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Dla wspólnoty Kościoła w Mojuszu czwartek 13 lutego 2014 szczęście jednak nie ucierpiał Najświętszy Sakrament ulokowany
roku pozostanie na długo w pamięci, w tym bowiem dniu wybuchł w masywnym tabernakulum.  Po zakończeniu akcji, kiedy ksiądz wi-
w miejscowej świątyni potężny pożar, który strawił wszystkie drewniane kariusz Mateusz Chmielewski w asyście strażaków otworzył 
elementy budowli wraz z wyposażeniem. Na miejscu tragedii pozostały tabernakulum i wyjął z niego nienaruszoną puszkę, wszyscy odetchnęli
jedynie nieme świadectwa dawnej dumy mieszkańców i zarazem z ulgą. 
budowniczych świątyni – mury, wieża i kikuty strawionych ogniem 
drewnianych elementów konstrukcji dachu.

Wewnątrz kościoła obraz przedstawiał się jeszcze bardziej 
tragicznie. Wszystko czego dzielni i ofiarni strażacy nie zdążyli wynieść, 
narażając własne zdrowie i życie, uległo całkowitemu zniszczeniu. Obraz 
wnętrza po zakończeniu akcji gaśniczej wyciskał łzy z oczu naj-
twardszych – trwające na swych miejscach ławki nie pamiętały już swej 
dawnej świetności, przysypał je popiół, ogromna masa spękanych 
dachówek, elementy nadpalonych konstrukcji, ogromne ilości wody, 
którą bezustannie przez dwie godziny trwania akcji wlewało do wnętrza 
17 jednostek gaśniczych z terenu powiatu i nie tylko, bo na pomoc 
przybyli także strażacy z Lęborka. Ze ścian zniknęła drewniana boazeria, 
stacje Drogi Krzyżowej pociemniały w płomieniach, spłonął stół ofiarny, 
inne elementy wyposażenia, wypalił się wystrój prezbiterium – na 

Pożar świątyni w Mojuszu

Zniszczenia kościoła widziane od strony zakrystii

W miejscu najbardziej wypalonym pojawił się pierwszy ogień

Resztki wypalonego wystroju wnętrza kościoła
(belka wsparta na ołtarzu jest pionową belką ogromnego krzyża

pierwotnie umocowanego obok tabernakulum)

Z chóru też niewiele zostało

Na ścianie po prawej strawione ogniem drewniane stacje Drogi Krzyżowej,
w środku obraz Matki Bożej, którego nie udało się uratować

c.d.
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świątynia w Mojuszu jest filią, stwierdził kiedyś, że nie wydawało mu się 
możliwym to, co deklarował powołany społeczny komitet budowy, iż
w przeciągu niespełna dwu lat postawi gotowy kościół, i to w czasach, 
kiedy o każdy materiał budowlany trzeba było walczyć. Ze swoim 
kościołem wszyscy czuli się  bardzo związani, żywo interesowali się 
zawsze kolejnymi modernizacjami, uczestniczyli fizycznie w remontach, 
pracach na rzecz estetyzacji. Kiedy na ich oczach płonął efekt 
wieloletnich wysiłków, starań, ale też świadek rodzinnych uroczystości: 
konfirmacji, ślubów, jubileuszy – łzy żalu, bezsilności i tragicznego 
smutku pojawiły się nie tylko u bardziej uczuciowych.

Tragiczne zdarzenia miały miejsce wieczorem. Po godzinie 
18.00 Czesław Cyman – kościelny kościoła p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski w Mojuszu – zainteresował się wydobywającym się gęstym 
dymem w okolicach kościoła. Jak opowiada, najpierw pomyślał, że 
zapaliły się być może sadze w jednym z okolicznych kominów. 
Postanowił to jednak sprawdzić i udał się w kierunku kościoła. Zbliżając 
się do niego wiedział już, że świątynia płonie, bo płomienie widoczne 
były w oknach. Nie namyślając się długo otworzył drzwi i uruchomił 
gaśnicę, którą próbował stłumić zarzewie ognia. Operacja jednak się nie 
powiodła, bo po nasączonej lakierami drewnianej boazerii płomienie 
przesuwały się w mgnieniu oka. Dodatkowo z sekundy na sekundę 
gęstniał dym i płomienie zajmowały coraz wyższe partie kościoła, zaczął 
więc wynosić wszystko, co napotykał po drodze, poruszając się raczej na 
oślep po dobrze znanych zakątkach. Pomagali już kolejni panowie: 
Marian i Tomasz Frankowscy, Marian Korda, Damian Cyman. Zanim 
zajechali miejscowi strażacy wozem bojowym wspomniani panowie 
zdążyli wynieść z kościoła  cenniejsze elementy wystroju: dwa obrazy 
(Matki Bożej Częstochowskiej i Jezusa Miłosiernego), szaty i naczynia 
liturgiczne, mszał, ambonę, dwa klęczniki. Wybierali się po kolejne, dalej 
ulokowane wyposażenie, nie pozwolił im na to jednak dławiący dym
i gorączka płomieni. Na pytanie, czy nie obawiali się o własne życie, 
odpowiedzieli, iż działali pod presją chwili i ani przez moment nie 
pomyśleli o strachu. Dopiero po chłodnym zastanowieniu się nad 
sytuacją przyznają, że ryzyko było ogromne.

Budowa świątyni w Mojuszu została zakończona w 1984 roku, 
służyła więc miejscowemu zgromadzeniu 30 lat. Istotne jest to, że kościół 
powstał dzięki ofiarności i pracy ludzi z Bąckiej Huty, Mojusza, 
Mojuszewskiej Huty i Szopy. Ksiądz Ryszard Słomowicz, ówczesny 
proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach, której 

Stół ofiarny pod ciężarem gruzu, w głębi ocalałe tabernakulum

Ocalałe elementy: ewangeliarz, dwa obrazy, naczynia liturgiczne,
krzesła, klęczniki, ambona, świecznik, paschał, gong, patery

Wygląd kościoła od strony północnej (rok 2010)

Wejście do kościoła od strony wieży (2010)

Strona południowo-wschodnia świątyni (2010) c.d.
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 Po każdym jednak z traumatycznych przeżyć przychodzi czas 
na pytanie: Co dalej? Ksiądz proboszcz Marek Wera, jako zarządca 
świątyni oczywiście przejął na swe barki wszelkie sprawy związane
z formalnościami urzędowymi. Wierni myśleli o tym, gdzie będą mogli 
uczestniczyć w życiu Kościoła. Pierwsza myśl kazała kierować się
w stronę Sierakowic, gdzie wspólnota należała kiedyś do parafii św. 
Marcina, potem św. Jana. Zaraz jednak pojawiła się refleksja: a co z tymi, 
którzy nie mają pojazdów, są starsi, mniej mobilni? Powstała myśl
o pozostaniu na miejscu. Wierni zaczęli się krzątać wokół przygotowania 
tymczasowego miejsca zgromadzeń, które za przyzwoleniem ks. bpa 
diecezjalnego Ryszarda Kasyny oraz za zgodą wójta Gminy Sierakowice 
Tadeusza Kobieli postanowiono zorganizować w sali Remizy OSP
w Mojuszu. W miejscu tym będą funkcjonowały obok siebie dwie 
wspólnoty: wierni należący do mojuszewskiego kościoła i społeczność 
szkolna, która wykorzystuje pomieszczenia sali na miejsce ćwiczeń.
W ciągu tygodnia msze św. będą się odbywały w mniejszej części 
pomieszczeń remizy, w soboty i niedziele w sali większej.

 Na pierwszą niedzielną mszę św. 16 lutego 2014 r. przybył Pierwsza msza św. w tymczasowym lokum miała miejsce
włodarz gminy – Wójt Tadeusz Kobiela, by zapewnić wspólnotę w sobotę 15 lutego 2014 r. Przybyła na nią liczniejsza niż zwykle rzesza 
parafialną o dzieleniu z nią ogromnego smutku z powodu strat, ale teżwiernych, niektórzy nieśli w rękach róże do dekoracji skromnego Stołu 
o gotowości samorządu do wspierania prac budowlanych, które zapewne Pańskiego. Słowa prawdziwego pokrzepienia skierował do wiernych
ruszą niezwłocznie po zakończeniu formalności urzędowych. Swoje ks. proboszcz Marek Wera, który pocieszał wszystkich strapionych 
deklaracje pomocy złożyli także proboszczowie parafii diecezjalnychsłusznie mówiąc, iż należy dziękować Bogu za to, że w straszliwym 
i sąsiednie parafie dekanatu sierakowickiego. Część strat pokryją pożarze nie ucierpiał nikt z żywego kościoła, zatem ten materialny przy 
zapewne środki z ubezpieczenia, jednak mieszkańcy wiedzą, iż wsparciu wielu ludzi dobrej woli na pewno uda się odbudować.
większość wydatków i prac pozostanie po ich stronie, do czego wyrażają 
już dziś gotowość.

 
Danuta Pioch

Przygotowania do pierwszej mszy św. w zastępczym lokum

Sobotnia Eucharystia

Ksiądz Proboszcz pocieszał, ale sam też przeżywał wypowiadane słowa

Cz. Cyman – kościelny; J. Witos – organista
(bez wyposażenia muzyka, bo wszystko spłonęło)

Podczas niedzielnej mszy św. swoją obecnością wspierał wiernych 
mojuszewskiego kościoła Wójt Tadeusz Kobiela

Sierakowicki włodarz skierował do zebranych ciepłe słowa otuchy
oraz przyrzeczenie wsparcia w dziele odbudowy
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Zakończyły się prace konserwatorskie we wnętrzu suficie nawy kościoła zamontowano zrekonstruowane charakterys-
drewnianego kościoła – jedynego zabytku w gminie Sierakowice. tyczne wywietrzniki. 
Obiekt jest przygotowywany do poświęcenia, które będzie miało We wnętrzu ustawiono poddane gruntownej renowacji 
miejsce w niedzielę 6 kwietnia. Z tej okazji odbędzie się także koncert ołtarze. Dwa z nich znajdują się w prezbiterium po bokach ołtarza 
Capelli Gedanensis. głównego, dwa w nawie, a jeden w kaplicy św. Barbary. Renowacji 

poddano także pozostałe wyposażenie zabytkowego kościoła: 
chrzcielnicę, barokowe feretrony, konfesjonał i neogotyckie stacje 
drogi krzyżowej. 

Na początku lutego na przykościelnym placu została 
zamontowana makieta świątyni. Odlew w brązie w skali 1:40 
ustawiony na granitowej płycie i fundamencie z kamieni odwzorowuje 
w najdrobniejszych szczegółach detale zabytkowego obiektu. Makietę 
przygotowano dla osób niewidomych i niedowidzących. Z myślą
o nich stworzony zostanie także przewodnik głosowy o architekturze
i historii kościoła w trzech językach: polskim, angielskim i niemiec-
kim. 

Wykonawcą ostatniego etapu prac konserwatorskich we 
wnętrzu zabytkowej świątyni było konsorcjum firm: PPHU APLIKA
i PPUH Termo-Dach z Wręczycy Wielkiej (woj. śląskie). Prace pole-
gały na konserwacji dekoracji ściennych wraz z odtworzeniem 
polichromii oraz rekonstrukcji malarskiej sufitu. Firmy wykonały 
także polichromię empory, czyli chóru organowego. Poza tym na 

Dla kościoła zakupiono także stoły, krzesła i gabloty, które 
umożliwią realizację funkcji kulturowej zabytku.  

Projekt „Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez 
zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych 
elementów wyposażenia kościoła św. Marcina w Sierakowicach” jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Początkowo wartość 
dofinansowania wyniosła 65 procent, jednakże pracownikom Urzędu 
Gminy w Sierakowicach udało się zwiększyć jego wysokość do 85 
procent kosztów kwalifikowanych. 

Zabytkowy kościół w Sierakowicach jest jednym z nielicz-
nych przykładów drewnianego budownictwa sakralnego wykonanego 
techniką zrębową na Pomorzu. Po konserwacji i renowacji odzyskał 
dawną świetność i blask. 

Tekst i foto: AK

Perełka architektury sakralnej odzyskała dawny blask

Konserwatorzy wykonali polichromię empory 

W prezbiterium po obu stronach ołtarza głównego
ustawiono mniejsze ołtarze 

Makieta zabytkowego kościoła dla osób niewidomych

Czyń dobro, bo zawsze dobrem wróci   

W imieniu mieszkańców Mojusza i wspólnoty kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Królowej Polski składam z serca 
płynące słowa podziękowania:
źwszystkim jednostkom Straży Pożarnej, które brały udział w akcji gaśniczej naszego kościoła za ofiarne zaangażowanie w walce
z żywiołem, 
źks. proboszczowi Markowi Werze za wsparcie i słowa otuchy dla naszej wspólnoty parafialnej, 
źks. wikariuszowi Mateuszowi Chmielewskiemu, który wykazał się wielką odwagą wynosząc z kościoła kielichy z komuni-
kantami, 
źwładzom Gminy Sierakowice w osobach Pana Tadeusza Kobieli – wójta i Pana Zbigniewa Fularczyka – zastępcy wójta za 
obecność w tych trudnych dla nas chwilach, za wsparcie i pomoc oraz za udostępnienie dwóch sal remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mojuszu na potrzeby wspólnoty parafialnej. 

Szczególne podziękowanie kierujemy do mieszkańców naszej wsi, którzy z narażeniem życia wynosili z płonącego 
kościoła obrazy i pozostałe elementy wyposażenia świątyni. 

Janina Młyńska – sołtys wraz z mieszkańcami Mojusza
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Dziewiątego lutego spotkaniem w Sierakowicach zakończył niki bezruchu, pompę szlamową i zestaw nożyco-rozpieracz z pompą 
się cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP naszej gminy. firmy Lukas. Sprzęt został zakupiony ze środków budżetu gminy
Podczas nich strażacy podsumowali miniony rok i omówili plany na i KSRG w ramach dosprzętowienia jednostki, która w styczniu 2013 r. 
najbliższe miesiące. Nieco wcześniej, bo 18 stycznia, w Szymbarku została wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP 
podsumowania dokonali strażacy z całego powiatu. Gowidlino jest trzecią jednostką – po Sierakowicach i Kamienicy 

Mimo że miniony rok dla strażaków w powiecie był bardziej Królewskiej – włączoną do systemu. 
pracowity niż 2012 (odnotowano 2074 zdarzenia i jest to 113 Na początku października w Kamienicy Królewskiej, na 
interwencji więcej niż w roku poprzednim), to strażacy z gminy terenie Składnicy Rezerw Materiałowych, odbyły się powiatowe 
Sierakowice mieli nieco mniej pracy. Ilość interwencji w 2013 r. spadła ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Wzięło w nich udział ok. 150 
w porównaniu do roku poprzedniego o 38 – z 207 do 169. Oto jak strażaków z jednostek powiatu kartuskiego.
wyglądało to w poszczególnych jednostkach: OSP Sierakowice – 128 Podczas ubiegłorocznej inspekcji gotowości bojowej, która 
zdarzeń, w tym 31 pożarów, 94 zagrożenia miejscowe i 3 fałszywe także miała miejsce w październiku, cztery jednostki z gminy 
alarmy; OSP Mojusz – 18 zdarzeń, w tym 7 pożarów i 11 zagrożeń Sierakowice otrzymały ocenę bardzo dobrą, a jedna – Kamienica 
miejscowych; OSP Gowidlino – 28 zdarzeń, w tym 4 pożary i 24 Królewska – dobrą. OSP w Sierakowicach otrzymało maksymalną 
zagrożenia miejscowe; OSP Tuchlino – 16 zdarzeń, w tym 4 pożary i 12 liczbę punktów – 50, Mojusz, Tuchlino i Gowidlino po 49 punktów,
zagrożeń miejscowych; OSP Kamienica Królewska – 14 zdarzeń, a Kamienica Królewska – 45 punktów. Średnia ocen wyniosła 48,4,
w tym 7 pożarów i 7 zagrożeń miejscowych. Straty spowodowane co dało jednostkom z naszej gminy czwartą pozycję spośród 
przez pożary w naszej gminie oszacowano na prawie pół miliona wszystkich gmin w powiecie. 
złotych, natomiast wartość uratowanego mienia wyniosła ponad 4 mln W tym roku jedną z największych inwestycji strażackich 
złotych. będzie zakup średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla OSP

w Sierakowicach. Nowy pojazd zastąpi Stara 244 GBA z 1995 roku, 
który z kolei zostanie przekazany jednostce w Kamienicy Królewskiej. 

W minionym roku nie planowano większych zakupów 
sprzętu na potrzeby jednostek. OSP w Kamienicy Królewskiej pod 
koniec maja otrzymała sprzęt do ratownictwa technicznego. Jest to 
zestaw firmy Holmatro, składający się z nożyc i rozpieracza. Urzą-
dzenie zostało przekazane za darmo przez Ochotniczą Straż Pożarną
z Żukowa. Natomiast w październiku strażacy z Gowidlina otrzymali 
dwa radiotelefony HYT TC-620, dwa aparaty powietrzne, dwa czuj-

Strażacy podsumowali miniony rok

AK, foto: Adam Wróblewski
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Zwiększy się zakres prac przy największej inwestycji 
drogowej realizowanej przez sierakowicki samorząd - przebudowie 
skrzyżowań w miejscowości Sierakowice. Dzięki przychylności 
Marszałka Województwa Pomorskiego prace budowlane obejmą 
modernizację ulicy Kartuskiej, na której zostanie wylana nowa 
nawierzchnia asfaltowa. 

Wiosną rozpoczną się prace przy projekcie „Poprawa 
bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez 
usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Siera-
kowice”. Remont i modernizacja skrzyżowań w Sierakowicach będą
w 75 procentach dofinansowane ze środków unijnych. 

