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Prace budowlane przy jednej z największych 
inwestycji drogowych ostatnich lat miały rozpocząć się 
pod koniec marca, ale ze względu na sprzyjającą pogodę 
ruszyły niemal miesiąc wcześniej. Zadanie inwestycyjne 
pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg 
wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu 
komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice” polega 
na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Lęborskiej, 
Dworcowej i ks. Sychty, a także przebudowie 
skrzyżowania w centrum miejscowości oraz budowie 
przepustu pod linią kolejową przy wiadukcie w Sierako-
wicach wraz z chodnikiem w kierunku Wygody Siera-
kowskiej. Zakończenie prac w ramach tej inwestycji ma 
nastąpić w listopadzie bieżącego roku.

W tej chwili realizowany jest pierwszy etap 
prac, który ma zakończyć się w połowie lipca. Od po-
niedziałku 24 marca wyłączony z ruchu jest odcinek 
ulicy Lęborskiej, od skrzyżowania z ulicą Kartuską
i Słupską do skrzyżowania z ulicą Dworcową. Trwają 
tam prace związane z przebudową sieci elektroener-
getycznej i teletechnicznej, budową oświetlenia drogo-
wego oraz kanalizacji deszczowej. Później rozpocznie się budowa ronda. kursach, kończących bieg w Sierakowicach i Gowidlinie, obowiązuje 

W związku z zamknięciem odcinka ulicy Lęborskiej została stała trasa przejazdu, z dodatkowym zatrzymywaniem na tymczasowym 
zmieniona organizacja ruchu w Sierakowicach. Ruch z kierunku Kartuz przystanku przy ul. Kartuskiej, na wysokości cmentarza. Przebieg trasy
i Słupska w stronę Lęborka kierowany jest ulicą Piwną i Dworcową. W w kierunku Kartuz nie ulega zmianie. 
dni natężonego ruchu, czyli w środy i soboty, sprawną rotacją pojazdów Linia 12 – w kierunku do Sierakowic obowiązuje dodatkowy 
na skrzyżowaniu Kartuskiej z Piwną kierują policjanci. przystanek przy ul. Kartuskiej, na wysokości cmentarza. 

W związku z utrudnieniami Przewozy Autobusowe „Gryf” Linia 14 – w kierunku do Mściszewic i Sulęczyna obowiązuje 
zmieniły trasę linii 4, 12 i 14 oraz uruchomiły przystanek zastępczy na dodatkowy przystanek przy ul. Kartuskiej, na wysokości cmentarza. 
ulicy Kartuskiej, przy cmentarzu parafii św. Jana. Przystanek ten jest początkowym dla kursów rozpoczynających bieg

Linia 4 – w kursach do Paczewa i Kamienicy Królewskiej w Sierakowicach. Skomunikowane przesiadki z autobusów linii 4
autobusy omijają przystanek w centrum Sierakowic i zatrzymują się z Kartuz odbywają się wyłącznie na przystanku tymczasowym przy 
tylko na tymczasowym przystanku przy ul. Kartuskiej, na wysokości cmentarzu.
cmentarza. Przesiadki na skomunikowane autobusy linii 14 możliwe są  W lipcu rozpocznie się drugi etap prac związany z przebudową 
wyłącznie na przystanku tymczasowym przy cmentarzu. W pozostałych skrzyżowań w centrum Sierakowic. 

Zmiana organizacji ruchu w Sierakowicach
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Minęły niecałe dwa miesiące od pożaru mojuszewskiej 
świątyni, który wybuchł 13 lutego, a już teren po pożodze został 
uprzątnięty. Okazało się, ze kościół musi zostać całkowicie zburzony, 
gdyż jego konstrukcja została poważnie naruszona w wyniku pożaru.
W stosunkowo krótkim czasie na miejscu nie pozostał ślad po dawnej 
budowli. Najpierw w ciągu dwu dni usunięto drewniane elementy 

pomysłowość, wspierane specjalistycznym sprzętem. Maszyny burzyły 
spękane mury, a masywny młyn mielił na drobny gruz wszystkie 
elementy ścian i posadzek. Wkrótce z niedawnej jeszcze budowli nie 
pozostał nawet ślad, poza pustym miejscem – uprzątniętym, zagra-
bionym – ale jednak pustym. Zbyt długo stał tu kościółek, by teraz szybko 
przyzwyczaić się do pustki, która, zgodnie z zapewnieniami ks. 
proboszcza Marka Wery, nie będzie trwała długo.

Rozbiórka skończyłaby się o wiele szybciej, gdyby nie spalonej konstrukcji dachu, wywieziono gruzy z wnętrza – przy tym 
konieczność oczekiwania na ekspertyzy firm ubezpieczycielskich,zajęciu krzątali się mieszkańcy. Zapał do pracy był ogromny, a o poświę-
a także uzgodnienia czynione w odpowiednich organach administracjiceniu świadczyły błyskające spod warstw czarnego pyłu oczy i gardła 

próbujące odkasłać osadzający się w drogach oddechowych osad. 

w związku z koniecznością uzyskania pozwoleń na budowę nowej 
świątyni. Obecnie trwają prace projektowe nad przygotowaniem nowej Potem na pogorzelisku zjawiła się ekipa z ciężkim sprzętem. 
bryły kościoła i zaraz po ich zakończeniu rozpocznie się budowa, na co Na początek trzeba było obmyśleć sposób na w miarę bezpieczne 
czekają wierni mojuszewskiej wspólnoty religijnej, gromadzący się na zburzenie najwyższych partii kościoła, czyli wieży. Okazało się, że była 
modlitwie w tymczasowym miejscu ulokowanym w remizie OSP.ona w dużej mierze wykonana z lanego betonu i dobranie się do niej 

stanowiło nie lada wyzwanie. Jednak zwyciężyło doświadczenie i ludzka 
Danuta Pioch

Rozbiórka spalonego kościoła w Mojuszu zakończona
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Kaszubi stanowią dość liczną grupę regionalną (szacowaną na 
550 tysięcy), stąd od czasu do czasu mają potrzebę spotkania się w szer-
szym gronie, najlepiej podczas masowej imprezy. Taką rolę spełniają 
organizowane od lat Dni Jedności Kaszubów, odbywające się zawsze
w okolicach 19 marca, dnia, w którym w roku 1238 nazwa Kaszuby 
pojawiła się po raz pierwszy na piśmie. Podobną rolę integracyjną 
spełniają także organizowane w okresie letnim Zjazdy Kaszubów (z nie-
co już dłuższym stażem).

nim chętnie też przyjeżdżają pozostali, bo wytwarza się swoista 
atmosfera rywalizacji, co cieszy wielu ludzi. Przy okazji prezentują się 
także miejscowi artyści. W Sierakowicach wystąpił Kaszubski Zespół 
Pieśni i Tańca „Sierakowice”, szczególną jednak furorę zrobiły Tuchliń-
skie Skrzaty, które urzekły wszystkich pięknym programem wokalno-
tanecznym, bazującym na tradycyjnych zabawach i piosenkach dla 
dzieci. 

