celem działań podjętych w ramach projektu 
„Kaszuby – dom naszych ojców” było rozpowszechnienie wśród 
młodzieży Gminy Sierakowice, a także wśród lokalnej społeczności 
wiedzy i świadomości na temat dorobku i bogactwa kultury materialnej 
Kaszubów na podstawie zbiorów muzealnych Muzeum – Parku 
Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach 
Kiszewskich poprzez realizację konkursu etnograficznego.

Młodzież z gimnazjum w Sierakowicach uczestniczyła
w praktycznych warsztatach muzealnych we Wdzydzach Kiszewskich, 
gdzie z zaangażowaniem oglądała zgromadzone tam chaty kaszubskie, 
zwracając uwagę na pochodzenie, metody budownictwa, przezna-
czenie, rozkład pomieszczeń, wyposażenie, działanie urządzeń – 
dawnych sprzętów gospodarstwa domowego. Historię obiektów i ich 
byłych mieszkańców z pasją przedstawiła pani przewodnik – etnograf  

Uczestnicy musieli zorientować się, gdzie w powiecie Iwona Klinger. Przede wszystkim jednak uczestnicy projektu wybrali 
znajdują się domy/chaty/budynki charakterystyczne dla stylu się do Wdzydz Kiszewskich wyposażeni w aparaty fotograficzne. Ich 
kaszubskiego, sfotografować je za zgodą właścicieli, a najciekawszym zadaniem było sfotografowanie (w grupach trzyosobowych) w ciekawy 
elementem było poznanie historii budynków, czasem i ludzi w nich sposób wybranego drogą losową obiektu i zgromadzenie na jego temat 
zamieszkujących. O tym, jak grupy zagłębiły się w treść zadania, informacji, które następnie wykorzystane zostały do opisu 
świadczą opisy dołączone do zdjęć, a także komentarze jurorów przygotowanej w kolejnym etapie działań wystawy fotograficznej. 
doceniających na przykład  uwieczniony w kadrze element kontynuacji Gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach poświęconych 
pokoleń, czyli sfotografowanie grupy wraz ze starszym właścicielem. obróbce cyfrowej i edycji zdjęć. Efektem ich pracy była ekspozycja 
Uczestnicy projektu mogli wykonać dziesięć ujęć tego samego obiektu konkursowych fotografii chat kaszubskich. Zdjęcia zostały oznaczone 
lub różnych, w dowolnej technice i scenerii. Stąd otrzymaliśmy zdjęcia numerami sześciu grup, aby zachować bezstronność osób głosujących. 
zrobione w słoneczne popołudnie, pochmurny dzień czy o zmierzchu, 

c.d.
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co znacznie zwiększało skalę trudności. Niektórzy urozmaicali 
fotografie ciekawą scenerią, występując w strojach kaszubskich,
a inni skupiali się na detalach, eksponowali szczegóły. Pomysłowość 
uczestników projektu i ich zaangażowanie sprawiły, że zdjęcia te 
mają wartość nie tylko poznawczą, ale i artystyczną, a czasami nawet 
emocjonalną. 

Efektem działań podjętych w ramach projektu „Śladami 
naszych ojców” było niewątpliwie wzbogacenie wiedzy na temat 
dorobku materialnego Kaszubów i zatrzymanie w kadrze 
nieuchronnie mijających czasów. Dużą satysfakcję dała uczestnikom 
projektu świadomość, że z wypracowanych przez nich materiałów 
będą korzystały osoby chcące poznać kulturę kaszubską od 
„codziennej, użytkowej” strony.

Z nadesłanych fotografii została stworzona galeria 
wyeksponowana w gimnazjum w Sierakowicach. Wszystkie zdjęcia 
dostępne są na stronie internetowej , 
która cieszy się popularnością, gdyż odwiedziło ją niemal osiem 
tysięcy internautów.  

Komplet prac konkursowych wraz z opisami otrzymali 
jurorzy, którzy niezależnie oceniali prace według kryteriów 
zawartych w interaktywnym formularzu. W skład komisji 
konkursowej weszli eksperci z zakresu kultury i sztuki regionalnej, 
wspomniani już goście: Danuta Pioch, Irena Kulwikowska, Wojciech 
Okroj,  Zbigniew Fularczyk, Mirosław Lejk. Podczas gali finałowej 
przedstawiono wyniki konkursu fotograficznego i wręczono 
atrakcyjne nagrody (tablety, odtwarzacze mp4, mp3, pendrivy
i albumy), dyplomy i podziękowania dla opiekunów młodzieży oraz 
komisji.

Poszczególne lokaty zajęli:
I miejsce – grupa nr 6 z Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II
w Somoninie (skład: Magdalena Leszkowska, Katarzyna 
Leszkowska, Aleksandra Ryngwelska, opiekun merytoryczny - 
Maria Klinkosz)
II miejsce – grupa nr 8 z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego
w Sierakowicach (skład: Emanuela Paracka, Wiktoria Gilmajster, 
Radosław Czaja, opiekun merytoryczny – Anna Andryskowska)
III miejsce – grupa nr 5 z Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Kamienicy Szlacheckiej (skład: Jagoda Mejer, Adam Kulaszewicz, 
Robert Niklas, opiekun merytoryczny – Barbara Czaja)
Wyróżnienie – grupa nr 1 z Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej 
(skład: Wioleta Czaja, Aleksandra Woźniak, Rozalia Wenta, opiekun 
merytoryczny – Eliza Piotrowska).

W kategorii Nagroda Publiczności, przyznawanej w głoso-
waniu internetowym, zwycięzcami zostali członkowie grupy nr 9
z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach (skład: 
Honorata Cieplińska, Julia Gruchała, Klaudia Kropidłowska). Grupa 
otrzymała 1101 głosów na 4172 głosy oddane przez internautów.

Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powia-
towego w Kartuzach - Wojciech Okroj oraz prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego oddziału w Sierakowicach -  Mirosław 
Lejk postanowili niezależnie nagrodzić najciekawszą pod względem 
artystycznym fotografię – zdjęcie numer 5 grupy 5. z Zespołu 
Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej. Kilka 
fotografii konkursowych w 2014 roku zostanie wykorzystanych
w jednej z planowanych publikacji promocyjnych Powiatu 
Kartuskiego.

Jako organizatorzy otrzymaliśmy od internautów wiele 
gratulacji za pomysł i realizację projektu. Mamy nadzieję, że uda nam 
się zorganizować wystawy w regionalnych ośrodkach kultury, aby 
udostępnić lokalnej społeczności wypracowane przez młode 
pokolenie Kaszubów wartościowe materiały – „ślady naszych 
ojców”.

Składam podziękowanie uczestnikom projektu, opie-
kunom młodzieży, jurorom konkursu, przedstawicielom władz 
Powiatu Kartuskiego i Gminy Sierakowice, dyrekcji gimnazjum
w Sierakowicach i członkom zarządu TPU „Horyzont”. Szczególnie 
dziękuję współrealizatorom projektów, w tym pani Małgorzacie 
Kostuch i panu Adrianowi Klawikowskiemu za trud i wkład pracy, 
poświęcony czas i zaangażowanie.