– Inwestycję będzie realizować firma SKANSKA za kwotę 
6,7 mln zł – powiedział wójt Tadeusz Kobiela. – Szacunki wynosiły ok. 
12 mln zł, więc tutaj pojawiły się dosyć duże oszczędności. Oczywiście 
na te tzw. obrywy poprzetargowe stoi kolejka chętnych samorządów, 
które nie otrzymały dofinansowania wcześniej. Przedstawiłem jednak 
panu marszałkowi propozycję, aby ten projekt rozszerzyć o dywan 
asfaltowy od miejsca, gdzie roboty w centrum Sierakowic mają się 
zakończyć, czyli na wysokości Banku Spółdzielczego do wiaduktu 
kolejowego w stronę Kartuz. Długość tego odcinka to 1130 metrów. 

Jak poinformował Wójt Gminy Sierakowice, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich na razie nie ma środków na tzw. odnowy, czyli budowę 
nowych dywaników asfaltowych. To posłużyło jako argument
w rozmowie z marszałkiem. Mieczysław Struk, jako dysponent 
środków unijnych w naszym województwie, wyraził zgodę na 
propozycję wójta Tadeusza Kobieli. 

W ramach prac dodatkowych powstanie także sygnalizacja 
świetlna na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Piwnej, co ureguluje
i upłynni ruch, zwłaszcza w dni targowe. 

Kolejnym dodatkowym elementem będzie doświetlenie 
przejścia dla pieszych przy kościele św. Jana, na co wielokrotnie 
zwracał uwagę radny Mirosław Kuczkowski. Zamontowanie w tym 
miejscu oświetlenia (takiego samego jak w centrum miejscowości na 
wysokości kościoła św. Marcina) znacznie poprawi bezpieczeństwo 
pieszych. 

Koszt prac dodatkowych oszacowano na 1,1 mln zł.

AK

Będzie nowy asfalt na ulicy Kartuskiej

Na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Piwnej powstanie sygnalizacja świetlna 
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Niedziela 9 lutego 2014 roku była pierwszym 
dniem celebrowania Eucharystii w nowej części kościoła 
parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach. Po 
wprowadzeniu wiernych do przestrzeni oddzielonej jeszcze 
od pierwotnej bryły dawnym murem zewnętrznym 
natychmiast rozpoczęto prace modernizacyjne w dotych-
czasowym kościele. Nad całością inwestycji czuwa ks. 
proboszcz Marek Wera, zawiadujący parafią od 1 marca 
2006 roku. 

Teren przypisany terytorialnie do parafii to
w Sierakowicach ulice: Gryfa Pomorskiego, Hallera, 
Kartuska od nr 18, Kaszubska, Kopernika, Kościerska, 
Ogrodowa, Orła Białego, Piwna, Piłsudskiego, Podgórna, 
Polna, Sambora, Wiejska, Wichrowe Wzgórze (bloki 1-4); 
oraz miejscowości: Bącka Huta, Dąbrowa, Janowo, Jelonko, 
Mojusz, Mojuszewska Huta, Mrozy, Patoki, Piekiełko, 
Sierakowska Huta, Sosnowa Huta, Stara Maszyna, Szklana, 
Szopa, Welk, Wygoda Sierakowska. 

Dzisiejszy kościół p.w. św. Jana Chrzciciela to 
dawna świątynia gminy ewangelickiej, wybudowana
w stylu neogotyckim przez W. Tribessa i przekazana do 
użytku we wrześniu 1896 roku, do tego czasu w Sie-
rakowicach funkcjonował jeden kościół (katolicki), świą-
tynia pod wezwaniem św. Marcina. Ewangelicka gmina całkowitym unicestwieniem uratowała go determinacja mieszkańców
kościelna została założona w Sierakowicach w 1888 roku i składała się i kapłanów, którzy odważnie stanęli w jego obronie. Od tej pory 
z wiernych należących do gmin w Bukowinie, Mirachowie świątynia pełniła przez wiele lat funkcję kościoła szkolnego parafii św. 
i Sulęczynie, we wsi mieszkali też Żydzi praktykujący w gminie Marcina.
synagogalnej w Kartuzach.  Szansa na samodzielne funkcjonowanie parafii na bazie 

Kościół św. Jana jest zatem pamiątką po ciekawych dziejach poewangelickiego kościoła pojawiła się w 1983 roku. W drugiej 
wielokulturowego Pomorza i Kaszub. Jak wszystkie budowle z prze- połowie tegoż roku przybył do Sierakowic ks. Ryszard Słomowicz, aby 
łomu XIX i XX wieku wykonany jest z czerwonej cegły. Rozmiarowo zorganizować utworzoną 15 października parafię. Zastał dość mocno 
niewielki (26m x12m), bo w pierwotnym założeniu przeznaczony dla podniszczoną zębem czasu świątynię (nadającą się jedynie do 
nielicznej grupy wyznawców (szacowany na około 400 miejsc). kapitalnego remontu), zaniedbany poewangelicki cmentarz, brak 
Skromne wyposażenie wnętrza (ogólny zwyczaj praktykowany lokum dla proboszcza i mnóstwo prac porządkowych do wykonania
w ewangelickich kościołach) nie przetrwało próby czasu, pozostały w obejściu kościoła. Ksiądz proboszcz podjął się energicznie czeka-
jedynie stałe elementy architektury, w tym witraż z popiersiem jących go wyzwań, a były one, jak na ówczesne realia, potężne. 
Chrystusa Zbawiciela, ulokowany w orientowanym (czyli skierowa- Wszystkiemu jednak podołał: wypiękniał na nowo kościół, plac 
nym na wschód) prezbiterium. przykościelny nie był już schronieniem dla dzikich ptaków, stanęła

W wyniku I i II wojny światowej liczba dusz w parafii w 1985 roku plebania z salą katechetyczną, poświęcony został w tymże 
ewangelickiej stale się zmniejszała, z 1300 dusz sprzed I wojny w roku roku wybudowany w 1984 r. kościół filialny w Mojuszu. 1988 rok 
1937 pozostało jedynie 350, a po 1945 roku liczba ta nadal spadała przyniósł przebudowę prezbiterium, prace przy generalnej wymianie 
i gmina przestała istnieć. tynków w kościele. W 1989 roku dawny cmentarz ewangelicki został 

W 1956 roku ksiądz Jan Nowicki – proboszcz parafii św. przekazany i poświęcony jako parafialny cmentarz grzebalny (przy 
Marcina – wystosował prośbę do ordynariusza diecezji chełmińskiej – pracach związanych z organizacją cmentarza szczególnie udzielał się 
ks. bpa Kazimierza Kowalskiego, aby kościół przeznaczyć do użytku Jan Kotłowski). W czerwcu 1991 roku poświęcono nowe dzwony na 
wiernych obrządku rzymskokatolickiego. Zgoda została wydana wieży kościelnej. Te i wiele innych drobniejszych prac przebiegały 
i w maju 1956 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie. Jednak radość nie systematycznie aż do momentu śmierci ks. Ryszarda Słomowicza – 
trwała zbyt długo – wiadomo, co w historii Polski oznaczał rok 1956. pierwszego proboszcza parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i dziekana 
Kościół decyzją ówczesnych władz przeznaczono do rozbiórki. Przed sierakowickiego dekanatu – tj. do 20 lutego 2006 roku. 

Dokładnie w Środę Popielcową objął parafię p.w. św. 
Jana Chrzciciela nowy proboszcz – ks. Marek Wera. 
Uroczystość miała miejsce 29 marca 2006 r. i odbyła się
w obecności biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Ks. 
Marek Wera był w tym momencie kapłanem z ośmioletnim 
stażem. Święcenia kapłańskie odebrał z rąk tegoż biskupa
w 1998 r. w Seminarium w Pelplinie. Przez kilka lat pełnił 
funkcję sekretarza ks. Biskupa, studiował w tym czasie teologię 
pastoralną na studiach doktoranckich Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, pracując jednocześnie jako wykładowca 
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

Piastujący w chwili obecnej już niemal ósmy rok 
funkcję proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela ks. Marek Wera 
powiedział w momencie mianowania na probostwo, że chce 
kontynuować wielkie dzieło swojego poprzednika. Danego 
słowa dotrzymuje, a ostatnio nadaje sprawom szybszego jeszcze 
niż zwykle tempa. Z wielu prac remontowych podejmowanych 
w trakcie zawiadowania parafią na uwagę zasługują działania 
ostatnich dwu lat, kiedy to zostało rozpoczęte dzieło rozbudowy 
za ciasnego dla wspólnoty kościoła parafialnego. Prace 

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w nowych murach

c.d.
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rozpoczęte przed niespełna dwoma laty zostały poprowadzone na tyle wielkie dzieło. I tak rzeczywiście się stało. Z każdym miesiącem 
energicznie, że do przygotowanej nowej części 9 lutego 2014 roku mobilizacja parafian stawała się większa. Wiele osób i firm, łącznie
zostali wprowadzeni wierni. Tego dnia ksiądz Marek Wera i cała z głównym wykonawcą, wspierało inwestycję swoimi ofiarami. Środki 
wspólnota parafialna nie wiedzieli jeszcze, że za cztery dni stracimy materialne w większości pokrywane są przez parafian. Do dzisiejszego 
kościół filialny w Mojuszu (strawiony w wyniku potężnego pożaru) dnia cieszymy się kolejnymi pracami i osiągnięciami. Mogę nawet 
i do ambitnego zadania w Sierakowicach dojdzie jeszcze kolejne powiedzieć, że z każdym miesiącem ofiarność jest coraz większa.
w postaci odbudowy mojuszewskiej świątyni. Czy zaistniały jakieś niespodziewane sytuacje podczas 
Nie co dzień buduje się kościół, a nawet nie co roku, czy co kilka lat. prac budowlanych i adaptacyjnych?
Takie zadania zdarzają się raczej rzadko. Ksiądz Proboszcz Marek Zasadniczo wszystkie prace przebiegają zgodnie z projek-
Wera został budowniczym kościoła św. Jana, biorąc na siebie ambitne tem i nie było większych niespodzianek.
zadanie rozbudowania istniejącej świątyni. Porozmawiajmy o tym 
przez chwilę.

Skąd wziął się pomysł na rozbudowę kościoła, wspom-
nijmy, że na początku budzący sporo kontrowersji?

Pomysł na rozbudowę zrodził się trochę w nietypowy 
sposób. Otóż po śmierci pierwszego proboszcza, Ks. Kanonika 
Ryszarda Słomowicza, w 2006 roku Ks. Biskup Diecezjalny Jan 
Bernard Szlaga przewodniczył uroczystości pogrzebowej. Jak 
zapewne pamiętamy, podczas Mszy św. niemal całość kościoła zajęli
w ławkach księża, którzy przybyli na pogrzeb śp. Ks. Ryszarda 
Słomowicza. Wierni, którzy przybyli, aby pożegnać swojego 
pierwszego proboszcza, musieli pozostać na zewnątrz. Wtedy Ksiądz 
Biskup podjął decyzję o rozbudowie kościoła. Początkowo nikomu 
tego nie mówił. Ja wtedy byłem sekretarzem i kapelanem Księdza 
Biskupa, więc wiedziałem już, że kolejny proboszcz stanie przed takim 
zadaniem. Tak się złożyło, że proboszczem sierakowickiej parafii 

Jakie zaplanowano elementy wystroju wnętrza obu zostałem właśnie ja. Podczas liturgicznego wprowadzenia w urząd  
części (w stylu nowoczesnym czy nawiązującym do neogotyku)?nowego proboszcza w dniu 29 marca 2006 roku Ksiądz Biskup tę 

Wystrój wnętrza pozostawiłem doświadczonym fachow-decyzję oznajmił parafianom.
com. Nad całością czuwa Ks. Wincenty Pytlik – dyrektor wydziału Kto jest autorem projektu rozbudowy i jakie zaplano-
budownictwa sakralnego naszej Diecezji. Obecnie trwają prace nad wano przedsięwzięcia, by nawiązać do dotychczasowej bryły 
wyposażeniem prezbiterium. Niedawno została położona granitowa kościoła? Kiedy powstał projekt, ile czasu trwały uzgodnienia, jak 
posadzka. Niebawem zainstalujemy kamienny ołtarz oraz ambonę, długo jest realizowana inwestycja?
które są już w produkcji. Wystrój kościoła będzie raczej współczesny, Autorem projektu jest Zespół Projektowy „Centrum” s.c.
tym bardziej, że istniejąca wcześniej część kościoła nie była z Pruszcza Gdańskiego. Od początku wydawało się nam, że piękny 
wyposażona w żadne zabytki. poewangelicki kościół powinien zostać zachowany w obecnym kształ-

Proszę powiedzieć o przeznaczeniu dotychczasowej cie, a nowa część byłaby właśnie nawiązaniem do już istniejącego. Po 
przestrzeni sakralnej, np. prezbiterium.wspólnych propozycjach powstała obecna bryła nowej części kościoła. 

Obecne prezbiterium zamienimy najprawdopodobniejProjekt powstał w 2012 roku. Kilka miesięcy trwały prace związane
w kaplicę ku czci Matki Bożej. Natomiast cała pozostała powierzchnia z przygotowaniem dokumentacji oraz otrzymaniem stosownych poz-
wraz z nową częścią będzie tworzyć większy kościół.woleń na rozbudowę. Naszą inwestycję realizujemy od czerwca 2012 

Czy są już konkretne daty dotyczące ostatecznego roku.
zakończenia prac w nowej i starej części kościoła?

Trudno mówić o ostatecznym zakończeniu prac. Do tej pory 
budowa przebiega szybciej niż się spodziewałem. W tym miejscu 
chciałbym podziękować wszystkim parafianom za ciągłe wspieranie 
budowlanych prac przez modlitwę i ofiary materialne. Wszystkim 
zależy na tym, aby kościół był większy i piękniejszy.

W ostatnim czasie oprócz radości z budowy nowego 
kościoła trzeba było zmierzyć się ze smutkiem. W wyniku zwarcia 
instalacji elektrycznej spalił się niemal doszczętnie kościół filialny 
w Mojuszu. 

Kościół zbudowany 30 lat temu został pobłogosławiony 
przez Księdza Biskupa Mariana Przykuckiego w dniu 7 lipca 1985 
roku. W tym też dniu otrzymał tytuł MB Królowej Polski. Z kościoła 
wiele już nie zostało. Zostały jednak obrazy Matki Bożej Królowej 
Polski oraz Pana Jezusa Miłosiernego. Te obrazy znajdą na pewno 
miejsce w odbudowanym kościele. Mam nadzieję, że odbudowa 
kościoła będzie przebiegała tak sprawnie, jak rozbudowa kościoła 
parafialnego.

Tak więc przed nami stoi ogromne wyzwanie, którym jest 
budowa dwóch kościołów w jednej parafii. W tym miejscu chciałbym 

Proszę o kilka słów na temat wykonawców inwestycji. podziękować Księdzu Biskupowi Diecezjalnemu Ryszardowi Kasy-
Głównym wykonawcą inwestycji jest firma „Rulis” z Jelon- nie, który skierował prośbę do wszystkich parafii Diecezji Pelplińskiej, 

ka. Oczywiście aktualnie współpracują z wykonawcą inne firmy i pod- aby w niedzielę 23 lutego 2014 roku zorganizowano przed kościołami 
wykonawcy, ponieważ zakres prac jest bardzo rozległy. zbiórkę pieniężną do puszek na rzecz  odbudowy naszego filialnego 

Jakie koszty poniesiono dotychczas na rozbudowę i w ja- kościoła.
ki sposób są one finansowane? Wszystkim parafianom, dobrodziejom i fundatorom naszych 

Od początku koszty budowy pokrywane są przez parafian. kościołów składam z serca płynące „Bóg zapłać”.
Od pewnego czasu gromadziliśmy środki finansowe, które pozwoli- Dziękuję za rozmowę i życzę Księdzu wiele sił w realizacji 
łyby rozpocząć budowę. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że koszty dzieła wznoszenia dwu kościołów – D. Pioch

foto D. Piochbędą wielkie. Mieliśmy jednak nadzieję, że wspólnie zrealizujemy to 

02 (284) luty-marzec 2014
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Ks. Bernard Łosiński przez 43 lata wybuchem wojny.  
był proboszczem parafii św. Marcina. Wątpliwości historyków budzą 
Probostwo objął w marcu 1897 r. skierowany zarówno dokładna data aresztowania, jak
tu na własną prośbę przez biskupa Leona i śmierci ks. Łosińskiego. Niektórzy podają, że 
Rendera. Posługę duszpasterską pełnił do mo- został on aresztowany w listopadzie 1939 r. 
mentu aresztowania przez Niemców w kwiet- powołując się na ostatni wpis proboszcza do 
niu 1940 roku. księgi metrykalnej pod datą 28 listopada.