Zaczęło się od spotkania niewielkiej ilości osób w Gdańsku
w 2004 roku, idea jednak szybko się przyjęła, spodobała i wrosła w ka-
lendarz imprez na Kaszubach. Corocznie inna miejscowość podejmuje 
się trudu organizacyjnego (Gdańsk, Tuchomie, Kramarzyny, Miastko, 
Bytów, Kartuzy, Słupsk, Brusy, Kościerzyna, Sierakowice).  Prawo do 
organizacji kolejnych obchodów przyznaje Zarząd Główny ZKP.

Cele organizowania spotkań są różnorodne, ale na plan 
pierwszy wybija się promowanie kaszubszczyzny. Program każdego ze 
spotkań jest zwykle ten sam: msza św. z kaszubską liturgią słowa, parada 
ulicami miejscowości z towarzyszeniem orkiestry dętej, występy 
miejscowych zespołów, artystów, wystawy, kramy, spotkania znajo-
mych. Bardzo ważnymi elementami są: podejmowanie prób bicia 
rekordu w jednoczesnej grze na akordeonach i turniej gry w „baśkę”. Swoją obecnością sierakowickie obchody uświetnili zapro-

szeni goście, począwszy od parlamentarzystów, przez włodarzy szczebla 
wojewódzkiego, powiatowych i gminnych; do szczególnych gości, np. 
prof. Bernarda Lammka – obecnego rektora Uniwersytetu Gdańskiego – 
który urodził się i wychowywał w Sierakowicach.

Nad turniejem „baśkarzy” czuwa od lat Mirosław Ugowski, 
akordeonistów prowadzi Paweł Nowak – właściciel Muzeum Akordeonu 
w Kościerzynie. I jedni i drudzy starają się po mistrzowsku wywiązywać 
z obowiązków. W Sierakowicach padł rekord w grze na akordeonach, 
zagrało 314 muzyków. Dodać należy, iż część dotychczasowych prób Uczestnicy obchodów świetnie się bawili, mieli mnóstwo 
bicia rekordu odbywała się nieoficjalnie (nie była zgłaszana w odpo- atrakcji w zasięgu reki, wypełniony artystycznymi inicjatywami czas, 
wiedniej instytucji). Zatem na przestrzeni lat odbywały się próby bogatą ofertę stoisk twórców ludowych. Z ich bezpośrednich relacji 
oficjalne i nieoficjalne; ostatnia oficjalna miała miejsce w 2007 roku wynikało, iż tegoroczna edycja spotkania była jedną z lepiej przy-
w Kramarzynach, gdzie zagrało 168 akordeonistów. Z nieoficjalnych gotowanych, za co należą się szczególne podziękowania komitetowi 
prób największy wynik został osiągnięty w 2013 roku w Kościerzynie – organizacyjnemu i instytucjom bezpośrednio realizującym – Gminnemu 
281 grających. Zatem na razie rekord należy do Sierakowic. Ośrodkowi Kultury w Sierakowicach i sierakowickiemu Gimnazjum.

Baśkarze i akordeoniści to pasjonaci, ich nie trzeba już 
szczególnie zachęcać do stawiania się w kolejnych miejscach; a dzięki 

Sierakowice gospodarzem obchodów Dnia Jedności Kaszubów

Danuta Pioch, foto: AK
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Uroczystość poświęcenia i koncert Capelli Gedanensis 
oficjalnie zakończyły prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie
w Drewnianym Zabytkowym Kościele w Sierakowicach. Zabytkowa 
świątynia została poświęcona 6 kwietnia przez ks. infułata Stanisława 
Grunta. Ceremonia licznie zgromadziła mieszkańców gminy i zapro-
szonych gości. 

procent kosztów kwalifikowanych, Sierakowice mogą poszczycić się 
wyjątkowym obiektem, będącym prawdziwą perełką architektury 
sakralnej. Kościół będzie pełnił funkcje kulturalno-sakalne i jak 
poinformował wójt Tadeusz Kobiela, wolą samorządu jest, aby po 
upływie 5 lat obiekt został przekazany parafii św. Marcina.  

Słów uznania i podziwu dla tego wielkiego dzieła nie kryli 
biorący udział w uroczystości zaproszeni goście. Gratulowali przed-

– Długo oczekiwaliśmy na ten dzień, kiedy będziemy 
koronowali przedsięwzięcie, które realizo-
wało się przez 7 lat – powiedział wójt 
Tadeusz Kobiela. – Dzisiaj wszyscy się 
radujemy, że możemy uczestniczyć w po-
święceniu i oddaniu tegoż obiektu naszym 
mieszkańcom. A wszystko zaczęło się w lis-
topadzie 2007 r., kiedy to na sesji wyjaz-
dowej w Tuchlinie po długich przemyś-
leniach zaproponowałem radzie gminy po-
przedniej kadencji, abyśmy chcieli uratować 
zabytkową część kościoła św. Marcina.
W owym czasie jeszcze nie wiedziałem, że 
będą możliwości dofinansowania, ale jakiś 
siódmy zmysł mi podpowiadał, aby zreali-
zować to przedsięwzięcie z potrzeby serca
i szacunku dla naszych przodków, którzy 
prawie 200 lat temu wznieśli tę świątynię. To 
tu nasi pradziadowie zawierali związki 
małżeńskie, chrzcili dzieci, tu odprawiane 
były msze pogrzebowe. Ten obiekt silnie 
wpisał się w krajobraz Kaszub. 

Sierakowicki włodarz podkreślił, 
że rada gminy, zarówno poprzedniej, jak
i obecnej kadencji, zaakceptowała propo-
zycję ratowania jedynego w naszej gminie 
zabytku. Dzięki możliwości dofinansowania 

sięwzięcia, które będzie służyło zarówno mieszkańcom jak i turystom. 
inwestycji ze środków unijnych w rekordowej wysokości, bo aż 85 

Uroczystości uświetnił koncert Capelli Gedanensis pod 
dyrekcją prof. dr Aliny Kowalskiej-Pińczak. 