Karina Jaroszewska - koordynator projektów

www.sladaminaszychojcow.pl

Julia Walkusz laureatką konkursu NBP
Julia Walkusz z klasy III d Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w 

Sierakowicach została laureatką I miejsca XII edycji organizowanego co 
roku przez Narodowy Bank Polski konkursu na pracę pisemną. 

Celem konkursu NBP, któremu od trzech lat patronuje Minister 
Edukacji Narodowej, jest wzbudzanie i pogłębianie zainteresowania 
ekonomią wśród młodzieży, kształcenie umiejętności praktycznego 
wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie grona 
pedagogicznego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do kształtowania 
wśród uczniów praktycznych umiejętności funkcjonowania w warunkach 
gospodarki rynkowej.

Laureatom gratulowali Joanna Kluzik-Rostkowska, minister 
edukacji narodowej oraz Marek Belka, prezes Narodowego Banku 
Polskiego. – Stworzyliśmy formułę edukacyjną, która ma na celu 
wyszukiwanie i nagradzanie osób wyróżniających się w dziedzinie 
ekonomii, począwszy od gimnazjalistów do studentów i absolwentów 
szkół wyższych – przypomniał Marek Belka. Prezes NBP zaapelował także 
do zwycięzców, aby nie tracili zainteresowania edukacją, a przeciwnie, 
przygotowali się do konieczności ciągłego kształcenia.

Na konkurs wpłynęło 305 prac z terenu całego kraju; przyznano 
3 wyróżnienia oraz 3 miejsca w kategorii gimnazjum i szkoły ponad-
gimnazjalne. Julia napisała pracę pt. „Życiowa ekonomia”, w której 
zwracała uwagę na konieczność „życiowego” spojrzenia na zagadnienia 
ekonomiczne, zaproponowała wiele ciekawych pomysłów, w jaki sposób 
można by uczyć ekonomii w gimnazjum, z czego część można
z powodzeniem zastosować na lekcjach WOS w klasach trzecich.

Drugiego grudnia w siedzibie Narodowego Banku Polskiego
w Warszawie Julia otrzymała z rąk jego prezesa, prof. Marka Belki, dyplom 
laureata I miejsca oraz czek na wysoką nagrodę pieniężną. Przedstawiciele 
kilku ekonomicznych szkół wyższych pytali Julię o plany edukacyjne na 
przyszłość i proponowali zapoznanie się z ofertą reprezentowanych przez 
nich uczelni. Gratulujemy i życzymy Julii powodzenia!

Tekst i foto: Gimnazjum Sierakowice
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Śladami Dedala – edycja druga
Lotniczy projekt edukacyjny w sierakowickim gimnazjum

Od 1 kwietnia do 31 grudnia Towarzystwo Przyjaciół Ucznia 
„HORYZONT”, działające przy Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego
w Sierakowicach, realizowało projekt edukacyjny pt. „Śladami Dedala – 
edycja druga”, który był współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inicjatywa była skierowana do młodzieży gimnazjalnej i miała 
na celu ukazanie atrakcyjnych i alternatywnych form zdobywania wiedzy 
oraz możliwości świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.
W projekcie wzięło udział 20 uczestników (12 dziewcząt i 8 chłopców), 
którzy mieli okazję poznać różne rodzaje zawodów występujących
w lotnictwie, możliwości rozwoju kariery zawodowej, a także ludzi, 
którzy osiągnęli w tej branży sukces.

Główny cel projektu został osiągnięty – każdy z uczestników 
projektu ma dzisiaj większą wiedzę na temat możliwości rozwoju
i technik zdobywania wiedzy. Nie chodzi przecież o to, żeby każdy został 
pilotem, ale żeby bardziej świadomie wybierał dalszą ścieżkę 
edukacyjną, żeby jego praca w przyszłości dała mu dużo satysfakcji

Uczestnicy mieli szereg zajęć z instruktorami partnera 
projektu, jakim był Aeroklub Słupski. Były to zajęcia teoretyczne
i praktyczne, w tym loty zapoznawcze na samolocie szkoleniowym 
Cessna C150. W dalszej kolejności uczestnicy odwiedzili dwa
z największych lotnisk w kraju – Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy 
i Kraków-Balice im. Jana Pawła II, gdzie mieli okazję poznać jego pracę
i funkcjonowanie; odwiedzili też jednostkę wojskową Marynarki 
Wojennej w Siemirowicach i inne miejsca związane z lotnictwem. Na 
zajęciach z młodzieżą gościli eksperci z różnych szkół i instytucji 
lotniczych, m. in. z PWSZ w Chełmie, z 9 Lotniczego Technikum
w Warszawie, z PWSO z Dęblina i innych. Sporą część zajęć stanowiły 
przygotowania teoretyczne do zajęć na symulatorze lotu – podstawy 
fizyki,  mechaniki lotu i inne. Ćwiczenia symulatorowe pozwalały 

i zapewniła atrakcyjne zarobki. Zapraszamy wszystkich zaintere-szybko sprawdzić, na ile wiedza teoretyczne była dobrze przyswojona, 
sowanych Czytelników do odwiedzenia strony internetowej bo braki w wyszkoleniu bardzo szybko wychodziły na jaw. Tutaj 

, na której można znaleźć relacje wrazpraktycznie szkolna metoda oceniania nie była potrzebna, bo każdy
ze zdjęciami ze wszystkich działań realizowanych w ramach projektu. z uczestników zauważał swoje błędy sam.

www.gimnazjalnysymulator.pl
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„Rozsądek, zdrowie, bezpieczeństwo”

„Rozsądek, zdrowie, bezpieczeństwo” – pod takim 
hasłem TPU „Horyzont” realizowało w Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego w Sierakowicach zadanie publiczne współfinan-
sowane przez Urząd Gminy w Sierakowicach. Pomysł na wyżej 
wymienione przedsięwzięcie powstał po zdiagnozowaniu 
środowiska szkolnego oraz po ewaluacji programów „Moda na 
kulturę”, „Moda na kulturę – bis” i programu adaptacyjnego 
„Kroczek”. Dodatkowo prowadzone obserwacje, rozmowy
z uczniami, rodzicami (opiekunami prawnymi), wychowawcami, 
nauczycielami, pracownikami socjalnymi oraz analiza dokumen-
tów wskazała, że zadanie publiczne powinno obejmować przede 
wszystkim działania i środki stosowane w celu zapobiegania 
problemom, które zaliczamy do czynników ryzyka, są to: wagary, 
uchylanie się od realizacji obowiązku szkolnego, spóźnienia, 
kłamstwa, agresja i przemoc, palenie papierosów, spożywanie 
alkoholu, uzależnienie od komputera i jedzenia, brak umiejętności 
korzystania z portali internetowych (cyberprzemoc), używanie 
wulgaryzmów, brak kultury osobistej, niszczenie sprzętu, brak 
zainteresowania nauką i przyszłością.