Lata pobytu w Sierakowicach ks. W relacji ks. Edmunda Kamińskiego pojawia 
Łosiński wypełnił pracą na rzecz parafii się natomiast data 21 marca 1940 r.  
i ojczyzny. Prowadził szeroką działalność gos- Według relacji naocznego świadka 
podarczą, społeczną i polityczną – był trzy- ks. Łosiński został aresztowany 7 kwietnia 
krotnym posłem do Sejmu Pruskiego, później 1940 r. Świadkiem tym był ówczesny 
do Sejmu Rzeczypospolitej, organizował wikariusz ks. Bolesław Smoleński, który w liś-
Banki Ludowe, był współorganizatorem sto- cie z 24 kwietnia 1940 r. do biskupa Carla 
warzyszeń spółdzielczych, a także Towarzys- Marii Splitta pisze, że ks. kanonik został 
twa Ludowego, Towarzystwa Pomocy Nau- aresztowany przez gestapo 7 kwietnia, a miej-
kowej w Chełmnie oraz towarzystw śpiewa- sce jego pobytu nie jest znane. 
czych na Kaszubach. Był członkiem zwy- Po aresztowaniu ks. Łosiński trafił 
czajnym i dożywotnim (od 1918 r.) Towa- do niemieckiego obozu koncentracyjnego
rzystwa Naukowego w Toruniu. Od 1920 roku w Sachsenhausen. 
był członkiem tymczasowej Rady Narodowej Najwięcej pytań i wątpliwości budzi 
w Kartuzach, a także członkiem Sejmiku dokładana data śmierci sierakowickiego 
i Wydziału Powiatowego. Aktywnie działał proboszcza. Niektórzy historycy podają 
w Lidze Narodowej, a następnie w PSL – ogólnie, że miało to miejsce w drugiej połowie 
Pomorze, potem w Stronnictwie Narodowym kwietnia, inni podają trzy różne daty: 18, 20 lub 
(prezes w Sierakowicach i na powiat kartuski). 22 kwietnia 1940 r. 
W latach 1923-26 był dziekanem dekanatu List pana Bogdana Łosińskiego 

czy, na jak masową skalę mordowano mirachowskiego, potem kartuskiego, a w 1927 rzuca nowe światło na dokładną datę dzienną 
więźniów tego obozu koncentracyjnego – pisze roku otrzymał godność kanonika honorowego śmierci proboszcza z Sierakowic. Krewny ks. 
dalej pan Bogdan Łosiński.Kapituły Chełmińskiej. W 1923 r. został Łosińskiego przekonująco argumentuje, że ka-

O śmierci ks. Łosińskiego rodzina odznaczony przez prezydenta RP Stanisława płan został zamordowany 20 kwietnia, w dniu 
dowiedziała się dopiero po wojnie. O jego Wojciechowskiego jednym z najwyższych urodzin Adolfa Hitlera. 
tragicznej, męczeńskiej śmierci w obozie polskich odznaczeń – Krzyżem Oficerskim Według wszelkiego prawdopodo-
koncentracyjnym Sachsenhausen moja ro-Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”. bieństwa mordu na mym stryjecznym dziadku 
dzina dowiedziała się w czerwcu 1945 r. od Zginął z rąk hitlerowskich oprawców w kwiet- dokonano świadomie i celowo właśnie w dniu 
współwięźnia tego obozu Jana Malichy, który niu 1940 r. w niemieckim obozie Sachsen- 20 kwietnia, gdyż była to data urodzin Adolfa 
dzielił z nim wspólną pryczę – pisze pan hausen. Jest jednym ze 122 Sług Bożych wo- Hitlera i wszystkie obozy koncentracyjne 
Bogdan Łosiński. – W ciągu zaledwie bec których 17 września 2003 r. rozpoczął się prześcigały się w mordowaniu w tym dniu 
dziesięciu dni pobytu stryjecznego dziadkaproces beatyfikacyjny drugiej grupy męczen- każdego roku osadzonych więźniów, traktując 
w obozie wymienili oni między sobą adresy ników z okresu II wojny światowej. to jako swoisty prezent urodzinowy dla Hitlera 
swych bliskich, aby ten kto przeżyje, powiado-Nowych faktów w sprawie dokład- – czytamy w liście pana Bogdana.
mił bliskich drugiego, o jego losie. Jan Malicha nej daty śmierci długoletniego proboszcza Co więcej, za tą datą świadczy także 
otrzymał adres od stryjecznego dziadka do sierakowickiej parafii dostarczył jego krewny, dokumentacja obozowa. Na komputerowym 
swej siostrzenicy Zofii Błażejczyk zd. Łosińska, Bogdan Łosiński, związany sentymentalnie wydruku z archiwum w Sachsenhausen, 
dokąd on niezwłocznie po zakończeniu wojny z Sierakowicami. Dziadek pana Bogdana, którym dysponuje pan Bogdan Łosiński, 
przybył i złożył relację o mordzie dokonanym Augustyn, był bratem ks. Bernarda Łosiń- widnieje data śmierci ks. Bernarda Łosiń-
przez obozowych oprawców na jej stryju. A że skiego, a ojciec, także Augustyn, po pierwszej skiego: 20 kwietnia 1940 r. Wysoki numer 
miesiąc wcześniej (2.05.1945) moja stryjenka wojnie światowej przez kilka lat mieszkał porządkowy aktu zgonu – 2108/1940 – 
owdowiała, przygarnęła posłańca tragicznej w Sierakowicach na plebanii stryja lecząc rany wystawionego przez urząd stanu cywilnego
wieści, a później wyszła za niego za mąż. odniesione pod Verdun, a później prowadził w Oranienburgu, świadczy z kolei o licznych 

Dwór Kaszubski. Natomiast matka pana mordach dokonywanych na więźniach obozu.
Serdecznie dziękujemy panu Bog-Bogdana, Anastazja zd. Hopa, pochodziła Oranienburg, obok którego istniał 

danowi Łosińskiemu za miły list i za to, że z Paczewa. To właśnie u rodziny w Paczewie obóz koncentracyjny Sachsenhausen, był 
zechciał podzielić się z nami swoją wiedzą. i Sierakowicach młody Bogdan spędzał każde małym miastem, gdzie w okresie 1 stycznia – 20 

letnie wakacje w latach 30. ubiegłego wieku. kwietnia mogło umrzeć w warunkach 
I to właśnie tu po raz ostatni widział swojego naturalnych zaledwie kilka osób. Tak wysoki 
stryjecznego dziadka na kilka dni przed numer porządkowy zgonów dobitnie świad-

Ks. Bernard Łosiński – kapłan, patriota, męczennik

Zofia Błażejczyk (zd. Łosińska) z mężem Hipolitem
Błażejczykiem (z lewej) i synem Hipolitem;

z prawej ks. Bernard Łosiński

AK, foto: ze zbiorów Bogdana Łosińskiego
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Gdy w młodości spotkałem się w Biblii z wersetem mówiącym, rodziców. Dziś najbardziej żałuję tego, że zabiłem miłość najbliższych mi 
że nadużywający wina nie będzie zbawiony – żachnąłem się solidnie. osób, że nie odwzajemniłem tej miłości. Chciałbym cofnąć czas, aby żyć 
Pomyślałem, że to kolejny wymysł Boga, aby radosne i wesołe życie mądrzej.
zamienić w koszmar ograniczeń. Przeżywałem w wierze okres buntu. By- Szóste przykazanie – nie cudzołóż. Wśród alkoholików na 
łem przekonany, że przy tylu przykazaniach, zaleceniach i ograniczeniach głodzie lub w zespole abstynencyjnym jest wiele osób, które za „flaszkę”
w wierze nie da się normalnie żyć, a Bóg nie jest Bogiem miłości, tylko i papierosy dopuszczą się każdego łajdactwa. Gdy zdarzało mi się mieć 
tyranem, który nie rozumie ludzi. pieniądze, to zadawałem się z kobietami, które w głodzie alkoholowym 

Prowadziłem studenckie życie w akademiku. Co wieczór była oferowały każdą usługę erotyczną. Korzystałem z ich potrzeby alkoholu
impreza, spotkanie towarzyskie, jakaś okazja do „oblewania” czegoś. i papierosów. Pamiętam dzień, gdy tak bardzo chciało mi się pić,
Ponieważ miałem dobrą głowę do nauki, wystarczyła mi jedna noc przed a pieniędzy nie miałem, w pijalni spijałem resztki z pustych butelek
egzaminem, abym opanował materiał na ocenę pozytywną. Alkoholu i dopalałem pozostawione w popielniczkach pety papierosów, gdy ktoś 
w moim życiu było coraz więcej i coraz częściej. Musiałem upaść na samo powiedział do mnie: rozbierz się, stań przed pijalnią goły, a potem zatańcz 
dno, stracić w życiu dosłownie wszystko – rodzinę, mieszkanie, pracę, na stole, to wtedy postawię ci piwo. Zrobiłem to. Nieraz obnażałem się na 
godność, honor, poczucie własnej wartości, wiarę w siebie – abym życzenie tych, którzy obiecali mi postawić piwo lub poczęstować 
powiedział: Boże masz rację, człowiek wybierający alkohol, hazard, papierosem.
narkotyki odrzuca Ciebie i Twoje przykazania, a tym samym nie wybierze Siódme przykazanie – nie kradnij. To przykazanie łamie 
nieba i zbawienia!  Dlaczego? prawie każdy alkoholik. Alkoholik kradnie w sklepach alkohol, jedzenie, 

Pierwsze przykazanie – nie będziesz miał bogów cudzych okrada kolegów z wypłaty, rodziców, opróżni nawet skarbonkę dziecka
przede mną. Moim bogiem był alkohol. O nim myślałem, za nim z jego grosików. Ukradnie żonie obrączkę ślubną, pierścionek 
tęskniłem, marzyłem, z nim spędzałem każdą wolną chwilę. W moim raju zaręczynowy, dziecku złoty łańcuszek od przyjęcia lub chrztu, pieniądze
życia nie rosło pośrodku drzewo poznania dobra i zła. W moim raju stała z kościoła – aby tylko mieć na alkohol. Człowiek uzależniony wyciągnie 
cysterna pełna alkoholu. Tej cysternie wypijanego alkoholu oddawałem rękę po każdą świętość. W pijalniach i barach odwraca się uwagę kolegi, 
hołd, uwielbienie, mój czas, modlitwę i całą moją miłość. Wokół alkoholu aby ukraść mu piwo, kieliszek wódki lub papierosa.
koncentrowałem moje życie. Ósme przykazanie – nie mów fałszywego świadectwa 

Drugie przykazanie – nie będziesz brał imienia Pana Boga przeciw bliźniemu swemu. Kto był moim bliźnim? Koledzy od kielisz-
swego nadaremnie. Gdy żonie i rodzicom przyrzekałem, że upiłem się po ka! Myślałem, że to przyjaźnie na dobre i na złe. Ale myliłem się. Jedynym 
raz ostatni, zawsze brałem  na świadka Boga, zawsze przysięgałem i za- spoiwem, które nas łączyło była potrzeba alkoholu. Rozmowy toczyły się 
klinałem się na krzyż. Wyręczałem się imieniem Boga w kłamstwach, o tym, jak zdobyć pieniądze na kolejne piwo, aby jutro było co wypić.
krętactwach i oszukiwaniu. W pijanym myśleniu Bóg służył mi jedynie do W tych relacjach nie obowiązywała lojalność, przyjaźń, honor. Panował 
manipulowania ludźmi, aby osiągnąć to, co planowałem – abym miał jedynie egoizm i troska o siebie. Nieraz oczerniało się kolegę, robiło 
komfort picia. „krecią” robotę, aby przejąć jakąś dorywczą pracę, podłapać jego „fuchę”. 

Trzecie przykazanie – pamiętaj abyś dzień święty święcił. Wszystkie chwyty w tym środowisku są dozwolone.
Owszem świętowałem niedzielę, ale na swój sposób. Gdy żona z dziećmi Dziewiąte przykazanie – nie pożądaj żony bliźniego swego. 
szła do kościoła, ja zostawałem w pijalni, którą mijaliśmy po drodze. Dziesiąte przykazanie – nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. 
Wybierałem się do kościoła regularnie, ale tylko dlatego, że po drodze Pragnąłem aż do bólu mieć dom, rodzinę, żonę i życie takie, jak ci, którzy 
wstępowałem na piwo. Do kościoła przeważnie nie dotarłem, nawet jeszcze tego nie utracili. Marzyłem o normalnym życiu – wspólnym 
w przyjęcie moich dzieci. W tym obskurnym miejscu odprawiałem mój świętowaniu rodzinnych uroczystości, obchodzeniu świąt. Ale za tę 
rytuał niedzielny, moje nabożeństwo. Bar był moim ołtarzem, a alkohol normalność musiałbym zapłacić zbyt wysoką cenę – musiałbym wyrzec 
moim napojem i pokarmem na życie. Z niezwykłą rozkoszą celebrowałem się mojego boga, którym był alkohol.
pijacki obrzęd. Z początku starałem się wracać do domu z rodziną. Później Na etapie mojego alkoholizmu łamałem wszelkie przykazania 
jednak przestało mi na nich zależeć. Wracałem do domu późnym Boże i kościelne. Skażony byłem wszystkimi siedmioma grzechami 
popołudniem, a nawet wieczorem, w zależności kogo spotkałem, kto głównymi. W słuszności mojego postępowania utwierdzała mnie pycha, 
stawiał, ile miałem pieniędzy. Gdy pracowałem, to jeszcze żyłem rytmem że jestem lepszy od innych, mądrzejszy od innych (bo miałem tytuł 
tygodnia i wiedziałem, że sobota i niedziela to przyjemne dni – ponieważ inżyniera i sporo uprawnień, byłem oczytany, a koledzy od kieliszka to 
już w piątkowy wieczór mogłem ostro pić, potem całą sobotę piłem zwykłe robole po zawodówkach lub podstawówkach). Byłem prze-
i niedzielne przedpołudnie. Gdy wyrzucano mnie z kolejnych prac, konany, że jestem doskonalszy od innych, że nie jestem taki zły jak inni, że 
niedziela przestała się dla mnie liczyć. Nie musiałem o siebie dbać, golić jest wiele gorszych ode mnie. Uważałem, że wszyscy wokoło byli źli, 
się, kąpać, myśleć jak prezentować się będę w pracy. Święto było za złośliwi, chcieli mnie zniszczyć, nie rozumieli mnie. Miałem uspra-
każdym razem, gdy były pieniądze na alkohol lub okazja do picia. wiedliwienie na każdy zarzut czy wymówkę pod moim adresem.

Czwarte przykazanie – czcij ojca swego i matkę swoją. Gdy Zaczynał się kolejny post w moim życiu. Zawsze w adwencie
żona z dziećmi ode mnie odeszła i straciłem mieszkanie, zamieszkałem i poście postanawiałem nie pić. Postanowiłem, że nie będę pił… do Wiel-
u rodziców. Wcale nie byłem dobrym synem. Żyłem na ich koszt, robiłem kanocy. Koszmarne, niekończące się tygodnie Wielkiego Postu. Robiłem 
awantury, wyzywałem, ubliżałem, żądałem od nich pieniędzy na alkohol, sobie przerwę w grzeszeniu, bo o nawróceniu nie było mowy. Wiedzia-
wynosiłem mamy pamiątki, aby je sprzedać, a pieniądze przeznaczyć na łem, że gdy tylko minie post, ja będę dalej pił. Postanowiłem udowodnić 
najtańsze wino. Okradałem ich z emerytury. Gdy nie chcieli mi dać rodzicom i sobie, że nie jestem alkoholikiem, że mogę, jak wszyscy, pić 
pieniędzy, potrafiłem uderzyć, popchnąć, grozić nożem. Do ich miesz- kontrolowanie, dozować dawki i przestać pić, kiedy tylko zechcę. 
kania wracałem późną nocą z kolegami, równie pijanymi jak ja. Chciałem sobie udowodnić, że to ja panuję nad alkoholem, a nie on nade 
Wyjadaliśmy to, co miało być na śniadanie lub na obiad. Starość moich mną. Myliłem się! Pamiętam lata, gdy udawało mi się wytrwać w tym 
rodziców  była pełna łez, które im wyciskałem. Gdy widziałem ich postanowieniu, ale ostatnio nawet nie starałem się czynić takich 
modlących się, to wpadałem w furię, aby im udowodnić, że Bóg wcale ich postanowień, bo wiedziałem, że i tak tego nie dotrzymam. 
nie wysłucha. Ja będę taki, jaki jestem i nikt mnie nie zmieni, ja nie chcę Kiedy nastąpił moment przełomowy? Nie potrafię dokładnie 
się zmienić! określić w jakiej sytuacji. Byłem jak ten biblijny osioł, który wpadł do 

Piąte przykazanie – nie zabijaj. Na szczęście – fizycznie studni, a którego Pan postanowił wyciągnąć, pomimo szabatu. Zapewne 
nikogo nie zabiłem – jadąc samochodem po pijanemu lub w pijackich nie ryczałem tak głośno jak uwięziony osioł, ale w milczeniu głęboko na 
bójkach. Zabijałem siebie alkoholem, niejedzeniem, spaniem w parku na dnie serca zakołatało zdanie – Boże ratuj, bo ja sobie nie poradzę! Bóg 
ławkach, w piwnicach, leżeniem w mrozie na ulicy. Dziś jestem usłyszał moje milczące wołanie o pomoc i pomógł! Nie był to proces 
fizycznym wrakiem. Zabijałem żonę, która zachorowała na nerwicę, łatwy i bezbolesny. Trwał długo. Dziś cieszę się moją trzeźwością i Bo-
potem na depresję. Zachowaniem i sposobem życia zabijałem moje żym miłosierdziem. Dostałem drugie życie.
dzieci, które okaleczyłem psychicznie na całe życie. Zabijałem moich 

Walka z uzależnieniem to walka o duszę

Ksawery alkoholik
Świadectwo spisała M. Karolak

02 (284) luty-marzec 2014
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Danuta Stenka podczas XI edycji Verba Sacra

Już po raz jedenasty odbyła się prezentacja Pisma Świętego Oczywiście czytania odbywają się w języku kaszubskim, który 
w języku kaszubskim w znakomitym wykonaniu wybitnej aktorki rodem w ustach znakomitej interpretatorki brzmi wprost doskonale. Kto 
z Gowidlina –Danuty Stenki. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach chciałby kiedykolwiek sądzić, że kaszubska mowa jest gorsza od innych, 
interdyscyplinarnego (artystyczno-naukowo-religijnego) projektu pro- powinien jej posłuchać właśnie z ust pierwszej damy polskiej sceny.
mującego słowo w kulturze duchowej. Realizacja projektu ruszyła Wszystkie kaszubskie edycje Verba Sacra miały miejsce
w ramach wydarzeń Wielkiego Jubileuszu 2000 roku, a zaangażowali się w Wejherowie, większość z nich w wejherowskiej kolegiacie,
w nim wybitni aktorzy sceny narodowej (m.in. Gustaw Holoubek, i gromadziły zawsze ogromne rzesze słuchaczy o różnym przekroju 
Krzysztof Kolberger, Henryk Machalica, Janusz Zakrzeński, Zbigniew wiekowym. Tegoroczna edycja miała miejsce 3 lutego. Tematem 
Zapasiewicz). przewodnim było czytanie fragmentu pierwszej księgi Biblii (czyli 

Księgi Rodzaju), stanowiącej zarazem pierwszą księgę starotes-
tamentowego zbioru ksiąg, zwanego po hebrajsku Torą, a u chrześcijan 
Pięcioksięgiem. Ponieważ dla Żydów ta część Biblii jest najświętsza, nie 
zabrakło w oprawie muzycznej wspaniałego wykonania muzyki 
żydowskiej. Aktorce towarzyszyli także: franciszkanin o. Jakub 
Waszkowiak (czytający przed każdym wystąpieniem omówienia danego 
fragmentu w języku hebrajskim), muzyk i kompozytor – Cezary 
Paciorek, saksofonista – Maciej Sikała, twórcy, działacze i dzieci 
kaszubskie.

