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Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas 
chwilach

dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele 
serca i życzliwości

oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii 
pogrzebowej naszego syna

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, 
Delegacjom 

za okazaną pomoc, współczucie 
serdeczne „Bóg zapłać” składają

Rodzice oraz Siostra

śp. Krystiana Cygert

W połowie grudnia ubiegłego roku wyłoniono wykonawcę 
przebudowy głównych skrzyżowań w Sierakowicach. Mowa o budowie 
ronda przy Urzędzie Gminy, przebudowie skrzyżowania ulic Słupskiej, 
Lęborskiej i Kartuskiej oraz budowie przepustu dla pieszych przy 
wiadukcie kolejowym w kierunku Kartuz. Na postępowanie przetargowe 
wpłynęły 4 oferty, a najkorzystniejszą (decydowało kryterium ceny) 
złożyła firma SKANSKA S.A. z Warszawy, która wykona zadanie
za kwotę nieco ponad 6,7 mln zł. Wkład własny Gminy Sierakowice w tę 
inwestycję wyniesie prawie 2 mln zł.

*
Na sesji dnia 17 grudnia radni unieważnili uchwałę w sprawie 

wprowadzenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych dla podmiotów 
gospodarczych nowo powstałych lub powiększających swoją dotych-
czasową powierzchnię przeznaczoną na działalność. Ta ulga miała 
wynieść 50 procent i obowiązywać przez pięć lat. Zamiast tego radni 
podjęli nową uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości nowo 
wybudowane budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców rozpoczynających 
działalność gospodarczą. Zwolnienie to dotyczy także przedsiębiorców 
powiększających swoją dotychczasową powierzchnię przeznaczoną na tę 
działalność. Zwolnienie, o którym mowa przysługuje na okres 2 lat
i 6 miesięcy. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

*
Pięćdziesięciu wolontariuszy z gminy Sierakowice po raz 

kolejny włączyło się w zbiórkę pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W dniu finału, czyli w niedzielę 12 stycznia 
kwestowali na terenie większych miejscowości gminy. Organizatorzy 
sierakowickiego finału przygotowali dla mieszkańców szereg atrakcji. 
Po południu w Gimnazjum w Sierakowicach odbył się maraton fitness 
oraz mecz piłki nożnej, a także występ formacji tanecznej Black Dance. 
Podczas zbiórki zebrano 21.310,23 zł. Tym razem zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i na godną opiekę medyczną dla seniorów. 

Klëka

Wójt Gminy Sierakowice
składa serdeczne słowa podziękowania

Pani Agnieszce Gosz,
Państwu Alicji i Damianowi Goszom,

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Sierakowicach

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Sierakowice

za okazane serce, hojność, pomoc materialną i wsparcie 
rodzin potrzebujących z terenu naszej gminy w ramach 
akcji zbiórki żywności „Podziel się”. Państwa ofiarność 
była promieniem radości w wielu rodzinach i pozwoliła 

godnie przeżyć ten szczególny czas w roku, jakim są 
święta Bożego Narodzenia. W imieniu własnym
i obdarowanych wyrażam słowa wdzięczności

i z głębi serca – dziękuję!

Tadeusz Kobiela 
Wójt Gminy Sierakowice
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Jak co roku publikujemy dane statystyczne obrazujące liczbę mieszkańców 
naszej gminy. W tabeli szczegółowo podajemy, jak w ciągu ostatnich lat zmieniały się te 
liczby, ile dzieci narodziło się (z podziałem na płeć), a ilu mieszkańców zmarło. 

 Gmina Sierakowice od wielu lat charakteryzuje się dodatnim przyrostem 
naturalnym, czyli  różnicą pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Nie 
inaczej było w 2013 roku, kiedy to urodziło się 315 dzieci (157 chłopców i 158 
dziewczynek), a liczba zgonów wyniosła 105. Wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł 
ponad 11 promili. 

Liczba mieszkańców gminy Sierakowice pod koniec minionego roku 
wyniosła 18.419 osób zameldowanych na pobyt stały, a łącznie z zameldowanymi na 
pobyt czasowy (226 osób) – 18.645. W samych Sierakowicach w ubiegłym roku 
mieszkało 7.000 osób, w tym 6.885 zameldowanych na pobyt stały. 

Źródło danych: USC Sierakowice

Ilu nas jest?

Rok Liczba 
mieszkańców 
gminy
(zmeldowanych na 
pobyt stały)

Urodzenia 
razem

Urodzenia - 
chłopcy

Urodzenia - 
dziewczynki

Zgony

1990 13 431 361 177 184 95

1991 13 745 337 178 159 90

1992 13 873 344 182 162 102

1993 14 487 351 160 191 100

1994 14 954 332 147 175 103

1995 15 070 322 150 172 111

1996 15 186 325 171 154 90

1997 15 393 282 136 146 100

1998 15 595 288 139 149 92

1999 15 769 270 122 148 109

2000 15 915 260 121 139 94

2001 16 100 274 150 124 101

2002 16 210 280 143 137 92

2003 16 369 240 140 100 101

2004 16 557 249 141 108 93

2005 16 717 271 135 136 96

2006 16 883 277 150 127 107

2007 17 154 306 163 143 91

2008 17 333 307 166 141 111

2009 17 586 316 164 152 97

2010 17 835 364 188 176 108

2011 18 004 313 159 154 92

2012 18 266 341 193 148 115

2013 18 419 315 157 158 105

Chór Kameralny DISCANTUS z Gowidlina
w dniach 12-15 grudnia 2013 r. brał udział w XIII 
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej
i Bożonarodzeniowej – Pražské Vánoce. Festiwal miał 
formułę konkursu chóralnego, w którym wzięły udział 
chóry z Europy, a także z Singapuru czy Afryki 
Południowej. W swojej kategorii zdobył najwyższe
z przyznanych podczas tegorocznej edycji festiwalu 
wyróżnienie – Srebrne Pasmo (Złote nie zostało 
przyznane). 

Oprócz konkursowej prezentacji chór wystąpił 
także podczas koncertu towarzyszącego, gdzie oprócz 
różnorodnych pieśni kolędowych zaśpiewał kolędę 
kaszubską ks. Antoniego Peplińskiego, w aranżacji Marka 
Raczyńskiego. Oprócz lauru – Srebrnego Pasma – chór 

przywiózł także liczne zaproszenia, w tym m.in. do udziału 
w festiwalu w Singapurze. Osobiste wyróżnienie spotkało 
też dyrygenta – Sławomira Bronka, który w przyszłym 
roku ponownie uda się do Pragi, gdzie zasiądzie
w międzynarodowym składzie komisji oceniającej 
występy chórów.

Foto: Agata Reclaf

Chór Discantus wrócił z Pragi
z najwyższym wyróżnieniem
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Ostatnia sesja w 2013 roku minęła pod znakiem uchwalenia Na rekultywację i renaturyzację zbiornika wodnego w Pacze-
budżetu na 2014 rok. Tegoroczne dochody i wydatki w gminnej kasie wie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych samorząd przeznaczy 
szczegółowo omówiła skarbnik Mariola Klinkosz, a zadania inwes- 120 tys. zł, a prawie 250 tys. zł na ten cel będzie pochodzić z LGR. 
tycyjne – wójt Tadeusz Kobiela. Radni nie mieli uwag i uchwałę Na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP
budżetową przyjęli jednogłośnie. w Sierakowicach zostanie przeznaczona kwota w wysokości 450 tys. zł.  

Zgodnie z jej zapisami dochody w tegorocznym budżecie Za ponad 2,5 mln zł zostaną zrealizowane inwestycje oświa-
gminy wynoszą 72.084.440 zł, a wydatki 69.874.440 zł. Nadwyżka towe: budowa sali gimnastycznej w Lisich Jamach (1,5 mln zł), 
w wysokości 2.210.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Łyśniewie
i pożyczki. Na inwestycje przeznaczono ponad 11 mln zł. (200 tys. zł), adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sale dydak-

– Pomimo niedobrych zapowiedzi ze strony rządowej, tyczne w szkole w Tuchlinie (26 tys. zł), elewacja na budynku szkoły
ministerstw czy też Urzędu Marszałkowskiego, że 2014 rok będzie w Szopie (50 tys. zł) oraz budowa Parku Praw Natury przy Szkole 
biednym rokiem jeśli chodzi o inwestycje, to w przypadku naszej gminy Podstawowej w Puzdrowie (830 tys. zł, w tym 500 tys. zł dofinansowania 
nie wygląda to źle. Na inwestycje przewidujemy z własnych środków ze środków unijnych z programu rozwoju obszarów wiejskich).  
kwotę 9.878.000 zł. Inwestycje są przewidziane na łączną kwotę Dla Kaszubskiego Centrum Medycznego zostanie przekazana 
11.797.834 zł, czyli prawie 2 mln zł będzie pochodzić ze środków dotacja celowa w wysokości 70 tys. zł na zakupy inwestycyjne. 

AKpozyskanych z zewnątrz – unijnych bądź krajowych. Realizując zadania 
inwestycyjne nie będziemy się posługiwać kredytami, pożyczkami czy 
też emisją obligacji. Jesteśmy w stanie ten pakiet inwestycyjny 
zrealizować własnymi siłami posiłkując się środkami zewnętrznymi – 
zapowiedział wójt Tadeusz Kobiela.

Najwięcej środków przeznaczonych na inwestycje pochłoną 
remonty, modernizacje i budowa dróg. Prawie 2 mln zł będzie wynosić 
wkład gminy w realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie 
dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu 
komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice”. Inwestorem jest 
samorząd Województwa Pomorskiego, natomiast wykonawcą – firma 
SKANSKA S.A., która zrealizuje zadanie za nieco ponad 6,7 mln zł.

Kolejne drogowe inwestycje to: remont ulicy Mickiewicza, 
budowa fragmentu ulicy Kościerskiej i budowa drogi od ul. Słupskiej 
pod scenę (1,65 mln zł), drugi etap modernizacji drogi transportu rolnego 
Karczewko – Migi (300 tys. zł), budowa drogi w Tuchlinie (400 tys. zł), 
modernizacja ulicy Piaskowej w Kamienicy Królewskiej (350 tys. zł) 
oraz modernizacja drogi powiatowej w Kamienicy Królewskiej – to 
inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe, ale współfinanso-
wana przez samorząd Gminy Sierakowice w kwocie 250 tys. zł. 

Wspólnie ze starostwem Gmina Sierakowice będzie 
realizować także zadanie pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej 
miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej”. 
Inwestycja jest oszacowana na ok. 3 mln zł, z czego wkład naszego 
samorządu wyniesie 830 tys. zł. W ramach prac zostanie położona nowa 
warstwa asfaltu między wspomnianymi miejscowościami wraz z budo-
wą ciągu pieszo-rowerowego. 

W tym roku zostanie zrealizowany kolejny – czwarty już – 
etap zadania „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice”. Tym razem 
kanalizacja powstanie na odcinku Wygoda – Mojusz. Koszt inwestycji to 
pół miliona złotych. Kanalizacja zostanie wybudowana także w miejsco-
wości Rębienica za kwotę 1.115.000 zł, w tym dofinansowanie
z Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) w wysokości 785 tys. zł. 

Budżet gminny i inwestycje w 2014 roku
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Z dramatycznym apelem do Wójta Gminy Sierakowice zwróciła się Maria Rekść – mer Samorządu Rejonu Wileńskiego. Zwraca uwagę 
na łamanie praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie i prosi o nagłośnienie tego problemu. 

Rejon Wileński na południowym wschodzie Państwa Litewskiego to rejon wielonarodowy, jednakże większość – ponad 52% ludności – 
stanowią rdzenni Polacy.

Oto treść listu:

Wilno, 10 stycznia 2014 r.

Szanowny Panie Wójcie,

Partnerstwo między naszymi instytucjami liczy już nie jeden rok. Od lat wspieramy się nawzajem, dzielimy się doświadczeniem, 
realizujemy wspólne projekty. Dzisiaj, gdy Polacy zamieszkujący Litwę spotykają się z naciskiem i przejawami otwartej dyskryminacji, zwracamy 
się z prośbą o nagłośnienie sprawy karania dyrektorów Samorządów Rejonów Solecznickiego i Wileńskiego na Litwie za dwujęzyczne tablice na 
terytorium ww. Samorządów, wystąpienie w obronie Polaków z Litwy oraz wsparcie moralne i finansowe. 

Ustawa o mniejszościach narodowych, która zezwalała na dwujęzyczność, była przyjęta na Litwie w 1989 roku i wygasła w 2010 roku. 
Tymczasem została przyjęta ustawa o języku państwowym, która jednoznacznie wskazuje, że nazwy ulic i miejscowości powinny być pisane tylko 
w języku litewskim. Jest to sprzeczne z Traktatem między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach
i dobrosąsiedzkiej współpracy. W istocie wiele posunięć władz litewskich wobec Polaków ma charakter dyskryminacyjny i są one sprzeczne
z zapisami umów międzynarodowych, przyjętych i ratyfikowanych przez Władze Republiki Litewskiej. Od lat władze Litwy nie wypełniają 
większości postanowień Traktatu polsko-litewskiego w dziedzinie ochrony mniejszości narodowych.

Lucyna Kotłowska, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego już została ukarana grzywną w wysokości 2 tys. litów
(ok. 2,4 tys. zł – przyp. red.), Bolesław Daszkiewicz, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, który już niejednokrotnie płacił 
grzywny, tym razem będzie musiał zapłacić karę w wysokości (sic!) 43.400 Lt (ok. 52 tys. zł – przyp. red.).

Od lat współpracujemy z Państwem w wielu dziedzinach, realizujemy piękne inicjatywy. Zwracamy się do Was, jako naszych 
Partnerów, z prośbą o oficjalne wystąpienie w obronie Polaków mieszkających na Litwie do Prezydenta RP, Rządu, Senatu i Sejmu. 
Sprawa ta musi być wreszcie rozwiązana.

Prosimy również o wyrażenie protestu poprzez poinformowanie za pośrednictwem wybranych w waszych jednostkach 
terytorialnych senatorów, posłów na Sejm, posłów do Parlamentu Europejskiego, opinii publicznej Polski i Europy o stałym łamaniu praw 
polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Prosimy nie tylko o przekazanie informacji, ale o podjęcie się konkretnych czynów oraz 
wsparcie osób, którym grozi kara pieniężna.

Oczekujemy, że zarówno Państwo, nasi partnerzy, jak i władze polskie nie tylko będą zdeterminowani w kwestii ostatecznego 
rozwiązania tego jakże ważnego problemu Polaków na Litwie, ale także, że Rzeczpospolita Polska będzie domagała się przestrzegania standardów 
europejskich w zakresie ochrony autochtonicznych mniejszości, czyli tego, co w istocie powinno być oczywiste. 

Mamy nadzieję, że wyrażacie Państwo solidarność z dyrektorami Administracji Samorządów Rejonu Wileńskiego i Solecznickiego:
p. Lucyną Kotłowską i p. Bolesławem Daszkiewiczem i determinację w kontynuowaniu działań, by bronić prawa do swobodnego używania języka 
ojczystego. Dążąc do udzielenia symbolicznego wsparcia dla osób karanych za dwujęzyczne napisy, prosimy o ogłoszenie zbiórki pieniężnej 
wśród osób dobrej woli i założenia w tym celu konta bankowego, które będzie sygnowane wymownym dopiskiem „Solidarność”.

Osoby solidaryzujące się z osobami karanymi za dwujęzyczne tablice z nazwami ulic, umieszczane, notabene, na prywatnych posesjach 
mieszkańców, mogą przekazywać wsparcie w czterech walutach (w litach, złotych, euro i dolarach amerykańskich).

Poniżej umieszczamy dane ww. konta.
Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie
Kod organizacji: 186485331
Konto: Bank „DNB” Lietuva, NIP 40100
Rachunek LT09 4010 0510 0181 1612
z dopiskiem „SOLIDARNOŚĆ”

Mamy nadzieję, że zebrane środki zrekompensują karanym poniesione straty oraz umożliwią zamówienie usług adwokackich. 

Maria Rekść
Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego

Na Litwie łamane są prawa polskiej mniejszości narodowej

 Mieszkanie 3-pokojowe 64 m2,
115 tys. zł sprzedam

lub zamienię na kawalerkę,
Sierakowice, ul. Kubusia Puchatka

(bloki nauczycielskie),
tel. 502 395 920
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Parom małżeńskim, które przeżyły wspólnie 50 lat Diamentową, czyli sześćdziesiątą rocznicę ślubu w minio-
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje Medal za Długoletnie nym roku obchodzili Państwo Halina i Wacław Smentochowie ze Sta-
Pożycie Małżeńskie. Uroczystość wręczenia odznaczeń przez rej Huty. Natomiast żelazną rocznicę, czyli 65-lecie ślubu świętowali 
przedstawicieli władz samorządowych jest niezwykle miłym państwo Jadwiga i Wacław Naczkowie z Sierakowic oraz Helena
i wzruszającym wydarzeniem. Trzynastego grudnia 2013 r. w siera- i Władysław Tempscy z Pałubic. 
kowickim Urzędzie Gminy takie odznaczenia odebrały pary, które Życzenia zdrowia i wielu łask Bożych szanownym jubilatom 
pięćdziesiąt lat wcześniej składały przysięgę małżeńską. Gospoda- złożył wójt Tadeusz Kobiela, który jednocześnie podziękował za 
rzami uroczystości byli: Tadeusz Kobiela – wójt gminy, Teresa Skierka troskę i trud włożony w wychowanie dzieci i wnucząt. – Przeżyliście 
– kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Zbigniew Suchta – przewodni- wspólnie 50 lat, przetrwaliście różne koleje losu, niekiedy ze łzami
czący Rady Gminy i Mirosław Kuczkowski – zastępca przewodni- w oczach, niekiedy z radością, wychowując dzieci, ciesząc się w ro-
czącego RG. Na spotkanie zostały zaproszone także pary obchodzące dzinie. To jest nie tylko wzięcie na siebie brzemienia codziennego 
w minionym roku 60. i 65. rocznicę ślubu. życia, ale to także troska o wychowanie młodszych pokoleń. Zawsze 

mówię, żeby tylko oni chcieli słuchać, bo bagaż Państwa doświadczeń 
– dobrych i złych sytuacji – jest ogromny, a to człowieka hartuje – 
powiedział sierakowicki włodarz i dodał także, że tradycyjnego 
wielopokoleniowego modelu rodziny, jaki występuje u nas na Kaszu-
bach życzy wszystkim, bo to najzdrowszy model rodziny.  

Po przemówieniach był czas na toast wzniesiony lampką 
szampana i wręczenie prezydenckich odznaczeń. Każda z par 
otrzymała także upominek ufundowany przez Gminę Sierakowice. 

W 2013 roku złoty jubileusz małżeństwa obchodziło 
dwadzieścia par. Są to Państwo: Klara i Zygmunt Bulczakowie
z Sierakowic, Hannelora i Stanisław Buszmanowie z Sierakowic, 
Zofia i Tadeusz Gawronowie z Sierakowic, Małgorzata i Władysław 
Gojtowscy z Sierakowic, Barbara i Edmund Goszowie z Sierakowic, 
Agnieszka i Zygmunt Jażdziewscy z Nowej Ameryki, Barbara i Jan 
Jodłowscy z Gowidlina, Gertruda i Kazimierz Klawikowscy
z Sierakowic, Helena i Edmund Klebowie z Sierakowic, Maria i Jan 
Lejkowie z Kamienicy Królewskiej, Genowefa i Edward Mielew-
czykowie z Gowidlina, Stefania i Zygmunt Młyńscy z Sierakowic, 
Elżbieta i Józef Naczkowie z Moczydła, Wiktoria i Józef Okrojowie
z Sierakowic, Zofia i Klemens Pobłoccy z Kujat, Teresa i Jan Dla jubilatów przygotowano też muzyczną niespodziankę – 
Ptachowie z Sierakowic, Leoncja i Jerzy Steinkowie z Sierakowic, wystąpił przed nimi Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”.
Bogumiła i Zygmunt Tarasiukowie z Sierakowic, Janina i Brunon 
Wentowie z Kamienicy Królewskiej oraz Stefania i Roman Wentowie Tekst i foto: AK
z Sierakowic.