W projekcie udział wzięła cała społeczność szkolna. Dla 
uczestników zorganizowano:

- Konkurs „Wyraź siebie”, dla młodzieży zaintereso-
- Koncert zespołu „Na ostatnią chwilę” był podsumowaniem wanej zaprezentowaniem swojego talentu i pasji, który pozwolił 

wyżej wymienionych działań oraz pozwolił uczestnikom na uczestnikom uwierzyć we własne możliwości, a pozostałym zwrócił 
ugruntowanie wiedzy z zakresu działań ryzykownych.uwagę na alternatywy spędzania wolnego czasu; zachęcił i zmobilizował 

Wierzymy, iż podejmowane wspólnie z młodzieżą i ich nieśmiałych do wiary we własne możliwości oraz rozbudził chęć 
rodzicami działania spowodowały wzrost świadomości dotyczącej osiągania sukcesów; 
zdrowego stylu życia, wpływu zdrowego odżywiania na zdrowie oraz - warsztaty z ratownikami medycznymi z zakresu pierwszej 
konsekwencji wynikających z zachowań ryzykownych. Dodatkowo też pomocy dla 8 grup młodzieży w wieku 14-15 lat, które miały za zadanie 
były impulsem do podjęcia aktywności fizycznej oraz wskazały sposoby uwrażliwić uczestników projektu na los człowieka pokrzywdzonego, np. 
rozładowania emocji, a także nauczyły umiejętności radzenia sobiew wypadkach drogowych i innych oraz nauczyć podstawowych zasad  
w sytuacjach zagrażających zdrowiu i przede wszystkim udzielaniu pierwszej pomocy (łącznie z przypomnieniem numerów telefonów 
pierwszej pomocy, wskazały też nowe możliwości rozwoju osobistego alarmowych);
oraz sposoby spędzania czasu wolnego.- obchody Światowego Dnia Zdrowia, warsztaty dla 24 grup 

Wart odnotowania jest fakt, iż uczestnicy projektu z wielkim młodzieży poświęcone zdrowemu stylowi życia, zasadom racjonalnego 
zaangażowaniem brali w nim udział oraz wyrazili zainteresowanie żywienia, konsekwencjom niebezpiecznych zachowań, szukania 
kolejnymi, wspólnie przygotowywanymi projektami profilaktycznymi.pomocy w przypadku problemów życiowych. Na zakończenie zajęć 

warsztatowych zorganizowane zostały biegi sztafetowe wokół budynku 
Iwona Andraszewiczgimnazjum dla uczniów;

Tomasz Ziemann
Wiesława Płotka

Młodość wolna od papierosa

„Młodość wolna od papierosa” – pod takim hasłem TPU W okresie realizacji zadania, przy wsparciu Samorządu 
„Horyzont” realizowało w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego Uczniowskiego, udało się zorganizować także happening, polegający na 
w Sierakowicach zadanie publiczne współfinansowane przez Powiat rozwieszeniu w całej szkole, na każdych drzwiach, plakatów z hasłem 
Kartuski. W projekcie udział wzięła cała społeczność szkolna. „Młodość wolna od papierosa”. Cztery wersje plakatów przedstawiały 

Z obserwacji członków naszego stowarzyszenia wynika, że symboliczną walkę z nałogiem. 
współczesna młodzież często zdaje się nie przejmować stanem swojego Końcowym zadaniem było zaproszenie młodzieży na spektakl 
zdrowia, a szczególnie nie myśli o skutkach stosowania używek. Teraz profilaktyczny pt. „Euforia”, zaprezentowany przez Grupę Teatralną 
zdrowy, młody człowiek nie myśli o konsekwencjach, jakie wynikają „Moralitet” z Krakowa. Poza samym spektaklem, przedstawiającym 
z palenia papierosów, będących obecnie swoistą „plagą” wśród sceny z życia młodych ludzi borykających się z trudnymi wyborami 
młodzieży. dotyczącymi nałogów, grupa na zakończenie prowadziła dialog

Racjonalne argumenty podawane przez rodziców i nauczycieli z młodzieżą i tłumaczyła poszczególne sceny spektaklu, jak i ogólnie 
nie zawsze przemawiają do młodego człowieka, stąd też TPU pojęte zasady dotyczące stosowania używek przez osoby niepełnoletnie.
„Horyzont” widziało szansę dotarcia do młodzieży poprzez Liczymy, że kilka takich spotkań pomogło młodzieży uzyskać 
zorganizowanie cyklu zajęć profilaktycznych. Złożyły się na nie: informacje na temat wątpliwych pozytywów (takie widzi przede 
spotkanie z policją, happening oraz udział młodzieży w spektaklu wszystkim młodzież, i nie można udawać, że tak nie jest), ale przede 
profilaktycznym. wszystkim tej ciemnej strony stosowania używek, w tym szczególnie 

Podczas spotkania z dzielnicowymi z Sierakowic, Piotrem papierosów. W tym miejscu pragniemy wyrazić nadzieję, że choć parę 
Hirszem i Jarosławem Pyszką, młodzież uzyskała informacje na temat osób uświadomiło sobie zagrożenie, jakie wynika z palenia tytoniu. 
konsekwencji palenia papierosów. Tutaj panowie policjanci wsparli się Jestesmy pewni, że nawet dla tak niewielkiej grupy warto podejmować 
prezentacją multimedialną i pokazali zdjęcia osób, u których palenie podobne działania profilaktyczne.
papierosów wywołało spustoszenie organizmu. Młodzież uzyskała Widać także, że młodzież chętnie uczestniczy w tego typu 
również informację o horrendalnej sumie pieniędzy, jaką przeciętny spotkaniach, bierze udział w warsztatach i akcjach. Dlatego nasze 
palacz wydaje rocznie na swój nałóg. działania chcemy kontynuować w przyszłym roku i rozszerzyć ich 

tematykę o problem alkoholu.

12 (282) grudzień 2013
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Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych 
„Uzależnienia wokół nas”

Kontynuując, i co roku poszerzając ofertę działań 
profilaktycznych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kartuzach zorganizowała Powiatowy Konkurs Małych Form 
Teatralnych, któremu przyświecało hasło: „Uzależnienia wokół nas”. 
Promowanie zachowań, które zapobiegają uzależnieniom, integrowanie 
środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie 
profilaktyki uzależnień poprzez kontakt ze sztuką, to główne cele 
konkursu w którym młodzież ZSP wzięła udział zajmując zaszczytne II 
miejsce. Uczniowie – Ewa Hopa, Ewa Gawin, Piotr Labuda, Paulina Lis, 
Mateusz Pawelczyk, należący do szkolnego koła teatralnego, na scenie 
Kartuskiego Centrum Kultury zaprezentowali spektakl profilaktyczny pt. 
„Dopóki masz wybór – wybierz życie”. Nasz autorski scenariusz
(w tym momencie dziękujemy pani Donacie Neumann – instruktorowi 
terapii uzależnień oraz pani pedagog Marioli Kałduńskiej za wszelkie 
cenne wskazówki) prezentował szereg problemów wynikających
z uzależnienia od alkoholu, narkotyków, papierosów i innych środków 
psychoaktywnych. W spektaklu mowa była o tym, dlaczego młodzi 
ludzie sięgają po alkohol i narkotyki, o samotności, niezrozumieniu, 
cierpieniu. O tym, że czasem wydaje się, że nie ma już innej drogi, więc 
dokonuje się niewłaściwych wyborów – wchodząc do „labiryntu” często i skalę zjawiska. Mam nadzieję, że młodzi ludzie nauczą się dokonywać 
nie potrafimy z niego wyjść. mądrych wyborów pamiętając o przesłaniu: DOPÓKI MASZ WYBÓR – 