Przekładu tekstu z języka hebrajskiego dokonał o. prof. dr hab. 
Adam Ryszard Sikora OFM, który dał do prezentacji również swój 
komentarz teologiczny. A nad poprawnością językową tekstów czuwał 
prof. dr hab. Jerzy Treder – znany i ceniony kaszubolog.

Potem sceną zawładnęła doskonała dykcja i niepowtarzalna 
interpretacja Biblii w wykonaniu Danuty Stenki, trwająca niemal dwie 
godziny. O kunszcie artystycznym aktorki może świadczyć fakt,
iż słuchacze w totalnej ciszy wsłuchiwali się cały czas w słowa płynące
z prezbiterium, a po zakończeniu duchowej uczty nagrodzili 
wykonawczynię owacjami na stojąco, co ta odwzajemniła swoim 

Kaszubskie edycje Verba Sacra rozpoczęły się w 2004 roku jedynym i niepowtarzalnie uroczym uśmiechem z gracją się kłaniając.
i podczas każdej z nich teksty prezentowała wybitna aktorka polska, 
rodem z Kaszub, Danuta Stenka. Jak zapisano w jednym z programów 
projektu Udziałem w projekcie Verba Sacra Danuta Stenka wpisuje się na 
listę najważniejszych artystów scen polskich uczestniczących w tym 
przedsięwzięciu, podkreślając tym samym swoje przywiązanie do 
kaszubskiej małej ojczyzny.

Dwunasta edycja Verba Sacra (kaszubska) już za rok. 
Zapamiętajmy, że początek roku wiąże się z tym wydarzeniem 
kulturalnym i niech nas na nim nie zabraknie, choćby z powodu 
sentymentu i uznania dla „wspaniałej córy sierakowickiej ziemi” – 

Danuta Stenka czytająca fragment Biblii

O. Adam Ryszard Sikora – translator Pisma Świętego
z hebrajskiego na j. kaszubski

W imieniu słuchaczy podziękowania złożył abp Tadeusz Gocłowski

D. Pioch, foto P. Łagosz

 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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Tomasz Sobisz laureatem tegorocznej Skry Ormuzdowej 
Skra Ormuzdowa jest szczególnym sposobem wyróżniania 

osób zasłużonych dla kultury kaszubskiej i pomorskiej. Przyznawana jest 
od 1985 roku przez Kolegium Redakcyjne i zespół redakcyjny 
„Pomeranii” za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, 
pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i pomorskiej, działania 
bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, 
społeczne inicjatywy w dziedzinie kultury.

swych najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie sztuką, zaczęło się 
od muzyki, z uczęszczaniem do szkoły muzycznej. Później przyszedł 
czas na fascynację innymi dziedzinami. Będąc uczniem trafił do na-
uczyciela plastyki Zygmunta Gulgowskiego – bratanka słynnego 
małżeństwa Izydora i Teodory Gulgowskich z Wdzydz Kiszewskich. 
Ważną postacią dla naszego laureata był jego dziadek, który zaszczepił
w nim patriotyczne wartości. Tomasz Sobisz, będąc studentem, pracował 
jako lektor przy produkcji programu „Rodnô Zemia” emitowanego
w Telewizji Gdańsk. W tym czasie poznał wiele osób związanychTegoroczna gala wręczania wyróżnień odbyła się 18 lutego 
z kaszubszczyzną. Ważnym punktem w jego życiu była możliwość 2014 roku w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, miejscu niezwykle 
poznania wielkiego Kaszuby, niezłomnego kapłana - ks. prałata Hilarego urokliwym i dostojnym, pamiętającym czasy najdawniejszych rajców 
Jastaka. W późniejszym czasie Tomasz Sobisz został stypendystą miasta. Laureatami nagrody za rok 2013 zostali: Aleksander Atamański – 
fundacji im. Ks. Jastaka. Pasję związaną z regionem kaszubskim od lat nauczyciel z Krajny; Tomasz Damaszk – działacz społeczny z Kociewia; 
ukazuje w swej twórczości artystycznej, wykorzystując wiele kaszubsko-Mieczysław Konkol – społecznik z Jastarni; Bożena Labuda – kierownik 
pomorskich motywów. Twórczość Tomasza Sobisza dotyka różnych zespołu regionalnego Roczitkowé Jagodë z Rokit; Danuta Miszczyk – 
przestrzeni, możemy w nich ujrzeć odwieczną walkę dobra ze złem,nauczycielka z Czyczków; Benedykt Reszka – społecznik o histo-
w znaczącej części dotyka także pomorskich miejsc pamięci – ginących rycznych zainteresowaniach zamieszkały w Borowym Młynie; Tomasz 
XIX-wiecznych cmentarzy, tablic epitafijnych, gdańskich XVII-Sobisz – artysta rzeźbiarz ze Skrzeszewa k. Sierakowic.
wiecznych nekropolii oraz smutnej i tragicznej historii Piaśnickiego Lasu Autor laudacji prezentującej osiągnięcia Tomasza Sobisza – 
oraz Marszu Śmierci. Za swoje działania na tym polu był nagrodzony Andrzej Busler – mówił podczas gali o laureacie tak: artysta rzeźbiarz, 
Nagrodą Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – prof. Ludmiły autor wielu projektów i realizacji o charakterze martyrologicznym oraz 
Ostrogórskiej.miejsc pamięci na Pomorzu, m.in. w Nawczu, Piaśnicy i Darłowie. Autor 

Swojego talentu i bogatej wiedzy Tomasz Sobisz nie zostawia pomników papieskich, nauczyciel akademicki gdańskiej Akademii Sztuk 
wyłącznie dla siebie oraz odbiorców swych dzieł. Od lat przekazuje ją Pięknych, miłośnik regionu kaszubsko-pomorskiego. Urodził się w Lę-
swym następcom - studentom Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk borku, tworzy w Skrzeszewie nieopodal Sierakowic, które są rodzinnymi 
Pięknych w Gdańsku.stronami jego dziadków i pradziadków. To właśnie tutaj, z dala od 

Wierzymy, że Ormuzdowa Skra, którą otrzymał Laureat, miejskiego zgiełku, w miejscu swych przodków i blisko natury ulokował 
będzie natchnieniem do kolejnych pomysłów na jego drodze swą pracownię artystyczną. Umiłowanie kaszubszczyzny wyniósł w ro-
artystycznej, w tym pomysłów promujących i kultywujących bogate dzinnego domu. Matka Tomasza Sobisza od wielu lat jest członkinią 
tradycje kaszubskiej ziemi, z której wyrósł i czerpie pełnymi garściami.Zespołu Lewino z Lęborka. Także z tego miasta nasz laureat wyniósł 

cenną, kaszubską znajomość ze Stefanem Fikusem. Tomasz Sobisz, od 
D. Pioch, foto D. Pioch

Statuetki stanowiące element nagrody – stylizowana postać Remusa
(kaszubskiego rycerza będącego Ormuzdowym posłańcem)

Moment wręczania nagrody Laureatowi

02 (284) luty-marzec 2014
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Czyżby kolejna Rozmowa między Panem, Wójtem a Plebanem?

Na pomoc dzieciom osieroconym
Trwa X kampania społeczna Fundacji Hospicyjnej „Pomóż 

ukoić ból”, dedykowana dzieciom osieroconym, których bliscy trafili 
pod opiekę hospicjów. Jej symbolem stał się pomarańczowy słonik 
Tumbo – maskotka Fundacji Funduszu Dzieci Osieroconych. Celem 
akcji jest m.in. nagłośnienie problemów związanych z osieroceniem 
oraz zwiększenie świadomości na temat roli udzielanego im wsparcia,
w tym także materialnego. Dla podopiecznych Funduszu zostały 
założone celowe skarbonki: wirtualne (na serwisie ) 
oraz tradycyjne. Dzięki współpracującej z Fundacją Pani Halinie Miotk, 
sołtys sołectwa Paczewo, cztery z nich trafiły do szkół w regionie. 
Pionierami kampanii zostały: Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum im. J. Piłsudskiego i Szkoła 
Podstawowa im. F. Ceynowy w Sierakowicach. W ciągu dwóch tygodni 
zebrano tam łącznie 1.258,78 zł. Uzyskane pieniądze przeznaczone 
zostaną na potrzeby dzieci z województwa pomorskiego. Mając na-
dzieję, że dobry przykład znajdzie swoich naśladowców wśród innych 
placówek oświatowych i firm, zachęcamy również do wzięcia udziału
w pozostałych akcjach charytatywnych Fundacji. Najbliższe z nich to 
kwietniowe „Pola Nadziei” oraz „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”. 
Po szczegóły zapraszamy na stronę Fundacji Hospicyjnej

. 
Nadesłane

www.siepomaga.pl

 
www.fundacjahospicyjna.pl

Składam gorące słowa podziękowania
Pani Krystynie Formeli –

dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sierakowicach,
Pani Hannie Subkowskiej-Wójcik –

dyrektor Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej,
Panu Ireneuszowi Płotce –

dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sierakowicach,
Panu Krzysztofowi Andryskowskiemu –

dyrektorowi Gimnazjum w Sierakowicach
oraz uczniom wymienionych szkół

za okazane serce, ofiarność i zaangażowanie
w zbiórkę środków w ramach akcji

Fundacji Hospicyjnej „Pomóż ukoić ból”.

Halina Miotk, sołtys sołectwa Paczewo 
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Miniony rok w KGW z Paczewa
Rozmowa z panią Haliną Miotk – przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich z Paczewa

Gdy zapytałam Panią, jak minął rok waszemu Kołu, 
odpowiedziała Pani, że pracowicie i owocnie. Co takiego się działo, 
że rok był pracowity i owocny? 

Spoglądam na sprawozdanie Koła za rok miniony. Figuruje
w nim aż 29 ważnych wydarzeń, w których uczestniczyłyśmy. Średnio 
przypadają dwa wydarzenia w miesiącu, czyli co drugi tydzień
i częściej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że większość z nas pracuje 
zawodowo, ma rodziny i obowiązki domowe, to wygospodarowanie 
czasu na pracę w Kole jest pewnym wysiłkiem i poświęceniem. Każdy 
wyjazd lub uczestnictwo w targach, nawet jeżeli jest jednodniowym 
wydarzeniem, wymaga przygotowań. Przygotowujemy się kilka dni 
wcześniej – ustalamy menu, gromadzimy produkty, potem przygo-
towujemy potrawy i wypieki, a następnie poświęca się często cały dzień 
(od wczesnego świtu do późnego wieczora) na ekspozycję, wystawę, 
degustację i sprzedaż naszych wyrobów. Do domu wracamy nieźle 
zmordowane, ale szczęśliwe, ponieważ widzimy owoce naszej pracy.

Pani Halino, proszę wymienić chociaż kilka waszych 
działań.

W styczniu już tradycyjnie organizujemy Dzień Seniora dla 
sołectwa Paczewo i Bukowo. To niezmiernie miła impreza integrująca Nie zaprzeczam, że była to dla nas niezwykła nobilitacja! W tej 
nasze środowisko. Odpowiednio wcześniej roznosimy osobiście ogromnej rzeszy kobiet z całej Polski, w tej mnogości Kół, wymienienie 
zaproszenia naszym seniorom i widzimy ich radość z naszych odwie- Sierakowic i naszego Koła było wyjątkowym uznaniem i zaszczytem.
dzin i zaproszenia. Stąd wiem, że jest to impreza wyczekiwana Z ust ks. Biskupa Diecezjalnego Wiesława Meringa o Sierakowicach 
i doceniana przez seniorów. Również w marcu ubiegłego roku byłyśmy usłyszała cała Polska. My także mile Jego wspominamy i dziękujemy!
zaproszone przez zaprzyjaźnione KGW ze Mściszewic na spotkanie Jako Koło zorganizowaliśmy sobie wycieczkę do Krakowa
z okazji Dnia Kobiet. i Częstochowy. Pojechaliśmy tam z naszymi rodzinami. 

Od kilku lat uczestniczymy w pokazie stołu wielkanocnego Pani Halino – na stole leży podziękowanie. Czy mogę 
organizowanego przez GOK w Sierakowicach. Pokaz odbywa się przeczytać? Podziękowanie dla pani Haliny Miotk i Koła Gospodyń 
zawsze w Niedzielę Palmową. Na to wydarzenie przygotowujemy nie Wiejskich PACZEWIANKI za wzbogacenie specjałami kuchni 
tylko potrawy i wypieki wielkanocne, ale także wyroby rękodzieła – kaszubskiej działań charytatywnych, prowadzonych podczas jubi-
koszyki, palmy, serwety, pisanki, zajączki, kury i inne różności. leuszowego koncertu Fundacji Hospicyjnej, który odbył się 12 

Imprezą, która wymagała znacznego zaangażowania, sporo października 2013 r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Pomoc 
przygotowań i emocji była 5. rocznica powstania naszego Koła obcho- udzielona drugiemu człowiekowi jest najpiękniejszym darem, jaki 
dzona 13 kwietnia 2013 r. Było to uroczyste spotkanie jubileuszowe można ofiarować jemu i sobie. Podziękowanie podpisał Dyrektor 
z udziałem licznych gości, władz gminy i bogatym programem. Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku ks. Jędrzej 

W maju uczestniczyliśmy już po raz piąty w VI Pomorskim Orłowski SAC i Prezes Zarządu z zespołem Fundacji Hospicyjnej 
Święcie Produktu Tradycyjnego. Impreza odbywa się w Gdańsku Alicja Stolarczyk. Gratuluję KGW tak pięknej inicjatywy! Proszę 
Oliwie, koło Katedry. Również w Gdańsku, przy Muzeum Etno- powiedzieć jak wyglądała wasza pomoc dla Fundacji?
graficznym, ma miejsce promocja kuchni kaszubskiej, w której także Gdy byłyśmy na I Święcie Truskawki w Gdańsku, podeszła 
uczestniczyliśmy z naszymi produktami i wypiekami. Bierzemy udział do mnie pani Jolanta Leśniewska, Koordynator Funduszu Dzieci 
w Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. Tradycją stał się nasz udział Osieroconych, i zapytała, czy nie zechciałybyśmy jako KGW włączyć 
w targach w Lubaniu. Wystawiamy tam stoisko z regionalnymi się do X ogólnopolskiej kampanii społecznej „Pomóż ukoić ból” prowa-
potrawami. dzonej przez Fundację Hospicyjną na rzecz dzieci osieroconych. Wyra-

W maju przeżyliśmy przepiękne wydarzenie – w Łowiczu ziłam zgodę i tak nawiązała się nasza współpraca.
uczestniczyliśmy w procesji Bożego Ciała. Wyjazd organizowała pani Na czym polegał wasz udział w tej kampanii?
Starosta Janina Kwiecień. Miałyśmy zaszczyt i przyjemność uczest- Cała kapania trwała przez trzy miesiące: od 12.10 2013 r.
niczyć w tej procesji w strojach kaszubskich. Reprezentowałyśmy nasz do 31.12.2013 r. Nasze Koło wzięło udział 12.10.2013 r. w uroczystym 
region. Jest to niezapomniane wydarzenie – Boże Ciało, procesja z eks- rozpoczęciu kampanii w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku zainaugu-
plozją folkloru, bogactwem barw i ogromem ludzi z całej Polski. rowanej koncertem charytatywnym pod hasłem „Głosy dla Hospicjów”. 

9 czerwca 2013 r. zorganizowaliśmy w Paczewie pierwszy Kampania połączona była z obchodami Światowego Dnia Hospicjów
Piknik Rodzinny. Liczę na to, że ta impreza przyjmie się w naszym i Opieki Paliatywnej. Koncert wieńczył obchody jubileuszu 30-lecia 
środowisku i zagości już na stałe w sołeckim kalendarzu. Pierwszy działalności Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, najstarszej na 
piknik odbył się przy budynku Świetlicy. Wójt planuje oczyścić staw Pomorzu placówki hospicyjnej. Na uroczystość przybyli ludzie wielcy – 
w centrum Paczewa i zagospodarować plac wokół niego na teren wielcy sercem i pełnionymi funkcjami. Znaleźliśmy się wśród nich. 
rekreacyjny. Może to będzie lepsze miejsce na przyszłe pikniki rodzinne Czułyśmy się zaszczycone, że bierzemy udział w tak doniosłym dziele. 
w naszym sołectwie? Przygotowałyśmy stoisko z naszymi produktami. Dochód ze sprzedaży 

We wrześniu byłyśmy w Holandii, gdzie promowałyśmy nasz produktów przeznaczyliśmy dla hospicjum. Ofiarowaliśmy Fundacji 
region. Również we wrześniu uczestniczyliśmy w ogólnopolskim również kosz pełen produktów kuchni kaszubskiej. Gdy na scenie 
zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu. Ze wzruszeniem wspo- wręczaliśmy ten kosz wszyscy uczestnicy koncertu obecni w Filhar-
minamy jednak zjazd sprzed dwóch lat. Wówczas spotkał nas zaszczyt monii wstali z miejsc i na stojąco bili nam brawa. Jest to wielkie i nie-
niesienia darów ofiarnych w czasie mszy świętej. Mszę świętą kon- zapomniane przeżycie, ale też i satysfakcja z pomagania potrzebującym.
celebrował J.E. Ks. Biskup Diecezjalny Wiesław Mering. Gdy usłyszał, Pani Jolanta Leśniewska zapytała mnie, czy nie znalazłabym 
że jesteśmy z Sierakowic, przywitał nas wyjątkowo serdecznie. Na w naszym środowisku ludzi, którzy chcieliby pomóc Fundacji. 
zakończenie mszy św. jeszcze raz wymienił Sierakowice, wspominał Otrzymałam od niej 4 puszki na zbiórkę pieniędzy. Puszki przekazałam 
swoją pracę duszpasterską w Sierakowicach, mówił, jak bliskie są szkołom, tj. Zespołowi Szkół Zawodowych w Sierakowicach, 
Sierakowice jego sercu i przez nas pozdrawia bardzo serdecznie Gimnazjum J.Piłsudskiego w Sierakowicach, Zespołowi Szkół w Ka-
wszystkich sierakowiczan! Łza wzruszenia zakręciła się nam w oczach. mienicy Królewskiej i Szkole Podstawowej im. F. Ceynowy

02 (284) luty-marzec 2014
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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

w Sierakowicach. Uczniowie tych szkół zebrali łącznie 1.258,78 zł. na rzecz lokalnego środowiska oraz promowania Szwajcarii 
W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować dyrekcjom Kaszubskiej. To wyróżnienie jest dla naszego Koła zaszczytem 
wymienionych szkół i gronom pedagogicznym, że tak życzliwie i ofiar- mobilizującym do kolejnych działań.
nie odpowiedzieli na mój apel i prośbę, że przychylnie odnieśli się do Czy w swojej pracy spotykacie ludzi, którzy wam poma-
mojej propozycji pomocy Fundacji. Dziękuję! gają?