Sto lat dla złotych jubilatów!

01 (283) styczeń 2014

Pan Wacław Smentoch Państwo Klara i Zygmunt Bulczakowie Państwo Hannelora i Stanisław Buszmanowie 

Państwo Zofia i Tadeusz Gawronowie Państwo Małgorzata i Władysław Gojtowscy Pani Agnieszka Jażdziewska
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Państwo Barbara i Jan JodłowscyPaństwo Gertruda i Kazimierz Klawikowscy Państwo Helena i Edmund Klebowie

Państwo Teresa i Jan Ptachowie

Państwo Maria i Jan Lejkowie Państwo Genowefa i Edward Mielewczykowie Państwo Stefania i Zygmunt Młyńscy

Państwo Elżbieta i Józef Naczkowie Państwo Wiktoria i Józef OkrojowiePaństwo Zofia i Klemens Pobłoccy

Pan Jerzy Steinke Państwo Janina i Brunon Wentowie

Państwo
Stefania i Roman

Wentowie

Państwo
Jadwiga i Wacław
Naczkowie
(foto: arch.
rodzinne)
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Siedemnastego grudnia 2013 r. podczas sesji Rady Gminy 
wręczono nagrody uczestnikom drugiej edycji gminnego konkursu 
fotograficznego im. Edmunda Peplińskiego „Życie gminy Sierakowice”. 
Niestety, konkurs nie cieszył się zbyt dużą popularnością wśród 
mieszkańców – wpłynęły prace tylko czterech autorów. 

Konkurs już po raz drugi zorganizował Gminny Ośrodek 
Kultury w Sierakowicach. Zgodnie z regulaminem fotografie można było 
nadsyłać do końca października ub. r. w pięciu kategoriach: historia, 
przyroda, kultura, gospodarka i sfera społeczna gminy. 

Komisja w składzie: Aleksandra Gliszczyńska, Irena 
Kulwikowska, Adam Plichta i Dominik Szyca nie przyznała nagrody 
głównej. Natomiast nagrodę za udział w konkursie z rąk zastępcy wójta 
Zbigniewa Fularczyka odebrała Marlena Bach. Wyróżnienia otrzymali: 
Aleksandra Myszk i Kamila Wiśniewska, reprezentujące przedszkole 
„Chatka Puchatka” z Gowidlina, oraz Maciej Płotka. Nagrodę za 
najlepsze technicznie zdjęcie odebrała Irmina Klajn. 

Tekst i foto: AK

Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu fotograficznego im. Edmunda Peplińskiego

01 (283) styczeń 2014

Irmina Klajn wykonała najlepsze technicznie zdjęcie

Czym jest tytułowy Knégobus? Jest nim bus Radia Kaszëbë Podczas wizyt w poszczególnych miejscowościach będzie 
wyposażony w kaszubski księgozbiór, który przez cały rok 2014 będzie funkcjonowała mobilna biblioteka, zaplanowano spotkania edukacyjne 
zajeżdżał do ponad 60 miejscowości na Kaszubach, by bezpośrednio w formie pogadanek, prezentacji oraz lekcji dla uczniów szkół 
dotrzeć do tysięcy młodych ludzi i ich rodziców z promocją podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, a także prelekcje dla 
kaszubszczyzny w postaci dorosłych (będących waż-
słowa pisanego, czytanego i nym ogniwem w podejmo-
mówionego. waniu przez dzieci życio-

Główne cele pro- wych decyzji związanych
jektu organizatorzy (Radio z edukacją kaszubską).
Kaszëbë, Kaszubski Instytut W spotkaniach zaplanowano 
Rozwoju, Stowarzyszenie udział autorów współczesnej 
Kaszëbskô Jednota, Wydaw- poezji i prozy kaszubskiej, 
nictwo Region, Wydawnic- nauczycieli pasjonatów, 
two Oskar) sformułowali uniwersyteckich profesorów, 
następująco: kreowanie dziennikarzy kaszubskich 
pozytywnego wizerunku mediów, animatorów kultury 
języka kaszubskiego jako i innych osób działających 
istotnego atutu przyczyniają- aktywnie na rzecz regionu.
cego się  do zwiększania Knégobus ruszył
szans zawodowych na konku- 8 stycznia z Wejherowa. 
rencyjnym rynku pracy; Będzie krążył po Kaszubach 
pobudzenie  Kaszubów przez cały rok, poza okresami 
i zyskanie powszechnej ak- ferii zimowych, wakacji
ceptacji do podejmowania i świąt. Na jego trasie znajdą 
studiów na kierunku etnofilo- się też Sierakowice, jako duże 
logicznym (zwłaszcza ten skupisko ludności o silnej 
drugi cel będzie szczególnie identyfikacji kaszubskiej, 
ważny podczas spotkań gminie wpisanej do rejestru 
z młodzieżą szkół ponad- gmin z dwujęzycznym na-
gimnazjalnych, gdyż utworzony w ubiegłym roku na Uniwersytecie zewnictwem, z kaszubskim jako urzędowym językiem pomocniczym.
Gdańskim kierunek nie został uruchomiony z braku odpowiedniego 

Danuta Piochzainteresowania; stąd szeroka akcja nakierowana na promocję tejże 
etnofilologii).

Knégobus Radia Kaszëbë w Sierakowicach

UWAGA ROLNICY
wykonujący opryskiwaczem zabiegi ochrony roślin (opryski)

Przypominamy, że nabyte uprawnienia ważne są tylko 5 lat, dlatego warto sprawdzić, czy nie upłynął termin ich ważności. 
Wykonywanie oprysków bez wymaganych uprawnień naraża rolnika między innymi na utratę części dopłat bezpośrednich. 

Urząd Gminy Sierakowice wspólnie z ODR organizuje kurs ochrony roślin, pozwalający uzyskać stosowne uprawnienia. 
Zainteresowanych kursem prosimy o pilne zgłaszanie się do Urzędu Gminy Sierakowice pok. 108 i 109

lub pod nr tel. 58 681 95 27, -28, -29, -30 w godzinach pracy urzędu.
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Regulamin konkursu fotograficznego
im. Edmunda Peplińskiego

„ŻYCIE GMINY SIERAKOWICE”
III edycja

Przepisy ogólne

1. Organizatorami konkursu są Gmina Sierakowice i Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach. 
2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki naszej gminy poprzez prezentację prac fotografów-amatorów o walorach historycznych, 
przyrodniczych, kulturowych, społecznych i gospodarczych gminy Sierakowice.
3. W konkursie może brać udział każdy fotograf-amator za wyjątkiem członków Jury.
4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Przepisy dotyczące prac

1. Konkurs obejmuje następujące kategorie:
- historia
- przyroda
- kultura
- gospodarka
- sfera społeczna gminy.
2. Każdy uczestnik może nadesłać po 5 prac w każdej kategorii.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej. 
4. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) albo dostarczać osobiście do 
siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, ul Kartuska 27, 83-340 Sierakowice.
5. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu 15 x 21 cm i w postaci cyfrowej na nośnikach CD o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max
w plikach nie przekraczających 1MB.
6. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: godłem, opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy 
umieszczać żadnych innych danych. W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na nośnikach CD powyższe dane dotyczące każdego ze zdjęć 
mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno 
być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
7. Do dużej koperty zaadresowanej Gminny Ośrodek Kultury z dopiskiem „Konkurs fotograficzny im. Edmunda Peplińskiego” należy włożyć 
oznaczone prace oraz drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora, która zawierać będzie w środku informacje z następującymi 
danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail, wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym 
jak na każdym ze zdjęć.
8. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie oświadczenie i pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. 
9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. 
11.Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

Terminarz

1. Konkurs trwa do końca października 2014 r.
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3. Organizator powołuje jury Konkursu w składzie trzyosobowym.
4. Ocena prac przez Jury nastąpi do końca listopada 2014 r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo 
niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
5. Zwycięzcy i uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora listownie. 
6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej GOK Sierakowice  oraz we „Wiadomościach Sierakowickich”.
7. Ponadto z prac uczestników biorących udział we wszystkich kategoriach konkursu Organizator wybierze jedną pracę, która otrzyma nagrodę główną 
Grand Prix.
8. Ogłoszenie wyników III edycji Konkursu Fotograficznego nastąpi w miesiącu grudniu 2014 r. 

Nagrody i wyróżnienia

1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
- w każdej z kategorii trzy nagrody za I, II i III miejsce;
- nagroda główna Grand Prix GOK – 500zł.

Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do 
wielokrotnej ekspozycji prac w różnych miejscach.
Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na 
wydawanych przez siebie materiałach promujących Gminę Sierakowice. 
Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.

***
Karta zgłoszenia jest dostępna do ściągnięcia i wydrukowania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury: 

w dziale ZAPOWIEDZI.

www.gok.sierakowice.pl

www.gok.sierakowice.pl 

W roku 2013 Gmina Sierakowice uzyskała dofinansowanie z komputerem na zajęciach szkolnych jest często zbyt krótki i nie-
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.3 wystarczający na kompleksowe zgłębienie tajników programów 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Ideą projektu komputerowych pomocnych w nauce.  
jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych miesz- Większość beneficjentów projektu nie posiadała umiejętności 
kańców Gminy spowodowanym brakiem dostępu do Internetu. Aby korzystania z Internetu. Konieczne więc były szkolenia. Był to ważny 
realizacja celu była możliwa Rada Gminy Sierakowice podjęła decyzję element projektu, który należało spełnić, by otrzymać komputer. Szkolenie 
o przystąpieniu do projektu „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego było prowadzone w grupach, łącznie dla 120 osób pochodzących z 60 
w gminie Sierakowice”. gospodarstw domowych. Szkolenie prowadzono w sferze teoretycznej, 

Ogółem w projekcie uczestniczy 60 gospodarstw domowych jednak główny nacisk położono na praktyczne umiejętności obsługi, 
z niskimi dochodami, w tym 22 oraz niepełnosprawnych. To działanie dlatego zajęcia prowadzono na komputerach, które później przekazano 
objęło swoim zasięgiem wielokrotnie większą grupę mieszkańców, beneficjentom. 
ponieważ z komputerów korzystają całe rodziny. Choć beneficjentami Łączna wartość projektu to 849 384,36 PLN. Jako że zadanie 
działania 8.3 mogą być m.in. gospodarstwa domowe korzystające ze jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
wsparcia ze środków systemu pomocy społecznej lub świadczeń w 100%, nie było konieczności wnoszenia wkładu własnego do projektu. 
rodzinnych, to Gmina Sierakowice zdecydowała się na preferowanie Prócz wsparcia dla osób z grup wykluczonych społecznie pomocą objęto 
rodzin. Dzięki temu z Internetem mogą się oswoić przede wszystkim dzieci 12 placówek oświatowych z terenu gminy, które zapewniają mieszkańcom 
i młodzież ucząca się. A więc ta grupa dla której umiejętność korzystania z w określonych godzinach otwarty dostęp do komputerów wraz z łączem 
nowoczesnych technologii będzie w życiu kluczowa. Dzięki adresowaniu internetowym. W ten sposób rzeczywista grupa docelowa, u której nastę-
wsparcia do gospodarstw domowych przyczyniono się do zapewnienia puje zmniejszanie barier  w dostępie do Internetu znacznie się zwiększyła.
lepszych wyników w nauce dzieciom w wieku szkolnym, których kontakt 

DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3-
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
zaprasza na spotkanie autorskie
z Piotrem Wiktorem Grygielem

 27 lutego 2014 roku (czwartek) godz. 17.00
Sala konferencyjna GOK-u.

Piotr Wiktor Grygiel – człowiek z pogranicza powiatu,
meteorolog, przyrodnik, regionalista, poeta.

Autor tomików wierszy: „Na grzbiecie lśniącej Minerwy”,
„Flagowy okręt grządek”, „Na rydwanach Apollina”,

„Tuż za rogiem jest moje San Francisco”.
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W bieżącym roku Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach Koła Gospodyń Wiejskich z Długiego Krza, Kamienicy 
zainicjował po raz pierwszy cykl imprez pod jednym hasłem „Godë na Królewskiej, Lisich Jam i Paczewa przygotowały potrawy wigilijne
Kaszëbach. Serakojce” i dnia 15 grudnia 2013 r., w niedzielę, w sali i świąteczne, które zostały zaprezentowane na jednym stole. 
gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach Przygotowały również na oddzielnych stolikach pokaz wyrobów 
odbyły się jednocześnie: VI Pokaz Stołu Bożonarodzeniowego, wykonanych własnoręcznie jako dekoracje związane ze świętami 
Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz XXIV Prezentacje Zespołów Bożego Narodzenia. 
Kolędniczych Gminy Sierakowice. Podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego można było 

podziwiać i zakupić wyroby naszych twórców ludowych: Bożeny
i Pawła Selów, Marii Bordewicz, Katarzyny Warmowskiej, Wiesławy 
Szymańskiej oraz członkiń Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
zaprezentowali nakrycie i dekorację świątecznego stołu. Stanowisko 
promocyjne przygotowała również Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY.

Podczas prezentacji zespołów kolędniczych wystąpiły cztery 
grupy: „Gwiôzdka z Gowidlëna”, „Gwiôzdka z Szopë”, „Gwiôzdczi
z Mojsza” i „Gwiôzdka z Tëchlinka”. Po prezentacjach zespołom 
wręczali upominki fundatorzy: Wójt Gminy Sierakowice, prezes 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY – Marek Bycz-
kowski, prezes sierakowickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego – Mirosław Lejk i właściciel Zakładu Dekarskiego – 
Kazimierz Klejna z Puzdrowa. 

Głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Wójt 
Gminy Sierakowice, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Oddział 
Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY w Wieżycy i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. 

Na niedzielną imprezę przybyli zaproszeni goście: Mirosław 
Lejk – prezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Grzegorz 
Machola – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Tadeusz 
Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice, Janina Kwiecień – Starosta Powiatu 
Kartuskiego, Krystyna Formela – Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej w Sierakowicach, Anna Polejowska – Kierownik Szkolenia 

Po występach wszystkie zespoły zostały zaproszone na kawę, 
herbatę, słodycze, owoce i ciasto przygotowane przez cztery Koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Sierakowice, za co bardzo 
dziękujemy paniom z kół.

XXIV Prezentacje Zespołów Kolędniczych, Pokaz Stołu
i Kiermasz Bożonarodzeniowy na pewno przybliżyły gościom
i mieszkańcom bogactwo obrzędów bożonarodzeniowych Ziemi 
Kaszubskiej. W imprezie wzięło udział około 500 osób.

W ramach imprezy „Godë na Kaszëbach. Serakojce” 
przygotowana została wystawa „Gwiôzdka na Kaszëbach” w  sali 
wystawowej Stałej Ekspozycji Muzealnej, gdzie odbywają się również 
lekcje regionalne na temat Świąt Bożego Narodzenia. Oprócz wystawy 
mieszkańcy gminy mieli okazję obejrzeć 22 grudnia spektakl pt. „Salieri. 
Anatomia zazdrości” w reżyserii ks. Jarosława Dunajskiego,
w wykonaniu Teatru „Niepospolite ruszenie”. Natomiast 6 stycznia

Praktycznego ZSP w Sierakowicach, Wanda Lew-Kiedrowska – w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Tuchlinie miał miejsce 
Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Kaszubskiego, koncert kolęd w wykonaniu artystów zrzeszonych w sekcjach Gminnego 
Witosława Frankowska – etnomuzykolog, Elżbieta Gostkowska – Ośrodka  Kultury w Sierakowicach. 

Aleksandra GliszczyńskaNadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy, Marek Byczkowski – Prezes 
Foto: AKStowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY z Wieżycy.

Godë na Kaszëbach. Serakojce
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Spotkanie opłatkowe sierakowickich zrzeszeńców

Jô chca baro, żebë Cë nie szło w żëcym nigdë zle…

Okres okołoświąteczny jest zawsze dobrym czasem na dłuższe 
spotkania, podsumowania, snucie planów na przyszłość, no i oczywiście 
przekazanie bliźniemu iskierki nadziei i radości ze wspólnego bycia 
razem. Takiej jedynej w roku okazji nie wolno zmarnować, toteż chętnie 
schodzą się w tym czasie członkowie sierakowickiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, bo stanowią silnie scementowaną 
społeczność, która lubi swoje wzajemne towarzystwo i jest jak wielka 
regionalna rodzina.

podeszłego wieku czy stanu zdrowia (tym cenniejsze zatem jest zawsze 
to spotkanie). Bardzo cenny, jak zawsze, jest także udział przyjaciół, 
sympatyków i sponsorów, których i tym razem nie zabrakło. Co może 
dorównać atmosferze wytworzonej podczas śpiewania kaszubskich 

Wszyscy zeszli się w grudniowe popołudnie, 15 dnia miesiąca, 
w terminie dość odległym od Wigilii, bo tego dnia w wyznaczonym 
miejscu spotkania, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siera-
kowicach, odbywał się jednocześnie projekt GOK-u „Godë na 
Kaszëbach. Serakojce”, zatem zaistniała jedyna i niepowtarzalna okazja 
do połączenia tradycyjnego oddziałowego „opłatka” z imprezą 
kulturową, podczas której oddział występował także jako sponsor 
nagrody dla jednego z zespołów kolędniczych. Uczestnicy spotkania 
odwiedzili również  stoiska przygotowane przez panie z działających na 
terenie gminy kół gospodyń wiejskich, na których pięknie zapre-
zentowano pokazy stołu wigilijnego; zakupili świąteczne upominki
u twórców ludowych; przypomnieli sobie dawne świąteczne tradycje, 
które w wielu już zakątkach po prostu przestały być elementem świę-
towania Przyjścia Pana. Westchnień typu tak to przódë biwało nie da się 
wymazać z pamięci, zwłaszcza kiedy używają ich ludzie starsi, 

kolęd nuconych przez 60 wprawnych gardeł i granych przez doskonale pamiętający bogatą kaszubską obrzędowość bożonarodze-
niezastąpionego Józefa Klasę – jest to jedyna i niepowtarzalna okazja niową, mający  świadomość, że globalizacja doprowadzi do uni-
pośpiewania gromkim głosem, bo ogólnie ludzie śpiewają już coraz cestwienia ogromnych pokładów regionalnej inwencji kulturowej, 
rzadziej. Tradycyjne łamanie opłatka, szczere życzenia, łzy szczęścia wypierze z tożsamości, doprowadzi do totalnej unifikacji, w której 
pomieszane z łzami boleści po stracie bliskich (przecież i w tym roku wszyscy będziemy już jednego „kalibru”, bez jakichkolwiek cech 
odeszli od nas na wieczną wachtę przyjaciele) – wszystko to ma w sobie wyróżniających. Brzmi to dość pesymistycznie, dlatego warto podkreślić 
jednak niezaprzeczalny czar i magię, która mimo corocznej ogromne znaczenie działań GOK-u, które może choć na jakiś czas 
powtarzalności scenariusza każe znowu przyjść za rok, oby w niezmniej-jeszcze te zagrożenia odsuną w cień.
szonym składzie. Po uczcie dla ducha przyszedł czas na świętowanie w gronie 

Danuta Piochprzyjaciół. Zaszczycili je swoją obecnością  członkowie ZKP, również ci, 
którzy na co dzień nie biorą udziału w życiu społeczności z racji 

Przez chwilę wydawało się, że sala nie pomieści zgromadzonych…

Niezastąpiony Józef Klasa z małżonką Jadwigą

Czyżby kolejna Rozmowa między Panem, Wójtem a Plebanem?
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Tradycje kolędowania przebierańców
w okresie Bożego Narodzenia na Kaszubach

Na koladze jak to badze Okolice nowego roku cechowało ponowne nasilenie 
kożden sa uceszi. obrzędowości. Pojawiały się kolejne grupy przebierańców. Jedną z nich 
A jak chto chce koladowac, były Kozły, gdzie głównym aktorem był właśnie kozioł wspierany przez 
niechże sa pospieszi. bociana i niedźwiedzia. Maszkary zwierzęce pojawiały się nader często 

nie bez przyczyny, lud wierzył, że sprowadzają one pomyślność, urodzaj
Słowami powyższego motta witali gospodarzy przychodzący i płodność na odwiedzane zagrody.