Spektakl zaprezentowany przez młodych aktorów może być WYBIERZ ŻYCIE!
punktem wyjścia do rozmów  z uczniami na temat często trudny, ale 
konieczny i ważny. Socjalizacja od podstaw, propagowanie przekazu, że Opiekun koła teatralnego
uzależnienia dotyczą zwykłych ludzi, wskazanie alternatywy dla Marta Hodorowicz
uzależnień, to elementy konieczne, zważywszy na ogrom problemu

„Uchwyć świat na zdjęciu” – Regensburg 

W dniach od 23 do 29 listopada 2013 roku trójka uczniów We wtorek uczestniczyliśmy w szkoleniu pod tytułem „Detal
naszej szkoły z klasy III LO wraz z nauczycielami panem Dawidem i perspektywa w fotografii”. Razem z całą grupą naszych nowych 
Chmielewskim i panią Alicją Kuchta udała się w podróż do Niemiec w kolegów i koleżanek oraz z nauczycielami pojechaliśmy na zajęcia 
ramach projektu „Uchwyć świat na zdjęciu”. W spotkaniu w Bawarii praktyczne do muzeum BMW w Monachium. Muzeum jest bardzo 
brali udział uczniowie z Niemiec, Hiszpanii, Chorwacji, Finlandii nowoczesne i robi niesamowite wyrażenie swymi oryginalnymi
i Turcji. i futurystycznymi ekspozycjami. W atrakcyjny i przystępny sposób 

W pierwszym dniu pobytu w Regensburgu niemieccy można zapoznać się z historią marki BMW. 
uczniowie zabrali nas na spacer po mieście. Musieliśmy wykonać Kolejną atrakcją była wizyta na Allianz Arenie, gdzie swoje 
zadania dotyczące znajdujących się tam zabytków. Po południu wraz mecze rozgrywa drużyna Bayernu Monachium. Jest to jeden

z najnowocześniejszych stadionów piłkarskich świata. Dowiedziałyśmy 
się tam wielu ciekawych rzeczy, zwiedziliśmy klubowe muzeum, szatnie 
piłkarzy i inne zakamarki stadionu obecnie najlepszej drużyny świata. 

Środa okazała się najbardziej pracowitym dniem naszego 
wyjazdu. Odbyliśmy 5 szkoleń o tematyce fotograficznej. Uczniowie
z Niemiec pokazywali nam podstawy obsługi aparatu fotograficznego, 
uczyli pracy z oświetleniem studyjnym, pokazywali, jak pozować
i pracować z modelem, poznawaliśmy tajniki obróbki zdjęć w programie 
graficznym i uczyliśmy się wydruku zdjęć na profesjonalnym sprzęcie do 
druku. Wieczorem zasiedliśmy do kolacji w średniowiecznym stylu. 
Zgodnie z duchem epoki podawano dania dostępne w tamtym okresie,
a my jedliśmy przy blasku świec, bez użycia sztućców. Było to bardzo 
zabawne i pouczające przeżycie. Po kolacji mieliśmy możliwość 
zagrania w gry powszechne w średniowieczu.

W przedostatni dzień naszej podróży odwiedziliśmy browar, 
gdzie poznaliśmy etapy produkcji najsłynniejszego trunku regionu – 
bawarskiego piwa. Następnie odwiedziliśmy typową restaurację 
bawarską, gdzie zjedliśmy pyszny lunch. Po posiłku przyszedł czas na 
wizytę w kawiarni „Lila”. Tam odbyła się wystawa naszych 
konkursowych zdjęć, których tematem był minimalizm.

z nauczycielami i przewodnikiem zwiedzaliśmy średniowieczne miasto. Po tych kilku dniach pełnych wrażeń przyszedł czas na smutny 
Później wybraliśmy się do kręgielni. Wszyscy byliśmy bardzo powrót do domu. Wizyta w Niemczech na pewno na długo zapadnie nam 
zadowoleni, mimo iż pogoda była typowa dla tej pory roku.     w pamięć ze względu na nowo nabyte umiejętności, wspaniałe miejsca

Następny dzień spędziliśmy w niemieckiej szkole. Tam i zabytki, ale także ze względu na nowo poznanych ludzi i zawarte tam 
braliśmy udział w zajęciach integracyjnych. Każdy kraj prezentował przyjaźnie. 
swoją szkołę i swój region. Potem udaliśmy się na otwarcie szkolnego 
„Świątecznego bazaru”, gdzie można było skosztować tradycjonalnych Uczestnicy wyjazdu
wypieków, zakupić ozdoby choinkowe oraz wziąć udział w loterii 
fantowej. 
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Dwudziestego pierwszego listopada w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych  w Sierakowicach odbył się konkurs recytatorski, 
który w swych założeniach miał być posumowaniem obchodów Roku 
Juliana Tuwima w naszym regionie. Wśród celów konkursu było 
ponadto: upamiętnienie i przybliżenie twórczości Juliana Tuwima, 
upowszechnianie poezji i kultury żywego słowa wśród młodzieży, 
umożliwienie autoprezentacji uczniom utalentowanym recytatorsko.

Do rywalizacji przystąpiło 15 uczniów szkół  ponadgimna-
zjalnych powiatu kartuskiego: z Kartuz, Żukowa, Przodkowa, 
Somonina i Sierakowic oraz 9 uczniów gimnazjów z Gowidlina, 
Sierakowic, Miechucina i Sulęczyna. Konkurs odbywał się w dwu 
kategoriach: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. 

Jury, pod przewodnictwem pana Jerzego Stachurskiego, 
wyłoniło zwycięzców tej artystycznej rywalizacji. Najlepszymi 
recytatorami w swoich kategoriach okazali się:

1. Kaja Leszczyńska z Gimnazjum w Sierakowicach,
2. Przemysław Bulczak z Zespołu Szkół w Gowidlinie, Oprawę instrumentalną i wokalną konkursu zapewnili 
3. Monika Kreft z Gimnazjum w Sulęczynie; uczniowie ZSP w Sierakowicach: Paulina Lis, Mateusz Pawelczyk, 
oraz: Szymon Cybula, Wojtek Złoch i Karol Cybula. Wykonali m. in. 
1. Kamil Węzeł z ZSP w Przodkowie, przepiękny wiersz Juliana Tuwima „Wspomnienie”, znany z 
2. Karol Gruba z ZSP w Przodkowie, interpretacji wokalnej Czesława Niemena.
3. Jagoda Socha z ZSZ i O w Żukowie. Cenne nagrody rzeczowe: m.in. tablet, czytnik e-booków, 

pojemne nośniki pamięci, ciekawe książki i piękne dyplomy wręczało 
jury z pomocą dyrektor ZSZ Krystyny Formela,  wieloletniej dyrektor 
ZSP, która podzieliła się refleksją na temat znaczenia poezji w życiu 
człowieka i celowości takich poczynań jak organizacja konkursów 

W kategorii szkół ponadgimnazjalych przyznano też dwa 
równorzędne wyróżnienia, które otrzymały uczennice ZSP w Siera-
kowicach: Ewelina Sobisz i Alicja Złoch.