Od kilku lat uczestniczycie panie w festynie parafialnym, Oczywiście, że tak! Począwszy od przychylności naszych 
a zebrany dochód przeznaczacie na rozbudowę kościoła parafial- rodzin i mężów, Wójta Gminy Tadeusza Kobieli, Ireny Kulwikowskiej 
nego św. Marcina w Sierakowicach. Z niedzielnych ogłoszeń dowie- dyrektora GOK-u i pani Starosty Janiny Kwiecień. Dziękuję tym, którzy 
działam się, że będziecie sprzedawać ciasta i chleb domowego nas wspierają, okazują życzliwość i przychylność!
wypieku, a dochód ze sprzedaży przeznaczacie na rozbudowę Pani Halino, moglibyśmy jeszcze wiele mówić o waszych 
spalonego kościoła filialnego w Mojuszu. Czynicie Panie wiele sukcesach i działaniach. Lecz zostawimy to na kolejny wywiad. 
dobra, którego nie zapisano w statucie KGW. Gratuluję! Dziękuję za czas poświęcony czytelnikom „Wiadomości Siera-

Tak trzeba! Muszę przyznać, że nasza działalność, a także kowickich”.
dobro, które z tych działań wynika jest zauważane i doceniane. Myślę Z przewodniczącą KGW z Paczewa - panią Haliną Miotk 
tutaj o wyróżnieniu w 13. edycji nagrody Starosty Kartuskiego PERŁA rozmawiała Maria Karolak
KASZUB. 7 lutego br. otrzymaliśmy wyróżnienie za aktywne działanie 

Na pewno koncert muzyczny z sobotniego 
wieczoru 15 lutego na długo zapisze się w pamięci 
uczestników i pozostawi niezapomniane wrażenie. 
Po raz kolejny odbył się wspaniały koncert w Dwor-
ku na Błotach, przy udziale wybitnych artystów 
zaproszonych przez Wójta Gminy. Tym razem 
wystąpili trzej tenorzy i basik. Spotkania z piękną 
muzyką, znanymi utworami i wielkimi artystami, 
których miałam dotąd okazję oglądać i słuchać
w telewizji, z przyjemnością doświadczyłam na 
żywo.

Oto wykonawcy: Jacek Szymański – 
tenor, Marcin Pomykała – tenor, Waldemar 
Bończyk – tenor, Dariusz Wójcik – bas i prowa-
dzenie, Andrzej Nanowski (maestro) – fortepian. 

Wykonano m.in.: arię z operetki F. Lehara 
„Kraina uśmiechu” pt. Twoim jest serce me, Pieśń 
Adama z operetki K.Zeller „Ptasznik z Tyrolu” pt. 
Lat 20 miał mój dziad, arię Tassilla z operetki 
E.Kalmana „Hrabina Marica” pt. Graj Cyganie, 

Kuplety Żupana z operetki J.Straussa „Baron Cygański” pt. Hen daleko 
stąd, arię z operetki J.Straussa „Baron Cygański” Wielka sława to żart, a 
także R.Leoncavallo – La Matitinata (Poranek), E.de Curtis –Torna a 
Surieinto (Wróć do Sorento), A.Lara – Granada, J.Bock – Gdybym był 
bogaczem – kuplety Mewiego z musicalu „Skrzypek na dachu”, E.di 
Capua – O sole mio.

Frekwencja dopisała. Sala była pełna gości, którzy musieli 
dokonać trudnego wyboru – między muzyką a emocjonującym spor-
tem olimpijskim. Ci, którzy wybrali muzykę, nie żałowali wyboru, chociaż 
stracili sporo emocji sportowych. Wielcy artyści przedstawili wielką 
muzykę w genialnym wykonaniu. Brawa widowni zmusiły artystów do 
bisowania. 

Tekst i foto: MK

Koncert trzech tenorów i basika
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Profesor Brunon Synak z małżonką Jadwigą podczas promocji książki
Moja kaszubska stegna w Sierakowicach w czerwcu 2010 roku

Drugie urodziny KGW Marzëbiónczi
Z radością przyjęłam zaproszenie na uroczyste podsumo- potrzeby najlepiej busa. Mogłyby wtedy zabrać ze sobą niezbędny 

wanie dwóch lat działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Długim sprzęt, stoły, namioty, więcej wyrobów i produktów. Kołu brakuje 
Krzu. Gospodynią spotkania, która użyczyła swojego mieszkania na ten miejsca na spotkania. Jak na razie spotykają się w prywatnych 
cel, była pani Eugenia Myszk. mieszkaniach, a przy liczniejszych wydarzeniach, dzięki uprzejmości 

pani Dyrektor, korzystają z bazy szkoły podstawowej
w Lisich Jamach.

Plany na rok 2014 KGW ma ambitne. Planują 
wyjechać na Dzień Truskawki i na targi gęsi do Swołowa. 
Zamierzają promować Kaszuby i Sierakowice w możliwie 
atrakcyjny sposób. Planują ułożyć hymn Koła i piosenki 
okolicznościowe. Palącą sprawą jest przygotowanie 
jednolitych strojów dla siebie. Temat strojów wywołał 
burzliwą dyskusję. Stanęło na tym, że stroje powinny być 
charakterystyczne, choć niekoniecznie regionalne. Dobrze 
byłoby zastosować sztukę ludową w modzie użytkowej 
codziennej. Jak to zrobić? Temat jest otwarty i godny 
przemyślenia, a na pewno będzie burzliwie dyskutowany 
na najbliższych spotkaniach. Pasjonujących dziedzin jest 
znacznie więcej; m.in. zbliża się wiosna, więc kobiety 
myślą o zagospodarowaniu ogrodów, wymianie roślin
i sadzonek, chcą się szkolić i dokształcać, a także poz-
nawać Pomorze, Polskę i świat. Widząc zaangażowanie
i determinację pań jestem pewna, że plany Koła zostaną 
zrealizowane. Wypada ambitnym paniom życzyć wielu 
sukcesów i satysfakcji w realizowaniu swoich planów
i marzeń

KGW Marzëbiónczi liczy 18 osób. Oto 
członkinie: Dorota Wolska (przewodnicząca Koła), 
Danuta Miotk, Ewelina Pobłocka, Elżbieta Warmowska, 
Eugenia Myszk, Helena Lis, Stefania Konkel, Wiesława 

Spotkania Kół Gospodyń Wiejskich mają niepowtarzalny Mejna, Małgorzata Mejna, Anna Puzdrowska, Grażyna Król, Katarzyna 
i ciepły klimat, co jest zasługą pań, które wnoszą spontaniczność, Lis, Marzena Korzeniewska, Katarzyna Czaja, Joanna Młyńska, 
twórcze myślenie, zaangażowanie, wiele pomysłów i dobry humor, Mariola Miotk, Lucyna Lewna, Bożena Maszk. 
a także „małe co nieco” z własnego wypieku lub wyrobu. M. Karolak

Na zaproszenie Koła przybył pan Piotr Hałuszczak – prezes Foto. M. Karolak
Kółek Rolniczych z Gdańska, który szefuje Kołom Gospodyń z ramie-
nia Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przewodnicząca 
Koła - pani Dorota Wolska miała wiele pytań do pana Piotra, głównie
o kwestie finansowe Koła, sposób rozliczania funduszy i co ważniejsze 
– ich zdobywania. 

Spotkanie zaczęło się od poczęstunku i degustacji przynie-
sionych przez panie potraw, wymiany przepisów kulinarnych i toastu 
wzniesionego wyśmienitą nalewką z aronii za pomyślność KGW. 
Chętnie zapisałam sobie przepis na kolejną wersję sałatki owocowej
i nieznany mi farsz do naleśników. Wszystko, co stało na stole było 
przepyszne i wykonane z niezwykłym kunsztem kulinarnym.

Przez dwa lata funkcjonowania Koła jest już co wspominać, 
bo dorobek jest znaczny. Przez ten czas panie pokonały wiele trudności 
organizacyjnych, nabrały doświadczenia i mają sporo osiągnięć. 
Pierwsze kroki stawiały przy organizowaniu Święta Ziemniaka w Lisich 
Jamach. Od dwóch lat uczestniczą w trzydniowym pikniku w Swołowie 
koło Słupska. Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie, a właściwie 
Zagroda Muzealna, organizuje m.in. piknik pt. „Na świętego Marcina 
najlepsza pomorska gęsina”. Jest to kulinarna uczta! Gęsina w różnych 
postaciach i wariantach: gęś pieczona, półgęski wędzone, galarety, 
smalczyki, żołądki, okrasa, brukwianka i kartoflanka na gęsinie. Ten 
wyjazd budzi u pań najwięcej emocji. O popularności ich wyrobów z gę-
siny świadczy fakt, że na pierwszym pikniku sprzedały wyroby z czte-
rech gęsi. Na drugi piknik panie pojechały z wyrobami już z 21 gęsi
i sprzedały wszystko! 

Z produktami kuchni regionalnej i wypiekami, a także z wy-
robami rękodzieła kobiety uczestniczą na targach w Lubaniu, Gdańsku 
Oliwie, uczestniczą w prezentacjach stołu wielkanocnego i bożonaro-
dzeniowego w Sierakowicach. Chętnie biorą udział w turniejach Kół 
Gospodyń Wiejskich, w kiermaszach i dożynkach w gminie i w po-
wiecie. Panie niewątpliwie są doskonałymi ambasadorami kaszubskiej 
tradycji, zarówno w dziedzinie kulinarnej jak i rękodzieła.

Pewnym utrudnieniem w jeszcze większej ich aktywności jest 
brak odpowiedniego pojazdu. Panie marzą, aby mieć na własne 

Panie z KGW Marzëbiónczi
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Kamienica Królewska na fotografii
Pierwsze zapiski poświadczające istnienie wsi pochodzą z wsią gburską. W końcówce 1772 roku zamieszkiwała tu rodzina 

dokumentów krzyżackich (Księga komturstwa gdańskiego) z 1400 dzierżawcy sołectwa, siedmiu gburów z rodzinami, pięć rodzin 
roku. Jest ona tam notowana jako chłopska wieś czynszowa o nazwie komorników oraz wiejski pasterz, co dawało łącznie 65 osób, wszyscy 
Kamienica Wielka (Grosse Camencz). Ponowna notatka nt. wsi pojawia wyznania katolickiego.
się w rejestrze czynszowym z 1438 roku, gdzie wspomina się o istnieniu Wieś pięknie położona u ujścia rzeki Bukowiny do Jeziora 
karczmy, ale już nie wymienia się młyna, o którym wspominano Kamienieckiego, na skraju Lasów Mirachowskich, na terenie 
trzydzieści kilka lat wcześniej (być może pierwotnie  spisujący Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. W jej pobliżu kolejne jeziora, 
wymieniał młyn znajdujący się w dzisiejszej Kamienicy Młyn!). m.in. Mielenko, Okonko, Odnoga, Święte, Junno, Białe, Czarne.

W połowie XVI wieku Kamienica była wsią folwarczną, 
zarządzaną przez sołtysa, po upływie kolejnych stu lat stała się typową 

Stary dom rodziny Kwidzińskich, wyburzony
w 1971 roku, pamiętający zapewne akcję gestapo 
oblegającego partyzantów w bunkrze „Gniazdo 

Gryfitów” sąsiadującego bezpośrednio z domem.

Rodzina Kwidzińskich, zdjęcie z 1943 roku,
z przodu siedzi Jan Kwidziński, partyzant TOW 

„Gryf  Pomorski”.

Rodzina Kwidzińskich i przyjaciele tworzyli 
zespół muzyczny, zdjęcie z 1943 roku, na nim: 
Kinga, Alfons – skrzypce, Edmund Zelewski, 

Brunon Kwidziński, Wenta z Puzdrowa, Michał 
Wesołowski, Waleska, Czesław, Jan Kwidziński.

Jan Kwidziński, partyzant TOW „Gryf 
Pomorski”, pseudonim „Wilk”.

Synowie Jana Kwidzińskiego: Brunon i Zygmunt 
przy renowacji pomnika poległych partyzantów, 

nieopodal zabudowań Kwidzińskich.

Zygmunt Kwidziński przy pomniku, dawnym 
miejscu ulokowania bunkra.

Obelisk poświęcony pamięci poległych 
partyzantów, ustawiony w centrum Kamienicy 

Królewskiej.

Około 100-letnia chlewnia z szopą na terenie 
gospodarstwa Stanisława Myszka. Pradziad 

Stanisława – Jan Myszk – kupił gospodarstwo
od Wenty (który wyprowadził się do Lini)

i pobudował karczmę z salą balową. Karczma 
działała do II wojny światowej, kiedy to Jan 

został osadzony w obozie w Potulicach (gdzie 
zginął, jak również wnuk Joachim, przeżyła

i wróciła Urszula). W czasie wojny gospodarstwo 
pustoszało, po wojnie wrócił tu syn Jana – 
Franciszek, po nim przejął je Alojzy (ojciec 

Stanisława). Z dawnej zabudowy o świetności 
gospodarstwa Myszków świadczy właśnie ta 

chlewnia, reszta zabudowy jest już późniejsza lub 
unowocześniona.

Przydrożna kapliczka z 1929 roku.
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Budynek szkolny. Na jego miejscu przed wojną 
stał inny, w 1938 roku został poddany rozbiórce

i rozpoczęto budowę nowego (widocznego na 
zdjęciu), ale dokończono ją dopiero po wojnie.

Charakterystyczny budynek gospodarczy na 
tyłach powojennej szkoły.

Dom rodziny Pałubickich z końca XIX wieku, 
późniejszy właściciel – Lejk.

13. Chata z XIX wieku, będąca własnością dwu 
rodzin: część z murem szachulcowym budował 
Jeliński; część drewnianą – Jan Lejk. Jeliński 

wyprowadził się do Bukowa, na gospodarstwo,  
jego część chaty zakupił w latach 50-tych XX 

wieku Jan Szulc, później dokupił pozostał część. 
Dziś właścicielką całości jest córka Jana Szulca – 

Maria. 

Widok na chatę Jana Szulca od strony ulicy.

Chata Jana Szulca od strony podwórza. Pozostałości dawnych budynków 
gospodarczych w dawnych zabudowaniach Pana 

Szulca, po drugiej stronie ulicy.

Obecne domostwo Jana Szulca, dom 
wybudowany przed pierwsza wojną światową 
przez nauczyciela Rogalewskiego, od którego 

zakupił go dziadek Jana Szulca – Rychert.

Piękny budynek stacji Kamienica Królewska na 
trasie kolejowej Pruszcz Gdański-Lębork. 

Niestety niezamieszkały, stąd niszczony zębem 
czasu.

Budynek kolejowy w pobliżu stacji, 
zamieszkiwany przez rodziny: Koszałka, Płotka, 

Kozyra, Pestka.

Dobrze zachowany budynek gospodarczy
w pobliżu stacji i budynku kolejowego.

Dawne mieszkanie zawiadowcy stacji, z 1903/4 
roku. W 1961 roku osiedlono w nim Stanisława 

Bieszka – zawiadowcę - z żoną Czesławą – 
kasjerką, którzy przybyli tu z Miechucina. 
Pierwotnie prawdopodobnie dom straży 
granicznej na granicy biegnącej przez 

Skrzeszewo /  Bukowinę. Od 2001 roku własność  
Zbigniewa Bieszka (syna Stanisława).

22. Budynek gospodarczy przy domu zawiadowcy 
stacji, z oryginalną karpiówką na dachu.

Znacznie nowszy, ale doskonale wpisujący się
w bogatą historię wsi, kościół z 1983 roku
(od tego momentu wieś posiada już własną 

świątynię, przedtem należała do parafii
św. Marcina w Sierakowicach).

Zdjęcia historyczne ze zbiorów rodziny Kwidzińskich. Zdjęcia współczesne – D. Pioch
Szczególne podziękowania za informacje dla Panów: Jana Szulca, Zbigniewa Bieszka i Stanisława Myszka.