do nich przebierańcy z orszaku Gwiżdży, czyli sylwestrowych maszkar. W niektórych rejonach Kaszub praktykowany był obrzęd 
Końcowe słowa o pośpiechu były jak najbardziej na miejscu, bo czas zwany Starym Rokiem, polegający na obnoszeniu po zagrodach kukły 
bożonarodzeniowy trwa do 6 stycznia i zamykają go pochody Trzech starca ulokowanej na plecach przebierańca, któremu zwykle 
Króli, czyli od sylwestra zostawało zaledwie 6 dni. Inny jeszcze mógł być towarzyszyli: jeździec na koniu, bocian, baba z dziadem i młodzieniec 
powód pośpiechu – grup kolędniczych w dawniejszym ludowym składający noworoczne życzenia.
celebrowaniu godnégo czasu było całkiem sporo, zatem kto pierwszy ten Innym rodzajem kolędników były Herody, czyli: śmierć, 
lepszy … dostawał datek, trzeba się więc było dobrze spisać, diabeł, anioł, żołnierze i król Herod, którzy to mieli za zadanie pokazać 
a i pośpieszyć z kolędowaniem. niedolę Dzieciątka prześladowanego przez złego Heroda. Któż

Peregrynacje po okolicznych chatach rozpoczynali zwykle z przedstawicieli starszego pokolenia nie pamięta słynnej oracji 
kolędnicy z szopką, tzw. betlejemką. Niektórzy zaczynali wizyty zaraz po wygłaszanej w stronę tyrana: Królu Herodzie, za twe zbytki idź do piekła, 
rozpoczęciu adwentu, a trwać one mogły przez cały okres boś ty brzydki.
bożonarodzeniowy, tj. do Trzech Króli. Szopka koniecznie musiała być W przeddzień Trzech Króli odbywało się chodzenié po 
własnoręcznie wykonanym dziełem, odpowiednio oświetlona, rogôlach, inaczej zwane czasami szczodrôczi. Zwyczaj ten został 
z drewnianymi, tekturowymi lub szmacianymi figurkami, noszona na zanotowany już przez Floriana Ceynowę, a polegał  na odwiedzinach 
pasie zawieszonym na szyi. Chodzący w adwencie szopkarz przypominał chat w wykonaniu pastuchów bydła, którzy recytowali układankę 
o zbliżającym się narodzeniu Pana, po Wigilii zaś składał życzenia zaczynającą się od słów: Dobri wieczór, szczodri wieczór, nóm 
świąteczne. Czasami towarzyszyli mu dwaj pomocnicy grający na powiôdają, że tu rogôle pieczą, a jeżlë nié rogôle, to tej chleba gléń; 
instrumentach ludowych, najczęściej burczybasie. Za prezentację szopki, wasza dësza mdze szczodrobliwi miała dzéń… oczywiście powinni za to 
uruchomienie figurek i zanucenie kolędy gospodarze obdarowywali otrzymać dary z tytułowym rogalem (inaczej szczodrokiem) na czele.
żywnością i pieniędzmi, czasami zapraszali na posiłek. Na samo zakończenie okresu bożonarodzeniowego pojawiali 

Po szopkarzach do akcji gotowe były już Gwiôzdczi. Zwykle się Trzej Królowie, którzy mogli jednak kolędować również równolegle
przez większość adwentowego czasu kawalerowie (bo tylko oni mogli z innymi przebierańcami od świąt aż do 6 stycznia. Grupa ta składała się
zgodnie z tradycją w tym obrzędzie uczestniczyć) zbierali się w wyz- z trzech postaci ucharakteryzowanych na królów, koniecznie z obrzę-
naczonym miejscu, by przygotowywać stroje, rekwizyty, maski dową gwiazdą, najlepiej kręcącą się, skarbonką na datki i kosturem 
i potrzebne akcesoria do nawiedzania domostw. W tym orszaku drewnianym służącym do odganiania psów. Po wejściu do chaty śpiewali 
pierwszoplanową rolę odgrywa Gwiôzdka, towarzyszy jej liczna grupa kolędy, puszczając przy tym w ruch swoją gwiazdę. Często śpiewom 
maszkar zwierzęcych (koza, kozioł, baran, koń, bocian, niedźwiedź), są towarzyszył burczybas. Gospodarze pytali obowiązkowo o miejsce,
postaci nadprzyrodzone (diabeł, śmierć), oczywiście nie brakuje też z którego królowie przybyli i do którego zdążają. Ta grupa zwykle 
typów ludzkich (żandarm, dziad z babą, Cygan, Żyd, kominiarz), czereda sygnalizowała bliski koniec okresu bożonarodzeniowego.
wpada do chaty, by wrzaskiem, śpiewem i dość skąpymi oracjami Dziś z opisanych wyżej form kolędowania przebierańców 
zabawić gospodarzy i życzyć im wesołych świąt. Zwykle grupa ta pozostały jedynie nieliczne, a i te idą powoli w zapomnienie. Jest wiele 
pojawia się z wizytą w Wigilię. miejsc na Kaszubach, w których o kolędnikach już nie wiedzą, nigdy ich 

nie widzieli. Tym bardziej zatem cenną jest inicjatywa sierakowickiego 
Gminnego Ośrodka Kultury, który od ponad dwudziestu już lat 
organizuje przeglądy zespołów kolędniczych. Tegoroczna edycja była 
dokładnie XXIV pokazem, w którym uczestniczyły cztery grupy:
z Gowidlina, Mojusza, Szopy i Tuchlinka. Każdy, kto chciał zapoznać się 
z dawnym zwyczajem wodzenia maszkar w okresie Bożego Narodzenia 
mógł przyjść, zobaczyć, posłuchać, a i trochę się przestraszyć, bo na tym 
też zadanie maszkar polega. Może widzowie zachęceni niezwykłą 
atmosferą radości, żywiołowości i wspólnej zabawy zechcą przenieść 
dawne zwyczaje naszych przodków w swoje zakątki i kultywować to, co 
od dawna jest jednym z ważnych składników kaszubskiej kultury.

Danuta Pioch  

W wieczór sylwestrowy wpadali do chat Gwiżdże, orszak 
podobny do Gwiôzdczi, jednak już bez tejże, a na jej miejscu pojawiał się 
właśnie tytułowy gwiżdż (dawny stróż nocny pilnujący bezpieczeństwa 
we wsi i alarmujący gwizdaniem w razie jakiegokolwiek niebezpie-
czeństwa). Ta grupa składała zwykle życzenia noworoczne w nawie-
dzanych chatach.

01 (283) styczeń 2014

Gwiôzdka z Mojsza podczas XXIV Przeglądu Zespołów Kolędniczych

Wszystkim Babciom, Dziadkom
i Seniorom z sołectwa Mojusz 

z okazji ich święta
składamy gorące życzenia
 zdrowia, pogody ducha,

wielu lat życia wypełnionego radością,
miłością i szacunkiem najbliższych

  Janina Młyńska wraz z Radą Sołecką
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Obce rzeczy znać warto, a swoje potrzeba
Nagrody Haliny Ewy Buchacz rozdane po raz siódmy

Obcą kulturę znać warto, a swoją 
potrzeba. W czasach globalizacji z sentymentem 
należy mówić o osobach, których troską jest 
dbanie o to, co swojskie i bliskie sercu. Stąd 
można wyrazić uznanie patrząc na działania pani 
Haliny Ewy Buchacz, która wywodząc się
z ziemi kaszubskiej, poza czasem studiów we 
Wrocławiu, Olsztynie i Warszawie, związała 
swoje życie z Sierakowicami i od szeregu już lat 
promuje wysiłki uczniów podejmujących 
zaszczytne zadania związane z pielęgnowaniem 
mowy, kultury i tradycji ojców nagradzając 
najlepszych w tej dziedzinie. Jak mówi 
fundatorka nagrody, idea narodziła się z potrzeby 
serca, w ten sposób chce zaapelować do młodych 
ludzi o pielęgnowanie kaszubszczyzny we 
wszelkich jej przejawach, bo „obcą kulturę znać 
warto, a swoją potrzeba”.

Od 2007 roku w gminie Sierakowice 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 
mieli, i mają nadal, możliwość otrzymania 
specjalnej nagrody Haliny Ewy Buchacz – za 
szczególne osiągnięcia w nauce języka kaszub-
skiego i udział w przedsięwzięciach związanych 
z językiem i kulturą kaszubską.

Nagroda jest oczywiście czynnikiem 
motywującym, choć młodzi ludzie stwierdzają, 
że nie dla niej poświęcają swój czas na 
dodatkowe zajęcia, jakimi jest nauka języka Podobnie było i tym razem. 30 grudnia 2013 r. podczas sesji 
kaszubskiego. Coraz częściej zdarzają się stwierdzenia, że robią to po Rady Gminy w Sierakowicach zostały rozdane nagrody dla najlepszych 
trosze dla siebie, po trosze dla rodziców i dziadków, by przekaz absolwentów z języka kaszubskiego za rok szkolny 2012/2013. Dzięki 
pokoleniowy nie został przerwany. Uczniowie obserwują bacznie pani Halinie Ewie Buchacz, inicjatorce pomysłu przyznawania nagród, 
starsze koleżanki i kolegów, widzą, że znajomość szerokich pokładów doceniono trud kolejnych czterech absolwentów, którym towarzyszyli 
kulturowych niejednokrotnie przydaje się w dorosłym życiu, zaczynają ich nauczyciele prowadzący, dyrekcje szkół oraz rodzice. 
zatem wierzyć, że pielęgnowanie i kultywowanie własnych tradycji Zespół kwalifikujący zgłoszenia do nagrody wyróżnił: 
i kultury nie jest li tylko spłatą długu wdzięczności wobec przodków, ale Zuzannę Młyńską - absolwentkę Szkoły Podstawowej w Mojuszu, 
kolosalnym kapitałem wejściowym na start w dorosłe życie. Pod Lucynę Damaszk - absolwentkę Szkoły Podstawowej w Tuchlinie
czujnym okiem nauczycieli z pasją kształtują swoją postawę tak, by i Przemysława Reitera - absolwenta Szkoły Podstawowej w Puzdrowie. 
wyrażała patriotyzm lokalny. Efekt całkiem wymierny tych wysiłków, Wśród szkół gimnazjalnych laureatką nagrody została Agnieszka 
to oprócz uznania otoczenia i dyplomu, gratyfikacja pieniężna, która Mielewczyk - absolwentka Gimnazjum w Gowidlinie.
staje się dodatkową motywacją do zdobywania kolejnych umiejętności Wszystkim nagrodzonym, ich rodzicom i nauczycielom oraz 
i pogłębiania wiedzy. pani Halinie Ewie Buchacz należą się podziękowania za promowanie 

Wszyscy dotychczasowi laureaci nagrody mogą poszczycić języka i kultury kaszubskiej, za docenienie skarbu, jakim jest „mała 
się sukcesami w kolejnych edycjach Kaszubskiego Dyktanda, ojczyzna”.
konkursach literackich bądź recytatorskich lub w konkursach D. Pioch
związanych z folklorem i wiedzą o ludziach szczególnie zasłużonych 
dla Kaszub.

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych z fundatorkami nagrody (Haliną Ewą Buchacz i córką Olgą),
wójtem T. Kobielą, rodzicami, dyrekcjami szkół i nauczycielami

Podziękowanie za udział
w akcji „Dzieci – Dzieciom”

W dniach 12-18 grudnia w Szkole Podsta-
wowej w Sierakowicach odbyła się akcja charytatywna 
„Dzieci – Dzieciom”. Przedsięwzięcie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. Nie spodziewaliśmy się, że
w naszej okolicy mieszka tylu ludzi wielkiego serca, 
którym los innych nie jest obojętny. Dzięki ich 
ofiarności, empatii, wrażliwości mogliśmy przygotować 
świąteczne paczki żywnościowe dla dwunastu rodzin. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy do tych
z Państwa, którzy odpowiedzieli na nasz apel i wsparli tę 
szlachetną inicjatywę.

Organizatorzy

11 grudnia 2013r. 400 najzdolniejszych uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z całego województwa pomorskiego wyróżnionych zostało 
stypendiami Urzędu Marszałkowskiego na uroczystej gali, która odbyła się
w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Dzięki wsparciu programu ze środków unijnych 
samorząd wojewódzki przyznał stypendia uczniom uzdolnionym, zwłaszcza w zakresie 
nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Trwający od sześciu lat program 
pomocy stypendialnej promuje młode pomorskie talenty. Po raz kolejny wśród 
najlepszych uczniów znaleźli się absolwenci Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej.  
W ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację” uczniowie Ewelina 
Pawelczyk oraz Robert Wenta otrzymają wsparcie finansowe, które przeznaczone 
zostanie na cele edukacyjne.

Wicemarszałek województwa pomorskiego
Czesław Elzanowski nagrodził uczniów
Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej
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Pożegnanie Profesora Brunona Synaka
18 grudnia 2013 roku odszedł od nas na wieczną wachtę, 

przeżywszy 70 lat, Brunon Synak, syn Kaszubskiej Ziemi, profesor 
socjologii, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego i jego Do szkoły średniej uczęszczałem w Kościerzynie... ale nie 
prorektor, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, światowej sławy mogę powiedzieć, aby był to okres szybkiego pozbywania się kaszubsko-
polityk, ceniony orędownik kaszubszczyzny, wielki przyjaciel naszej wiejskiego balastu.
gminy, człowiek, który mimo swych tytułów i międzynarodowych 
kontaktów doskonale porozumiewał się ze wszystkimi i cenił każdego 
człowieka.

W czerwcu 2010 roku gościliśmy Brunona Synaka
w sierakowickim gimnazjum, gdzie odbywała się promocja jego książki Będąc na studiach w Gdańsku starałem się odnaleźć w nowym 
Moja kaszubska stegna. Ta obszerna, napisana z dużą dozą środowisku w taki sposób, by zrzucić z siebie kaszubskie brzemię, przede 
beletrystycznego polotu autobiografia, jest doskonałą charakterystyką wszystkim poprzez solidne przykładanie się do nauki, zachowując 
Profesora nakreśloną Jego własną ręką. Któż lepiej i trafniej przedstawi jednak moją kaszubską tożsamość głęboko w sercu.
człowieka, niż on sam siebie. Powie tyle, ile chce, aby inni o nim 
wiedzieli. Przemilczy to, czego nie chce ujawnić, pochwali się tym, co 
uzna za stosowne – choć w przypadku autora Mojej kaszubskiej stegny – 
skromność ta wiele razy bywała bezzasadna – ale to cecha wielkich Dziś trudno sobie wyobrazić, czym byłoby moje życie bez 
ludzi. kaszubskości i bez jej najważniejszej wartości – języka. Może ją tak 

bardzo teraz cenię, bo kiedyś nie było mi z nią łatwo. Patrząc na 
dzisiejszą młodzież, boję się jednak, że w nadchodzących latach język 
kaszubski będzie coraz bardziej przybierał charakter festynowo-
dekoracyjny i promocyjno-turystyczny.

Możemy być dumni, że mowa naszych starków przetrwała 
przez wieki, że dostąpiła nobilitacji i weszła do pałaców, że nie jest już 
przedmiotem wstydu, czy kompleksów. To jest bardzo ważne. Nie 
wystarczy to jednak, by być spokojnym o jej przyszłość... 

Tym problemem zająłem się więc jako pracownik naukowy 
Uniwersytetu Gdańskiego, jako socjolog.

Zatem zagłębmy się w autoprezentację Profesora, który 
trapiony chorobą postanowił dokonać swoistego pożegnania i roz-

Nie wyobrażałem sobie, bym mógł pracować w innym rachunku z tym światem właśnie poprzez autobiografię. 
ośrodku akademickim niż w Gdańsku. Choć środowisko uniwersyteckie, Nigdy nie miałem najmniejszego kłopotu z ustaleniem 
do którego trafiłem, było stosunkowo mało kaszubskie. Po kilku swojego rodzinnego zakorzenienia i odpowiedzią na tożsamościowe 
początkowych latach pracy postanowiłem stopniowo, ale kon-pytania typu: „kim jestem?” czy „skąd jestem?”. Od dziecka czułem 
sekwentnie kroczyć własną stegną. Największą satysfakcję przyniosła silne zakotwiczenie w „Tutejszości”.
mi pierwsza książka.

Gdyby zatem za kryterium tożsamości regionalno-etnicznej 
przyjąć pochodzenie najbliższych przodków, to bez wątpienia ten 
warunek kaszubskości spełniam w całej rozciągłości. Ale o kaszubskości 
decyduje wiele różnych czynników. W pierwszym rzędzie jest to 

Prawdziwą radość sprawiało mi spotkanie bratniej samoświadomość i autoidentyfikacja poprzez język, wartości, wzory 
kaszubskiej duszy na uniwersytecie, zwłaszcza gdy był to ktoś z moich zachowań, sferę obyczajową, wspólnotę losów, doświadczenia 
stron. Nigdy nie omieszkałem rzucić parę kaszubskich słów i dać do historyczne.
zrozumienia, że Kaszubów jest tu więcej, że tu jest też miejsce dla nas.

Dużo radości dawały mi kontakty zagraniczne. Traktowałem 
je wyłącznie zawodowo. Uczestniczyłem w dziesiątkach seminariów, 
konferencji i kongresów naukowych w różnych krajach. Nawet
w trudnych czasach stanu wojennego, z mojej strony emigracja z kraju 
nigdy nie wchodziła w grę i propozycji tej w ogóle nie brałem pod Jako chłopiec sądziłem, że Kaszubi znajdują się w dolnej 
uwagę. Decydował o tym nie tyle patriotyzm polski, co rodzinno-strefie hierarchii społecznej, mają niewiele do powiedzenia, a ich los 
regionalno-kaszubskie przywiązanie.leży w rękach innych.

Uniwersytet – moja pierwsza miłość – poza następnymi: żoną 
Jadwigą, córką Xymeną, wnukami Michałem i Stanisławem, zięciem 

jem w nôbaższi mrocznym cządze powojnowëch dzejów, to je w 1950 
roku.

Ni moga rzec, żebë w szkole béł kaszëbsczi klimat, co bë mie 
dopomógł w chutczim dostosowanim i zdrzëcenim z sebie cażaru,
z chtërnym jem tuwo przëszedł. Dopiérô od trzecy klasë udało mie sa 
zagadac po kaszëbsku z drëchama z kartësczégo powiatu.

Czej udało mie sa dobëc sztabilizacja i mocną pozycja, chutko 
odchôdôł mój kaszëbsczi kómpleks. Stało sa to dopiérô pod kuńc 
studiów.

Dobrze, że są próbë rozkoscérzaniô kaszëbiznë na szerszé 
wodë. Nié bez znaczeniô są robotë wiele dzejôrzów i jinstitucjów. Wôżną 
rola w nobilitacji jazëka odgriwô Koscół. Na gwës dopomôgô 
uchwôlonô ustawa o regionalnym jazëku, dwajazëkowé tôblëce, 
nauczanié w szkołach. Wôżną rola spełniwô kultura: ta masowô,
a osoblëwie ta wëższô. Tu mómë corôz wicy aktorów – a bez-
konkurencyjnô je westrzód nich Danuta Stenka. Miôł jem leżnosc ji za to 
wiele razy dzakowac, w tim téż w ji rodnym Gowidlënie. Wiém, że 
Gowidlëno je dlô ni tim, czim dlô mie są Podjazë.

Uniwersytet nie béł nigdë dlô mie blós môla robotë czë placa 
zarôbianiô dëtków... Wiedno bëło jasné, że ze swoji wolë stądka nie 
rëgna i bada robił wszëtko, żebë jak nôlepi wëkonac swoja robota. 
Przede wszëtczim przërzekł jem to czedës moji mëmce, co dërcha 
powtôrza: Synku, badz wiedno porządnym człowieka. W tim swiece je 
tëli złégo – pamiatôj wiedno o Bogu i Koscele.