Przybyłych gości, uczniów, nauczycieli, członków jury 
przywitał dyrektor ZSP w Sierakowicach Grzegorz Machola, który 
wyraził swoje zadowolenie z faktu, że tego typu impreza kulturalna recytatorskich. W imieniu  dyrektora Grzegorza Macholi, którego 
odbywa się w murach naszej szkoły i że tylu uczniów i nauczycieli wezwały obowiązki, podziękowała wszystkim gościom i osobom 
podjęło trud przygotowań do konkursu. zaangażowanym w organizację Dnia Poezji poświęconego w tym roku 

Prowadząca konkurs, polonistka ZSP w Sierakowicach, pani Julianowi Tuwimowi.
Ewa Szlaga-Ortmann przypomniała zasługi Juliana Tuwima dla Dyrekcja szkoły, zespół nauczycieli przedmiotów 
rozwoju kultury polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego humanistycznych i zespół do spraw promocji szkoły mają zaszczyt 
oraz jego wpływ na późniejsze pokolenia. Przeczytała też uzasadnienie, podziękować fundatorom nagród rzeczowych: Karolinie Grzenkowicz-
które wygłosiła na początku roku w Sejmie Marszałek Ewa Kopacz, Kotłowskiej i Arturowi Ortmannowi oraz Łukaszowi Hodorowiczowi, 
ogłaszając rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. który nieodpłatnie przygotował i wydrukował przepiękne dyplomy

Młodzież przygotowała do recytacji różnorodne wiersze i podziękowania.
poety z różnych okresów twórczości, można było wysłuchać m. in.: Serdecznie dziękujemy członkom jury: Weronice Łucyk, 
„Mieszkańców”, „Chrystusa Miasta”, „Venus”, „Wizytę”, „Do Emilii Reclaf, Michałowi Jarmoszukowi i panu Jerzemu Stachurskiemu 
generałów”, „Wiosnę”. za poświęcony czas i pochylenie się nad recytacjami młodych 

W czasie gdy jury udało się na obrady, uczestnicy i ich miłośników poezji.
opiekunowie zostali ugoszczeni w sali konsumenckiej, gdzie uczennice Szczególnie ciepłe podziękowania należą się pani Agnieszce 
klas III i IV Technikum Żywienia przygotowały słodki poczęstunek. Zelewskiej, absolwentce ZSP w Sierakowicach, nauczycielce 

Ogłoszenie wyników konkursu zostało poprzedzone wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Miś 
wspaniałym występem przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Uszatek” z Miechucina, za przygotowanie recytacji i inscenizacji 
„Miś Uszatek” z Miechucina. Grupa sześciolatków, specjalnie z okazji wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Wspaniały występ grupy 
konkursu, przygotowała brawurową recytację i inscenizację najbardziej sześciolatków uświetnił obchody tego dnia.
znanego na całym świecie wiersza Juliana Tuwima dla dzieci 
„Lokomotywa”. Nie obyło się bez łez tremy, ale ostatecznie Ewa Szlaga- Ortmann, lider zespołu do spraw promocji szkoły
lokomotywa z wszystkimi wagonikami pod opieką pani Agnieszki 
Zelewskiej, wychowawczyni małych gości, dotarła szczęśliwie do stacji 
docelowej. 

Rok 2013 – Rokiem Juliana Tuwima
Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Juliana Tuwima w ZSP Sierakowice

12 (282) grudzień 2013
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Gminny Ośrodek Kultury zaprasza
Godë na Kaszëbach

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.

HO… HO… HO… Mikołajki w Szkole Podstawowej w Sierakowicach
Dzieci uwielbiają Mikołajki, jest to czas poza czasem. 

Mikołaj, przedstawiany jako biskup z Miry czy jako postać 
zamieszkująca Laponię z grupką Elfów jest postacią tajemniczą. 
Dzieci kochają Mikołaja, ponieważ jest kimś, kto nikogo nie wyróżnia, 
nie karze, nie krzyczy i nie obraża. Każde dziecko, grzeczne i to trochę 
niesforne, wyczuwa bezinteresowną dobroć płynącą z jego postaci. 
Mikołajki to ogromna radość, która niesie za sobą ogromny, 
pozytywny ładunek emocjonalny. W związku z tym na zaproszenie 
Rady Szkoły w dniu 5 i 6 grudnia gościł u nas nie kto inny jak Św. Mi-
kołaj wraz z uroczym Elfem. Gdy tylko pojawili się w drzwiach na 
wszystkich buźkach widać było uśmiech, ale i zaskoczenie. Cel wizyty 
oczywisty – rozdawać dzieciom prezenty. A, że dzieci u nas szcze-
gólnie są grzeczne, to spędził w szkole kilka chwil na wspólnej za-
bawie i rozmowach. Kibicował również podczas Turnieju 
Mikołajkowego przygotowanego dla wszystkich grup wiekowych 
przez nauczycieli: Ewę Kasperek, Izabellę Grzenkowicz, Michała 

Woźniaka, Sylwię Koszałka, Anitę Drywa i Michalinę Król. Ogromną 
radość sprawili dzieciom panowie Stanisław Stenka i Mirosław 
Senwicki wcielając się w postacie gości.

Miejmy nadzieję, że Święty Mikołaj spełni wszystkie 
marzenia dzieci nie tylko z naszej szkoły, ale z całego świata!

Dziękujemy, Mikołaju i Elfie, już teraz zapraszamy za rok!

Wioletta Szulc 
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Historyczno – intergarcyjna wycieczka młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Nauka historii jest najbardziej 
efektywna wówczas, gdy uczniowie 
mogą na własne oczy zobaczyć dzie-
dzictwo minionych wieków. W dniu 19 
listopada 35 uczniów klas II ZSZ i 11
z klasy II Technikum wybrało się na 
wspólną wycieczkę, której głównym 
celem było zwiedzanie miejsc histo-
rycznych w naszym regionie. Młodzież 
miała okazję poznać historię Kalwarii 
Wejherowskiej, działań Jakuba Wejhera 
i wydarzeń II wojny światowej w La-
sach Piaśnickich. Kalwaria Wejherow-
ska była czwartą z kolei kalwarią 
powstałą w czasach Rzeczpospolitej 
Szlacheckiej – po Zebrzydowskiej, 
Pakoskiej i Żmudzińskiej. Inicjatorem 
jej utworzenia i głównym fundatorem 
był wojewoda malborski Jakub Wejher. 
Została zbudowana w latach 1649-1655. 
Składa się z 26 kaplic rozmieszczonych 
podobnie jak Via Dolorosa w Jerozo-
limie. Opiekę nad Kalwarią sprawują 
franciszkanie, których do miasta 
sprowadził sam Jakub Wejher w 1647 
roku. W latach 2006-2008 Kalwaria 
Wejherowska została poddana kom-
pleksowej renowacji. 