02 (284) luty-marzec 2014
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W niedzielne popołudnie 2 lutego br. w świetlicy wiejskiej Kabaret KUCH zaprezentował przedstawienie pełne 
w Paczewie odbyło się doroczne spotkanie seniorów tego sołectwa. dowcipu i zabawnych dialogów pt. „Gdze je Balbina?”. Panie 
Jak miło spotkać dobrze znane osoby, widzieć ich radosne twarze, zaśpiewały piosenki o doli emeryta. Teksty piosenek skrzętnie zbiera
pogodne spojrzenia, uśmiechy i usłyszeć słowa powitania. Każdy i kolekcjonuje Janina Teclaf. Na spotkaniu wybrano czcigodnych 
wybiera ulubione miejsce, zajmowane tradycyjnie od kilku lat. Jedno 
spojrzenie na salę przekonuje mnie, że nikogo nie brakuje, oprócz 
seniorki pani Stefanii Marcińskiej (94lata), której zdrowie nie 
pozwoliło spotkać się z gronem znajomych.

Pani Halince Miotk – przewodniczącej Koła zadaję pytanie – 
jak minął rok Waszemu Kołu? Usłyszałam – pracowicie i owoc-
nie! Rozmowę musiałyśmy jednak przerwać, ponieważ w tej chwili 
dwaj uroczy panowie zaczęli grać na akordeonie i saksofonie. Muzyka 
zawładnęła słowami, zdominowała serca, ujęła lat, dodała lekkości
i porwała do tańca. Zdecydowałyśmy, że o dorobku Koła poroz-
mawiamy w innych okolicznościach. Skupiamy się na imprezie
i obecnych osobach. 

seniorów dominujących wiekiem. Tym razem kwiaty otrzymała pani 
Bronisława Hopa, która ma 84 lata i pan Anastazy Walkusz lat 83. 
Gratulujemy! Doskonała atmosfera spotkania zatrzymała gości do 
późnego wieczora.

M. Karolak, foto M. Karolak

Spotkanie zaszczycił swoją obecnością zastępca Wójta  
Zbigniew Fularczyk. Powitał obecne osoby i w kilku zdaniach 
zapewnił o działaniach i trosce samorządu dla dobra mieszkańców.

Kilkuletnia współpraca pań w KGW owocuje doskonałą 
organizacją, każda wie, co ma robić, ma swoje zadanie, nie słychać 
zbędnych słów czy poleceń. Na tym spotkaniu odczuwało się także 
harmonię działania i doskonałą organizację. Lecz to co zachwyca 
najbardziej na spotkaniach seniorów – to radosne twarze uczest-
ników. Ludzie cieszą się, że mogą się spotkać, zobaczyć, poroz-
mawiać i nabrać przekonania, że wszyscy się starzeją, tylko ja jeszcze 
trzymam się doskonale. 

Spotkanie seniorów w Paczewie

Pani Bronisława Hopa 

Obecny na spotkaniu był zastępca wójta Zbigniew Fularczyk

Pan Anastazy Walkusz

Kabaret KUCH
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W Sierakowicach świętowali seniorzy
Na ten wyjątkowy dzień wielu seniorów czeka już od takiego spotkania. Jestem zadowolony i szczęśliwy, że zechcieliście 

początku roku. Szóstego lutego w sali „Bieszczadna” swoje święto Państwo tu dziś przybyć i te kilka godzin spędzić razem. 
obchodzili najstarsi mieszkańcy Sierakowic i sołectwa Karczewko. Z Jak co roku kwiatami i drobnym upominkiem postanowiono 
zaproszenia do wzięcia udziału w uroczystości przygotowanej uhonorować najstarszych seniorów spośród wszystkich obecnych na 
specjalnie dla nich, wystosowanego przez Wójta Gminy i Gminny spotkaniu. Byli to: pani Anna Wolska (94 lata) i pan Stanisław Drężek 
Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało około 230 seniorów. (86 lat) z Sierakowic oraz pan Jacek Grzenkowicz (90 lat) z sołectwa 

Przybyłych na uroczystość serdecznie powitała Cecylia Karczewko.  
Tuźnik, zastępca kierownika GOPS. Do seniorów kilka ciepłych słów Wspólne biesiadowanie umilił występ trio „Zośki”. Panie z 
skierował także wójt gminy Tadeusz Kobiela, który wyraził radość, że Koła Gospodyń Wiejskich z Paczewa także przygotowały 
tak wielu z nich zaszczyciło swoją obecnością to niecodzienne niespodziankę – zaprezentowały niezwykle zabawny spektakl pt. 
spotkanie. – Jest to dla nas wyjątkowy dzień, bo mamy możliwość „Testament”. 
obcowania ze sobą. Żadne wynalazki współczesnej techniki nie zastąpią Tekst i foto: AK

02 (284) luty-marzec 2014
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Dzień Seniora w Gowidlinie
„Tak warto było, warto jest, akordeonistów, w skład którego wchodzą uczniowie i rodzice Zespołu 
choć różnie z nami bywa. Szkół w Gowidlinie. Nasza społeczność miała okazję po raz pierwszy 
Odwagę mieć, nie ronić łez, wysłuchać koncertu zespołu, który został utworzony w bieżącym roku 
choć lat nam wciąż przybywa.”

Dnia 21 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół w Gowidlinie 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, poprzedzona 
mszą świętą sprawowaną przez ks. Leszka Knuta. Następnie seniorzy 
przeszli do szkoły, aby obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez 
dzieci i młodzież.

W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście: wójt 
Gminy Sierakowice – Tadeusz Kobiela, przewodniczący Rady Gminy – 
Zbigniew Suchta, radny gminy i przewodniczący Rady Rodziców – szkolnym. Po występach wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni 
Janusz Wenta, ks. prałat Franciszek Cybula, ks. kan. Leszek Knut, gromkimi brawami. Następnie seniorzy otrzymali upominki wykonane 
Stanisław Cybulla – sołtys Gowidlina. Wszystkich przybyłych gości przez uczniów i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany 
gorąco przywitała Dyrektor Zespołu Szkół w Gowidlinie – Maria przez rodziców i dzięki wsparciu finansowemu Gminnego Ośrodka 
Wenta-Barlak. Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

Na zakończenie p. Dyrektor i p. Wójt złożyli seniorom 
serdeczne życzenia i podziękowali za przybycie. Pan Wójt Tadeusz 
Kobiela skierował ciepłe słowa do małych wykonawców i podkreślił jak 
wielką rolę pełnią seniorzy, jak ważne są ich doświadczenia i mądrość 
życiowa dla ludzi młodych.

Nad przygotowaniem uroczystości czuwały: p. Hanna 
Część artystyczna rozpoczęła się od koncertu kolęd Formela, p. Maria Kostuch, p. Bernadeta Piotrowska, p. Janina Wenta.

w wykonaniu szkolnego chóru „Kantylena” pod kierownictwem Marii Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim babciom i dziad-
Kostuch. Następnie najmłodsi uczniowie naszej szkoły recytowali kom za tak liczne przybycie na uroczystość i już dziś zapraszają 
wierszyki i śpiewali piosenki, poprzez które wyrazili swoją miłość wszystkich za rok.
i wdzięczność babciom oraz dziadkom. Uroczystość uświetnił występ Tekst i foto: nadesłane

02 (284) luty-marzec 2014
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Gminny Ośrodek Kultury zaprasza

12 marca (środa) w Gimnazjum im. J.Piłsudskiego w Sierakowicach 
będzie miała miejsce IV Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych.

W piątek 14 marca w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury 
odbędą się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego poezji polskiej.

20 marca (czwartek) w Gimnazjum w Sierakowicach odbędzie się 
koncert muzyki i poezji europejskiej. 

Dzień Jedności Kaszubów
Bicie rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie
Sierakowice, 23 marca 2014 r.

Organizatorzy:
ź Wójt Gminy Sierakowice
ź Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku
ź Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Sierakowicach
ź Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach
ź Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach

Puzdrowo – Dom rodzinny Sychtów 
Godz.10.30 – złożenie kwiatów przy obelisku poświęconym pamięci ks. dr. Bernarda Sychty

Kościół p.w. św. Marcina w Sierakowicach
Godz.11.00 – Msza św. z kaszubską liturgią słowa   
Oprawa muzyczna: Chór DISCANTUS
Godz.12.00
Przemarsz ulicami Sierakowic: ks. Łosińskiego, Piwną, Mirachowską, Spacerową – do Gimnazjum w Sierakowicach
Prowadzi: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice

Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach
Sala Teatralna
Godz.12.30 – oficjalne otwarcie Dnia Jedności Kaszubów
Godz.13.00-16.30 – występy artystyczne:
- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”
- Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”
- Zespół Akordeonistów ZS w Gowidlinie
- Sekcja gitarzystów Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach
- Chór Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach
- Kwartet Muzyczny GOK
- Klasa akordeonu Pawła Nowaka – bytowska
- Kabaret KUŃDA
- czytanie wierszy Juliana Tuwima w języku kaszubskim
Hala sportowa
Od godz.11.00 – rejestracja uczestników bicia rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie
Godz.12.00-15.30 
Próby akordeonistów przygotowujące do bicia rekordu pod batutą Pawła Nowaka
Godz.15.30 – bicie rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonie 
Blok B
Turniej Gry w Baśkę 
Godz.12.00-12.50 – rejestracja  
Godz.13.00-15.50 – turniej 
Godz.15.50-16.30 – podsumowanie, wyłonienie zwycięzców
Godz.16.30 – wręczenie pucharów i nagród – Sala Teatralna

Wydarzenia towarzyszące:
• wystawa akordeonów z kolekcji Pawła Nowaka
• stoiska twórców ludowych
• promocja wydawnictw i organizacji regionalnych
• kuchnia kaszubska
• bar kawowy

Polecamy
• Zwiedzanie Drewnianego Zabytkowego Kościoła w Sierakowicach, ul. Ks. Łosińskiego 1B godz.10.00-16.00
• Spacer po Parku Kulturowym Ośmiu Błogosławieństw, Ołtarz Papieski.
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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 niespełniających 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 
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„Babciu, Dziadku coś Wam dam,
jedno serce tylko mam…”

Choć, styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych 
dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się 
cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszej kochanej Babci
i Dziadka. W Szkole Podstawowej w Sierakowicach Święto Babci
i Dziadka to dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. 
Uroczystość ta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez 
szkolnych.

Tegorocznymi przygotowaniami obchodów tego święta 
zajęły się wychowawczynie klas zerowych: Dorota Gierszewska, Anna 
Caruk, Urszula Jarmuż, Elżbieta Krajewska, Aleksandra Pranczk, Anita 
Rutkowska, Hanna Leszczyńska i Bożena Mielewczyk. 

Nauczycielki wraz z dziećmi przywitały wszystkich gości 
ciepłymi słowami. Dzieci miały okazję zaprezentować swoim 
najbliższym umiejętności oraz efekty ciężkiej pracy wokół przy-
gotowań. Wnuczęta poprzez wiersz, piosenkę i taniec mogły wyrazić 
kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia oraz podziękowania za 
trud włożony w ich wychowanie. Po części artystycznej, goście zostali 
zaproszeni do pięknie udekorowanych klas na słodki poczęstunek. Na 
zakończenie spotkania babcie i dziadkowie zostali obdarowani przez 
swoje wnuczęta własnoręcznie przygotowanymi upominkami.

Podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Spotkanie 
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 

Bożena Mielewczyk

Jest karnawał, w karnawale wszyscy urządzają bale. To 
tradycja bardzo stara – strojów pięknych, co niemiara!  Niech w zaba-
wie, no i w tańcu splotą się ręce przebierańców. 

Bawmy się więc wesoło, niechaj wszystkie pary wirują wkoło.

W Szkole Podstawowej w Sierakowicach grupy „0” bawiły się 
na balach  karnawałowych. Uśmiechom, radości nie było końca. 
Panowała miła atmosfera wypełniona skoczną muzyką i wypiekami na 
twarzach. W tym czasie korytarze szkolne zamieniły się w zaczarowaną 
krainę pełną wróżek, czarodziejów, księżniczek, kowbojów, batmanów, 
motylków, spider-manów. Nie zabrakło też wielkiego ślimaka. Wszyst-

kich postaci nie da się wymienić i nawet zdjęcia nie oddają uroku małych 
przebierańców. Można się tylko domyślać, jak wiele pracy w przy-
gotowanie strojów swych pociech włożyli rodzice. Wielkie brawa dla 
nich!

Zabawa była przednia, a dzieci - zachwycone!

Bal Karnawałowy w zerówce

Tekst i foto: nadesłane
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Ferie pełne atrakcji w ORW w Szklanej

Wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Jeden dzień ferii pełen był szczególnych emocji, jakie 
w Szklanej z niecierpliwością czekali na ferie. To oczekiwanie nie było wywołała uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Wnuki dla licznie 
jednak spowodowane chęcią zimowego leniuchowania. Dzieci zgromadzonych seniorów przygotowały część artystyczną,  by pokazać 
wiedziały, że te dni upłyną pod znakiem atrakcji, które zostały 
pieczołowicie przygotowane przez pracowników ORW. W tym roku 
zorganizowano różnorodne warsztaty, podczas których wychowan-
kowie poznawali nowe techniki plastyczne, doskonalili własne 
zdolności i umiejętności oraz przede wszystkim rozbudzali wyobraźnię. 
Powstały więc przepiękne prace wykonywane metodą decoupage, 
figurki z masy solnej, czy prace origami. Warsztaty urozmaicone były 
wizytami gości, którzy również przygotowali atrakcje. W świat 
eksperymentów wprowadzili wszystkich członkowie Młodzieżowego 

jak wielkie pokłady miłości kryją się w ich sercach. Najstarsi 
wychowankowie samodzielnie przygotowali słodki poczęstunek w pos-
taci gofrów i wcielili się w role kelnerów. Wszyscy docenili takie 
zaangażowanie. 

Ostatni dzień feryjnych atrakcji był poświęcony idei 
bezinteresownej pomocy, która często otacza ORW. Należy docenić 
rolę, jaką w placówce pełnią wolontariusze, którzy zawsze są chętni, by 
podać pomocną dłoń. W tym dniu został zorganizowany wyjątkowy bal 
karnawałowy, podczas którego wychowankowie mieli okazję jeszcze 
lepiej poznać swoich przyjaciół. Czas upłynął wszystkim na wspólnej 
zabawie, tańcach, konkurencjach. W niektórych z konkursów to wolon-
tariusze musieli pokazać, jak dobrze radzą sobie w pracy zespołowej
i w jakim stopniu potrafią się zaangażować. Ich wkładem w ten dzień 
były bardzo atrakcyjne zabawy przygotowane dla wychowanków. 
Takim radosnym akcentem zakończyły się zimowe ferie, które

Ruchu Narodowego „Wiedza To Fun”. Głównym obszarem działań z pewnością trzeba zaliczyć do bardzo udanych. 
„młodych naukowców” były między innymi pokazy: niepalący stół, Szczególnie dziękujemy grupom wolontariuszek – z Zespołu 
próżnia w szklankach, balonowe szaszłyki. O świąteczny nastrój zadbali Szkół w Kamienicy Królewskiej pod opieką pani Dominiki Formela
goście ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Stężycy, i pana Bartłomieja Leszka oraz z Gimnazjum w Sierakowicach pod 
którzy zaprezentowali jasełka. opieką pani Adriany Wójtowicz. 

Sebastian Formela, foto: nadesłane

02 (284) luty-marzec 2014
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Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne w ZSP w Sierakowicach
Zdrowa nastolatka – zdrowa matka – zdrowe dziecko

Pod takim hasłem odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnaz-
jalnych w Sierakowicach otwarte warsztaty dla dziewcząt i kobiet. To 
kolejna propozycja zespołu do spraw promocji szkoły skierowana do 
społeczności lokalnej.

W sobotę 8 lutego o godz. 10:00 spotkanie zainaugurował 
dyrektor ZSP Grzegorz Machola, który przywitał licznie zgroma-
dzonych gości i specjalistów prowadzących spotkanie. Na zaproszenie 
członków zespołu do spraw promocji szkoły pozytywnie odpowie-
działy: pani Joanna Mastalerz – lekarz ginekolog z 16-letnim stażem 
pracy w zawodzie, panie Beata Grondek i Krystyna Szwaba – 
specjalistki z zakresu profilaktyki AM w Gdańsku, pani Maria Karolak 
– pełnomocnik wójta Gminy Sierakowice ds. uzależnień, pani Irena 
Zoła –  położna środowiskowa z Sierakowic oraz pani Joanna 
Żołnowska – położna laktacyjna (Certyfikowany Doradca Laktacyjny 
z 20-letnim stażem pracy w trójmiejskich szpitalach).

Zgromadzone słuchaczki mogły wysłuchać prelekcji, 
obejrzeć filmy i prezentacje dotyczące następujących tematów: kiedy 
nastolatka powinna pójść do ginekologa, jakie ryzyko pociąga za sobą 
wczesna inicjacja seksualna, kiedy i po co wykonujemy badanie 
cytologiczne, na czym polega profilaktyka raka piersi i raka szyjki 

budzi wiarę i nadzieję, że wszystkie pokolenia kobiet będą się wspierać macicy, kiedy rozpocząć i jak wykonywać samobadanie piersi, jak 
w budowaniu zdrowej, szczęśliwej rodziny.alkohol i nikotyna mogą zaszkodzić poczętemu dziecku. 

Sobotnią otwartą imprezę podsumowała i zamknęła Na specjalnych fantomach specjalistki z Akademii Me-
wicedyrektor ZSP w Sierakowicach Marzena Majcher.dycznej w Gdańsku zaprezentowały sposoby samobadania piersi, 

Dyrekcja szkoły i zespół do spraw promocji serdecznie uczyły wykrywać palcami guzki i guzy. Każda z uczestniczek mogła 
dziękują prowadzącym warsztaty specjalistkom za poświecony czas, osobiście, korzystając z fachowego instruktażu, opanować w praktyce 
otwartość i podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawo-tę ważną umiejętność. 
dowym z uczestniczkami spotkania. Dziękujemy również wszystkim 
dziewczętom i kobietom, które postanowiły skorzystać z zaproszenia
i odwiedziły naszą szkołę

.
Ewa Szlaga-Ortmann – lider zespołu do spraw promocji szkoły

Położna środowiskowa opowiedziała o charakterze swojej 
pracy i opiece nad noworodkiem po powrocie kobiety ze szpitala. 