Familiô moji mëmczi od pokoleniów bëła z tëch tu strón,
Nôwôżniészô bëła sprawa, że ta ksążka mógł jem dedikowac a ojca z niedaleczégo Redunia. Starkowie z osem córkama mieszkelë

żëjący jesz mëmce... Nie wiém, czë to bëło téż tak wôżné dlô ti 75-latny tej w Podjazach. Mëmka - Léna - jedinô nie wëcygnała z Podjazów. Tej naja 
nënczi, prosti wiejsczi białczi, co czëta blós Swiaté Pismiona, żëwotë chëcz bëła matecznika dlô wszëtczich krewnëch.
swiatëch i modlëtewniczi. Ni miôł jem równak lepszégo sposobu 
podzaczi za ji miłota, wspiarcé, co sa dało czëc na kożdim kroku... Chcôł 
jem tą ksążką rzec: Widzyce mëmko! Nie zmarnowôł jem żëcégo, a wë 
tak baro sa o to jiscëlë!

Jan Paweł II gôdôł „ni ma tożsamotë bez miłotë”. Nôleżi tej 
kochac rodzëna, swoja wies czë miasto, swoja obeńda, krôj, Europa, 
żebë kogoms sa czëc. Ale takô identyfikacjô wëmôgô distansu
i kriticznégo pozdrzatku téż na włôsną spolëzna i na se samégo, cobë nie 
doszło do sómnotë i nacjonalizmu.

Szkólnëch jô miôł wiele, ale niechtërny z nich umocniwelë
w dzecach kaszëbsczi kómpleks. Może temu, ze szkołową uczba naczął 
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Profesor Brunon Synak z małżonką Jadwigą podczas promocji książki
Moja kaszubska stegna w Sierakowicach w czerwcu 2010 roku
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Dariuszem - odwdzięczał mi się różnymi stanowiskami: kierownika działaczem regionalnym.  W sprawach międzynarodowych poruszał się 
Zakładu Socjologii Ogólnej,  dwukrotnie prorektora ds. kształcenia, szerokimi arteriami, potem szybko przestawiał się na regionalną 
prorektora ds. studenckich. wąskotorówkę, by z rodakami konferować godzinami o istotnych dla 

nich sprawach. Interesował się wszystkim, co miało związek z małą 
ojczyzną, dzwonił do wielu z nas, my zresztą do Niego także – nikomu nie 
odmówił chwili rozmowy, dyskusji, porady. Ceniłam jego otwartość na 
ludzi, nikogo z góry nie klasyfikował, nie przekreślał, nie szufladkował; 
zawsze analizował najdrobniejsze szczegóły, próbując dociec takiej

Kaszubi też docenili moje wysiłki. Miałem zostać prezesem a nie innej reakcji, odpowiedzi. Sporo lat spędzonych w kręgu wspólnych 
ZKP. Bardzo mocno się zastanawiałem, czy się tego podjąć. Nie muszę kaszubskich spraw dało mi możliwość stworzenia własnego zdania na 
przecież być prezesem, żeby spłacać kaszubski dług – myślałem. temat Jego osobowości – otóż był to mądry strateg, który, nie obrażając 
Wreszcie się zgodziłem i w grudniu 1998 roku, jako jedyny kandydat, nikogo ani nikogo nie wykluczając, umiał poprowadzić dokładnie
zostałem wybrany przez XIV Zjazd Delegatów. w tym kierunku, jaki uznawał za słuszny; a w przewidywaniu słusznych 

Nigdy nie zabiegałem też o funkcje polityczne. Przed tego scenariuszy miał rzeczywiście ogromny dar. Nigdy nie widziałam
rodzaju propozycjami zwykle się broniłem, a niektórych – mimo Go wzburzonego. Kiedy trzeba było nadstawić głowy, a uznawał, że taka 
szczerych intencji ich inicjatorów – nigdy nie brałem pod uwagę. Tym jest konieczność, przeradzał się wtedy w ostrego i zdecydowanego 
niemniej jakoś w politykę się wplątałem, przynajmniej jedną nogą do gracza – wszystko jednak w granicach kulturalnej i cywilizowanej 
niej wszedłem. metodologii działań.

Doceniał każdego, chwalił za wszystkie poczynania, bardzo 
się starał o to, aby dostrzegać wysiłki każdego z nas, motywował dobrym 
słowem, zachęcał do kolejnych wysiłków, umiał wykazywać takie 
zainteresowanie, że nie szczędziliśmy czasu, pieniędzy i sił na to, by 
zrzeszeniowe sprawy toczyły się swoim trybem bez większego 

Moja stegna biegnie dalej. Zatoczyła jakby koło i dopro- uszczerbku. Choć w czasach Jego prezesury nie było jeszcze możliwości 
wadziła do miejsca, w którym się zaczęła...Kilka lat temu nabyłem od prowadzenia na szerszą skalę biura, wszystko toczyło się określonymi 
Zygmunta Domaszka, przyjaciela z lat szkolnych, przykładnie torami. Dlatego imponował mi bardzo jego skromny sposób bycia, 
przyzwoitego Kaszuby, działkę rekreacyjną i wybudowałem drewniany umiejętność godzenia rzeczy wielkich i odpowiedzialnych z regio-
całoroczny domek... Przypadek czy los sprawił, że domek stoi niemal nalnymi zmaganiami – też bardzo istotnymi. To dzięki Niemu
w tym samym miejscu, w którym 45 lat temu po raz pierwszy spotkałem o Kaszubach było coraz głośniej w szerszym świecie.
szesnastoletnią Jadwigę, przebywającą tu na obozie harcerskim... Dziś Zapamiętałam szczególnie spotkanie sprzed kilku lat, kiedy 
z domku...roztacza się piękny widok na Jezioro Trzebocińskie, przez trapiony zdrowotnymi przypadłościami  przybył na spotkanie do 
które przepływa rzeka mojego dzieciństwa – Słupia. Wciąż ta sama, ale Sierakowic. Stanęliśmy niemal na baczność porażeni Jego ogromną 
nie taka sama... Po drugiej stronie jeziora mieszkają kolejne pokolenia determinacją w walce z chorobą, zdziwieni, że ma jeszcze tyle sił, by 
Choszczów i Patelczyków. W sąsiedztwie znajduje się Widna Góra, gdzie spotykać się, dyskutować, słuchać i mówić. Na nasze ogromne spięcie 
jako młodzieniec bawiłem się na niedzielnych muzykach. Zmieniło się powiedział dwa słowa „Możecie spocząć”, i od razu zrobiło się swojsko, 
wszystko lub prawie wszystko. Ludzie tutejsi są ciągle swoi, ale jedno- napięta atmosfera prysła, widzieliśmy w nim znowu „naszego 
cześnie, podobnie jak rzeka, nie tacy sami... Jednak jest oczywiste, że Profesora”, nic innego nie dzieliło wzajemnej nici porozumienia.
najbardziej zmieniłem się ja; oni w mniejszym stopniu. Życie ludzi w tej  Z ostatnich kontaktów wrył mi się w pamięć moment Jego 
społeczności biegło znacznie wolniej niż moje. pobytu na Zjeździe Delegatów ZK-P 30 XI 2013 roku. Tyle chciał nam 

Choć miejsce jest inne i ludzie się zmienili, to tutejszy przekazać, mówił jak do starych dobrych znajomych, opowiadał
mikrokosmos, kaszubski genus loci, jest mi tak samo bliski, jak dziesiątki o rzeczach zwyczajnych, ale i rozsnuwał wątki regionalne. Słyszałam 
lat temu. Ciągle czuję tu przede wszystkim magię miejsca urodzenia, rwący się, ale w moich myślach ciągle silny i stanowczy głos, co chwila 
ukrytą pod powierzchnią tego, co nowe, zmienione, czy nieco oddalone. przelatywała mi przez głowę myśl, że jeszcze wszystko może się zdarzyć 

Każdy, kto od jakiegoś czasu identyfikuje się z ruchem – wszak cuda istnieją – wyzdrowieje, znowu będzie naszym 
kaszubskim czy obracał się w sferach samorządowych bądź przewodnikiem; by za chwilę nieustępliwe zwątpienie gasiło te ra-
uczelnianych musiał na swojej drodze spotkać niesamowitą osobę, jaką dośniejsze myśli, jak arymanowe sowy i sępy padające na świecące skry. 
był Profesor Brunon Synak. Dane to było również i mnie. Oto kilka Takie mi wtedy przyszło na myśl porównanie. Dziś wiem, że Skra 
wspomnień z moich spotkań z Profesorem Brunonem Synakiem na Ormuzdowa, jaką dla Kaszubów był niewątpliwie Profesor Synak 
kaszubskich Stegnach. została rozdmuchana i powinna zapłonąć w wielu z nas, wszak 

Profesor Brunon Synak należy do tych ludzi, o których ma się obcowanie z wybitnym człowiekiem nie jest dane daremnie, ono musi 
wrażenie, że znało się ich od zawsze. Nie pamiętam dokładnie kiedy dalej procentować. To chyba chciał przekazać nam w swojej ostatniej 
nasze stegny skrzyżowały się po raz pierwszy, ale było to zapewne na mowie, jeśli o mnie chodzi, przyjmuję ten testament.

Danuta Piochkaszubskim gruncie i w kaszubskiej sprawie. Ja kroczyłam drobnymi 
ścieżynami, On był już wtedy uznanym i powszechnie szanowanym 

Drzéma téż we mie jesz jedna miłota. Dlô ni to weszedł jem
w dzejnota Kaszëbsko-Pomorsczégo Zrzeszeniô jakno nôbarżi 
naturalną, choc mocko spóznioną w czasu realizacją dbë młodzóna
o zrobienim czegos dlô swojich. Pomôgôł mie w tim Józwa 
Borzëszkowsczi.

Czedë mëszla nad tim, czë wôrt bëło sa angażowac, 
poswiacëc tëli czasu a nawetka dëtków dlô kaszëbsczi spolëznë, to 
odpowiédz je jedna: bëło wôrt! Nie robił jem tego dlô nôdgrodów, 
kôskaniô, przëpochlébianiô sa jinszim. 

Chcôł jem tëlko spłacëc zacygniony dług.
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Wspomnienie o prof. Brunonie Synaku
Po raz pierwszy spotkałem Profesora Brunona Synaka podczas miały swoją wagę i każdy chciał Go słuchać. Mam nadzieję, że młodsze 

cyklu wykładów, jakie Pan Profesor prowadził dla Zrzeszenia pokolenie dostosuje się do poziomu, kultury politycznej, erudycji
Kaszubsko-Pomorskiego, bazując na swoich badaniach socjologicznych. i mądrości Mistrza.
To były wczesne lata 90. Wykłady te prowadził w bardzo ciekawy sposób, Podczas naszej wspólnej pracy w sejmiku wojewódzkim 
pięknym językiem, z odrobiną dowcipu, a momentami nawet sarkazmu. mogłem liczyć na Jego wsparcie, gdyż zależało nam – radnym z Kaszub – 
Aż chciało się Go słuchać. aby nie dominowały sprawy Trójmiasta, ale nasze tereny także powinny 

Wtedy też dowiedziałem się, że Pan Profesor jest Kaszubą być postrzegane. I muszę przyznać, że Kaszuby miały w Jego osobie 
i pochodzi z Podjaz. Ale tak na dobre poznałem się z Profesorem bardzo silnego orędownika.  
Synakiem w 1998 roku w trakcie kampanii wyborczej do nowo Można powiedzieć, że Profesor Brunon Synak był przyjacie-
tworzącego się Sejmiku Województwa Pomorskiego. Startowaliśmy lem naszej gminy. Częstokroć nas wspierał, a efekt był czysto materialny. 
z jednej listy – z Akcji Wyborczej Solidarność. Obaj zostaliśmy radnymi Lobbował na rzecz samorządów gminy Sierakowice czy Sulęczyno 
sejmiku i wtedy miałem możliwość poznania Pana Profesora bliżej. znajdując racjonalne argumenty do tego, aby przekonać decydentów 

Brunon Synak był bardzo aktywnym człowiekiem, wojewódzkich, a nawet w Warszawie o potrzebie pomocy finansowej
zabiegającym o sprawy Kaszub. To był czas po nowym podziale w ważnych inwestycjach. Godzi się tu przypomnieć Jego skuteczne 
administracyjnym kraju, kiedy z 49 województw zostało utworzone 16. zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych na budowę 
Pamiętam to wielkie zadowolenie Profesora, kiedy mówił, że ziściło się kanalizacji, gimnazjów w Sierakowicach i Gowidlinie, a także wiele 
marzenie wszystkich Kaszubów, żeby być w jednym województwie. innych. 
Pozwalało to na większe upodmiotowienie Kaszubów i spraw z tym Pan Profesor czuł więź ze środowiskiem, z którego się 
związanych. wywodził. Na sesjach sejmikowych czy w kuluarach często 

W swoim życiu mało spotkałem takich osób jak Profesor rozmawialiśmy w języku kaszubskim, co wywoływało niekiedy 
Brunon Synak. To był człowiek prawy, do bólu prawy i sprawiedliwy, zdziwienie innych radnych, że Profesor – poliglota i mówiący piękną 
człowiek zgody i kompromisu. W najtrudniejszych sytuacjach zawsze polszczyzną – nagle „przestawia się” i rozmawia po kaszubsku. 
mówił językiem pojednania, stąd też nie miał nigdzie wrogów, nawet Gdy ostatni raz widziałem się z Profesorem w październiku 
w ugrupowaniach opozycyjnych. Zawsze cieszył się szacunkiem za swoją ub.r. to tryskał energią i humorem, mimo iż ciało niedomagało. A podczas 
postawę. To był wielki człowiek. Niejedną trudną sytuację przez swoje naszej ostatniej rozmowy telefonicznej na kilka dni przed śmiercią to 
przymioty charakteru potrafił tak załagodzić, tak przekonać innych, że jakby odżył, czuł się bardzo dobrze i snuł plany na przyszłość, które 
Sejmik Wojewódzki też na pewno wiele Mu zawdzięcza. Do tej pory mało niestety przerwała śmierć.
jest ludzi tej klasy, co był Profesor Brunon Synak. Potrafił W Jego osobie Kaszuby straciły wielkiego swego orędownika. 
niewyszukanym, pięknym językiem przekonać do swojej wizji i też Ta śmierć jest ogromną stratą nie tylko dla Kaszub, ale także dla całego 
niejednokrotnie godzić zwaśnione strony. Był mediatorem, człowiekiem Pomorza. 

Tadeusz Kobielaniezwykle mądrym i częstokroć oszczędnym w słowach, ale Jego słowa 

70. rocznica zamordowania partyzantów Gryfa Pomorskiego
w Kamienicy Królewskiej

Dziesiątego stycznia minęła 70. rocznica Zygmunt, który miał wówczas prawie 17 lat. nie powiedział, więc go pobili. Potem 
zamordowania Jana Kwidzińskiego pseudonim Prace przy budowie ziemnego Kaszubowski przeszedł do pokoju, gdzie 
„Wilk” i Bernarda Michałki pseudonim „Batory” – bunkra nazwanego później „Gniazdem byliśmy my, dzieci. Po kolei wypytywał 
dwójki partyzantów Tajnej Organizacji Wojskowej Gryfitów” rozpoczęły się w grudniu 1943 r. każdego z nas, a jak nic nie odpowiadaliśmy, 
Gryf Pomorski. O tragicznych wydarzeniach, jakie Do wybudowania schronu dla partyzantów to uderzał nas pałką po głowie. Niemcy 
rozegrały się na wybudowaniu Kamienicy Kró- namówili Jana Kwidzińskiego bracia pobili także naszą matkę Klarę. 
lewskiej opowiada nam syn Jana Kwidzińskiego, Bernard i Albin Michałka, którzy byli W czasie gdy Niemcy okrążali 

kuzynami Jana, a także Bigusowie z Go- nasz dom, przebywali u nas dwaj partyzanci 
widlina i ks. Korda. – Ojciec miał podpisać Jan Kortas i Stefan Dominik. Mama ukryła 
volkslistę, ale nie zrobił tego, więc musiał ich w komórce, a drzwi do niej zasunęła 
się ukrywać – dodaje Zygmunt Kwidziński. szafą. Z komórki było wyjście na strych,

Budowa bunkra trwała kilka dni. a stamtąd partyzanci przeszli do komina
Zima była mroźna, więc wszystkich prac nie i w nim się ukryli. Tam siedzieli cały dzień
udało się wykonać tak, jak na początku i noc. Tymczasem Niemcy ponownie pobili 
zakładano – nie wykopano drugiego wyjścia ojca i nas. W końcu ojciec pokazał im 
w kierunku lasu, aby w razie konieczności bunkier ukryty w stodole, przygotowany na 
partyzanci mogli bezpiecznie uciec. W po- wypadek dekonspiracji. W stodole Niemcy 
mieszczeniu znajdowały się prycze ponownie zbili ojca do utraty przytom-
i piecyk. ności. Aby go ocucić, oblali go wodą

– Była mroźna niedziela, 9 stycz- i ponownie torturowali. Dźgali go widłami, 
nia. O godzinie 15.00 gospodarstwo i dom a z ran lała się krew – dodaje pan Zygmunt. 
okrążyło gestapo i niemiecka żandarmeria, W bunkrze znajdowali się dwaj 
na której czele stał Jan Kaszubowski – bracia Michałka: Bernard ps. „Batory”
pochodzący spod Kościerzyny volksdeutsch i Albin ps. „Zegar”. Gdy zorientowali się, że 
współpracujący z wrogiem. Przyszli z Ka- teren jest otoczony przez niemiecką 
mienicy. Było ich ponad dwustu, rozstawili żandarmerię, Bernard przez uchyloną klapę 
się co kilka metrów. wejścia do bunkra oddał serię z karabinu 

Kaszubowski ubrany w skórzaną maszynowego zabijając jednego Niemca,
kurtkę i z pałką wszedł do budynku i zawołał a drugiego raniąc. Niemcy wycofali się ze 
na mojego ojca: – Kwidziński, gdzie ty swoich pozycji, a Michałka ponownie oddał 
jesteś? Ojciec razem z matką znajdowali się serię. Zabił łącznie dwóch żandarmów, 
w kuchni. – Powiedz, gdzie ukrywasz których zwłoki Niemcy kazali odwieźć 
partyzantów? Gdzie jest bunkier? Ojciec nic saniami na plebanię do Sierakowic. Grób zamordowanych

na cmentarzu parafialnym w Sierakowicach 
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Wyznaczyli do tego zadania sąsiada Kwidzińskich – Jana 
Ramczyka. Niemcy ułożyli zwłoki swoich zabitych na saniach
i zakryli je słomą, a woźnicy nie pozwolili oglądać się za siebie.  

Bracia Michałka widząc spore siły przeciwnika zaczęli 
palić dokumenty. W międzyczasie nadawali przez radiostację 
meldunki do Kamiennej Góry informując o sytuacji i prosząc
o pomoc. Przewód dymny piecyka z bunkra był odprowadzony 
do „piekarki”, czyli niewielkiego budynku, w którym znajdował 
się piec do wypieku chleba i wędzarnia. Ulatniający się
z „piekarki” dym naprowadził Niemców na ślad bunkra. Zaczęli 
więc rozkopywać teren i po rurze odprowadzającej dym 
kierowali się w stronę partyzantów. 

Wciąż trwała wymiana ognia. Kiedy ponownie 
Bernard Michałka wychylił się z bunkra, otrzymał śmiertelny 
strzał.  

Skatowanego i związanego drutem Jana Kwidziń-
skiego gestapowcy zaciągnęli w pobliże bunkra, spuścili go do 
wewnątrz z nakazem zmuszenia partyzantów do poddania się. 
Niemcy sądzili bowiem, że jest tam znaczna liczba partyzantów. 
Ale tam Albin Michałka odciął drut i Kwidziński pozostał
w bunkrze. Od tego momentu walczyli we dwójkę. 

Regularna wymiana strzałów trwała do ok. godz. 3.00 
w nocy. Około godz. 4.00 gestapowcy kazali dzieciom 
Kwidzińskiego rozkopać ziemię okrywającą bunkier. Natomiast 
wejście do bunkra zakryli drzwiami stodoły i warstwą kamieni, 
aby partyzanci nie mogli się tą drogą wydostać. W wyrwę
w ziemi gestapowcy wrzucili granaty. Dopiero trzecia wiązka 
granatów wydrążyła dziurę w „dachu” bunkra. 