Pierwszą część wycieczki kontynuowane do początków kwietnia 1940. Stanowiły element tzw. 
zakończyło wykonanie wspólnego zdjęcia na wejherowskim rynku, pod akcji ,,Inteligencja”, a ich wykonawcami byli funkcjonariusze SS oraz 
imponującym pomnikiem założyciela miasta. Kolejnym etapem członkowie paramilitarnego Selbstschutzu. Historycy oceniają, że 
wyjazdu była lekcja historii w Lasach Piaśnickich. Masowe egzekucje ofiarą ludobójstwa dokonanego w Lasach Piaśnickich padło od 12 tys. 
w Piaśnicy rozpoczęły się pod koniec października 1939 i były do 14 tys. ludzi – w tym liczni przedstawiciele polskiej inteligencji

z Pomorza Gdańskiego. Piaśnica stanowi największe, po KL Stutthof, 
miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu w okresie II wojny 
światowej. Nazywana jest czasem ,,pomorskim Katyniem” lub 
,,Kaszubską Golgotą”.

Na zakończenie wizyty w tym przerażającym miejscu 
delegacja, na czele z dyrektorem ZSZ panią Krystyną Formela, zapaliła 
symboliczne znicze ku czci bestialsko pomordowanych dzieci, kobiet
i mężczyzn. Na twarzach wszystkich uczestników można było 
zauważyć przygnębienie, powagę i zadumę.

Ostatnim etapem wspólnej wyprawy była integracja 
młodzieży w czasie seansu filmowego w Rumi. Młodemu pokoleniu 
szczególnie podobał się najnowszy polski film w reżyserii Andrzeja 
Wajdy pt. ,,Wałęsa. Człowiek nadziei”. W czasie drogi powrotnej 
dyrektor  Krystyna Formela podkreśliła, że wycieczka była żywą lekcją 
historii, a zachowanie młodzieży było wzorowe.

Opiekę nad uczniami w czasie wyjazdu sprawowali: dyrektor 
Krystyna Formela, wychowawczyni klasy II A ZSZ Anna Polejowska 
oraz nauczyciel historii Łukasz Reiter.

Łukasz Reiter

12 (282) grudzień 2013
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„Pokonać stereotypy – szerokowidze”
Projekt grantowy Nasz Orlik autorstwa Mariana i Justyny Wnuk-Lipińskich
w gronie 11 nagrodzonych projektów

Dziewiątego grudnia na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie odbyła 
się Konferencja Nasz Orlik, podczas 
której zaprezentowane zostały dotych-
czasowe dokonania programu minister-
ialnego Nasz Orlik, a także portal inter-
netowy ułatwiający między innymi nowo-
czesne metody sprawozdawczości działal-
ności Orlików oraz raport podsumowu-
jący działalność Akademii Animatora. 
Najbardziej aktywni i innowacyjni Ani-
matorzy otrzymali nagrody w postaci 
wyróżnień, grantów finansowych i sprzętu 
sportowego, ufundowane przez firmy 
Lotos i Ruch, oraz statuetki Super Orlik. 
Wśród nagrodzonych jest projekt Mariana 
i Justyny Wnuk-Lipińskich, animatora
i osoby wspierającej na Orliku w Sie-
rakowicach. Animator wraz z wolontar-
iuszką uczestniczyli w szkoleniu anima-
torów w Pucku. Jednym z elementów 
szkolenia było napisanie projektu 
grantowego skierowanego do lokalnej 
społeczności. Na 167 projektów 11 

Nagroda dla animatora oraz osoby wspie-najlepszych miało zostać nagrodzone 
rającej jest ogromnym sukcesem. Jak podkreślali kwotą w wysokości 3000 zł – takiej 
organizatorzy, poziom projektów był bardzo dużywartości jest sprzęt sportowy. Orlik
i wybranie 11 najlepszych było bardzo trudne. Choć była w Sierakowicach jest wpisany do ogólno-
to tzw. praca domowa, to animator planuje wprowadzić polskiej bazy Orlików na stronie 
w życie swój projekt, który jest skierowany do  będzie można rezer-
wszystkich grup wiekowych.wować Orlika oraz śledzić wiadomości

o imprezach na obiekcie.
M.Wnuk-Lipiński

www.naszorlik.pl
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W dniach 22-24 listopada sympatyczni piłkarze ze Szkoły Skład drużyny Szkoły Podstawowej w Gowid-
Podstawowej w Gowidlinie – zawodnicy WKS „F.C. Gowidlino” linie: P. Górniak, J. Wenta, Sz. Dawidowski, M. Cybulla, A. Rompa, M. 
występowali na Mistrzostwach Polski Szkół w PNH. Awans do Cybula, T. Woźniak, R. Syldatk; opiekunowie zespołu – K. Kolke, P. 
Finałów Mistrzostw Polski był możliwy dzięki fantastycznym Staszek, W. Baryła.
występom młodych sportowców we wcześniejszych etapach: 
a) gminnym – gdzie chłopcy bezkon-
kurencyjnie zajęli I miejsce, odno-
sząc komplet zwycięstw:
SP Gowidlino – Tuchlino 6-0,
SP Gowidlino – SP Kamienica 6-0,
SP Gowidlino – SP Sierakowice 3-1,
SP Gowidlino – SP Mojusz 3-0 (v.o.);
b) powiatowym – gdzie drużyna  
rozegrała 5 spotkań, również wszyst-
kie z nich wygrywając.
WYNIKI GRUPOWE:
SP Gowidlino – SP Dzierżążno 2-0,
SP Gowidlino – SP Egiertowo 2-0,
SP Gowidlino – SP Chmielno 5-0,
PÓŁFINAŁ:
SP Gowidlino – SP Pomieczyno 3-2,
FINAŁ:
SP Gowidlino – SP Stężyca 2-1.
c) półfinale wojewódzkim – gdzie 
nie przegrywając żadnego meczu 
ekipa osiągnęła awans do Finału 
Wojewódzkiego, wraz z ekipą gos-
podarzy Wikędem Kębłowo.
d) finale wojewódzkim – w którym 
na 18 zespołów gowidlińscy piłkarze 
zajęli 2 miejsce, uzyskując tym 
samym z drużyną z Łęgowa awans 
do Finałów Mistrzostw Polski.

W Finałach Mistrzostw 
Polski drużyna SP Gowidlino od-
niosła w grupie 2 zwycięstwa
i 2 porażki. Zwłaszcza porażka 1-2
w ostatnim decydującym meczu

Krzysztof Kolke
z bardzo dobrze wyszkoloną technicznie drużyną z SP Lichnowy na 
długo pozostanie w pamięci młodych sportowców. Gowidlińscy 
piłkarze szybko objęli prowadzenie po bramce Szymona 
Dawidowskiego i gdy wydawało się, że bezpiecznie 
kontrolują losy spotkania, a drugi gol jest tylko kwestią 
czasu, na 3 minuty przed końcem spotkania stracili 
bramkę, która odebrała im ostatecznie możliwość walki
o medale. Zabrakło szczęścia i trochę umiejętności –
4 strzały w słupek i raz w poprzeczkę niech będą
odzwierciedleniem przewagi zespołu SP Gowidlino, ale
i braku odrobiny szczęścia. W ostatnim meczu o 5-6 
miejsce w kraju drużyna przegrała już wyraźnie z ekipą
z Łęgowa, zajmując ostatecznie 6 miejsce, co jest 
fantastycznym osiągnięciem. 