Sierakowicka perełka poświęcona

Tekst i foto: AK
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Wspaniałym dniem, pełnym emocji i wrażeń, była uro-
czystość przekazania nowego busa dla wychowanków ORW w Szkla-
nej. Głównymi sponsorami środka transportu były: firma ELWOZ
sp. z o.o. ze Szklanej, Przedsiębiorstwo Mięsne LIS sp. z o.o. z Siera-

kowic, ważną część stanowiły też środki uzyskane z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach podzię-
kowań za tak szczytny gest dnia 27 marca wychowankowie przygo-
towali część artystyczną pt. „Ziarenka” do muzyki A. Vivaldiego
i wierszy J. Brzechwy, prezentując przy tym zdolności aktorskie
i wielkie zaangażowanie. Symbolicznego przekazania kluczy na ręce 
jednego z wychowanków dokonali: pan Kazimierz Woźniak i pani 
Wioletta Lis-Dyszer. Akcentem kończącym uroczystość było poświę-
cenie busa przez księdza Marka Werę. 

Edyta Treder, Alicja Wica
Foto: nadesłane

Prezent dla wychowanków ORW w Szklanej

Na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Piwnej powstanie sygnalizacja świetlna 
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Już po raz trzeci Sierakowicki Wolontariat wraz z Gminnym  
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowicach zorganizował akcję 
przekazania używanej odzieży potrzebującym. „Wystawkę” zorgani-
zowano 9 kwietnia w sali OSP w Sierakowicach. Z tej formy pomocy 
skorzystały 72 rodziny. Podopieczni GOPS-u mieli możliwość 
wybrania bez ograniczeń potrzebnych ubrań dla siebie i swoich naj-
bliższych.

Tego typu akcje cieszą się coraz większą popularnością i jak 
zapowiadają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
jeszcze w tym roku (latem lub jesienią) zostanie zorganizowana 
podobna wystawka. W związku z tym osoby, które chcą przekazać 
używane, ale wciąż w dobrym stanie i nadające się do dalszego użytku 
ubrania, zabawki, naczynia i inne przedmioty mogą to uczynić. 
Informacji udzielają pracownicy GOPS-u.  

Sierakowicki Wolontariat i pracownicy GOPS-u za naszym 
pośrednictwem serdecznie dziękują sierakowickim strażakom za udo-
stępnienie sali remizy oraz ofiarodawcom, którzy przekazali ubrania, 
zabawki i inne przedmioty na cele tej akcji.

Po raz trzeci odzież trafiła
do potrzebujących

Dla zwiedzających Drewniany Zabytkowy Kościół jest już 
dostępny przewodnik głosowy, zwany także audioprzewodnikiem 
bądź audiowycieczką. Oprócz polskiej wersji audioprzewodnik jest 
dostępny także w języku angielskim i niemieckim. Nagrania przy-
gotowała firma AUDIOTOUR z Krakowa, będąca liderem w produkcji 
audiowycieczek na polskim rynku.

Audioprzewodnik powstał z myślą o osobach niedowidzą-
cych, ale pozostali z pewnością także chętnie z niego skorzystają, aby 
zapoznać się z wyjątkowym sierakowickim zabytkiem i jego historią. 
Nagranie zawiera wszystkie wskazówki niezbędne do samodzielnego 
poznawania obiektu. Zwiedzający ręcznie wybiera na klawiaturze 
urządzenia numer przyporządkowany danemu eksponatowi, a lektor 
opowiada o tym, co widać i wskazuje, jak się poruszać. 

Koszt zakupu pięciu urządzeń wraz z opracowaniem 
scenariusza zwiedzania, tłumaczeniem na języki obce oraz nagraniem 
tekstów wyniósł około 10 tys. zł. 

AK

Audioprzewodnik
dla turystów
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Podczas obchodów Dnia Jedności Kaszubów, 23 marca, 
prezes Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego Janusz 
Pawelczyk przekazał ks. kanonikowi Bronisławowi Dawickiemu, 
proboszczowi parafii p.w. św. Marcina w Sierakowicach, indeksy 
chrztów za lata 1768-1802 oraz indeksy ślubów za lata 1825-1843
z parafii św. Marcina, opracowane przez Towarzystwo. Zostały one 
wykonane z ksiąg znajdujących się w chwili obecnej tylko na 
mikrofilmach, przechowywanych w Kościele Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich (Mormonów). Indeksy te są cennym 
uzupełnieniem wcześniej przekazanych indeksów z ksiąg parafialnych 
parafii św. Marcina w Sierakowicach, znajdujących się w Archiwum 
Diecezjalnym w Pelplinie i parafii św. Marcina. Indeksy przekazane
w ostatnim czasie zostały wykonane przez członka Pomorskiego 
Towarzystwa Genealogicznego dr.  Andrzeja Megera w Niemczech, po 
zamówieniu odpowiednich mikrofilmów z Salt Lake City w USA. 
Dzięki tym indeksom można spróbować sporządzić swoje drzewo 
genealogiczne sięgające  korzeniami aż do roku 1706 – roku, w którym 
zostały dokonane najstarsze wpisy w księdze chrztów z parafii św. 
Marcina. Indeksy te jednak nie zostałyby opracowane, gdyby nie 
zaangażowanie innego członka Towarzystwa – Bronisława Wenty, 
który był głównym inicjatorem przekonania członka  Towarzystwa, 
mieszkającego w Niemczech, o konieczności zindeksowania tych 
ksiąg.

Janusz Pawelczyk

Dar Polskiego Towarzystwa Genealogicznego dla parafii św. Marcina

c.d.

Janusz Pawelczyk przekazuje ks. Bronisławowi Dawickiemu indeksy ksiąg

Troje przedstawicieli Kaszubów gościło 20 marca 2014 r. nowego kierunku, dobieranie dla niego kadry, budowanie zaplecza 
w Sejmie RP. Powodem było zaproszenie do udziału w obradach dydaktycznego jest po prostu ogromnym obciążeniem dla uczelni i bez 
Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przebiegających pod pomocy z zewnątrz często niemożliwym do udźwignięcia. Chodziło 
przewodnictwem posłów: Mirona Sycza (przewodniczącego Komisji) także o umożliwienie studiującym na etnofilologii prawa do reali-
i Ryszarda Galli (zastępcy przewodniczącego). zowania bezpłatnie drugiego kierunku (co jest w przypadku mniejszoś-