Wpadające do bunkra granaty chwycił Albin Michałka 
i chciał je wyrzucić, ale został ranny. Granaty urwały mu palce 
ręki. 

Do poddania się namawiali partyzantów będący
w policji niemieckiej Formela i inny mieszkaniec Kamienicy, 
Ponka. – Janie, wyjdź, poddaj się! – namawiali. A ojciec 
odpowiedział – I tak mnie zabiją, i tak. I wtedy Kaszubowski 
zastrzelił Kwidzińskiego. 

Albin Michałka poddał się. Został opatrzony przez 
Klarę Kwidzińską i zabrany przez gestapo. Trafił do obozu
w Stutthofie, później do Mauthausen-Gusen, ale udało mu się 
przeżyć wojnę.   

Po zakończonej akcji Kwidzińscy uciekli do For-
melów do Paczewa. Później rodzina rozproszyła się i do końca 
wojny ukrywała u różnych ludzi, gdyż była poszukiwana. 
Natomiast gospodarstwo Kwidzińskich zostało przekazane 
Baranowskiemu przez niemieckiego sołtysa Hycko. Po wojnie 
prawowici właściciele wrócili do siebie. 

Ciała partyzantów pozostały w bunkrze zasypane 
ziemią. W marcu 1944 r. dwaj najstarsi synowie „Wilka” zakradli 
się nocą do swego dawnego gospodarstwa i odkopali bunkier. 
Ciała partyzantów przełożyli do zbudowanych przez siebie 
trumien i ponownie zasypali. 

Rodzina Kwidzińskich dopiero dwa lata po wojnie 
otrzymała zezwolenie na ekshumację i pochówek partyzantów na 
cmentarzu w Sierakowicach.  

Jak mówi pan Zygmunt, jakiś czas po ekshumacji do 
jego matki zgłosili się ludzie z Gdańska, którzy chcieli 
zrekonstruować bunkier, ale żona „gryfowca” nie zgodziła się. 
Bardzo przeżyła wydarzenia z okresu wojny i nie chciała do tego 
wracać. Poza tym nie ufała władzy i bała się, że coś by mogło 
grozić dzieciom.

Pomnik upamiętniający zamordowanych partyzantów 
został odsłonięty dopiero w sierpniu 1966 roku w Kamienicy 
Królewskiej. Osiemnaście lat później, we wrześniu 1984 r.,
w gospodarstwie państwa Kwidzińskich, w miejscu rozgrywania 
się tragicznych wydarzeń odsłonięto pomnik upamiętniający 
ppor. Bernarda Michałkę – dowódcę oddziału TOW „Gryf 
Pomorski” i Jana Kwidzińskiego – członka TOW „Gryf 
Pomorski”, którzy nie wahali się oddać życia w walce
z niemieckim okupantem. 

Tekst i foto: AK

Końcówka roku 2013 i początek 2014 były niezwykle miłymi 
chwilami dla tych, którzy na drodze własnej edukacji postanowili ulokować 
przygodę z językiem kaszubskim. Kiedy w naszej gminie 30 grudnia 
honorowano nagrodami najlepszych absolwentów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, w sąsiedniej gminie Linia, w małej szkole, ale niezwykle 
wielkiej z racji zasług dla kaszubskiej edukacji, na Głodnicy (pierwszej szkole 
podstawowej, w której w 1991 roku za sprawą zdeterminowanego Witolda 
Bobrowskiego została wprowadzona nauka języka kaszubskiego) trwały 
przygotowania do wręczenia już po raz dziewiąty kolejnej nagrody głównej, 
którą jest co roku pokaźna kwota 5 tys. złotych za najlepszy wynik z matury
w zakresie języka kaszubskiego. Sponsorzy, Ewa i Grzegorz Szalewscy, 
podkreślają każdorazowo swoje związki z Kaszubami, a sponsorowanie 
młodych Kaszubów traktują jako spłatę swoistego długu wdzięczności, o czym 
bardzo pięknie mówił też podczas ostatniej gali wręczania nagrody 9 I 2014 roku 
Pan Grzegorz. 

Od momentu wprowadzenia zasad tzw. nowej matury w 2005 roku 
maturzysta może jako przedmiot dodatkowy wybierać także język kaszubski. 
Niewątpliwie krokiem milowym na tej drodze było ogłoszenie Ustawy
o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym kaszubskim
w 2005 roku, co pociągnęło za sobą sporo administracyjnych decyzji, mających 
swoje odbicie w obowiązującym prawie. Na mocy uregulowań zawartych w tym 
dokumencie przyjęto m.in. w gminie Sierakowice język kaszubski jako język 
pomocniczy. 

Corocznie w trakcie wręczania nagrody Państwa Szalewskich 
najlepszemu maturzyście pojawia się to samo pytanie - o motywację młodych
w podejmowaniu dodatkowego trudu przygotowania się do matury
z przedmiotu, który praktycznie nie daje jeszcze wymiernych korzyści w dalszej 
edukacji. Odpowiedź nasuwa się niemal za każdym razem identyczna – co 
prawda śmiałków nie jest zbyt wielu, ale za to są to ci, którzy działają bardziej dla 
idei, niż z jakichkolwiek innych pobudek, zatem są szczególnie cenni. 
Środowisko być może oczekuje większego odzewu, jednak cieszy fakt, iż są 
ciągle tacy, którym po prostu i bez większej zachęty chce się zrobić coś 
dodatkowego dla siebie i swojej małej ojczyzny. 

Statystyki z kolejnych dziewięciu lat przedstawiają się następująco: 
2005 rok – 14 zdających, laureatka nagrody Hanna Koss z KLO w Strzepczu; 
2006 rok – 11 zdających, laureatka Katarzyna Główczewska z KLO w Brusach; 
2007 rok – 27 zdających, laureatka Izabella Cirocka z I LO w Kartuzach; 2008 
rok – 8 zdających, laureatka Alicja Pioch z I LO w Kartuzach; 2009 rok - 9 
zdających, laureatka Alicja Frymark z KLO w Brusach; 2010 rok – 26 zdających, 
laureatka Marzena Wenta z KLO w Strzepczu; 2011 rok – 21 zdających, laureat 
Adam Hebel; 2012 rok – 41 zdających, laureat Tomasz Urbański z I LO
w Kościerzynie; 2013 rok – 35 zdających, laureatka Karolina Kulas z I LO
w Kościerzynie.

Matura z języka kaszubskiego posługuje się identyczną formułą jak 
język polski, zdaje się ją w części ustnej i pisemnej. Wybierający język kaszubski 
jako przedmiot dodatkowy mają prawo zdawać go w obu tych częściach, albo
w jednej z nich. Warto jednak pamiętać, że aby zostać laureatem nagrody 
Państwa Szalewskich, należy zdawać maturę w obu częściach (w tym maturę 
pisemną na poziomie rozszerzonym). I tu pewna nutka goryczy – okazuje się, że 
maturę pisemną na poziomie rozszerzonym najlepiej ze wszystkich maturzystów 
napisała Magdalena Bigus z LO w Sierakowicach, nie przystępując jednak do 
ustnej matury nie mogła rywalizować z 8 osobami, które się na taki wysiłek 
zdecydowały. 

I jeszcze jedna nutka goryczy – do ubiegłego roku matura
z języka kaszubskiego była ideologicznym manifestem przynależności do grupy 
Kaszubów; w ubiegłym roku po raz pierwszy mogła stać się wymiernym 
elementem naboru na studia w utworzonym przez Uniwersytet Gdański kierunku 
o nazwie Etnofilologia (kaszubska). Nie znalazło się jednak na całych Kaszubach 
30 młodych ludzi gotowych pójść tym torem (nauczyciel, animator kultury) – 
tego egzaminu nie zaliczyliśmy. Ten rok będzie kolejnym sprawdzianem dla 
środowiska. Czy uda się go zdać? Zdaje się, że wszyscy powinniśmy się w tym 
względzie ostro wziąć do pracy, a najwięcej będą tu mieli do powiedzenia 
młodzi, którzy w majowej edycji matury przystąpią do egzaminu z języka 
kaszubskiego, uzyskają wysokie lokaty, otrzymają dodatkowe punkty, które przy 
naborze na etnofilologię przekują na swój i nasz regionalny sukces; a przy 
odrobinie szczęścia jeden z nich po raz kolejny otrzyma wysoką nagrodę 
pieniężną, która może po raz pierwszy posłuży na dalszą kaszubską edukację.

Kaszëbsczi Maturant 2013
Nagrody dla najlepszych maturzystów z języka kaszubskiego 

Danuta Pioch
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Grudzień sprzyja spotkaniom pod znakiem świąt Bożego 
Narodzenia. Co roku tego typu spotkanie organizuje sierakowicka filia 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Ubiegłoroczne 
miało miejsce 11 grudnia, a frekwencja jak zawsze dopisała, bo 
przybyło prawie 60 osób. 

Uroczystość minęła w radosnej atmosferze oczekiwania na 
jedne z najważniejszych świąt. Na początku wszystkich bardzo 
serdecznie przywitała przewodnicząca Stowarzyszenia, Marzena 
Korzeniewska i złożyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Na stole 
nie zabrakło pysznych potraw i domowych ciast. Panie przygotowujące 

posiłek nawiązały do tradycji wigilijnej serwując m.in. zupę owocową. 
Kulminacyjnym punktem było wręczenie świątecznego upominku 
każdemu uczestnikowi. Tym razem odbyło się to inaczej niż zazwyczaj 
– postanowiono wprowadzić element niespodzianki i każdy otrzymał to, 
co wcześniej wylosował.  

Radosne oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia umiliło 
wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitary, na której grał 
pan Mieczysław Wereda.

Tekst i foto: AK

Spotkanie świąteczne w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Asystenci rodziny pracujący w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Sierakowicach postanowili zadbać o to, 
żeby ich najmłodsi podopieczni wraz z rodzicami spotkali się ze 
Świętym Mikołajem. W dniu 7 grudnia 2013 r. Salkę Kate-
chetyczną przystroiły świąteczne ozdoby i wypełniły ją 
zaproszone dzieci wraz ze swoimi mamami w liczbie 30 osób, 
wszyscy z ogromnym zaangażowaniem realizowali przygotowany 
program. Głównym celem spotkania była integracja między 
uczestnikami bez względu na wiek. Jednym z zadań było 
przygotowanie przez dzieci ozdób świątecznych bądź kartek 
bożonarodzeniowych przy pomocy rodzica. Kulminacyjnym
i długo wyczekiwanym przez dzieci momentem było przybycie 
św. Mikołaja, który rozdał im podarunki. Nie zabrakło też 
wspólnego poczęstunku, śpiewu oraz innych zabaw. Dzieci miały 
możliwość spędzenia czasu z rówieśnikami, z rodzicem oraz 
kultywowania tradycji obchodzenia Mikołajek. Spotkanie 
przebiegało w atmosferze wzajemnej życzliwości i radości. 

Osobom, które przyczyniły się do organizacji
i przebiegu spotkania z Mikołajem składamy serdeczne 
podziękowania. 

Anita Czaja

Spotkanie z Mikołajem
Pomysłodawcami akcji „Ciasteczko robię sam” byli wolontariusze 

z Kamienicy Królewskiej, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sierakowicach. Świąteczny klimat spowodował, że zapragnęli 
piec ciastka wspólnie z tamtejszymi dziećmi. Zatem w dniu 13 grudnia 2013 r. 
wolontariusze wraz z 25 dzieci na parę godzin zamienili się w cukierników, 
projektantów ciasteczek, piekarzy i zwolenników własnych wyrobów. 
Pracowali w małych grupach, co umożliwiło każdemu sprawdzenie się
w wyżej wymienionych rolach. Efekt pracy przeszedł najśmielsze 
oczekiwania. Każde dziecko zabrało część swoich wyrobów do domu wraz
z przepisem kulinarnym i foremką do odciskania ciasta. 

Szczególne podziękowania chcielibyśmy skierować na ręce 
Prezesa OSP w Kamienicy Królewskiej – p. Zbigniewa Kostucha, który 
udostępnił zaplecze kuchenne znajdujące się w remizie, a także osobom, które 
wsparły niniejszą inicjatywę poprzez własne zaangażowanie i przekazane 
środki finansowe umożliwiające zakup niezbędnych produktów.    

Dzieci pozytywnie oceniły powyżej opisane przedsięwzięcie, 
zatem nie pozostaje nic innego, jak powtórzyć wspólne pieczenie ciasteczek
w kolejne Święta Bożego Narodzenia. Może i Ty się przyłączysz?

Karolina Radowska

Ciasteczko robię sam

W dniu 5 grudnia 2013 r. wolontariusze działający przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej po raz pierwszy uroczyście obchodzili 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Dzięki uprzejmości wielu ludzi udało się 
zorganizować spotkanie, podczas którego Kierownik GOPS – p. Ryszard Klajn, 
Zastępca Kierownika – p. Cecylia Tuźnik oraz koordynator wolontariatu – p. 
Karolina Radowska wyrazili głębokie uznanie dla wolontariuszy za ich 
bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka. Bardzo miłym zaskoczeniem 
dla wszystkich zebranych były przekazane przez Wójta Gminy Sierakowice – p. 
Tadeusza Kobielę podziękowania za zaangażowanie i szerzenie idei wolontariatu. 
Podczas spotkania wolontariuszom wręczono dyplomy, a wszystkim 
wyróżniajacym się w pracy na rzecz potrzebujących przekazano prezenty w 
postaci książek. Dokonano także podsumowania podjętych inicjatyw w ramach 
wolontariatu w roku 2013.

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Karolina Radowska
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Święto Seniorów w Mojuszu
Jô za starków mojich prosza, Boże Panie miej 

jich kol se…

W zimny dzień (17 I, w ostatnim dniu pobytu 
dzieci w szkole przed feriami), kiedy wiatr przenikał 
chłodem do szpiku kości, społeczność Szkoły 
Podstawowej w Mojuszu zebrała się, by uczcić programem 
artystycznym i poczęstunkiem Babcie, Dziadków, a także 
wszystkich pozostałych Seniorów ze swojego środowiska. 
Choć na zewnątrz było bardzo nieprzyjemnie, w sali 
Remizy OSP atmosfera była gorąca – dzieci buchały 
wprost ciepłem i miłością, a także ochotą do jak 
najpiękniejszego zaprezentowania się przed swoimi 
gośćmi; goście natomiast z uśmiechem reagowali na 
humorystyczne przedstawienia i konkursy, z rzewną łezką 
w oku odbierali laurki, kwiaty, wisiorki, korale i inne 
wytwory dziecięcej wyobraźni, z ochotą uczestniczyli w 
konkursach i spontanicznie reagowali na żywiołową 
muzykę w wykonaniu uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej 
w Sierakowicach.

Święto zadomowiło się w polskiej tradycji w 
latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, trafiło do nas 
najprawdopodobniej z Ameryki i szybko się przyjęło w 
naszej kulturze. Dzień Babci w Polsce obchodzi się 21 
stycznia, tak jak w Bułgarii i Brazylii; Dzień Dziadka 
natomiast obchodzony jest 22 stycznia. Ponieważ w tym 
roku akurat w tym czasie przypadają ferie zimowe, 
postanowiliśmy uczcić je przed przypadającym terminem; 
raz po to, aby wnukom o tym w ogóle przypomnieć, dwa – 
po feriach atmosfera nie byłaby już tak gorąca. 

Po serdecznym przywitaniu seniorów dzieci od 
razu podziękowały za poświęcenie im czasu, bo w taki ziąb 
obawy co do frekwencji były poważne. Jednak nie z 
naszymi Seniorami takie strachy – przyszli tłumnie, w 
większej ilości niż poprzednio, ponad sześćdziesiątka 
gości. Prowadzący uroczystość Dominik kilkakrotnie 
dziękował za troskę i opiekę, bo któż jak nie oni właśnie 
pomagają i troszczą się o wnuki. Opiekują się nimi, gdy 
zapracowani rodzice nie mają na to czasu. Dziadkowie 
nigdy niczego nie odmawiają, zawsze jest u nich coś 
dobrego, słodkiego, by poczęstować. To oni sadzają na 
kolanach i opowiadają bajki lub jakieś zabawne historie z 
własnego dzieciństwa. Dzieci uwielbiają te opowieści, 
kochają być z dorosłymi i czuć, że cały czas poświęcony 
jest tylko im.

Dziadkowie uczą wielu przydatnych rzeczy, 
instruują, jak obsłużyć skomplikowane urządzenia, jak 
postępować zgodnie z zasadami bezpiecznego ich 
użytkowania. Babcie uczą czułości, wybaczania, miłości. 
Podejmują trud wpajania w dzieci dobra, uczą 
poszanowania tradycji, rodziny, przyjaźni. Dopiero w 
dorosłym życiu człowiek zaczyna doceniać dary, jakie 
otrzymał kiedyś od Babci i Dziadka. Dzięki nim uniknęło 
się nieraz bolesnych przeżyć, to oni bronią przed 
nieszczęściami, wychowują, łagodzą niedoskonałości i 
niedociągnięcia – po prostu są wspaniali. Jak dobrze, że na 
Kaszubach model rodziny wielopokoleniowej jest ciągle 
aktualny. Trzeba ich zatem polecać opiece Boskiej, by byli 
z nami jeszcze długie lata – uczniowie zrobili to 
śpiewająco, dedykując piosenkę Tomasza Fopki 
„Modlëtwa za starków”. 

Za tę miłość, oddanie i poświęcenie dzieci 
podziękowały od siebie, dyrektor szkoły zrobiła to w 
imieniu pozostałych, a od samorządu gminnego przekazał 
życzenia zdrowia, szczęścia, stu lat życia i pomyślności 
zastępca wójta Zbigniew Fularczyk. 

Tekst i foto Danuta Pioch
 

Licznie zgromadzeni goście uroczystości

Doskonałym uzupełnieniem programu dzieci były wspaniałe utwory
w wykonaniu uczniów szkoły ponadgimnazjalnej z Sierakowic

Furorę, jak zwykle, robił występ najmłodszych dzieci, tu 3 i 4-latków
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Przedszkolne uroczystości
W minionym miesiącu w przedszkolu mieliśmy okazję do wychowaniu dziecka. Podziękowała również rodzicom, nauczycielom

radosnego świętowania. Spotkanie wigilijne odbyło się 16 grudnia i pracownikom za zaangażowanie, wsparcie i pomoc w zorganizowaniu 
2013 r. Dzieci 5-letnie z grupy „Tygryski”, ich nauczyciele i rodzice 
spotkali się przy wspólnym stole. Były życzenia, wspólne kolędowanie, 
koncert muzyczny w wykonaniu dzieci, prezentacje recytatorskie
i taneczne. Zebranym gościom bardzo podobał się kaszubski taniec 
„Kowal” zaprezentowany przez dzieci. Nie zabrakło tradycyjnych 

przedszkolnych uroczystości. Szczególne podziękowania składamy 
Panu Bogdanowi Ramczykowi za  profesjonalne uświetnienie naszych 
uroczystości.

Nauczycielki wychowania przedszkolnego

potraw. A wszystko przy choince, na którą dzieci własnoręcznie 
przygotowały ozdoby. Całe spotkanie odbyło się w radosnej
i wzruszającej atmosferze. Takie chwile pozwalają utrwalić znajomość 
tradycji i zwyczajów świątecznych, jak również wzmocnić bliskie
i serdeczne relacje. Natomiast 17 grudnia 2013 r. odbyły się jasełka 
bożonarodzeniowe przygotowane przez najstarszą grupę dzieci 
„Sówki”. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy we 
wspaniałych strojach prezentowali się doskonale. Sala wypełniona była 

aniołkami, które śpiewały kolędy i pastorałki oraz wspaniale recytowały 
przygotowane wierszyki. Do szopki przybyli też trzej królowie, 
pastuszkowie oraz dzieci z różnych stron świata, które przyniosły 
Dzieciątku dary i serduszka. Ogromne zaangażowanie młodych 
aktorów, nauczycieli, pracowników przedszkola i rodziców opłaciło się, 
gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie i wywołało poruszenie,
a mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

W styczniu przedstawienia jasełkowe i wigilijne obejrzeli 
również dziadkowie, którzy zostali zaproszeni do przedszkola na święto 
Babci i Dziadka. Młodsze dzieci także zaprosiły swych dziadków, by ich 
uhonorować pięknymi wierszami, śpiewem i tańcem prezentując  swe 
umiejętności artystyczne. W ciągu dwóch dni, 15 i 16 stycznia, 
zorganizowano 5 uroczystości z okazji dnia Babci i Dziadka. A przez 
przedszkole przepłynęła ogromna fala miłości do wnucząt, wzruszenia
i dumy z młodego pokolenia. 