– Sukces ten chciałbym zadedykować wszyst-
kim tym rodzicom, którzy na uwadze mają rozwój fi-
zyczny i intelektualny własnych dzieci. Piękną sprawą 
jest widzieć zaangażowanie i czas poświęcony przez 
rodziców na realizację pasji ich dzieci. Z pewnością jest 
to inwestycja w przyszłość młodego pokolenia, za które 
przecież odpowiadamy wszyscy. O aspekcie wycho-
wawczym sportu nie trzeba bowiem nikomu chyba 
przypominać. Dziękuję  za wręcz wzorową współpracę 
Pani Dyrektor Marii Wenta-Barlak, podziękowania 
niech przyjmą również nauczyciele wychowania 
fizycznego: Paweł Staszek i Wiesław Baryła – 
podsumował  trener Krzysztof Kolke.

VI miejsce piłkarzy z Gowidlina w Finale Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej
w Halowej Piłce Nożnej 

12 (282) grudzień 2013
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W sobotę 30 listopada w Przodkowie został rozegrany milimetrów…. szczęścia. Obie drużyny otrzymały od kibiców 
pierwszy turniej z cyklu Pomorski Futbol Cup w kategorii 2001/2002. zasłużone brawa! Rzadko bowiem w piłce juniorskiej zdarza się aż tak 
Po główne trofeum sięgnęła Arka Gdynia, która w finale pokonała emocjonujące widowisko, do końca trzymające w napięciu wszystkich. 
Huragan Morąg. Trzecie miejsce przypadło Wiejskiemu Klubowi W meczu o trzecie miejsce chłopcy niesieni bardzo dobrym 
Sportowemu „F.C. Gowidlino”, a czwarte Wiśle Walichnowy. pojedynkiem z Arką Gdynia bezapelacyjnie pokonali Wisłę 

W turnieju wzięło udział 18 drużyn. Bardzo dobrze poradziła Walichnowy 7-2. Mecz tylko w początkowych minutach zdawał się być 
sobie drużyna WKS „F.C. Gowidlino”, która w rozgrywkach wyrównanym pojedynkiem. Z minuty na minutę coraz większą 
grupowych odniosła trzy zwycięstwa w meczach stojących na bardzo przewagę osiągali zawodnicy FC Gowidlino.
przyzwoitym poziomie. Kibicom mógł się podobać zwłaszcza tryumf Zwycięstwo w ostatnim pojedynku dało w efekcie 3 miejsce 
2-1 z bardzo dobrą drużyną UKS Jedynka Reda. Mecz nie ułożył się po na w sumie 20 zespołów (2 nie przystąpiły do zawodów). Jest to kolejny 
myśli drużyny gowidlińskiej, ale cierpliwość i konsekwencja pozwoliły mały sukces chłopców, którzy na co dzień występują w Pomorskiej 

ostatecznie odnieść sukces w tym spotkaniu. W meczu Lidze Juniorów, a więc grupie zrzeszającej 14 najlepszych zespołów
ćwierćfinałowym po bardzo emocjonującym meczu FC Gowidlino z województwa pomorskiego.
pokonało Jaguar Gdańsk. W półfinale czekała już Arka Gdynia. Skład: Julian Wenta, Arkadiusz Kolke, Michał Cybulla, 
Zdaniem wielu obserwatorów był to mecz, który zwykło się określać Damian Wojda, Szymon Dawidowski, Patryk Górniak, Artur Rompa, 
mianem przedwczesnego finału. Rzeczywiście spotkanie przyniosło Michał Koszałka, Błażęj Kreft, Maciej Cybula, Nikodem Lewna, 
wiele emocji. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Obie ekipy co Marcin Subkowski, Tomasz Woźniak i Radosław Syldatk; trener: 
rusz przeprowadzały ładne, składne akcje. Do ostatniego gwizdka Krzysztof Kolke; kierownik: Janusz Wenta.

Krzysztof Kolkesędziego czekano na rozstrzygnięcie. W ostatnich sekundach pojedyn-
ku, przy wyniku 2-1 dla Arki, piłkarzom FC Gowidlino zabrakło paru 

WKS „F.C. Gowidlino” brązowymi medalistami w Pomorskim Futbol Cup 2013 – rocznik 
2001/2002

Najprawdopodobniej na święta Bożego Narodzenia zostanie uruchomione 
sztuczne lodowisko przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach. 

Biały Orlik będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00,
w soboty i w czasie ferii zimowych w godz. 10.00-20.00, w niedziele i święta w godz. 
13.00-20.00. 

Przypominamy, że z tafli nie można korzystać w czasie deszczu. Natomiast 
dodatnia temperatura (nawet do +10 stopni C) nie stanowi przeszkody w funkcjonowaniu 
lodowiska. 

Biały Orlik na święta
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Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Lęborka
Siódmego grudnia na zaproszenie Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Trójka” Lębork piłkarski klub WKS „F.C. Gowidlino” brał 
udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta 
Lęborka. W zawodach mogli brać udział zawodnicy urodzeni w roku 2001 
i młodsi.  

Z początkowo zapowiadanych dziesięciu drużyn udział wzięło 
siedem. Złe warunki pogodowe i nieprzejezdne drogi spowodowały 
absencję drużyn z Pruszcza Gdańskiego, Miastka i Stężycy. W tej sytuacji 
początkowo proponowany system gry  po pięć drużyn w dwóch grupach,
a potem o poszczególne miejsca, zamieniono na system „każdy z każdym”. 

Drużyna WKS „F.C. Gowidlino” rozegrała zatem 6 spotkań 
odnosząc 3 zwycięstwa, 2 remisy i 1 porażkę. Zdobyła dokładnie taką 
samą ilość punktów jak UKS „Trójka” Lębork i tylko wynikiem 
bezpośredniego spotkania zajęła 3, a nie 2 miejsce w Turnieju, zdobywając 
okazały Puchar i piękne brązowe medale.

Dodatkowo tytuł dla Najwszechstronniejszego Zawodnika 
Turnieju otrzymał Damian Wojda, co jest ogromnym wyróżnieniem dla 
tego bardzo pracowitego zawodnika, jak i całej drużyny.

K.Kolke

III miejsce najmłodszych adeptów futbolu WKS „F.C. Gowidlino” na turnieju w Kartuzach

Najmłodsi adepci futbolu Wiejskiego Klubu Sportowego oraz FC Gowidlino. Walka w każdym meczu była zacięta. Zespoły 
„F.C. Gowidlino” brali udział w kolejnym już Turnieju. Tym razem na podzielone zostały na 2 grupy, w których drużyny rozegrały spotkania 
zaproszenie klubu GKS Cartusia 1923 Kartuzy piłkarze uczestniczyli systemem „każdy z każdym”. 