Położna laktacyjna przedstawiła i omówiła specjalnie na tą 
okazję przygotowaną prezentację multimedialną pt. „Karmienie 
naturalne jest... fajne!”, którą zachęcała przyszłe mamy do podjęcia 
świadomego wyboru sposobu karmienia swoich dzieci. Obaliła mity 
na temat diety matki karmiącej piersią oraz w pomysłowy sposób 
przedstawiła zalety naturalnego karmienia.

Panie, które zdecydowały się odwiedzić naszą szkołę w tym 
dniu, mogły liczyć na szeroki wybór ulotek, gadżetów, kalendarzy
i innych materiałów edukacyjnych przywiezionych przez specjalistki 
ds. profilaktyki AM w Gdańsku, była możliwość porad indywidu-
alnych i wymiany doświadczeń. 

Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat: 
profilaktyki onkologicznej, pracy ginekologa i położnej środowis-
kowej oraz korzyści  płynących dla matki i dziecka z faktu podjęcia 
decyzji o naturalnym karmieniu. 

Warsztaty, które miały prozdrowotny i prorodzinny 
charakter, odbyły się w życzliwej i przyjaznej atmosferze. Niektóre 
uczennice przyszły na spotkanie ze swoimi mamami i taka postawa 
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Ferie w Mojuszu
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mojuszu realizują przez z ich kulminacją czyli Wieżycą. W najwyższym punkcie miejscowości 

cały rok zajęcia i warsztaty  w terenie w ramach godzin z języka w przeszłości stała okazała drewniana wieża obserwacyjna, 
kaszubskiego. Tematyka tych zajęć zawsze jest związana z przyrodą, wykorzystywana jako przeciwpożarowy punkt obserwacyjny (zdjęcia 
geografią, historią i kulturą Kaszub. Tradycyjnie już w czasie ferii tej wieży są w bazie fotografii szkoły dzięki uprzejmości mieszkańców). 
zimowych odbywają się warsztaty w najbliższej okolicy, w tym roku Z przyrodniczych atrakcji uczestników zachwyciły pomniki przyrody 
zajęcia odbywały się w Mojuszu. (gruby buk i grëbô chójka), zaciekawiła historia utworzenia rezerwatu 

Kiedy trwały przygotowania do przeprowadzenia war- przyrody Żurawie Chrusty, przekazy na temat Czarnego Jeziorka
sztatów, uczniowie dziwili się, co może być ciekawego i atrakcyjnego i ciekawej roślinności prawnie chronionej, którą można dookoła niego 
w tak niepozornej miejscowości, co będą w czasie pobytu mogli znaleźć (rosiczki, bagna zwyczajnego, kilku gatunków widłaków
osiągnąć. Po zakończeniu działań ich zdanie na temat własnego miejsca i innych chronionych roślin), a także legend z nim związanych. Sporo 
zamieszkania diametralnie się zmieniło. informacji przygotowanych przez grupę dotyczyło także położenia 

miejscowości w obrębie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
tj. walorów, ale również ograniczeń z tego wynikających.

Grupa druga zajmowała się istnieniem Mojusza w historii
i literaturze kaszubskiej. Okazało się, że choć niewielki, jednak został 
zauważony przez twórców kaszubskich. Wspominał o nim Aleksander 
Majkowski w powieści Żëcé i przigodë Remusa, poświęcił mu jeden ze 
swoich felietonów Aleksander Labuda (Zupa z krëszków), sporo 
utworów ze zbioru Klechdy kaszubskie ma akcje osadzone właśnie
w Mojuszu, a w słowniku ks. Bernarda Sychty odwołania do infor-
matorów z Mojusza są powszechne. Z historycznych wątków grupa 
zainteresowała się samotnymi mogiłami z czasów wojny, przebiegającą 
w okolicach drogi wojewódzkiej linii frontu w czasie II wojny 
światowej, działaniami TOW Gryf Pomorski w obrębie miejscowości, 
przynależnością mieszkańców naszych miejscowości do tej organizacji 

Grupa rozpoczęła kaszubski biwak 27 stycznia. Miał on 
przebiegać całkowicie w duchu regionalnym, zaplanowano więc 
skrupulatnie działania, aby wszystkie kolejne poczynania kon-
centrowały się na elementach wyróżniających związanych z małą 
ojczyzną. Oprócz działań warsztatowych dla uczniów ważne było także 
przygotowywanie dań kuchni kaszubskiej, folkowa dyskoteka i noc 
kaszubska z opowieściami jak to przódë biwało.

W zasadniczej części warsztatowej uczniowie działali
w trzech grupach. Jedna z grup  zajmowała się przyrodą i geografią 
najbliższej okolicy. W pracy wykorzystywała foldery, przewodniki, 
mapy, by następnego dnia poprowadzić wszystkich uczestników 

(Jan Pioch, Szczypiorowie – ojciec i synowie). Dużo radości i satys-
fakcji dały uczniom przeprowadzane przez nich wywiady w terenie, 
spotkania z najstarszymi mieszkańcami, nagrania wypowiedzi i póź-
niejsze opracowania zebranych materiałów. Wczucie się w rolę 
reportera okazało się dla niektórych niezbyt łatwe, ale w efekcie koń-
cowym niezwykle satysfakcjonujące.

Uczniowie pracujący w grupie trzeciej zajmowali się kulturą 
kaszubską. Tu również było szerokie pole do popisu. Poszukiwali 
miejsca, w którym dokonano wykopalisk archeologicznych (na polu 
Państwa Petów), badali pozostałości dawnej architektury kaszubskiej, 
szli szlakiem kapliczek i krzyży, próbowali wyjaśniać etymologię 
tradycyjnych nazw miejscowych używanych przez rdzennych 
mieszkańców (np. burdinë, szeroczé, drëjôk). 

Wszystkie zebrane materiały grupy przedstawiły na 
przygotowanych plakatach, no i obowiązkowo poprowadziły wyty-opracowaną trasą. A trasa, wbrew początkowym obawom, okazała się 
czonymi przez siebie trasami pozostałych uczestników warsztatów. bardzo ciekawa. Atut naszej okolicy to niewątpliwie położenie Mojusza 
Uczniowie sami stwierdzili, iż nie spodziewali się takiego bogactwa (269 m n.p.m.) i Mojuszewskiej Huty (271 m n.p.m.) w najwyższych 
informacji na temat swojej niewielkiej miejscowości. Postanowili, że za pasmach Niżu Środkoweuropejskiego po Wieżycy (która jest 
rok koniecznie trzeba się spotkać w Mojuszewskiej Hucie, która też najwyższym wzniesieniem, ale niezamieszkałym). Zdziwienie budził 
kryje wiele ciekawostek.fakt, że istnieje w nomenklaturze geograficznej nazwa Wzgórza 

Tekst i foto D. PiochMojuszewsko-Mirachowskie. Wizyta w najwyżej położonym punkcie 
wsi pozwala w słoneczne dni doskonale widzieć Wzgórza Szymbarskie 

Na polu, gdzie dokonano wykopalisk archeologicznych

Reporterzy z grupy historyków

Plakat grupy zajmującej się kulturą
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W sobotę 18 stycznia 
2014 roku na balu przedmaturalnym 
w Tuchlinie, w „Gościńcu nad 
Słupią”, bawili się uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach z klasy III Liceum 
Ogólnokształcącego oraz  klasy IV 
Technikum kształcącego w zawo-
dach: technik żywienia i gospo-
darstwa domowego oraz technik 
agrobiznesu. Młodzi świętowali 
wraz ze swoimi nauczycielami, do 
białego rana bawiło się ok. 150 osób. 

Studniówkę oficjalnie 
rozpoczął dyrektor szkoły Grzegorz 
Machola przecięciem symbolicznej 
wstęgi i złożeniem w imieniu 
własnym oraz wieloletniego dyrek-
tora Zespołu Szkół Ponadgimnaz-
jalnych w Sierakowicach Krystyny 
Formeli podziękowań  wychowaw-
com, nauczycielom i rodzicom za 
wysiłek włożony w kształcenie
i wychowanie młodego pokolenia. 

Bal rozpoczął się o go-
dzinie 19:00 od tradycyjnego dostoj-
nego poloneza. Choreografię przy-
gotowały nauczycielki wychowania 
fizycznego Kamila Gilmajster
i Katarzyna Cyman. Panowie 
postawili tradycyjnie na ciemne 
garnitury oraz krawaty. U pań 
dominowały suknie balowe w prze-
różnych kolorach i fantazyjne 
fryzury. 

O godzinie 22.00 tego-
roczni maturzyści serdecznie po-
dziękowali dyrekcji, wychowaw-
com klas, nauczycielom oraz 
rodzicom za lata pracy i wysiłku. 
Symbolem wdzięczności stały się 
wręczone kwiaty. Część artystyczną 
przygotowali uczniowie klasy III 
LO. Zaprezentowali zgromadzonym 
gościom tradycyjny kabaret doty-
czący życia szkoły i własnych 
przeżyć, których doświadczyli na 
przestrzeni lat nauki w ZSP
w Sierakowicach. Widownia bawiła 
się świetnie.

Zabawę na żywo prowa-
dził zespół „Lotos”, który grał znane 
wszystkim szlagiery. O północy były 
muzyczne dedykacje dla wycho-
wawców klas maturalnych. W tym 
roku są to: Aleksandra Klaman-
Chmielewska – wychowawczyni 
klasy III LO, Alicja Kuchta – 
wychowawczyni  kl .  IV TA
i Agnieszka Kazimierczak – wycho-
wawczyni kl. IV TŻ. Uczniowie 
integrowali się z nauczycielami, 
zapraszali ich do wspólnych zdjęć
i tańca. Wszyscy zdali egzamin
z dojrzałej i odpowiedzialnej 
zabawy. 

Agnieszka Kazimierczak

Studniówka 2014

Klasa III LO z wychowawczynią Aleksandrą Klaman-Chmielewską

Klasa IV TA z wychowawczynią Alicją Kuchta

Klasa IV TŻ z wychowawczynią Agnieszką Kazimierczak
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W ramach sportowego 
projektu Comenius „Move!” sześć 
uczennic ZSP w Sierakowicach 
pod opieką nauczycieli spotkało 
się ze swoimi rówieśnikami z Tur-
cji, Hiszpanii, Włoch i oczywiście 
z Czech, którzy byli gospoda-
rzami. 

Czeska szkoła zapro-
ponowała uczestnikom naukę jaz-
dy na nartach w prężnym ośrodku 
narciarskim Splinderuv Mlyn. Na-
sze uczennice okazały się silne 
duchem i ciałem, bo po dwóch 
dniach ćwiczeń wszystkie zjechały 
trzykilometrową, średniego stop-
nia trudności (czerwoną) trasą ze 
szczytu Plan z wysokości 1198 m 
n.p.m. Mając za instruktora pana 
Ludija Matura (ojca i byłego 
trenera Jana Matury), trudno było 
nie robić postępów.

Kolejnym etapem
w podróży  była wizyta w szkole 
gospodarzy w Dvur Kralove nad 
Labem. Okazało się, że uczniowie 
tej szkoły mają wspaniałą bazę 
dydaktyczną: salę do tenisa stoło-
wego, siłownię, salę do gimnastyki 
artystycznej, stadion zimowy 
(obecnie lodowisko), stadion letni, 

zajmuje się rozmnażaniem zwierząt i zwróciło ich już ponad 100 kilka pracowni chemicznych, wspaniałe sale informatyczne, warsztaty 
naturze.do nauki w zawodzie kosmetyczka i fryzjer oraz szkolną stołówkę,

Podczas pobytu w mieście mieliśmy okazję bliżej poznać w której uczniowie odbywają część zajęć praktycznych. Na sali 
naszych gospodarzy, gdyż ugościli nas w swoich domach.gimnastycznej wszystkie partnerskie szkoły zaprezentowały lekcje 

Ostatni dzień pobytu w Czechach także był pełen wrażeń. wychowania fizycznego przygotowane przez uczniów i nauczycieli. 
Zwiedzanie Pragi rozpoczęliśmy od wizyty na stadionie klubu Na zakończenie uczniowie z Turcji pokazali swój regionalny taniec – 
sportowego „Dukla Praha”, gdzie mieliśmy przyjemność poznać „Zeybek”.
Davida Swobodę – mistrza olimpijskiego z Londynu z 2012 r.Atrakcją w mieście jest ZOO – jedno z piękniejszych
w pięcioboju nowoczesnym oraz jego trenera, a wcześniej także w Europie, posiadające safari. Niestety z powodu pory roku ta część 
wielokrotnego medalistę w tej samej dyscyplinie sportowej. ZOO była nieczynna, ale i tak wizyta była ciekawa, gdyż mogliśmy 

Czescy koledzy oprowadzili nas po Pradze. Zwiedziliśmy zobaczyć m.in. świat ptaków, insektów, świat podwodny oraz wystawę 
Zamek Praski, gdzie obecnie rezyduje prezydent, i katedrę świętego prac Zdenka Buriana, znanego ilustratora książek o prehistorii
Wita. Oczywiście na drugą stronę Wełtawy przeszliśmy najpięk-i ewolucji człowieka. Ważne wydaje się, iż ZOO od początku istnienia 

niejszym mostem w mieście – mostem 
Karola. Nasza wycieczka po Pradze 
zakończyła się na placu Wacława, gdzie 
pożegnaliśmy się z uczestnikami pro-
jektu.

Nie mamy wątpliwości, że 
umiejętności i doświadczenia nabyte 
podczas tego wyjazdu są cenne i będą 
przydatne w przyszłości. Nie tylko poz-
naliśmy nowych ludzi, inne obyczaje, 
nauczyliśmy się jeździć na nartach czy 
rozwinęliśmy umiejętności językowe, ale 
nauczyliśmy się korzystać z mapy, metra, 
pociągu, wypożyczalni sprzętu i wyciągu 
narciarskiego. Będziemy te chwile wspo-
minać mile. W imieniu naszej grupy 
dziękujemy gospodarzom za moc atrak-
cji, a twórcom projektu –  pani Alek-
sandrze Klaman-Chmielwskiej, za możli-
wość rozwoju fizycznego i intelek-
tualnego.

Marzena Majcher, Artur Hewelt

Zimowe spotkanie młodzieży w Czechach

02 (284) luty-marzec 2014
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„Ryba kluczem do zdrowia” 
Warsztaty kulinarne z profesjonalistami branży gastronomicznej

Uczniowie ZSP w Sierakowicach, dzięki wsparciu Lokalnej 
Grupy Rybackiej Kaszuby i Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy 
Rybackiej, uczestniczyli w cyklu warsztatów kulinarnych dotyczących 
promowania ryb w kuchni kaszubskiej i pomorskiej. Warsztaty odbyły 
się w ZSP w Kłaninie oraz w ZSP w Sierakowicach. Zajęcia zostały 
przeprowadzone w trzech cyklach przez profesjonalistów z Po-
morskiej Akademii Kulinarnej: Krzysztofa Szulborskiego,  Andrzeja 
Ławniczaka oraz szefa kuchni Kazimierza Żołnowskiego. Tematem 
przewodnim warsztatów były przekąski, zupy oraz dania główne
z wykorzystaniem ryb.

Zajęcia przebiegały w niezapomnianej i życzliwej atmo-
sferze. Młodzież chętnie doskonaliła umiejętności kulinarne pod 
okiem fachowców oraz przyswajała trudną sztukę gotowania i przy-
rządzania ryb. 

Jednym z zadań uczestników projektu było samodzielne 
przygotowanie dania z wykorzystaniem ryb. Propozycja potrawy 
każdego uczestnika zostanie dołączona do zestawu potraw 
umieszczonych w książce promującej dania projektu, bowiem 
zwieńczeniem projektu jest przygotowanie książki kulinarnej, w której 
zostaną zamieszczone zdjęcia i przepisy dań przygotowywanych 
podczas zajęć, między innymi  przez uczniów naszej szkoły: Karolinę 
Labuda, Paulinę Hoppa, Paulinę Gojtowską, Damiana Bulczaka z kl. 
III TŻ i Piotra Labudę z kl. II TŻ. 

Ponadto podczas warsztatów powstał film „Kuchnia z Ikrą – 
Kucharze.pl” przedstawiający efekty pracy uczniów i nauczycieli 
poszczególnych szkół oraz kucharzy z Pomorskiej Akademii 
Kulinarnej.

Iwona Tesmer, Agnieszka Kazimierczak

7. edycja ogólnopolskiej kampanii
społecznej ,,Mam haka na raka” 

„Mam haka na raka” to jedyny program w Polsce, w którym 
młodzi ludzie edukują dorosłych nt. profilaktyki nowotworowej. Do 7. 
edycji zgłosiło się ponad trzy i pół tysiąca ochotników z całej Polski, 
co stanowi 636 zespołów składających się z 3.573 uczestników. Przed 
„hakowiczami” stoi wyzwanie – muszą działać w regionie. Młodzież 
promuje w swoich szkołach oraz miejscowościach badania profi-
laktyczne, informuje rodziny, znajomych, kolegów oraz mieszkańców 
nt. nowotworów układu chłonnego oraz sposobów ich leczenia i za-
pobiegania. Dodatkowym zadaniem młodzieży jest zbieranie 
podpisów pod deklaracją: „Zachęcę jedną osobę do wykonania bada-
nia profilaktycznego”.

ZSP w Sierakowicach reprezentują uczennice klasy II LO: 
Ewelina Sobisz, Katarzyna Płotka i Edyta Toruńczak wraz z nauczy-
cielkami biologii: Iwoną Tesmer i Natalią Formela. 

Włączając się w ogólnopolską akcję profilaktyczną 
sierakowicki zespół podjął już pierwsze działania. 15 stycznia pod-
czas spotkania z rodzicami uczennice zaprezentowały zgromadzonym 
na sali gimnastycznej podstawowe informacje na temat chłoniaka oraz 
odtworzyły video-lekcję, w której lekarz specjalista wypowiadał się 
nt. podstępności tego nowotworu, mówił o metodach jego wykrywania 
i skuteczności leczenia.