Pani dyrektor Lucyna Fularczyk, witając i składając życzenia 
zebranym gościom podkreśliła rangę dziadków we współczesnym 
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Uczymy się szydełkować
w Szkole Podstawowej w Sierakowicach

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w ramach zajęć koła 
„Sztuka Ludowa” gościliśmy w świetlicy klas IV-VI panią Elżbietę 
Pettę. Oprócz pięknych serwet mogliśmy podziwiać dekoracje 
choinkowe: aniołki, bombki; dekoracje wielkanocne: kurczaczki - 
nasadki na jajka oraz szkatułkę, którą zdobiła lalka w koronkowej 
sukience i kapeluszu.

Szydełkowanie jest pasją, którą pani Elżbieta realizuje
w wolnych chwilach. Pasjonatka zgodziła się pokazać swoje prace i tym 
samym zachęcić dzieci do robótek ręcznych. Opanowanie umiejętności 
nie jest trudne. Wystarczy nauczyć się  podstawowych oczek: łańcuszka, 
oczek ścisłych, półsłupków i słupków raz lub wiele razy nawijanych. 
Różne kombinacje tych oczek tworzą wspaniałe wzory, które można 
wykorzystać przy tworzeniu serwetek, odzieży i koronek ozdobnych.

Zajęcia odbyły się w bardzo sympatycznej, świątecznej 
atmosferze. Dzieci były pod wrażeniem, gdyż prace pani Petty to 
prawdziwe dzieła sztuki. Dziewczęta uczyły się podstawowych splotów 
szydełkowych. Cieszyły się ze swoich małych dzieł wykonanych 
głównie z łańcuszków. Pracowały bardzo chętnie i prosiły o kontynuację 
zajęć. 

Dziękujemy serdecznie Pani Elżbiecie za przybycie do naszej 
szkoły i przeprowadzenie wspaniałych warsztatów.

Janina Lis i Wioletta Szulc
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Internetowy spektakl teatralny w Mojuszu

16 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Mojuszu mieli 
okazję wziąć udział w projekcie realizowanym przez Telewizję Polską. 
Jego współproducentem jest Narodowy Instytut Audiowizualny. 

Projekt trwa od 29 października 2012 roku i nosi nazwę 
„Internetowy Teatr TVP dla szkół”. Jego ideą jest dotarcie z kulturą
i sztuką do jak największej liczby młodej widowni przy wykorzystaniu 
szerokopasmowego internetu.

Pierwszy z pokazów odbył się w naszej szkole już 16 stycznia 
2014 r., natomiast następne, z wakacyjną przerwą, zaplanowane są na 
każdy miesiąc nowego roku. Odbędzie się po jednej transmisji
w miesiącach: styczeń, luty i grudzień oraz po dwie w miesiącach: 
marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik i listopad. 
Przedstawienia będą zróżnicowane gatunkowo,  obok wystawień 
klasyki literatury dla dzieci i młodzieży, czy w pełni autorskich 
widowisk teatru słowa, pokazany zostanie także spektakl baletowy. Jak 
wypowiadają się realizatorzy projektu: Od początku działania 
Internetowego Teatru TVP dla szkół dbamy, by nie był on zamiast wizyt 
w żywym teatrze, ani też zamiast inscenizacji Teatru Telewizji. Nie jest 
także kompilacją tych dwóch form. Przeciwnie: ma rozbudzać apetyty 
młodych widzów i ich wychowywać.

Spektakl, który mieliśmy okazję obejrzeć 16 stycznia
pt. „Momo”, był opowieścią dla dzieci, młodzieży i rodziców. Dotyczył 
jednego z najważniejszych problemów współczesności - braku czasu. 
Zapracowani i zajęci swoimi sprawami rodzice rekompensują dzieciom 
brak rodzinnego ciepła dostatnim życiem. Personifikacją pożeraczy 
czasu są Szarzy Panowie, przebiegli złodzieje, którzy bezlitośnie 
odkupują godziny, a nawet minuty życia od dorosłych. Ciułają każdą 
sekundę, by w przyszłości przejąć panowanie nad ich czasem. Walkę
z nimi podejmuje bezdomna dziewczynka Momo. Wspierają ją postaci 
mityczne: Mistrz Hora, strażnik czasu, i wierny mu żółw Kasjopeja, 
którzy pokazują jej, że źródłem czasu jest rytmiczne bicie ludzkiego 
serca (Autorzy: Autor Michael Ende, Adaptacja Vita Huber, 
Tłumaczenie Karolina Bikont; Nazwa Teatru: Teatr Dramatyczny im. 
Aleksandra Węgierki w Białymstoku; Dyrektor Teatru i reżyser 
spektaklu - Agnieszka Korytkowska – Mazur).

Tego rodzaju projekt stwarza nowe możliwości przy-
gotowania specjalnych lekcji o teatrze, stanowi ciekawe uzupełnienie 
zajęć szkolnych. Z całą pewnością większość dzieci miała okazję po raz 
pierwszy uczestniczyć w spektaklu teatralnym prawie „na żywo”.
Z niecierpliwością czekamy na kolejną premierę w internetowym 
teatrze.

Bożena Obel

Multimedialna tablica spełnia doskonale zadania profesjonalnego ekranu

Kiermasz Bożonarodzeniowy

W dniach 10 i 11 grudnia w Szkole Podstawowej
w Sierakowicach odbył się VII Wielki Kiermasz Bożonarodzeniowy. 
Tego roku hitem okazały się ozdoby wykonane z papierowej wikliny. 

 Składamy podziękowania nauczycielkom: Aleksandrze 
Pranczk, Hannie Leszczyńskiej, Anicie Rutkowskiej, Annie Caruk, 
Natalii Frymus, Annie Czaja i Dorocie Gierszewskiej, które wraz ze 
swoimi wychowankami wykonały śliczne rękodzieła. Dziękujemy 
uczennicom: Zuzannie Reiter i Patrycji Miotk, które w perfekcyjny 
sposób oferowały i zachęcały rodziców do zakupu ozdób.

Dzięki hojności rodziców, którzy dokonali  zakupów
w czasie kiermaszu wzbogaciliśmy znacznie budżet świetlicy. 
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku.

Organizatorzy:
Wioletta Szulc, Alicja Baran, Natalia Bronk
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Dnia 13 grudnia 2013 r. odbyła się z następujących szkół: Gowidlina, Jelonka, 
druga edycja Gminnego Konkursu Mate- Łyśniewa, Puzdrowa, Sierakowic, Tuchlina, 
matyczno – Ekologicznego pod Patronatem Załakowa, Szopy, Mojusza, Lisich Jam
Wójta Gminy Sierakowice Pana Tadeusza i Kamienicy Królewskiej. Swoje szkoły 
Kobieli. Organizatorem był Zespół Szkół reprezentowało ogółem 35 uczestników. 
w Kamienicy Królewskiej, od strony mery- Test wiedzy zawierał 20 pytań,
torycznej nad całością czuwały nauczycielki z czego 12 z matematyki, a 8 z ekologii, na 

Dominiki Formeli. Gromkie brawa otrzymała 
grupa taneczna, przygotowana pod kierun-
kiem Pani Tatiany Szuta-Wejer, która zapre-
zentowała oryginalny układ taneczny. Po 
zakończeniu obrad komisji głos zabrała Pani 
Dyrektor Hanna Subkowska-Wójcik, która 
skierowała ciepłe słowa do wszystkich 
uczestników oraz odczytała wyniki konkursu. 
Gratulacje młodym matematykom i ekologom 
złożył również Dyrektor Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół Pan Jacek 
Mazur. Wszyscy uczestnicy otrzymali upo-
minki a laureaci dyplomy i cenne nagrody 
zakupione ze środków przyznanych
z WFOŚiGW w Gdańsku.

Szczegółowe wyniki przedstawiają 
się następująco:
Kategoria kl. IV
miejsce I – Tymoteusz Krzebietke,
Sierakowice; 
miejsce II – Damian Kropidłowski, Tuchlino;
miejsce III – Hubert Leszczyński, Załakowo.
Kategoria kl. V
miejsce I – Kamil Malek, Szopa;
miejsce II – Kacper Formela, Puzdrowo;

matematyki i przyrody, panie – Renata rozwiązanie których uczniowie mieli 60 miejsce III – Konrad Bonicki, Sierakowice.
Gojtowska i Ewelina Wejer. Konkurs został minut. W sumie uczeń mógł zdobyć 24 punkty, Kategoria kl. VI
przeprowadzony w ramach projektu „Co jednak nikt nie osiągnął maksymalnej ilości miejsce I – Adam Gackowski, Sierakowice;
Junno kryje w szuwarach?”,  finansowanego punktów. miejsce II – Dawid Migowski, Tuchlino;
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo- Po zmaganiach konkursowych, miejsce III – Patryk Wiśniewski, Gowidlino.
wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. w czasie oczekiwania na werdykt komisji Gratulujemy zwycięzcom!

Konkurs był przeznaczony dla konkursowej, uczestnicy konkursu obejrzeli 
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych adaptacje bajek braci Grimm w wykonaniu Tekst i foto: nadesłane
naszej gminy. Wzięli w nim udział uczniowie uczniów klasy I Gimnazjum, pod opieką Pani 

Gminny konkurs matematyczno – ekologiczny „Ekologiczny Pitagoras”
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Dnia 11 grudnia 2013 r. w Filharmonii Bałtyckiej 
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyła się uroczystość 
wręczenia stypendiów w ramach programu „Pomorskie – 
dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa 
pomorskiego”. W ramach programu wsparciem zostało 
objętych 400 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium przyznawane 
jest na rok szkolny w wysokości 300 zł miesięcznie dla 
jednego ucznia. Podczas otrzymywania stypendium 
uczniowie, pod kierunkiem nauczyciela sprawującego 
opiekę dydaktyczną (opiekuna stypendysty), realizują 
Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia zawierający 
cele do osiągnięcia w związku z otrzymanym stypendium. 
Z ogromną radością pragniemy poinformować, że z naszej 
szkoły stypendia otrzymały Dorota Cichosz i Dominika 
Szymichowska z klasy III Technikum oraz Ewelina Sobisz 
z klasy II Liceum Ogólnokształcącego. Gratulujemy 
wszystkim stypendystom i życzymy dalszych sukcesów.

Alicja Ludwikowska

Stypendia naukowe dla zdolnych 
uczniów ZSP w Sierakowicach
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Warsztaty kulinarne w ZSP
Potrawa świąteczna i bożonarodzeniowa

Dzień 12 grudnia 2013 r. przyniósł wiele emocji
i wrażeń. Szkołę odwiedzili uczniowie szkół gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. W naszych murach 
gościliśmy: Gimnazja z Sierakowic, Gowidlina, Kamienicy 
Królewskiej, Tuchlina oraz Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych
z Przodkowa i Somonina. Zaproszeni goście wzięli udział w war-
sztatach kulinarnych, których głównym celem była integracja szkół  
połączona z wymianą doświadczeń oraz rozbudzeniem operatywności 
i kreatywności.

O godzinie 10.00 młodzież przystąpiła do przygo-
towywania potraw bożonarodzeniowych w formie przystawki
i dania głównego. Uczniowie z klas kształcących w zawodzie Technik 
Żywienia i Usług Gastronomicznych pełnili rolę liderów 
poszczególnych grup,  a zarazem byli gospodarzami warsztatów. 

Uczestnicy pracowali w dwuosobowych zespołach pod 
bacznym okiem liderów, którzy udzielali im wsparcia i służyli dobrą 
radą. Pozostali członkowie poszczególnych grup zajęli się aranżacją 
stołu świątecznego, wprowadzając nas w atmosferę zbliżających się 
świąt. Końcowym etapem spotkania było wyłonienie zwycięzców 
oraz nagrodzenie przygotowanych potraw w poszczególnych 
kategoriach:

przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-źORYGINALNY SMAK
wych, Kazimierz Klas – dyrektor Zespołu Szkół PonadgimnazjalnychźWYRAFINOWANY SMAK
w Przodkowie, Hanna Subkowska-Wójcik – dyrektor Zespołu Szkół źKLASYCZNY SMAK
w Kamienicy Królewskiej, Maria Wenta-Barlak – dyrektor Zespołu źNIEZAPOMNIANY SMAK
Szkół w Gowidlinie.źSUBTELNY SMAK

Zaproszeni goście zostali również obdarowani  świątecznymi źESTETYKA WYKONANIA
upominkami  przez szkolnych Mikołajów.źORYGINALNA DEKORACJA

Warsztaty z pewnością wpłynęły na rozwój zainteresowań Jury w składzie:  Irena Kulwikowska – dyrektor Gminnego 
kulinarnych wśród uczestników szkół gimnazjalnych, natomiast Ośrodka Kultury, Krystyna Formela – dyrektor Zespołu Szkół 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli doskonalić i wzbogacać Zawodowych w Sierakowicach, Jacek Mazur – dyrektor Zespołu 
zdobyte umiejętności. Wspólne gotowanie zakończyło się degustacją Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół gminy Sierakowice, Piotr 
przepysznych potraw przygotowanych przez uczniów. Leszczyński – radny powiatu  kartuskiego, poszczególnym szkołom 

Jako organizatorzy  przedsięwzięcia dziękujemy Centrum przyporządkowało powyższe kategorie oraz wręczyło statuetki wraz
Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach oraz dyrekcji Zespołu Szkół z upominkami dla uczestników i opiekunów grup. 
Ponadgimnazjalnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sierako-Ponadto naszą szkołę w tym dniu odwiedzili: Mirosław Łęcki 
wicach za wsparcie, zaangażowanie i pomoc.– radny powiatu kartuskiego, Krzysztof Andryskowski – radny powiatu 

Życzymy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku 2014!kartuskiego, dyrektor Gimnazjum w Sierakowicach, Maria Karolak – 

Kartuski Klub Kick-boxingu „Rebelia” w naszej szkole
Dnia 12 grudnia 2013 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sierakowicach odbyła się nietypowa lekcja: pokaz sportowy połączony z przekazem 
szeroko pojętej profilaktyki uzależnień.

Na zaproszenie zespołu do spraw promocji szkoły pozytywnie odpowiedział pan 
Patryk Zaborowski, który jest instruktorem i trenerem kick-boxingu oraz założycielem 
Kartuskiego Klubu Kick-boxingu „Rebelia”. Na spotkanie ze społecznością ZSP i ZSZ 
przyjechał ze swoimi utytułowanymi zawodnikami Mikołajem i Patrykiem, którzy 
zademonstrowali podstawowe techniki kick-boxingu, pokazali najbardziej efektowne 
kombinacje kickboxerskie oraz przeprowadzili krótki sparing.

Pan Patryk opowiedział też o historii klubu, o okolicznościach powstania, celach
i osiągnięciach młodych zawodników w Polsce i poza granicami kraju. KKK Rebelia powstał 
we wrześniu 2010 roku. Na początku w sali gimnastycznej spotykało się kilka osób 
zafascynowanych boksem i kick-boxingiem. Po kilku miesiącach chętnych do trenowania 
było tyle, że pojawiła się konieczność zalegalizowania tej działalności i utworzenia klubu 
sportowego. Zawodnicy specjalizują się w formach pełnokontaktowego kick-boxingu: K-1, 
low kick, muay thai.

Klub powstał po to, aby propagować zdrowy styl życia oraz mobilizować młodych ludzi do utrzymywania sprawności fizycznej przez 
uprawianie sztuk walki. Trenować może każdy, w każdym wieku. Jednak założycielowi klubu najbardziej zależy na tym, by stworzyć jak najlepsze 
warunki do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież, a poprzez trening kształtować ich pozytywne cechy charakteru i osobowości.

Pan Patryk Zaborowski podzielił się też refleksją wynikającą z jego pracy i doświadczenia pedagoga resocjalizacyjnego na temat zbawiennego 
oddziaływania uprawiania sportu na tak zwaną „trudną młodzież”. Wystarczy kilka miesięcy regularnych treningów, a agresja maleje, zwiększa się zaś 
świadomość własnego ciała, emocji i poszanowanie drugiego człowieka. Atrakcyjne i motywujące do regularnej pracy na treningach okazują się też 
wyjazdy, nowe kontakty i poczucie, że robi się coś fascynującego. Może to skutecznie podbudować zaburzone poczucie własnej wartości, które jest 
częstą przyczyną wchodzenia w różnego rodzaju konflikty i uzależnienia. 

Mamy nadzieję, że spotkanie z kick-boxingiem okazało się ciekawe i dla wielu uczniów będzie inspiracją do podjęcia działań prozdrowotnych.
Ewa Szlaga- Ortmann

Organizatorzy
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Dnia 17 grudnia uczestnicy koła informatyczno-
multimedialnego, uczniowie kl. I LO ZSP w Sierakowicach 
wraz z prowadzącym koło panem Grzegorzem Jacewiczem, 
wybrali się do Lasów Mirachowskich w celu zrekon-
struowania wydarzeń, które miały tu miejsce we wrześniu 
1943 roku. Kilkudziesięciu esesmanów dokonało wówczas 
bestialskiego mordu na czterech ukrywających się w bunkrze 
partyzantach z ugrupowania „Gryf Pomorski”. Piąty 
partyzant, żyjący do dziś i mieszkający w Kartuzach – 
Augustyn Kowalecki – ocalał z masakry dzięki wyjątkowemu 
szczęściu i przypadkowi. Tuż przed rozpoczęciem akcji 
nazistów wyszedł z bunkra niezauważony do lasu... za 
potrzebą.

Rekonstruktorzy zabrali ze sobą kamerę i kilka 
skrzyń rekwizytów: m.in. mundury i inne kostiumy, broń 
(palną i białą), lampy naftowe… Ich zadanie było bardzo 
trudne: mieli  zmontować maksymalnie 5-minutowy film zabytki (w naszym przypadku tym zabytkiem będzie bunkier w Lasach 
upamiętniający to wydarzenie. Zadanie zostało wykonane. Film ten Mirachowskich). Roboczy tytuł filmu nosi nazwę: „Cudownie ocalony”. 
zgłosimy na ogólnopolski konkurs filmów upamiętniających narodowe 

Kaszubscy Kolumbowie, rocznik 20.

01 (283) styczeń 2014

Grzegorz Jacewicz

Są życzliwi ludzie.
Dziękujesz komuś za przysługę
I w pewnej chwili mniejsze znaczenie ma to,
co on rzeczywiście zrobił, niż to, jak Cię potraktował.
Bezinteresowna życzliwość okazuje się ważniejsza niż „ubicie interesu”.

Składamy bardzo gorące słowa podziękowania za okazaną 
pomoc i przekazane dary na akcję „Mikołajkowe niespodzianki”:
- panu Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy Sierakowice;
- Radom Sołeckim: Bącka Huta, Długi Kierz, Mojusz, Nowa Ameryka, 
Paczewo, Stara Huta, Szklana, Tuchlino;
- Hurtowni Spożywczej SKIBIŃSKI w Sierakowicach;
- Sklepowi Spożywczemu ALKOR w Sierakowicach;
- państwu Gabrieli i Markowi Bojanowskim z Sierakowic;
- Piekarni KRÓLEWICZANKA z Kamienicy Królewskiej;
- Hurtowni RIBENA z Sierakowic;
- Drogerii Państwa Grzenkowicz z Sierakowic.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do sołtysów oraz 
panów: Jana Olszewskiego, Andrzeja Olszewskiego, Dominika Szyca,
a także pani Malwiny Gawin, iż mimo wizyty „Orkanu Ksawery” 
sprostali roli „Świętego Mikołaja”.