Turniej organizowała Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk. 
GKS Cartusia 1923 Kartuzy to dziewiąty klub w województwie 
pomorskim, który podpisał umowę o współpracy z Akademią Piłkarską 
Lechii Gdańsk w zakresie realizacji programu „Biało-zielona przyszłość 
z Lotosem”. 

Wyniki osiągnięte przez chłopców są najmniej istotnym 
elementem. Liczyła się dobra zabawa, nowe znajomości, przeżycie 
kolejnych przygód i kto wie, może kiedyś…
Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco.
I miejsce Jedyneczka Kartuzy
II - KS Chwaszczyno
III- FC Gowidlino
IV - Cartusia 1923
V - Jedyneczka II
VI - Gowidlino II
VII - Cartusia 1923 II
VIII - KS Chwaszczyno II.

Po turnieju każda z drużyn otrzymała bardzo cenne nagrody – 
w turnieju piłkarskim w ramach Memoriału im. Franciszka Schicka,

tak dla zawodników jak i klubów.
w którym udział wzięło 8 młodzieżowych zespołów reprezentujących 

K.Kolke
kluby Cartusia 1923 Kartuzy, KS Chwaszczyno, Jedyneczka Kartuzy 

Przygarnij Fifi 

Fifi to półroczna suczka, która szuka nowego domu
i kochających właścicieli. Osoby zainteresowane przygarnięciem Fifi 
proszę o kontakt, tel. 725 574 338.

12 (282) grudzień 2013
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W niedzielę 1 grudnia na hali 
sportowej Gimnazjum w Sierakowicach została 
rozegrana pierwsza kolejka ligi halowej im. 
Tadeusza Wesółki Sierakowice 2013/2014. Oto 
wyniki: 
BAT Sierakowice : LKS EKO - DOM Łebunia 2 : 3
FC Gowidlino : Extreme Team 5 : 5
GKS Linia : Kamieniarstwo Puzdrowo 4 : 7
Sporting : Rulis Usługi Ogólnobudowlane 3 : 9

 
Klasyfikacja najlepszych strzelców: 

Artur Formela (Rulis Usługi Ogólnobudowlane) 
– 4 bramki i Michał Choszcz (GKS Linia) – 3 
bramki. 

Klasyfikacja Fair Play:
1. Rulis Usługi Ogólnobudowlane 0 punktów 
karnych
    Extreme Team 0 punktów karnych
    Sporting 0 punktów karnych

Tabela (1 kolejka):

Tydzień później, 8 grudnia, rozegrano drugą 
kolejkę ligi halowej. Po dwóch kolejkach na 
czele ligi znalazł się zespół Rulis Usługi 
Ogólnobudowlane.
Wyniki drugiej kolejki rozgrywek:
Sporting : LKS EKO - DOM Łebunia 3 : 5
Rulis Usługi Ogólnobudowlane : FC Gowidlino  
6 : 2
BAT  Sierakowice : RAFAŁ Sierakowice 6 : 2
Extreme Team : Kamieniarstwo Puzdrowo 3 : 9
PAUZA -  GKS Linia 

Tabela:
Klasyfikacja najlepszych strzelców:
Artur Formela (Rulis Usługi Ogólnobudowlane) 
– 5 bramek,
Mariusz Naczk (Kamieniarstwo Puzdrowo) – 5 
bramek,
Grzegorz Gosz (Extreme Team) – 4 bramki,
Dawid Hejden (Rulis Usługi Ogólnobudowlane) 
– 4 bramki,
Robert Knut (Kamieniarstwo Puzdrowo) – 4 
bramki.

Klasyfikacja Fair Play: 
1. Rafał Sierakowice 0 punktów karnych
2. GKS Linia 3 punkty karne
3. Rulis Usługi Ogólnobudowlane 6 punktów 
karnych

Ruszyły rozgrywki ligi halowej

1. Rulis Usługi Ogólnobudowlane 3 pkt 9 : 3

2. Kamieniarstwo Puzdrowo 3 pkt 7 : 4

3. LKS Eko - Dom Łebunia 3 pkt 3 : 2

4. FC Gowidlino 1 pkt 5 : 5

Extreme Team 1 pkt 5 : 5

6. BAT Sierakowice 0 pkt 2 : 3

7. GKS Linia 0 pkt 4 : 7

8. Sporting 0 pkt 3 : 9

9. Rafał Sierakowice - PAUZA 0 pkt

1. Rulis Usługi Ogólnobudowlane 6 pkt 15 : 5

2. Kamieniarstwo Puzdrowo 6 pkt 16 : 7

3. LKS Eko - Dom Łebunia 6 pkt 8 : 5

4. BAT Sierakowice 3 pkt 8 : 5

FC Gowidlino 1 pkt 7 : 11

6. Extreme Team 1 pkt 8 : 14

7. GKS Linia 0 pkt 4 : 7

8. Rafał Sierakowce 0 pkt 2 : 6

9. Sporting 0 pkt 6 : 14

Tabela (2 kolejka):

c.d.
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W niedzielę 15 grudnia została 
rozegrana III kolejka ligi halowej im. 
„Tadeusza Wesółki”. Po trzech kolejkach na 
czele ligi umocnił się zespół Rulis Usługi 
Ogólnobudowlane.

Rulis Usługi Ogólnobudowlane : Extreme 
Team 13 : 6
BAT Sierakowice : GKS Linia 5 : 2
Sporting : RAFAŁ Sierakowice 4 : 2
Kamieniarstwo Puzdrowo : FC Gowidlino 0 : 2
PAUZA - LKS EKO - DOM Łebunia 

Terminarz IV kolejki - 22.12.2013 
roku (niedziela) o godz. 14.00:

14.00 - Rulis Usługi Ogólnobudowlane : LKS 
Eko - Dom Łebunia 
14.45 - Rafał Sierakowice : Kamieniarstwo 
Puzdrowo 
15.30 - Sporting : BAT Sierakowice
16.15 - Extreme Team : GKS Linia  
PAUZA - FC Gowidlino

Serdecznie zapraszamy

Waldemar Formela

1. Rulis Usługi 
Ogólnobudowlane

9 pkt 28 : 11

2. Kamieniarstwo 
Puzdrowo

6 pkt 16 : 9

3. LKS Eko - Dom 
Łebunia

6 pkt 8 : 5

4. BAT Sierakowice 6 pkt 13 : 7

5. FC Gowidlino 4 pkt 9 : 11

6. Sporting 3 pkt 10 : 16

7. Extreme Team 1 pkt 14 : 27

8. GKS Linia 0 pkt 2 : 12

9. Rafał Sierakowice 0 pkt 4 : 8
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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 ul. ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
20 grudnia 2013*
31 stycznia 2014
28 lutego
28 marca
25 kwietnia
30 maja
27 czerwca
25 lipca
29 sierpnia
26 września
24 października
28 listopada
19 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

 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