Kolejnym zadaniem, którego podjęła się grupa, było 
przeprowadzenie dwugodzinnych warsztatów profilaktycznych dla 
przedstawicieli poszczególnych klas. Zadaniem uczniów było 
stworzenie plakatu pt. „Mamy haka na chłoniaka”. 

Iwona Tesmer, koordynator akcji w ZSP w Sierakowicach
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Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym. Tomasz Rzeszutek mistrzem Polski!
Trwa świetna passa kolarskiego 

rodzeństwa z Sierakowic. Podczas rozgry-
wanych w dniach 11-12 stycznia w Bie-
ganowie (woj. lubuskie) 77. Mistrzostw 
Polski w kolarstwie przełajowym Tomasz 
Rzeszutek wywalczył tytuł mistrza Polski 
juniorów młodszych, wicemistrzem w gronie 
juniorek została jego siostra Zofia, a ich star-
szy brat Piotr był 7. wśród młodzieżowców. 
Tydzień później w Żaganiu Zosia i Tomek do 
swego medalowego dorobku dołożyli tytuły 
przełajowych mistrzów Polski Zrzeszenia 
LZS, a Piotr srebrny medal.

Sierakowiczanie pojechali wal-
czyć o medale mistrzostw Polski w składzie 
Baszty Bytów, w której trenują od 6 lat. 
Największą radość licznej, ponad 30-oso-
bowej grupie bytowian, wśród których byli 
także rodzice utalentowanych kolarzy z Sie-

łajach „zygzakach” i potem już nie musiałem Tydzień później w mistrzostwach rakowic (Bożena i Jarosław), przyniósł złoty 
ryzykować skokami przez sztuczne przesz- Polski LZS, rozegranych na widowiskowej, medal Tomasza Rzeszutka. Wprawdzie był 
kody. Nie ukrywam wzruszenia, mam ogrom- urozmaiconej trasie wokół Zamku Książę-on głównym faworytem do tytułu mistrzow-
ną radość z pierwszej w naszej kolarskiej cego w Żaganiu, basztowcy zdobyli 3 tytuły skiego, ale kolarska rywalizacja na trudnej 
rodzinie koszulki mistrza, która dała tyle mistrzowskie oraz jeden medal srebrny, trasie niesie wiele niewiadomych. Szesnasto-
satysfakcji licznemu gronu dopingujących triumfując zarazem w klasyfikacji klubowej. latek z Sierakowic sprostał wezwaniu i po 
mnie bytowian – mówił za metą uradowany Zofia Rzeszutek udanie zrewanżowała się „profesorsku” rozliczył się z 51-osobową 
T. Rzeszutek.   mistrzyni Polski juniorek Annie Tomczyń-stawką. Na pierwszym okrążeniu (do poko-

Emocji nie brakowało także skiej z Koźminianki Koźminek, przyjeż-nania były cztery) dał się „wyszaleć” 
w wyścigu juniorek z udziałem Zofii Rzeszu- dżając na metę z półtoraminutową przewagą, odwiecznemu rywalowi Dawidowi Łączkie-
tek, który  wystartował minutę po seniorkach. natomiast Tomasz Rzeszutek wywalczył wiczowi z Koźminianki Koźminek, by potem 
Zosia od startu jechała w parze z Anną Tom- złoto, po raz kolejny zostawiając za sobą spokojnie kontrolować rozgrywkę. Przyje-
czyńską z Koźminianki, mając ponad 2-mi- Dawida Łączkiewicza z Koźminianki. Naj-chał na metę ani przez chwilę nie zagrożony,  
nutową przewagę nad resztą grupy. Na starszy z rodzeństwa, 18-letni Piotr Rze-mając za sobą D. Łączkiewicza i Bartosza 
ostatniej rundzie rywalka z Koźminka wyko- szutek był piąty we wspólnym wyścigu elityŚwierblewskiego z BDC Częstochowa. 
rzystała umiejętność szybszej jazdy na szoso- i orlików, co dało mu drugie miejsce w gronie – Nie było tak łatwo, jak się 
wych odcinkach i przyjechała pierwsza na młodzieżowców. wydawało kibicom, na trudnej trasie całą 

Kazimierz Kwidziński,metę. Srebrny medal mistrzostw Polski to przewagę wywalczyłem na słynnych w prze-
prezes zarządu MLKS Baszta Bytównajwiększy sukces 17-latki z Sierakowic.

Zosia Rzeszutek Tomek Rzeszutek

Żeglarze UKS FLOREK SIERAKOWICE w sezonie 2013
W sezonie 2013 r. nasi żeglarze uczestniczyli w 12 regatach Klasa Omega:

(w klasach Optymist, Vaurien, Omega) oraz w obozie żeglarskim, jaki Igor Tarasiuk/Julita Lewna – I miejsce w Regatach Zamknięcia 
miał miejsce w dniach 1-14 lipca 2013 r. w Kamienicy Królewskiej. Sezonu w Powiecie Kartuskim.

Najlepsze wyniki uzyskane przez naszych zawodników Klasa Optymist – Jesienne Regaty Old Girls:
w regatach to: Martyna Tarasiuk – II miejsce i Anna Piasecka – III miejsce. 
W klasie Vaurien: UKS „Florek” zorganizował w minionym roku zimowisko
Igor Tarasiuk/Julita Lewna – I miejsce w MISTRZOSTWACH w Poroninie k. Zakopanego dla 15 uczestników, a w okresach luty-maj 
POLSKI kl. VAURIEN, I m. w Regatach Otwarcia Sezonu w Powiecie i wrzesień-grudzień 30 wyjazdów na basen w Kościerzynie. Klub był 
Kartuskim, I m. w Regatach o Puchar Burmistrza Czerska, I m. organizatorem Regat Otwarcia Sezonu w Powiecie Kartuskim 
w Regatach o Puchar Kartuz, I m. w Regatach o Puchar Raduni, I m. (01.05.2013) w Kamienicy Królewskiej oraz Regat Zamknięcia Se-
w Mistrzostwach Polski, I m. w Mistrzostwach Powiatu Kartuskiego zonu (12.10.2013).  
i I m. w Mistrzostwach Kartuz. Na realizację planu startów, organizację imprez oraz zakup 
Michał Szostek/Michał Damps – III miejsce w Regatach Otwarcia nowego jachtu klasy Omega otrzymaliśmy największe wsparcie 
Sezonu w Powiecie Kartuskim, IV m. w Regatach o Puchar Raduni, finansowe z Gminy Sierakowice, stąd serdeczne podziękowania 
VI m. w Mistrzostwach Polski, VI m. w Mistrzostwach Powiatu składamy Panu Wójtowi Tadeuszowi Kobieli, który tym samym 
Kartuskiego i IV m. w Regatach Zamknięcia Sezonu w Powiecie umożliwił naszej załodze (Igor Tarasiuk/Julita Lewna) zdobycie tytułu 
Kartuskim. MISTRZA POLSKI w klasie VAURIEN.
Ola Płotka/Paulina Malek – III miejsce w Regatach o Puchar Kartuz, Bardzo dziękujemy także sponsorom, którzy przyczynili się 
III m. w Regatach o Puchar Raduni, IV m. w Mistrzostwach Polski i III do zakupu wysokiej jakości jachtu klasy Omega oraz do organizacji 
m. w Mistrzostwach Powiatu Kartuskiego. imprez: Starostwu Powiatowemu w Kartuzach, Violetcie i Stanisła-
Klasa Optymist: wowi Sawkom – Żaglownia Ocean Sails, Sabinie i Adamowi Lewnom 
Julia Miotk – I miejsce w Regatach Otwarcia Sezonu w Złotej Górze, – Firma „Adkar”, Firmie „Imperoll”, Andrzejowi i Tadeuszowi Bigu-
IV m. w Regatach Otwarcia Sezonu w Powiecie Kartuskim, VIII m. som – Firma „Bat”, Andrzejowi Janikowi– Apteka „Pod Orłem”, Ta-
w Regatach o Puchar Burmistrza Czerska, X m. w Regatach Zam- deuszowi Parackiemu – Sklep „Ekspert”, Kazimierzowi Woźniakowi – 
knięcia Sezonu w Powiecie Kartuskim. Firma „Elwoz”, Agnieszce Gosz – „Ubojnia Gosz”.
Zuzanna Czapiewska – I miejsce w Regatach Otwarcia Sezonu Osobne podziękowania należą się Rodzicom naszych 
w Złotej Górze, IV m. w Regatach Otwarcia Sezonu w Powiecie Kar- zawodników, którzy zapewniali dowóz na treningi i regaty, a niekiedy 
tuskim, XI m. w Regatach Zamknięcia Sezonu w Powiecie Kartuskim. transport sprzętu na regaty.

Za Zarząd UKS „Florek” 
Ryszard Waldemar Piasecki
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Juniorzy GKS Sierakowice na Feryjnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Lini

W dniu 27 stycznia 2014 
roku na hali sportowej w Lini został 
rozegrany jednodniowy Feryjny 
Turniej Halowej Piłki Nożnej zes-
połów juniorskich rocznika 2004
i młodsi. W turnieju tym wzięły 
udział dwie drużyny GKS I Siera-
kowice oraz GKS II Sierakowice. 
Troszeczkę słabsza gra drugiego 
zespołu pozwoliła na zajęcie VIII 
miejsca w rozgrywkach, natomiast
I zespół GKS wywalczył II pozycję, 
ulegając w finale najlepszej ekipie 
turnieju – drużynie FC Gowidlino. 
Jak wszyscy wiemy, nie jest najważ-
niejszy wynik w tych rozgrywkach 
wiekowych, choć o nim również 
należy pamiętać. 

Strzelcy bramek dla GKS 
Sierakowice: Franciszek Kuczkow-
ski – 4, Kacper Labuda – 3, Jere-
miasz Beker – 2, Maksymilian 
Dułak – 1, Dominik Klajn – 1.

Składamy gratulacje i po-
dziękowanie za sportową walkę 
wszystkim drużynom  turnieju, a na 
ręce organizatorów tej imprezy spor-
towej, zwłaszcza Pana Rafała Bron-
ka, kierujemy podziękowania za za-
proszenie i dobrą zabawę.

W.Formela, foto: nadesłane

 Górny rząd od lewej: Waldemar Formela, Franciszek Kuczkowski, Bartosz Klinkosz, Kacper Labuda, Tymoteusz 
Król, Maksymilian Dułak, Igor Płotka, Dominik Klajn; dolny rząd od lewej: Robert Labuda, Szymon Piask,

Oliwer Szczęsny, Jeremiasz Beker, Patryk Bednarek, Hieronim Czaja, Ludwik  Nawrocki, Albert Deik
oraz od lewej: Filip Mechliński i Michał Płotka 

IV Edycja Rodzinnego Turnieju Halowej
Piłki Nożnej Sierakowice 2014
Poprzez sport integracja rodziny i wychowanie w trzeźwości

W dniu 9 marca 2014 roku (niedziela) w hali sportowej gimnazjum w Sierakowicach 
zostanie zorganizowany dla mieszkańców Gminy Sierakowice IV Rodzinny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Sierakowice 2014 dotowany przez samorząd Gminy Sierakowice. Organizatorem 
Turnieju jest Gminny Klub Sportowy. 

Zainteresowane drużyny należy zgłosić do dnia 2 marca 2014 roku do organiza-
torów: Waldemara Formeli – tel. 669 320 340 i Zbigniewa Szramki – tel. 609 180 636.

Turniej ten ma charakter rekreacji i zabawy na sportowo, dlatego też organizatorzy 
proszą uczestników o podejście do tych zawodów z lekkim przymrużeniem oka. W imprezie  
nie najważniejszy jest wynik, choć o nim też należy pamiętać, lecz dobra zabawa, która poprzez 
sport i bez alkoholu ma integrować rodziny i mieszkańców naszej gminy. W związku z po-
wyższym prosimy uczestników o zgłaszanie drużyn, w skład których wejdą członkowie 
najbliższej rodziny (rodzeństwo, wujostwo, kuzynostwo).

Bliższe informacje związane z regulaminem rozgrywek podamy na stronie 
internetowej klubu GKS Sierakowice: . 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej zabawie sportowej.

Organizator Waldemar Formela

www.klubgks-sierakowice.futbolowo.pl

W dniu 23.01.2014 roku na posiedzeniu Członków Zarządu Gminnego Klubu Sportowego „Sierakowice” ustalono 
termin walnego zebrania sprawozdawczego członków klubu. Zgodnie z decyzją zarządu zebranie odbędzie się 07.03.2014 r. 
(piątek) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej „Orlika” przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach.

Zapraszamy wszystkich członków klubu jak i osoby zainteresowane działalnością naszego stowarzyszenia.

Waldemar Formela

Nowa oferta sportowa
Orlika w Sierakowicach

Dzięki wygranej w Akademii 
Animatora Orlik w Sierakowicach wzbo-
gacił swoją ofertę sportową o nowe dys-
cypliny takie jak: krokiet, bocce, badminton, 
frisbee, rugby tag czy latająca zośka. Wiąże 
się to z ciekawym spędzaniem wolnego cza-
su nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale 
również osób dorosłych i w podeszłym wie-
ku sprawnych fizycznie. Już od marca do 
końca listopada będzie można rezerwować 
boisko zielone oraz kort tenisowy. Pozostałe 
sprzęty będą wypożyczane i pod okiem ani-
matora będzie można poznać zasady gry 
nowych dyscyplin. Zapraszamy wszystkich, 
bez względu na wiek czy płeć, do 
korzystania z ofert sportowych na obiekcie 
Orlik w Sierakowicach.

Animator Marian Wnuk-Lipiński 
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Podsumowanie XVIII Edycji Ligi Halowej Piłki Nożnej im. Tadeusza Wesółki –
Sierakowice 2013/2014

W dniu 1 grudnia 2013 roku, w sali sportowej Gimnazjum
w Sierakowicach, Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” zorga-
nizował XVIII Edycję Ligi Halowej Piłki Nożnej im. Tadeusza 
Wesółki – Sierakowice 2013/2014. Do rozgrywek tej edycji zgłosiło 
się 9 dwunastoosobowych drużyn w przedziale wiekowym od 16 do 46 
lat. W rozgrywkach wzięły udział następujące zespoły: BAT 
Sierakowice, Rulis Usługi Ogólnobudowlane, Rafał Sierakowice, 
Sporting, LKS Eko Dom Łebunia, GKS Linia, FC Gowidlino, Extreme 
Team, Kamieniarstwo Puzdrowo. W okresie od 1 grudnia 2013 do 2 
lutego 2014 rozegrano łącznie 27 meczów. Ostatecznie rozgrywki 
zakończyły się następującym układem w tabeli: 

Na koniec chciałbym bardzo gorąco podziękować tym, 
którzy poświęcali swój wolny czas w niedzielne popołudnia, aby 
pomóc mi w organizacji ligi halowej, czyli Panom Zbigniewowi 
Szramce, Jarosławowi Węsierskiemu i Romanowi Grubie – jeszcze raz 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA DRUŻYN
W trakcie rozgrywek ligi wszyscy zawodnicy ubiegali się 

dodatkowo o następujące nagrody i wyróżnienia: najlepszy strzelec 
ligi, najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz, odkrycie ligi oraz 
drużyny o nagrodę „Gram Fair Play”. 

W kategorii NAJLEPSZY STRZELEC zwyciężyli: Dawid 
Hejden (Rulis Usługi Ogólnobudowlane) i Maciej Jóskowski (Rulis 
Usługi Ogólnobudowlane).

bardzo dziękuję. Ponadto w imieniu organizatorów chciałbym 
podziękować wszystkim zawodnikom za sportową rywalizację, 
kibicom za gorący doping, Panu Wójtowi za przyznane środki na 
zakup nagród dla uczestników oraz wszystkim innym, którzy 
przyczyniali się do organizacji tej imprezy sportowej.

W kategorii NAJLEPSZY ZAWODNIK: Krystian 
Gilmajster (Kamieniarstwo Puzdrowo) i Gracjan Szutenberg (Rulis 
Usługi Ogólnobudowlane). W kategorii NAJLEPSZY BRAMKARZ: 
Dariusz Maszota (LKS Eko Dom Łebunia) i Arkadiusz Garski (BAT 
Sierakowice). W kategorii ODKRYCIE LIGI: Michał Choszcz (GKS 
Linia) i Błażej Wenta (FC Gowidlino). 

Ostatnią drużynową nagrodą, jedną z najważniejszych
w rozgrywkach, była nagroda „Gram Fair Play”, którą zdobyła 

Ze sportowym pozdrowieniem – Prezes GKS Waldemar Formela
drużyna Extreme Team.

Lp. Nazwa zespołu kolejka wyniki bramki punkty

1 RULIS USŁUGI 
OGÓLNOBUDOWLANE

8 66 : 24 + 42 21

2 KAMIENIARSTWO  
PUZDROWO

8 44 : 21 + 23 17

3 LKS  EKO  DOM  ŁEBUNIA 8 32 : 24 + 8 16

4 BAT SIERAKOWICE 8 32 : 25 + 7 16

5 FC  GOWIDLINO 8 31 : 24 +15 13

6 GKS  LINIA 8 34 : 26 + 8 12

7 SPORTING 8 23 : 38 - 15 6

8 EXTREME TEAM 8 37 : 51 - 14 4

9 RAFAŁ SIERAKOWICE 8 14 : 80 - 66 0
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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:
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

Sprzedam dom na działce 6000m2, Sierakowice - Sosnowa Góra, tel. 660 162 121

Przyjmę na praktykę ucznia w zawodzie sprzedawca do sklepu ogrodniczego w Wygodzie Sierakowskiej, tel. 605 262 280

Przyjmę na praktykę ucznia w zawodzie stolarz, Wygoda Sierakowska, tel. 605 262 280

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

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

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

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

Przygarnij Fifi