Dyrektor i pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury 

w Sierakowicach

Zespół Teatralny „Niepospolite Ruszenie”
z Tuchlina zaprasza na przedstawienie, pt.: „Salieri. 
Anatomia zazdrości”, które zaprezentowane zostanie 

dnia 16 lutego 2014 r. o godz. 18.00 w sali „Biesz-
czadna” w Sierakowicach. Opłata dobrowolna na 
rozwój grupy. Scenariusz przedstawienia oparty został 
na filmie, pt.: „Amadeusz” w reżyserii Miloša Formana 
i opowiada o destrukcyjnej sile zazdrości, która 
zawładnęła Antonio Salierim. Był on nadwornym 
kompozytorem austriackiego cesarza Józefa II, 
cieszącym się uznaniem nie tylko monarchy lecz także 
całego dworu. Owa stabilizacja i pewność swej pozycji 
zachwiane zostały w momencie przybycia z Salzburga 
do Wiednia genialnego i ekstrawaganckiego „smar-
kacza” – Wolfganga Amadeusza Mozarta...

Zaproszenie
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Zwycięstwa w turniejach halowych juniorów KS Kamienica Królewska

 Rewelacyjnie w rozgrywkach halowych radzą sobie Klasyfikacja końcowa turnieju – pozycje medalowe: 
juniorzy młodsi KS Kamienicy Królewskiej z rocznika 97/98 1. KS Kamienica Królewska 
trenowani przez pana Krzysztofa Kolke. Ostatnie trzy Turnieje 2. Olimp Mierzeszyn 
kończyły się zwycięstwami sympatycznych młodych adeptów futbolu. 3. Czarni Pruszcz Gdański 

 Jeszcze przed świętami zespół zwyciężył w Turnieju 4. Polonia Gdańsk 
o Puchar Wójta Gminy Stężyca. Drużyna rozegrała 4 spotkania,
w których odniosła komplet zwycięstw. Słowa podziękowania kieruję 
do rodziców, którzy pomogli w transporcie, a w szczególności do pana 
Andrzeja Reglińskiego, który świetnie wywiązał się z funkcji 
menedżera.
KS Kamienica – Radunia Stężyca  I 2-1
KS Kamienica – Radunia Stężyca II  4-0
KS Kamienica – Olimpic Gdańsk  6-2
KS Kamienica – Amator Kiełpino  2-1

Pierwszy raz w tym roku, po krótkiej świątecznej przerwie
w treningach spotkał się zespół juniorów z Kamienicy Królewskiej, by 
z marszu wystąpić w Halowym Turnieju Piłki Nożnej „Junior 
Młodszy” zorganizowanym 4 stycznia br. na Miejskiej Hali Sportowej 
w Lęborku. Turniej potraktowaliśmy bardziej jako spotkanie 
organizacyjne. Chłopakom w tym dniu dużą radość sprawiała gra, 
wszyscy bardzo dobrze wywiązywali się ze swoich zadań. I choć 
wyniki nie były najważniejsze udało się po raz kolejny zwyciężyć
w ciekawym Turnieju. 

W rozgrywkach grupowych ekipa z Kamienicy odniosła 
dwa zwycięstwa i jeden raz zremisowała i ostatecznie zajęła 1. miejsce 
w grupie. Rewelacyjnie ułożyły się kolejne mecze w których KS 
Kamienica bezsprzecznie zwyciężała co pozwoliło na kolejny tryumf 
w sprawnie zorganizowanych zawodach.  Krzysztof Kolke
Rozgrywki grupowe:  
KS Kamienica Królewska – Orzeł Choczewo 6-2
KS Kamienica Królewska – Start Łeba 2:1
KS Kamienica Królewska - UKS Kołczygłowy 1-1
Półfinał:
KS Kamienica Królewska – Start Miastko 6:0

20 grudnia 2013, w piątek od godz. 15.00 do 19.00, na hali Finał:
sportowej w Linii odbył się Mikołajkowy Turniej rocznika 2004KS Kamienica Królewska – UKS Kołczygłowy 4:0
i młodsi z udziałem 2 drużyn Wiejskiego Klubu Sportowego „F.C. 
Gowidlino”. Do zawodów przystąpiło 10 drużyn. W grupie A rywa-Klasyfikacja końcowa turnieju: 
lizowały zespoły: GKS Linia I, ZINA Połchowo, GOSRiT Luzino I, 1. KS Kamienica Królewska 
FC Gowidlino II, Jedynka Reda II, natomiast w grupie B znalazły się 

2. UKS Kołczygłowy 
drużyny: GKS Linia II, GKS Linia III, FC Gowidlino I, Jedynka

3. Start Miastko 
Reda I, GOSRiT Luzino II. 

4. Anioły Garczegorze 
Po rozegraniu 20 spotkań do dalszej fazy rozgrywek 

5. Start Łeba 
awansowały drużyny: Jedynka Reda II, FC Gowidlino II, Jedynka 

6. Pogoń Lębork 
Reda I oraz GOSRiT Luzino II. W pierwszym półfinale Jedynka Reda 

7. Start II Łeba II wygrała po karnych z GOSRiT Luzino, natomiast w drugim 
8. Orzeł Choczewo spotkaniu FC Gowidlino II pokonało Jedynkę Reda I 1-0 po bramce 

 Najlepszym strzelcem turnieju z 6 strzelonymi bramkami Dominika Konkel. W meczu o 3 miejsce GOSRiT Luzino pokonało 1:0 
został Kacper Zengerski – KS Kamienica Królewska. Najlepszym Jedynkę Reda I i tym samym stanęło na najniższym stopniu podium.
bramkarzem Igor Tarasiuk – KS Kamienica Królewska. W finale do wyłonienia zwycięzcy potrzebowaliśmy ponownie rzutów 

18 stycznia 2014 roku drużyna KS Kamienica Królewska karnych, w nich lepsi okazali się zawodnicy FC Gowidlino II i to oni 
skorzystała z zaproszenia świetnego organizatora Turniejów wygrali dzisiejszy turniej. Paweł Bir znakomicie obronił wszystkie 
Halowych Stefana Dutki i po raz kolejny udała się do Trąbek Wielkich. rzuty karne rywali, natomiast piłkarze FC Gowidlino bezbłędnie je 

– W Turnieju, w którym bierzemy udział co roku udało się egzekwowali.
wreszcie zwyciężyć. Zdobywaliśmy już medale w Trąbkach Wielkich, W turnieju przyznano 2 nagrody indywidualne: najlepszym 
dwa lata temu zaszliśmy do samego finału, natomiast nigdy nie udało zawodnikiem został Paweł Szreder z Jedynki Reda II, natomiast 
się w tym prestiżowym Turnieju wygrać. Ta sztuka udała się nam w najlepszym bramkarzem wybrano Pawła Bir FC Gowidlino II. 
tym roku i trzeba przyznać, że w pięknym stylu. Poza dość przeciętnym Wymienieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz 
początkiem, w ostatnich trzech meczach drużyna pokazała piękny dla nagrody rzeczowe ufundowane przez GS LZS w Lini oraz Bank 
oka futbol, zwyciężając już bezapelacyjnie: 4-1 z Czarnymi Pruszcz Spółdzielczy w Sierakowicach o. Linia.
Gdański, 5-0 z bardzo dobrą drużyną Polonii Gdańsk i 4-1 z Olimpem – Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym 
Mierzeszyn. Gratuluję chłopakom tak fantastycznego występu. Już nie rodzicom oraz samym zawodnikom, którzy rozegrali tutaj 
same wygrane, ale właśnie jakość techniczno-taktyczna, którą fantastyczny występ. Zwycięstwo naszej ekipy w składzie: Dominik 
zaprezentowaliśmy, cieszy najbardziej – podsumował trener Krzysztof Konkel, Paweł Bir, Maksymilian Bulczak, Mieszko Labuda, Kacper 
Kolke. Olszewski i Kacper Lis jest kolejnym małym sukcesem naszego klubu. 

Słowa podziękowania należą się panom: Janowi Mar- A dodać trzeba, że bardzo dobrze zaprezentował się również dziś nasz 
cińskiemu i Andrzejowi Reglińskiemu za pomoc w organizacji. drugi zespół, któremu do awansu do półfinału zabrakło naprawdę 
Najlepszym bramkarzem Turnieju wybrany został Igor Tarasiuk z KS niewiele. Chłopcy naprawdę dzielnie dziś walczyli. Gratuluję 
Kamienica Królewska. W Turnieju uczestniczyło 10 drużyn. wszystkim naszym młodym piłkarzom, którzy na co dzień wykonują 

piękną pracę – podsumował trener Krzysztof Kolke.

Drużyna KS Kamienica i okazały puchar za zajęcie I miejsca
w Turnieju w Trąbkach Wielkich

WKS "F.C. Gowidlino" zajął I miejsce
na turnieju w Lini
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Powiatowa Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt

Pod koniec października ruszyła 
jubileuszowa X edycja powiatowych 
rozgrywek siatkarskich na szczeblu gim-
nazjalnym, organizowana corocznie przez 
klub sportowy KS BAT Sierakowice, Gminę 
Sierakowice oraz Starostwo Powiatowe
w Kartuzach. W każdym sezonie ponad stu Macieja Stefanowskiego. W bezpośrednim starciu lepszy okazał się 
uczniów z gimnazjów powiatu kartuskiego team z Żukowa, ale przed nami jeszcze sporo meczów. Szanse awansu 
rywalizuje ze sobą przez kilka miesięcy, aby mają jeszcze wszystkie ekipy z grupy, choć najtrudniej przedstawia się 
zagrać w turnieju finałowym, który w tym sytuacja gimnazjum z Sierakowic. 

roku odbędzie się w stolicy naszego powiatu - Kartuzach. W grupie B w zasadzie wyłoniła się już trójka, która powinna 
W tegorocznych rozgrywkach uczestniczy dziesięć drużyn żeńskich awansować do turnieju finałowego. Trwa walka o miejsca w pierwszej 
podzielonych na dwie grupy. Awans do turnieju finałowego uzyskają trójce – wyższe miejsce w grupie to szansa na lepsze rozstawienie
po trzy drużyny z każdej grupy. w finale. Dużą niespodzianką jest porażka ekipy z Chmielna – 

W grupie A najlepsze wyniki notuje dobra ekipa z Żukowa II niepokonanej w rozgrywkach od kilku lat. 
– gimnazjalistki z klas II, trenujące pod okiem Katarzyny Szumały, Tegoroczna edycja jest wyrównana jak nigdy przedtem. 
które grają również w rozgrywkach wojewódzkich Pomorskiego Rozgrywki zawsze były zdominowane przez ekipę z Chmielna,
Związku Piłki Siatkowej, tak jak drużyna ze Stężycy pod kierunkiem a w tym roku pretendentów do mistrzostwa jest co najmniej pięciu, co 

tylko nadaje kolorytu tej rywalizacji. Zapraszamy do śledzenia 
rywalizacji dziewcząt na stronie .www.ks-bat.pl
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Poz. Zespół Pkt. Mecze Zw. Por. Sety + Sety -

1. Żukowo II 9 3 3 0 9 1

2. Stężyca 6 3 2 1 6 4

3. Gowidlino 6 4 2 2 8 8

4. Pomieczyno 3 3 1 2 4 6

5. Sierakowice 0 3 0 3 1 9

GRUPA A

Drużyna z Gowidlina Drużyna z Sierakowic

Poz. Zespół Pkt. Mecze Zw. Por. Sety + Sety -

1. Żukowo III 10 4 4 0 12 5

2. Chmielno 7 3 2 1 8 3

3. Przodkowo 7 3 2 1 8 3

GRUPA B

Lp. Nazwa imprezy Termin oraz osoby odpowiedzialne za organizację imprezy

1 XVIII Edycja Halowa Liga Piłki Nożnej im. „Tadeusza Wesółki” Sierakowice 
2013/2014

Termin realizacji: grudzień 2013 - luty 2014
odpowiedzialni za organizację Szramka Zbigniew - tel. 609180636, 

Formela Waldemar -  tel. 669320340

2 Rozgrywki Piłki Nożnej na szczeblu wojewódzkim - GKS Sierakowice
Klasa Okręgowa - runda wiosenna sezonu 2013/2014

Termin realizacji: styczeń - czerwiec 2014
odpowiedzialni za organizację Gilmajster Krystian - tel. 697578686, 

Formela Waldemar - tel. 669320340

3 Rozgrywki Piłki Nożnej na szczeblu wojewódzkim - GKS Sierakowice Junior 
rocznik 1999/2000 -  runda wiosenna sezonu 2013/2014

Termin realizacji: styczeń - czerwiec 2014
odpowiedzialny  za organizację Marian Wnuk-Lipiński tel. 660775023

4 Rozgrywki Piłki Nożnej na szczeblu wojewódzkim - GKS Sierakowice
Junior rocznik 2002/2003 -  runda wiosenna sezonu 2013/2014

Termin realizacji: styczeń - czerwiec 2014
odpowiedzialny za organizację Marian Wnuk-Lipiński tel. 660775023

5 Rozgrywki Piłki Nożnej na szczeblu wojewódzkim - GKS Sierakowice
Junior rocznik 2004/2005-  runda wiosenna sezonu 2013/2014

Termin realizacji: styczeń - czerwiec 2014
odpowiedzialny za organizację Formela Waldemar - tel. 669320340, 

Formela Artur - tel. 534684357

6 Jednodniowy IV Rodzinny Turniej Halowej Piłki Nożnej - Sierakowice 2014  
„POPRZEZ SPORT INTEGRACJA RODZINY

I WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI”

Termin realizacji: w okresie  marzec - czerwiec 2014
odpowiedzialni za organizację Szramka Zbigniew - tel. 609180636, 

Formela Waldemar - tel. 669320340

7 V Edycja Jednodniowego Otwartego Turnieju Szóstek Piłkarskich
o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Sierakowicach  - Sierakowice 2014 

Termin realizacji: lipiec - sierpień 2014
odpowiedzialny  za organizację Marian Wnuk-Lipiński tel. 660775023

8 Rozgrywki Piłki Nożnej na szczeblu wojewódzkim - GKS Sierakowice
Klasa Okręgowa - runda jesienna sezonu 2014/2015

Termin realizacji:  lipiec  - listopad 2014
odpowiedzialni za organizację Gilmajster Krystian - tel. 697578686, 

Formela Waldemar -  tel. 669320340

9 Rozgrywki Piłki Nożnej na szczeblu wojewódzkim - GKS Sierakowice
Junior rocznik 1999/2000 -  runda jesienna sezonu 2014/2015

Termin realizacji: lipiec - listopad 2014
odpowiedzialny  za organizację Marian Wnuk-Lipiński tel. 660775023

10 Rozgrywki  Piłki Nożnej na szczeblu wojewódzkim -  GKS Sierakowice
Junior rocznik 2002/2003 -  runda jesienna sezonu 2014/2015

Termin realizacji: lipiec - listopad 2014
odpowiedzialny  za organizację Marian Wnuk-Lipiński tel. 660775023

11 Rozgrywki  Piłki Nożnej na szczeblu wojewódzkim -  GKS Sierakowice
Junior rocznik 2004/2005-  runda jesienna sezonu 2014/2015

Termin realizacji: lipiec - listopad 2014
odpowiedzialny  za organizację Formela Waldemar - tel. 669320340,  

Formela Artur -  tel. 534684357

12 XIV Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego - Sierakowice 2014
„JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIKIEM ŻYCIA RODZINY W TRZEŹWOŚCI”

Termin realizacji:  13.10. 2014
odpowiedzialny  za organizację Lewandowski Maciej - tel. 692368774, 

Formela Waldemar - tel. 669320340, Szramka Zbigniew - tel. 609180636

GKS „SIERAKOWICE” - kalendarz imprez na 2014 rok
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Podsumowanie działalności Gminnego Klubu Sportowego „Sierakowice” w 2013 roku

Minęło już trzydzieści siedem lat od Zakończona XVII Edycja Ligi Halowej po raz kolejny 
założenia przez panów Jana Pawelczyka, Stanisława pokazała jak dużym zainteresowaniem cieszy się ona wśród 
Stenkę oraz Zbigniewa Gańskiego zespołu piłkar- zawodników, a zwłaszcza licznie przybywających kibiców podczas 
skiego, początkowo istniejącego pod nazwą LZS wszystkich rozgrywanych meczów.  
Sierakowice, a od 13 lat zarejestrowanego oficjalnie 
jako Gminny Klub Sportowy „Sierakowice”.

Rozgrywki drużyn piłkarskich GKS Sierakowice – runda 
wiosenna sezonu 2012/2013

GKS BS Sierakowice – Klasa Okręgowa

W dniu 15.06.2013 roku zakończyły się rozgrywki ligi piłki 
nożnej na szczeblu wojewódzkim rundy wiosennej sezonu 
2012/2013.W rozgrywkach tych wzięły udział trzy drużyny piłkarskie 
GKS Sierakowice: jedna drużyna seniorska, grająca w rozgrywkach 

Ubiegły rok rozpoczęliśmy od organizacji XVII Edycji Ligi ligi okręgowej oraz dwie juniorskie – junior C rocznik 1999/2000
Halowej im. „Tadeusza Wesółki” Sierakowice 2012/2013. Głównym i junior D rocznik 2002/2003.
celem organizacji tej imprezy sportowej jest upamiętnienie W najwyższej klasie rozgrywkowej wziął udział zespół GKS 
wieloletniego działacza sportowego naszej gminy, nieodżałowanego BS Sierakowice występujący w lidze okręgowej. Drużyna ta rozegrała 
Tadeusza Wesółki, oraz zagospodarowanie wolnego czasu w okresie w rundzie wiosennej 15 meczów, z których 1 zremisowała, 4 wygrała
zimowym mieszkańcom naszej gminy uczestniczącym w rozgryw- i aż 10 przegrała. W meczach tych zespół strzelił 13 bramek i 36 stracił, 
kach jak i licznie kibicującym swoim drużynom. Do ubiegłorocznych zdobył 13 punktów, a w rozgrywkach całego sezonu 2012/2013 łącznie 
rozgrywek zgłosiło się 10 dwunastoosobowych drużyn w wieku 16-45 tylko 31 punktów, co pozwoliło drużynie zająć odległą 14 lokatę
lat. Rozgrywki trwały od 2 grudnia 2012 do 3 lutego 2013 roku. w tabeli. Zgodnie z obowiązującym regulaminem zespół z Sierakowic 
Zwycięzcą ligi została drużyna Kamieniarstwo Puzdrowo przed wywalczył w ostatnich meczach utrzymanie w lidze. Niestety spadek 
Bankiem Spółdzielczym Sierakowice. wielu drużyn z wyższych klas rozgrywkowych spowodował również 

spadek naszego zespołu do Klasy „A”. Tak słabych występów drużyny 
nie było od wielu lat. Na taki stan rzeczy miało wpływ wiele 
czynników, począwszy od środków finansowych poprzez odejście 
kliku podstawowych zawodników, między innymi bramkarza
z przyczyn osobistych, którego miejsce zajął młody wychowanek 
naszego klubu, który mimo dobrych występów nie ustrzegł się wielu 
błędów związanych z brakiem doświadczenia w rozgrywkach tej klasy. 
Kolejnym ważnym powodem słabej gry naszej ekipy było bardzo 
niewielkie zaangażowanie, a zwłaszcza części tzw. „miejscowych 
piłkarzy” w zajęciach treningowo-meczowych okresu przygotowaw-
czego, co miało bezpośredni wpływ na ich słabe występy w sezonie 
rozgrywkowym. Na sześć kolejek przed zakończeniem rozgrywek
z uwagi na uzyskane wyniki rezygnację z prowadzenia zespołu złożył 
trener Ireneusz Zarach, a jego obowiązki przejął grający trener Bartosz 
Kultys. Od 01.07.2013 roku obowiązki pierwszego trenera zespołu 
GKS BS Sierakowice przejął Marcin Ratke, trener poprzednio 
prowadzący od kilku lat z dobrymi wynikami II zespół Cartusii.