W programie przewidziano informację Ministra Nauki ciowych filologii niekiedy wręcz warunkiem pozyskania kandydatów, 
i Szkolnictwa Wyższego na temat tworzenia etnofilologii mniejszości którzy niekoniecznie chcą być przypisani tylko do filologii mniej-
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; a także informację szościowych). Do niedawna studenci mogli bezpłatnie studiować na 
Ministra Edukacji Narodowej na temat egzaminów maturalnych dwu kierunkach, teraz jest to niemożliwe, za każdy kolejny kierunek 
z języków mniejszości narodowych i problemów związanych z ich muszą uiszczać komercyjne opłaty. Trzecim postulatem było doma-
przeprowadzaniem. Ponieważ w ubiegłym roku nie udało się uru- ganie się ustanowienia etnofilologii kierunkiem zamawianym. W każ-
chomić przygotowanego kierunku etnofilologia kaszubska na Uniwer- dym z opisanych przypadków chodziło o zaangażowanie się Państwa 
sytecie Gdańskim, Kaszubi byli tym posiedzeniem żywotnie Polskiego w wypełnianie obowiązków wobec mniejszości, do których 
zainteresowani. zobowiązało się na podstawie różnych przepisów prawa polskiego

i międzynarodowego.W posiedzeniu udział wzięli: Daria Lipińska-Nałęcz - 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Z ramienia resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego swoje 
wraz ze współpracownikami, Joanna Berdzik - podsekretarz stanu racje przedstawiła prof. Daria Nałęcz. Wynikało z nich dobitnie, iż 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej wraz ze współpracownikami, pomoc w sprawie organizacji etnofilologii nie leży w granicach 
Józef Różański -  dyrektor Departamentu Wyznań oraz Mniejszości możliwości tegoż ministerstwa i sprawnie „odbiła piłeczkę” w stronę 
Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Przedstawiciel tej instytucji 
wraz ze współpracownikami, Marcin Smolik - dyrektor Centralnej słusznie stwierdził, iż każda pomoc, jakiej udzieli jego resort, będzie 
Komisji Egzaminacyjnej wraz ze współpracownikami, Danuta Pioch - niestety miała jednorazowy charakter, bo na takich zasadach działa 
przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego, dr Justyna Pomierska - ministerstwo – a nie o taką pomoc przecież chodzi w dłuższej 
kierownik Studiów Podyplomowych Nauczanie Języka Kaszubskiego perspektywie mniejszościom.
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, Łukasz Efektem toczących się dyskusji było postanowienie o przy-
Grzędzicki - prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Grzegorz gotowaniu dezyderatu – najwyższej rangi aktu prawnego, zawierają-
Kuprianowicz - prezes Towarzystwa Ukraińskiego, Ludomir Molitoris cego oficjalnie wystosowywane postulaty. W Sejmie RP dezyderaty są 
- sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków w Polsce, Damian tworzone przez komisje sejmowe w określonych sprawach (tu sprawa 
Trochanowski - członek Stowarzyszenia Łemków, Miron Maciopa - etnofilologii) i mogą być skierowane do różnych organów, w tym 
członek zespołu The Ukrainian Folk wraz ze współpracownikami, przypadku do Rady Ministrów. Adresat nie ma prawnego obowiązku 
Renata Kuźmiak - kierownik działu eksportu spółki Beneparts Polska wykonania postulatów zawartych w dezyderacie, ale musi zająć wobec 
oraz stały doradca Komisji dr Lech Nijakowski. W posiedzeniu udział nich stanowisko w ciągu 30 dni od dnia otrzymania go. Jeśli termin nie 
wzięły również posłanki: Teresa Hoppe i Dorota Arciszewska- zostanie dotrzymany lub odpowiedź będzie niezadowalająca, komisja 
Mielewczyk. może ponowić dezyderat albo przedłożyć Sejmowi projekt odpo-

Wcześniej do odpowiednich władz zostało skierowane wiedniej uchwały lub rezolucji. 
memorandum, w którym żądano odpowiednich udogodnień dla Zatem pozostało czekanie. Czas pokaże, jakie rozwiązania 
tworzenia etnofilologii mniejszości, tj.: podwyższenia wskaźnika zaproponują mniejszościom najwyższe organy rządowe w sprawach 
kosztochłonności tego typu studiów, gdyż organizowanie zupełnie organizowania etnofilologii.

Z obrad Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Danuta Pioch 
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Już ponad pół roku funkcjonowania Również w naszej gminie zaobserwo- roli. Nie limitujemy również odpadów segre-
nowej ustawy „śmieciowej” za nami, czas wano tzw. „efekt ustawy śmieciowej”, czyli gowanych i odbieramy je w każdej ilości. 
dokonać pewnego podsumowania. Należy wzrost ilości odbieranych odpadów. Wynika Dlatego ilość odpadów wzrosła nam o 31 pro-
przypomnieć, że w ubiegłym roku do końca to ze zwiększonej częstotliwości ich odbie- cent. Należy tylko zadać sobie jedno pytanie, 
kwietnia mieszkańcy po raz pierwszy składali rania i brakiem limitów w zakresie ilości co z tymi odpadami działo się do tej pory? 
w Urzędzie Gminy deklaracje o wysokości oddawanych śmieci. Efekt ten nie był może W 2013 roku w gminie Sierakowice 
opłaty za gospodarowanie odpadami tak drastyczny jak niektórzy straszyli, ale powstało 3794 ton odpadów komunalnych,
komunalnymi. Jak się później okazało, nie po mimo to wzrost ilości odebranych odpadów z tego odpady zmieszane to 2716 ton, a od-
raz ostatni w tym roku. Stawki, które obowią- o 31%, w stosunku do pierwszej połowy roku pady zebrane selektywnie bezpośrednio
zywały od momentu wejścia nowego syste- należy uznać za znaczny. z posesji od mieszkańców i w PSZOK-u 
mu, czyli od 1 lipca, Rada Gminy Siera-
kowice musiała (wynikało to z ustawy) usta-
lić zanim znany był wynik przetargu. Dlatego 
jeszcze pod koniec ubiegłego roku, gdy już 
widomym było, kto przez najbliższe dwa lata 
i za ile będzie odbierał śmieci od naszych 
mieszkańców, radni ponownie podeszli do 
tematu stawek za śmieci i je obniżyli. Wyma-
gało to jednak od mieszkańców ponownego 
złożenia deklaracji. Znakomita większość 
mieszkańców złożyła nowe deklaracje i od
1 stycznia 2014 płaci mniej. Obecnie na tere-
nie gminy Sierakowice znajduje się 4663 
nieruchomości, w tym 3979 to nieruchomości 
zamieszkałe, nieruchomości letniskowych 
jest 344, a pozostałych nieruchomości 
niezamieszkałych (np. sklepy, warsztaty, 
szkoły itp.) jest 340. Przy uchwalaniu stawek 
za śmieci postanowiono zróżnicować stawki 
w gospodarstwach 1-osobowych, 2-osobo-
wych, 3-osobowych, 4-osobowych, 5-oso-
bowych, 6-osobowych i większych. W ten 
sposób połączono osobową metodę nalicza-
nia opłaty (bo każdy z nas produkuje odpady) 
z metodą opłaty od gospodarstwa domowego.   W ostatnim półroczu 2013 więcej (opakowania z papieru, tworzyw sztucznych, 
Wydaje się więc, że wybrano metodę wytworzyliśmy odpadów segregowanych, szkła, odpady wielkogabarytowe i niebez-
najbardziej sprawiedliwą społecznie, a jedno- które odbierano z naszych posesji i tych pieczne) stanowią 1078 ton. Średnio jeden 
cześnie chroniącą rodziny wielodzietne przed dostarczonych przez mieszkańców do Punktu mieszkaniec gminy Sierakowice w 2013 r. 
nadmiernym obciążeniem domowego budże- Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal- wytworzył 210 kg odpadów komunalnych.
tu. Obecnie na terenie gminy Sierakowice nych (PSZOK-u) w Sierakowicach, ale także Od lipca do października zeszłego roku 
zdecydowana większość z nas, bo ok. 96% odpadów zmieszanych, które były odbierane mieliśmy tymczasowy punkt zbiórki odpa-
gospodarstw domowych, wskazała w cyklu dwutygodniowym. W ramach opłaty dów. Raz w tygodniu wyznaczaliśmy miej-
w deklaracjach segregację odpadów (patrz w nieruchomościach zamieszkanych można sce, wystawialiśmy kontenery i mieszkańcy 
tabela poniżej). wystawić wszystkie odpady i tu ilość nie gra mogli przywozić swoje odpady segregowane 

i je oddawać. Natomiast od października 
ruszył Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych na ulicy Brzozowej w Sierako-
wicach. W ubiegłym roku poprzez PSZOK 
udało się zebrać niespełna 200 ton odpadów 
od mieszkańców. Są to gównie odpady 
budowlane, popiół, papier, tworzywa sztucz-
ne i szkło, ale także odpady wielkogabary-
towe i odpady niebezpieczne typu chemikalia 
czy baterie. 

Mieszkańcy gminy sumiennie segre-
gują odpady, więc jesteśmy w stanie osiągnąć 
wymagane prawem poziomy recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia papie-
ru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 
ograniczenia masy odpadów biodegradowal-
nych. W efekcie sierakowicki samorząd nie 
jest zagrożony dodatkowymi karami. 

04 (286) kwiecień 2014

Efekty „śmieciowej rewolucji” w gminie Sierakowice

 

 

Mariusz Laska
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Trwają zabiegi wokół promocji etnofilologii kaszubskiej, w świecie rozpow-
kierunku, który został przygotowany w ofercie kształcenia Uni- szechnionych, jak
wersytetu Gdańskiego, ale w ubiegłym roku nie został uruchomiony i zachowanie języ-
z braku odpowiedniej ilości chętnych do studiowania (14 osób, ków zagrożonych, 
a uczelnia przygotowała ofertę na 30 miejsc). Ten rok jest zatem tzn. względy pragma-
drugim, kiedy zostanie podjęta próba skompletowania odpowiedniej tyczne wielojęzycz-
ilości studentów. Aby bardziej zachęcić do studiowania na kierunku, ności nie eliminują 
jego promocji bezpośrednio w środowisku potencjalnych słuchaczy zabiegów podtrzy-
podjęła się dr Justyna Pomierska, pracownik naukowy UG, zaanga- mujących czynną 
żowana w przygotowanie dokumentacji warunkującej powołanie znajomość języków 
kierunku. regionalnych. Stąd 

W cyklu spotkań z tegorocznymi maturzystami znalazły się obecność w ofercie 
szkoły ponadgimnazjalne powiatu kartuskiego, w tym również Zespół UG kierunku:
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Klasy maturalne uczest-
niczyły w spotkaniu zorganizowanym dzięki przychylności Dyrekcji Etnofilologia ka-
szkoły w dniu 1 kwietnia br. Szkoła została wytypowana nieprzypad- szubska – stacjo-
kowo, bo tu właśnie uczy się wielu młodych Kaszubów, członków narne studia I stop-
Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Sierakowice, absolwentów gim- nia 
nazjów i szkół podstawowych z terenu gminy, w których od naj-
młodszych klas pobierali naukę języka kaszubskiego. Wreszcie nie do Unikatowy kie-
przecenienia jest także fakt, iż ludność z terenu gminy Sierakowice runek studiów w Pol-
zadeklarowała bardzo wysoki procent identyfikacji z Kaszubami pod- sce, międzywydzia-
czas ostatniego spisu powszechnego w 2011 roku ( niemal 60 %, co łowy (nauki humanis-
plasuje gminę na drugim miejscu w statystyce). tyczne i nauki spo-

Stąd do uczniów sierakowickiej szkoły trafiła szczególnie gorą- łeczne), związany z nabywaniem wiedzy o Kaszubach (historia, 
ca zachęta ulokowania w swoich planach możliwości studiowania na literatura, język, kultura), z praktyczną nauką języka kaszubskiego
etnofilologii, kierunku unikatowym, nierealizowanym w podobnej (w programie studiów ok. 600 godzin ćwiczeń) i nabywaniem 
formule (dla członków mniejszości narodowych, etnicznych i grupy kompetencji zawodowych w dwóch specjalnościach:
regionalnej Kaszubów) jeszcze w żadnej z polskich uczelni. Dla - nauczycielskiej (nauczyciel języka kaszubskiego);
utrwalenia wiadomości, a także szerszego rozpropagowania kierunku - animacyjno-medialnej (praca w mediach kaszubskich,
zamieszczamy fragmenty ulotki przygotowanej przez UG. w wydawnictwach regionalnych (edytor tekstu, korektor), czy też