Ponadto po zakończonych rozgrywkach ligi organizatorzy 
wyróżnili nagrodami niżej wymienionych zawodników i drużyny:

- ODKRYCIE LIGI: Edmund Byczkowski (Galaxia 
Przodkowo), Dawid Klejna (Sporting Nastały);

- NAJLEPSZY BRAMKARZ: Łukasz Naczk (Kamie-
niarstwo Puzdrowo);

- NAJLEPSZY STRZELEC: Artur Formela (Bank Spół-
dzielczy Sierakowice);

- NAJLEPSZY ZAWODNIK: Radosław Stenka (Kamie-
niarstwo Puzdrowo);

- najlepszą drużyną grającą Fair Play została HEBE Team 
Sierakowice. 
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Skład Drużyny GKS BS Sierakowice – góra od lewej: 
Waldemar Formela – Prezes Klubu, Seweryn Stencel, Wojciech Mier-
ski, Daniel Malek, Karol Sychta, Damian Nikel, Bartosz Kultys, Rafał 
Gliszczyński, Krystian Gilmajster, Mateusz Studziński; dół od lewej: 
Bogdan Deik, Dawid Bulczak, Szymon Mielewczyk, Mateusz 
Kowalczyk, Arkadiusz Garski, Maciej Jóskowski, Dawid Klejna, 
Rafał Kotłowski; nieobecni: Wojciech Uzar, Aleksander Klejna. 

Zgodnie z decyzją Wydziału Gier Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej w Gdańsku, z uwagi na wycofanie  się z rozgrywek 
zespołu Start Mrzezino, zespół GKS BS Sierakowice w sezonie 
2013/2014 pozostanie w rozgrywkach Klasy Okręgowej.

Junior C – rocznik 1999/2000

Kolejnym zespołem GKS Sierakowice biorącym udział
w rozgrywkach ligi wojewódzkiej rundy wiosennej sezonu 2012/2013 
był Junior C rocznik 1999/2000 trenowany przez pana Mariana Wnuk-
Lipińskiego. 

W rundzie wiosennej sezonu 2012/2013 zespół rozegrał 13 Junior rocznik 2004/2006
spotkań, z których 4 przegrał, 4 zremisował i 5 wygrał .W rundzie 
wiosennej drużyna zdobyła łącznie 19 punktów, a w całej rundzie aż W marcu 2013 roku Gminny Klub Sportowy w Sierako-
47, co dało jej ostatecznie dobre 5 miejsce w tabeli na 14 drużyn wicach przeprowadził nabór chłopców z rocznika 2004/2005 do druży-
biorących udział w rozgrywkach tej ligi. Cieszą dobre wyniki tej ny piłkarskiej. W początkowej fazie zgłosiło się 31 chłopców z tego 
drużyny i dają nadzieję, że w niedługim czasie większość tych rocznika. 
młodych zawodników, wychowanków naszego klubu,  uzupełni skład 
pierwszej drużyny seniorskiej.  

Patryk Bednarek, Piotr Bojek, Kacper Bulczak, Wiktor 
Bulczak, Albert Cyman, Hieronim Czaja, Albert Deik, Jakub Dejk, 
Gracjan Domaros, Maksymilian Dułak, Jakub Formela, Michał 
Formela, Radosław Gosz, Nikodem Grudkowski, Dominik Klajn, 
Jakub Klawitter, Bartosz Klinkosz, Tymoteusz Król, Kacper Labuda, 
Robert Labuda, Oskar Lis, Szymon Piask, Kacper Pieksza, Igor Płotka, 
Artur Pobłocki, Michał Reszka, Nikodem Rudkowski, Aron Stencel, 
Adrian Szlachecki, Sebastian Treder

Skład zespołu: Adrian Staniszewski, Radosław Wnuk-
Lipiński, Maciej Lis, Robert Kuczkowski, Jakub Goitowski, Kamil W okresie od marca do sierpnia 2013 roku przeprowadzono
Drewniak, Kacper Paninski, Damian Wojda, Jakub Różnicki, z chłopcami szereg treningów doskonalących umiejętności piłkarskie 
Sebastian Wenta, Artur Chabowski, Szymon Marszałkowski, Szymon jak i wiedzę na temat rozgrywek piłkarskich. Przeprowadzone zajęcia 
Gojtowski, Krzysztof Dampc, Daniel Labuda, Krzysztof Labuda, sportowe miały na celu głównie przygotowanie tych zawodników do 
Cezary Syldatk, Oliwier Okroj, Ignacy Wolski, Tomasz Tandek, Jakub zbliżających się rozgrywek piłkarskich sezonu piłkarskiego 
Bobkowski 2013/2014. Zajęcia były przeprowadzane dwa/trzy razy w tygodniu,

z naciskiem na technikę – zabawę w piłkę nożną. Od września drużyna 
Junior E – rocznik 2002/2003 uczestniczy w rozgrywkach ligi wojewódzkiej, w turniejowym sys-

temie rozgrywkowym. W okresie wiosennym uczęszczało na zajęcia 
Kolejną drużyną GKS Sierakowice jest zespół Junior E - 31 zawodników w wieku 8-10 lat.

rocznik 2002/2003, który brał udział w rozgrywkach ligi wojewódz-
kiej w obowiązującym systemie rozgrywek turniejowych. W sezonie Rozgrywki drużyn piłkarskich GKS Sierakowice – runda 
2012/2013 drużyna wzięła udział łącznie w 10 jednodniowych tur- wiosenna sezonu 2013/2014
niejach z udziałem pięciu drużyn powiatu kartuskiego. Ostatecznie 
zespół zajął 2 miejsce rozgrywając 32 mecze, w których zdobył 55 GKS BS Sierakowice – Klasa Okręgowa
punktów, strzelił 46 bramek i stracił 25.   

W dniu 10.11.2013 roku zakończyły się rozgrywki ligi piłki 
Skład drużyny: Piotr Zender, Karol Skorowski, Karol Wnuk- nożnej rundy jesiennej sezonu 2013/2014 na szczeblu wojewódzkim. 

Lipiński, Tomasz Garski, Klaudiusz Wittbrot, Łukasz Bednarek, W rozgrywkach tych wzięły udział cztery drużyny piłkarskie GKS 
Daniel Cyman, Eryk Formela, Patryk Gniba, Karol Massowa, Kordian Sierakowice: jedna drużyna seniorska grająca w rozgrywkach klasy  
Mielewczyk, Piotr Pobłocki, Jakub Choszcz, Orfeusz Myszk, okręgowej oraz trzy juniorskie – junior C rocznik 1999/2000 i junior D 
Maksymilian Wolski, Remigiusz Klejsa rocznik 2002/2003 oraz junior E rocznik 2004/2005.
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W najwyższej klasie rozgrywkowej wziął udział zespół GKS 
BS Sierakowice występujący w klasie okręgowej. Drużyna ta 
rozegrała w rundzie wiosennej 15 meczów, z których 1 zremisowała,
6 wygrała i 8 przegrała. W meczach tych zespół strzelił 22 bramki a 34 
stracił, zdobył 19 punktów, co pozwoliło drużynie zająć po rundzie 
jesiennej 11 lokatę w tabeli. Niestety, nie możemy zaliczyć tej rundy 
rozgrywek do udanych. Na uzyskane wyniki miało wpływ wiele 
czynników, począwszy od zawirowań przed rozgrywkami w PZPN
w Gdańsku, gdzie jeszcze tydzień przed ruszeniem ligi nie 
wiedzieliśmy czy gramy w „A” Klasie czy też Klasie Okręgowej, przez 
wyjazd przed samymi rozgrywkami za granicę podstawowego 
bramkarza, w którego miejsce bronił młody niedoświadczony w roz-
grywkach tej klasy bramkarz, co miało kolosalny wpływ na szereg 
końcowych wyników rozegranych meczów, a kończąc na licznych 
kontuzjach podstawowych zawodników drużyny. Lecz wyniki 
uzyskane w czterech ostatnich meczach, w których wywalczyliśmy 10 
punktów, dają nadzieję na zdecydowanie lepszą grę w rundzie 
wiosennej sezonu 2013/2014 i tego zawodnikom, trenerowi i kibicom Junior – rocznik 2002/2003
życzymy.

Kolejną drużyną biorącą udział w rozgrywkach ligi 
wojewódzkiej był zespół Junior- D rocznik 2002/2003.

W rundzie jesiennej sezonu 2013/2014 przeszedł na 
rozgrywki ligowe systemem każdy z każdym. Zespół rozegrał 6 
spotkań, z których 3 przegrał, 2 zremisował i zaledwie 1 wygrał .W 
rundzie jesiennej łącznie drużyna zdobyła 5 punktów, co dało jej 
ostatecznie 6 miejsce w tabeli na 7 drużyn biorących udział w 
rozgrywkach tej ligi. Przed sezonem, jak i w jego trakcie, oprócz 
meczów ligowych drużyna brała udział w licznych zajęciach 
treningowych oraz meczach sparingowych. W rozgrywkach rundy 
jesiennej wzięło udział 26 zawodników w wieku 10-11 lat. Jak 
wszystkim wiadomo w zespołach tego rocznika nie jest najważniejszy 
wynik tylko odpowiednie szkolenie, które zapewnia trener zespołu.

W skład drużyny weszli – górny rząd od lewej: Trener 
Marcin Ratke, Prezes Waldemar Formela, Rafał Bronk, Rafał 
Gliszczyński, Krystian Gilmajster, Damian Nikel, Paweł Rubin, Adam 
Kordyl, Prezes BS Sierakowice Roman Dawidowski; środkowy rząd 
od lewej: Dawid Bulczak, Paweł Labuda, Bogdan Deik, Maciej 
Jóskowski, Radosław Hejden, Arkadiusz Kordyl; dolny rząd od lewej: 
Dawid Klejna, Seweryn Stencel, Marcin Kolke, Szymon Nikel, Robert 
Pioch, Rafał Kotłowski, Maciej Dunst; nieobecni: Karol Sychta, 
Wojciech Mierski, Rafał Studziński, Szymon Mielewczyk, Arkadiusz 
Garski 

Junior – rocznik 1999/2000

Kolejną drużyną biorącą udział w rozgrywkach ligi 
wojewódzkiej był zespół Junior C1 rocznik 1999/2000.

W rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 zespół rozegrał 12 
Skład drużyny – górny rząd: Krzysztof  Różnicki, Karol spotkań, z których 8 przegrał i 4 wygrał. W rundzie jesiennej łącznie 

Skorowski, Maksymilian Wolski, Łukasz Bednarek, Tomasz Garski, drużyna zdobyła 12 punktów, co dało jej ostatecznie 10 miejsce w ta-
Patryk Wnuk-Lipinski, Igor Płotka; dolny rząd: Eryk Formela, beli na 14 drużyn biorących udział w rozgrywkach tej ligi. Przed 
Kordian Mielewczyk, Orfeusz Myszk, Remigiusz Klejsa, Patryk sezonem, jak i w jego trakcie, oprócz meczów ligowych drużyn brała 
Gniba; nieobecni: Daniel Cyman, Klaudiusz Wittbrot, Jakub Choszcz, udział w licznych zajęciach treningowych oraz meczach sparingo-
Dawid Pobłocki, Piotr Pobłocki, Kacper Dułak, Damian Wolski, wych. W rozgrywkach rundy jesiennej wzięło udział 20 zawodników 
Maksymilian Bojanowski, Maksymilian Rumiński, Michał Stencel, w wieku 13-14 lat. Zespół z tego rocznika od początku rundy jesiennej 
Karol Massowa, Daniel Młyński, Dawid Marszk, Bartosz Miotkborykał się z problemami kadrowymi – zazwyczaj stawały na drodze 

choroby lub wyjazdy. Doszło do tego, że zawodnicy poprzednio 
grający na rezerwie musieli grać często z przymusu w podstawowym Junior – rocznik 2004/2005
składzie, nie było meczu, aby grał optymalny skład.  

Ostatnią drużyną biorącą udział w rozgrywkach ligi 
Skład zespołu – górny rząd od lewej: Trener Marian Wnuk- wojewódzkiej był zespół Junior E rocznik 2004/2005.

Lipiński, Kacper Paninski, Jakub Różnicki, Adrian Staniszewski, Rozgrywki tej drużyny były organizowane systemem 
Krzysztof Dampc, Paweł Laskowski, Daniel Labuda, Jakub Goitow- rozgrywek turniejowych. Drużyna wzięła udział w rundzie jesiennej 
ski, Cezary Syldatk; dolny rząd od lewej: Sebastian Wenta, Robert sezonu 2013/2014, łącznie w 4 jednodniowych turniejach z udziałem 
Kuczkowski, Maksymilian Penkowski, Oliwier Okroj, Szymon Mar- czterech drużyn powiatu kartuskiego. Ostatecznie zespół zajął
szałkowski, Maciej Lis, Mateusz Abramowski; nieobecni: Ignacy Wol- 3. miejsce rozgrywając 12 meczów, w których zdobył łącznie 14 
ski, Kamil Drewniak, Szymon Gojtowski, Krzysztof Labuda, Tomasz punktów strzelając 18 bramek i tracąc 27. 
Tandek 
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Kolejnym dodatkowym w tym roku turniejem, który chcemy 
zorganizować jest V Edycja „Wakacyjnego turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego – Sierakowice 2014”. Jak już 
wspomniałem powrót do organizacji tych imprez był możliwy dzięki 
wsparciu Władz Gminnych oraz Banku Spółdzielczego w Sierako-
wicach.

Wszystkie bliższe informacje dotyczące kalendarza imprez 
organizowanych przez GKS Sierakowice w 2014 roku oraz wszystkie 
inne informacje na temat naszego klubu będzie można uzyskać na 
stronie internetowej: . 

Działalność naszego klubu nie ogranicza się tylko do orga-
nizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. Zajmujemy się również 
społecznie nadzorem nad stadionem gminnym i boiskiem ze sztuczną 
murawą. Oprócz bieżącej pielęgnacji stadionu w minionym roku doko-
naliśmy, dzięki dofinansowaniu z Gminy Sierakowice, naprawy i kon-
serwacji dalszej części ogrodzenia, odnowiliśmy wszystkie obiekty W okresie rozgrywek rundy jesiennej przeprowadzono 
znajdujące się na stadionie, dokonaliśmy naprawy ławek i wymiany szereg treningów oraz meczów  kontrolnych drużyny. W rozgrywkach 
uszkodzonych siedzisk dla kibiców. Usunęliśmy uszkodzone ogrodze-rundy jesiennej wzięło udział 25 zawodników w wieku 9-11 lat. 
nie, wykonaliśmy chodniki prowadzące na stadion oraz boisko sztucz-Skład drużyny – górny rząd od lewej: Igor Płotka, Patryk 
ne, a także szereg innych prac mających na celu estetyczny wygląd Bednarek, Wiktor Bulczak, Albert Dejk, Ludwik Nawrocki, Hieronim 
całego obiektu sportowego. Doprowadziliśmy do porządku płytę Czaja, Jakub Dejk, Oskar Lis, Waldemar Formela; środkowy rząd od 
główną stadionu, głównie dzięki Władzom Gminy, które zakupiły nam lewej: Dominik Klajn, Szymon Piask, Jeremiasz Beker, Kacper 
profesjonalną samobieżną kosiarkę do jednej z najlepszych płyt Labuda, Tymoteusz Król, Robert Labuda; dolny rząd: Michał Płotka, 
trawiastych w województwie. Nie byłoby takiego ogromu działań, Artur Pobłocki, Radosław Gosz, Nikodem Rudkowski, Franciszek 
gdyby nie pomoc wielu instytucji i sponsorów. Kuczkowski, Maksymilian Dułak, Aron Stencel, Albert Cyman, 

Największą pomoc, bez której klub by nie istniał, otrzymu-Olivier Szczęsny; nieobecni: Filip Mechliński, Bartosz Klinkosz, Piotr 
jemy już od początku istnienia od lokalnego Samorządu Gminy Siera-Bojek 
kowice, dlatego też chcielibyśmy bardzo podziękować Władzom 
Gminy Sierakowice za wspieranie naszego stowarzyszenia. Również Niestety w ubiegłym roku z różnych przyczyn musieliśmy 
wielkie podziękowania składamy Zarządowi Banku Spółdzielczego zrezygnować z organizacji kilku imprez sportowych, miedzy innymi
w Sierakowicach, który od wielu lat pomaga klubowi, a od trzech jest z cyklicznie organizowanych przez nasz klub w ubiegłych latach 
głównym sponsorem zespołu seniorskiego GKS BS Sierakowice biegów ulicznych Wokół Ołtarza Papieskiego. Dzięki przyznanym 
grającego w Klasie Okręgowej. Składamy również podziękowania za przez władze Gminy Sierakowice dotacjom na 2014 rok będziemy nie 
wsparcie finansowo-sprzętowe  następującym firmom: Przedsię-tylko mogli kontynuować pracę z ww drużynami piłkarskimi, ale 
biorstwu ELWOZ Kazimierz Woźniak, PPHU TED Tadeusz powracamy do organizacji w Dniu Papieskim już XIV Biegów 
Paracki, Hurtowni PIANPUR Mariusz Skrzypczak, Przedsię-Ulicznych Wokół Ołtarza Papieskiego Sierakowice 2014 „Jan Paweł II 
biorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach, Przetwór-Orędownikiem Życia Rodziny w Trzeźwości”. Ponadto w okresie 
stwu Mięsnemu LIS z Sierakowic, Gminnej Spółdzielni SCHmarzec-kwiecień oraz lipiec-sierpień będą zorganizowane turnieje: 
w Sierakowicach, Przedsiębiorstwu SKIBIŃSKI, PHU RIBENA „IV Rodzinny Turniej Halowej Piłki Nożnej – Sierakowice 2014 – 
Michał Kuczkowski i wielu innym firmom i osobom fizycznym, które Poprzez sport integracja rodziny i wychowanie w trzeźwości”. Przez 
przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania naszego klubu, między organizację tych imprez sportowych chcemy jako klub dołączyć do 
innymi Panom: Edmundowi Bujakowi, Sewerynowi Stenclowi, wszystkich tych, którzy chcą pomóc uświadomić naszemu 
Jarosławowi Węsierskiemu i wielu innym działaczom  pracującym społeczeństwu jak ważna jest trzeźwość w życiu rodzinnym. 

społecznie dla dobra nasze-
go klubu. Po raz kolejny 
udowodniliśmy, że jesteś-
my solidnym Klubem, a na-
sze imprezy cieszą się 
ogromnym zainteresowa-
niem. Mamy nadzieję, że to, 
co robimy oprócz satys-
fakcji z osiągniętych wyni-
ków przynosi również 
splendor naszej społecznoś-
ci i zarazem jest znakomitą 
promocją naszej Gminy.

W imieniu Zarzą-
du Gminnego Klubu Spor-
towego „Sierakowice” 
chciałbym na koniec jesz-
cze  raz  podziękować 
wszystkim tym, dzięki 
którym klub nasz może 
funkcjonować dla dobra 
mieszkańców naszej gminy 
– dziękuję!

http://klubgks-sierakowice.futbolowo.pl

Prezes GKS „Sierakowice”
Waldemar Formela
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Ogłoszenia drobne

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach pomocy osobom 
uzależnionym i ich rodzinom:

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

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

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

– Porady prawne
 Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ
w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 16:00 do 19:00
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
31 stycznia, 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

Mieszkanie 3-pokojowe 64 m2, 115 tys. zł sprzedam lub zamienię na kawalerkę,
Sierakowice, ul. Kubusia Puchatka (bloki nauczycielskie), tel. 502 395 920

Wynajmę lokal o pow. 52m2 w Sierakowicach na ul. Przedszkolnej, na I piętrze obok gabinetu fryzjerskiego i solarium, 
doskonale nadający się na gabinet kosmetyczny, masażu, lekarski, dentystyczny, biuro rachunkowe itp.;
na parterze budynku znajduje się Żabka i bank WBK; tel. kontaktowy 608 147 340

Sprzedam działkę rzemieślniczo-budowlaną w Sierakowicach o pow. 3600 m2, położoną 300 m od ul. Mirachowskiej. 
Media w obrębie działki. Kontakt: 666 027 837

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, www.podlipa.gdan.pl

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

Gabinet ginekologiczny lek. med. Tadeusz Janowski
ul. Jeziorna 37, 83-340 Sierakowice, tel. 604 49 33 41, czynny we wtorki, środy i czwartki od godz. 17.00
ź przystępne ceny
ź nowoczesny sprzęt
ź USG 3D