Rozkwit kaszubszczyzny w szkole, w kościele, w urzędach spo- w instytucjach związanych z promocją regionu, m.in. w domach 
wodował naturalny wzrost zainteresowania językiem i kulturą Kaszub kultury i w administracji samorządowej).
na Pomorzu w różnych instytucjach kulturalnych i państwowych. Profil praktyczny – obowiązkowa 3-miesięczna praktyka.
Coraz wyraźniejszy staje się więc nie tylko brak nauczycieli, ale W programie studiów zajęcia poza budynkiem uniwersytetu, 
i profesjonalistów z odpowiednim wykształceniem uniwersyteckim związane z kształceniem umiejętności profesjonalnych: w szkołach,
w dziedzinie kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej, w urzę- w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, w Kaszubskim Uniwersytecie 
dach (język pomocniczy w kilku gminach województwa pomorskie- Ludowym, w radiu. 
go), dotyczy to w dużym stopniu kompetencji językowych. Osłabienie Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent będzie mógł 
przekazu międzypokoleniowego sprawiło, że – paradoksalnie – mowy kontynuować naukę na studiach II stopnia na UG, m.in. na Wydziale 
rodzinnej trzeba uczyć jak języka obcego: systematycznie, Filologicznym (filologie obce po zdaniu na etapie rekrutacji egzaminu 
refleksyjnie, programowo. Dla zachowania kaszubszczyzny – na z języka kierunkowego); na kulturoznawstwie, na Wydziale 
obecnym etapie rozwoju będącej in statu nascendi – nieodzowne jest, Historycznym (historia, historia sztuki, krajoznawstwo i turystyka 
aby standaryzacja języka odbywała się w procesie nauczania. historyczna), na Wydziale Nauk Społecznych: wszystkie pedagogiki 

Obecnie mamy do czynienia z żywiołowym rozwojem (po spec. naucz.), dziennikarstwo, socjologia, politologia, historia, 
kaszubskiej edukacji językowej, związane jest to m.in. z tym, że etnologia, filozofia.
Europa tak samo troszczy się o znajomość języków obcych najbardziej 

Kaszubskiego można nauczyć się od podstaw! 
Zapotrzebowanie na osoby znające biegle język 

kaszubski jest obecnie w środowisku kaszubskim bardzo 
duże. Po etnofilologii i odpowiednim przygotowaniu 
zawodowym można znaleźć pracę w szkolnictwie,
w administracji samorządowej na terenie Kaszub, gdzie 
oczekuje się znajomości języka kaszubskiego,
w instytucjach kultury i w mediach regionalnych. Więcej: 

Zalety systemu bolońskiego (3 lata licencjat + 2 lata 
mgr) –  studiowanie jest bardziej elastyczne, tzn. studenci 
– chcąc skończyć studia – mogą zakończyć naukę po 
pierwszym stopniu; ukończenie studiów licencjackich 
umożliwia podjęcie pracy w zawodzie już po 3 latach. 

Przerwanie nauki po studiach pierwszego stopnia 
nie jest przeszkodą w późniejszym powrocie na uczelnię 
w celu podjęcia dalszych studiów, drugiego stopnia. Poza 
tym kształcenie można kontynuować w innej dziedzinie 
niż studia pierwszego stopnia, wystarczy spełnić okreś-
lone wymagania uczelni, w której chcemy studiować.

Danuta Pioch

www.fil.ug.edu.pl

Promocja etnifilologii kaszubskiej w Sierakowicach

Dr Justyna Pomierska – pracownik naukowy UG
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Jeszcze nie przebrzmiały echa XII Dyktanda Kaszubskiego
w Szymbarku, laureaci tej edycji Konkursu ciągle cieszą się ze zdobytych 
laurów, a już trwają przygotowania do kolejnego spotkania mistrzów 
kaszubskiej ortografii. Tym razem uczestnicy zawitają w progach 
Publicznego Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie. 
Chęć zorganizowania Konkursu wyraziły władze gminy Luzino,
a zaszczytny obowiązek organizacji na miejscu wziął na siebie dyrektor 
szkoły Kazimierz Bistroń wraz ze współpracownikami.

Dnia 2 kwietnia odbyło się pierwsze ze spotkań komitetu 
organizacyjnego, w skład którego weszli przedstawiciele Biura i Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (Lucyna Radzimińska, 
Halina Malijewska, Danuta Pioch), luzińskiego oddziału ZKP (Sławomir 
Klas) oraz dyrekcji szkoły. Była także pomysłodawczyni Dyktanda – 
Wanda Lew - Kiedrowska.

Tegoroczna edycja Dyktanda odbędzie się tradycyjnie
w pierwszą sobotę listopada po Wszystkich Świętych, tj. 8 XI 2014 r. Po 
przeanalizowaniu sprawy wyboru rodzaju tekstów do dyktowania 
ustalono, iż będą to dla uczniów klas IV-VI utwory prozatorskie dla 

stąd i konkurencja ogromna. Nie jest łatwo zostać mistrzem kaszubskiej dzieci autorstwa Alojzego Nagla, a dla pozostałych uczestników proza 
ortografii, aby zasłużyć na to zaszczytne miano, trzeba się sporo Stanisława Janke, łącznie z przekładem „Pana Tadeusza” jego autorstwa.
napracować. Zatem uczestnicy Konkursu mogą doskonalić już swoje 

Danuta Piochumiejętności, bo chętnych do ortograficznych zmagań jest zawsze wielu, 

Trwają przygotowania do XIII Dyktanda Kaszubskiego

04 (286) kwiecień 2014

Jest Ksiądz interesującą postacią w naszym środowisku. M ó w i  
Choć mówi Ksiądz pięknie po polsku, to akcent zdradza, że jest Ksiądz doskonale po 
Ksiądz ze wschodu, czyli z dawnych kresów. Ks. proboszcz polsku. Kiedy zet-
Bronisław Dawicki ogłosił, że będzie u nas na praktyce diakon knął się  Ksiądz
z Ukrainy. Upływa zaledwie drugi miesiąc pobytu Księdza w naszej z językiem polskim
parafii, a już zdobył Ksiądz uznanie i sympatię ludzi. Wiele osób i czy długo się nim 
zadaje sobie pytanie jak znalazł się Ksiądz w Sierakowicach? posługuje?

Obecnie Rektorem Seminarium w Lwowie jest ks. Piotr Nauczyłem 
Brzeski, który budował kościół i był proboszczem w Grzybnie koło się języka polskiego 
Kartuz. W latach 90-tych pracował na Ukrainie. Ks. Rektor postanowił dopiero gdy miałem 
wysyłać kleryków na praktykę do bliskiej jego sercu diecezji pelplińskiej 21 lat, wtedy zaczą-
i do parafii, gdzie możemy zobaczyć, jaki jest katolicyzm w Polsce. Ks. łem uczyć się czytać 
Proboszcz B. Dawicki wyraził zgodę na moją praktykę diakońską po polsku. Niestety 
w Sierakowicach i tak znalazłem się tutaj, za co jestem niezmiernie dziadek mój zginął 
wdzięczny! Cieszę się z tego, że jestem tu, i że mogę razem z parafianami zbyt wcześnie i nie zdążył przekazać mojemu ojcu bogactwa języka
przeżywać codzienność chrześcijańską. Obiecuję, że w moim sercu i kultury polskiej, a także nie zdążył zaszczepić wiary katolickiej. 
zabiorę tę parafię ze sobą i będę wspierać ją modlitewnie, ponieważ czuję Jaka jest Księdza droga do kapłaństwa?
odpowiedzialność za każdego człowieka, którego Bóg postawił na mojej Aby mówić o mojej drodze do kapłaństwa, należałoby znać 
drodze życia. realia byłego Związku Radzieckiego. Ustrój radziecki zwalczał religię

Co Księdzu podoba się w naszej parafii i z jakimi i wiarę. Wiara, zarówno prawosławna czy katolicka, była tłumiona
odczuciami Ksiądz wyjedzie? w ludziach. Powszechnie panował socjalizm, który nie uznawał Boga.

Wywiozę jak najmilsze wspomnienia i doświadczenia. To co W wyniku prowadzonej ateizacji narodu wiara w ludziach umierała. O ile 
mnie urzeka, to duża ilość osób  na mszach świętych codziennych i tłumy mój dziadek z babcią byli wierzący, a tamto pokolenie było nawet 
w niedzielę. Podziwiam gorliwość i religijność parafian – widuję co- głęboko wierzące – o tyle w pokoleniu moich rodziców wiarę skutecznie 
dziennie te same osoby na mszach świętych. Podoba mi się rodzinny ograniczono i wykorzeniono. Jeżeli jeszcze jakieś zręby religijności 
klimat parafii i miejscowości. Gdy chodziłem po Sierakowicach, to pozostały – to miały one bardziej charakter tradycji pozbawionej głębi 
ludzie mnie rozpoznają, witają się ze mną, uśmiechają się, są mili religijnej i duchowości.
i życzliwi, zagadują. To jest piękne, że nie ma jakiejś bariery między Moja rodzina jest tradycyjną radziecką rodziną, w której 
życiem świeckim i parafialnym. rodzice byli wychowywani w duchu socjalistycznym. Rodzice bardzo 

Czy łączą Księdza z Polską więzy krwi? rzadko – od święta - chodzili do cerkwi. Ojciec był niewierzący. Mama 
Tak. Mam polskie korzenie. Mój dziadek był Polakiem pielęgnowała tradycje religijne, np. chodziła w Wielkanoc o poranku do 

i katolikiem. Był represjonowany przed II wojną światową. Gdy ojciec cerkwi poświęcić święconki. W domu były dekoracje świąteczne
mój miał rok – wywieźli dziadka i rozstrzelali. Dziadek z zawodu był i serwetki z elementami wielkanocnymi. Mówiliśmy Chrystus Zmar-
felczerem, a babcia – akuszerką. Mieszkali na wiosce Lenkiwci, nieda- twychwstał! Ważne dla nas było pielęgnowanie tradycji naszych 
leko miasta Szepetówka, obwodu chmielnickiego. dziadków – przy śniadaniu dzieliliśmy się święconką, stukaliśmy się 

Proszę powiedzieć o swojej rodzinie. pisankami. To była jednak tylko tradycja, tylko zwyczaj pozbawiony tego 
Ojciec mój miał na imię Włodzimierz, zmarł prawie 3 lata co najważniejsze – wiary.

temu. Mama –Antonina ma 71 lat. Mam dwoje starszego rodzeństwa – Podobnie na Boże Narodzenie, jako dzieci, chodziliśmy 
najstarsza jest siostra Oksana, po niej brat Michał, który jest żonaty i ma kolędować dlatego, że można było na tym trochę zarobić. Znaliśmy jedną 
trzy córki. kolędę o Bożym Narodzeniu, a że była za długa, więc jej nie śpiewaliśmy. 

Śpiewaliśmy inne, świąteczne, ale nie religijne. Tradycyjnie na te święta 

Wywiad z księdzem diakonem Mikołajem Biskupem odbywającym praktykę
w parafii św. Marcina w Sierakowicach
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mama przygotowywała kutię. Nic nie mówiło się o Bogu, o Chrystusie sportowcem na studiach pomagało zdawać egzaminy, ja zrezygnowałem 
i o istocie tych świąt. z bycia sztangistą. 

(Ks. proboszcz B. Dawicki pyta, czy rodzina księdza Podczas studiów Bóg postawił na mojej drodze życia ludzi, 
obchodziła święta według kalendarza katolickiego, czy prawosławnego? którzy doprowadzili mnie do Niego, a przy okazji zostałem inżynierem 
Ks. Mikołaj potwierdził, że według kalendarza prawosławnego.) zootechnikiem.

Moje życie jest skomplikowane i ciekawe – kontynuuje ks. W Kamieńcu Podolskim spotkałem się z protestantami
Mikołaj. Do mojego chrztu, tj. do 21 roku życia nie miałem żadnego i katolikami. Mój kolega weterynarz poznał w autobusie siostrę zakonną 
związku z wiarą katolicką i nie byłem praktykującym katolikiem. Choć ja urszulankę. Ponieważ nie spotkał w życiu zakonnicy, mówił, że widok 
nie wierzyłem w Boga, to Bóg we mnie wierzył i sporo we mnie kobiety w dziwnym ubraniu intrygował go. Zaczął z nią rozmawiać, 
zainwestował. Powiedziałbym, że splot różnych okoliczności sprawił, że trochę po polsku, trochę po angielsku. Później w tą znajomość ja 
odnalazłem Boga i postanowiłem jemu służyć w kapłaństwie. Jednak dla zostałem wplątany i tak zaczęły się długie rozmowy o wierze, o sensie 
wierzącego nic nie dzieje się z przypadku i nie ma splotu okoliczności – życia, o wyborze drogi życiowej. Ale ciągle byłem niezdecydowany,
jest wola Boga. Każdy szczegół jest zrządzeniem Opatrzności. Gdybym i ciągle poszukiwałem.
nawlekał na sznurek pojedyncze epizody i wydarzenia z mojego życia, O mojej niewiedzy na temat wiary katolickiej świadczy 
powstałby różaniec, który związał mnie na resztę życia z Bogiem pewien zabawny incydent. W Kamieńcu Podolskim stanąłem kiedyś 
i Maryją. Wspomnę o kilku szczegółach mojego życia. przed domem, na którym widniał napis w języku ukraińskim i łacińskim 

Od wczesnego dzieciństwa nurtowały mnie problemy natury „Budynek Biskupia Katolickiego”. Ponieważ mam nazwisko Biskup, 
egzystencjalnej. Dobrze pamiętam pewien wieczór w wieku pięciu lat. pomyślałem, że mieszka w tym budynku ktoś z moich krewnych. 
Poszedłem wieczorem do łóżka i zacząłem myśleć – teraz jestem taki Pytałem różne osoby co to za budynek i kim jest ten człowiek, który tam 
mały, potem będę 3 lata starszy – jak brat, potem jak ojciec, a potem jak mieszka. Nikt nie potrafił udzielić mi odpowiedzi. Poszedłem do sióstr 
babcia, i wtedy zamknę oczy i będzie już tylko ciemność. Nicość urszulanek i to siostra wytłumaczyła mi, że mieszka tam człowiek, który 
i ciemności przeraziły mnie. Zacząłem płakać. Podeszła do mnie mama nie nosi nazwiska Biskup,  tylko pełni taką funkcję w kościele 
i zapytała dlaczego płaczę? – odpowiedziałem, że boję się umrzeć. Gdy katolickim.
będę miał tyle lat co babcia, to może wymyślą jakieś tabletki od śmierci? Na pierwszym roku studiów przeżyliśmy wraz z kolegą sukces 
– pytałem mamy. Usłyszałem – tak, tak, wymyślą, ale już nie płacz i śpij! finansowy – w czasie  wakacji sprzedawaliśmy lody na dworcu. Jak na 
W moim domu nie mówiło się o życiu pozagrobowym, o wierze, o Bogu, studentów zarobiliśmy nawet sporo pieniędzy. Zrozumiałem wtedy, że 
o wieczności. Już jako dziecko niepokoiło mnie, co dzieje się z czło- pieniądze nie są głównym celem życia. Nadal dręczył mnie niepokój 
wiekiem, gdy umrze? Czy będzie tylko wieczna ciemność i… nic? metafizyczny. 
Wewnętrzny niepokój towarzyszył mi od najmłodszych lat i kazał myśleć Gdy wróciłem do domu na wakacje, do mojej mamy przyszli 
o dalekiej przyszłości wykraczającej poza życie. świadkowie Jehowy. Rozmawiali z moją mamą, a ja z boku przysłu-

Gdy miałem ok. 15 lat, usłyszałem piosenkę, której słowa chiwałem się tej rozmowie. Potem podjąłem z nimi dyskusję. Raz byłem 
mówiły, że można żyć tylko raz. Tylko raz.., tylko raz…, a co potem? u nich na spotkaniu. Dali mi sporo broszur i książek. Odniosłem 
Piosenka głęboko zapadła w moje serce, budziła we mnie smutek. Często pozytywne wrażenie, że to ludzie, którzy mówią konkretnie o Bogu. 
myślałem o śmierci i pytałem siebie, jak człowiek może żyć wiecznie? Kiedy wracałem na studia, opowiadałem w autobusie koledze

Jak każdy młody człowiek marzyłem, aby być w życiu o świadkach Jehowy i o ich nauce. Ponieważ jechaliśmy ponad 5 godzin 
szczęśliwym. Tak sobie myślałem – szczęście i szacunek można osiągnąć (na stojąco!) miałem czas na wyłuszczenie wszystkich szczegółów. 
dobrą pracą, stanowiskiem, pieniędzmi, odwzajemnioną miłością. Naszej rozmowie niechcący przysłuchiwała się kobieta. Siedziała
Pragnąłem zostać prawnikiem. Niestety nasza rodzina była zbyt uboga, i czytała Pismo Święte. Gdy wszystko powiedziałem, zaczęła ze mną 
abym mógł sobie pozwolić na studia prawnicze. Musiałem wybrać inną rozmawiać. Nie chciała mnie przekonywać, ale na końcu poradziła mi, 
drogę. Po szkole średniej próbowałem wstąpić do instytutu sportu abym się nie śpieszył z przystąpieniem do świadków Jehowy. Ta kobieta 
w Kijowie, ponieważ byłem sportowcem i prawie 7 lat podnosiłem miała na imię Maria Teresa (nie pamiętam nazwiska), pochodziła
ciężary. Wraz z kolegą byliśmy dobrzy w swojej dziedzinie. Braliśmy z Równego. Dała mi wizytówkę z telefonem, którą niestety zgubiłem. Po 
udział w turniejach i zawodach, zdobywaliśmy mistrzostwa Ukrainy. Po rozmowie z nią znowu powrócił niepokój. 
nieudanej próbie poszliśmy do szkoły zawodowej, aby zdobyć zawód Wróciłem ponownie do siostry urszulanki i zacząłem z nią 
spawacza. Właśnie w tej szkole otrzymałem po raz pierwszy w życiu rozmawiać. Te spotkania przerodziły się w cykliczną katechizację. Dużo 
Pismo Święte, kiedy na uczelnię przyszedł pastor protestant, który rozdał rozmawiałem z młodzieżą. W Kamieńcu Podolskim wstydziłem się 
wszystkim biblie, tzw. sigle. Ta ewangelia jeszcze leży w moim domu. mówić kolegom z akademika, że chodzę na spotkania katechetyczne. 
Pismo było ciekawie ułożone. Tzw. sigle ułożono według problemów. Potem była jednodniowa pielgrzymka, na którą pojechałem. Potem 
W zależności od nurtującego czytelnika problemu sigle odsyłają do pojechaliśmy na spotkania z Papieżem do Krakowa. Było to wielkie 
odpowiednich fragmentów ewangelii. Gdy na przykład chorowałem – przeżycie. Mój wyjazd do Krakowa także graniczył z cudem. Z kolegą 
próbowałem czytać sigle, aby podziałało. zastanawialiśmy się, jak moglibyśmy zarobić na dalsze studia – więc 

Po szkole zawodowej podjąłem studia w Akademii Rolniczej może pojechać na zarobek do Polski? – Ale trzeba wyrobić paszport? 
na wydziale zootechnicznym w Kamieńcu Podolskim (200 km od Chodziliśmy do urzędu wydającego paszporty. Na paszport mógł liczyć 
rodzinnej miejscowości, ponad 5 godzin jazdy autobusem). Na początku człowiek, który odbył służbę wojskową. Ponieważ myśmy takiej służby 
studiów przyszedł taki moment, że musiałem zdecydować, czy będę dalej nie odbyli, więc perspektywa zdobycia paszportu była mglista, a nawet 
intensywnie zajmować się sportem, ponieważ wiązało się to ze nierealna. Urzędnik długo nas zadręczał formalnościami (pewnie czekał 
stosowaniem różnych anabolików, chemii i poddaniem się rygorom na łapówkę!). Na szczęście pomogła nam kariera sportowa. Powie-
sportu wyczynowego. Obudził się we mnie jakiś niepokój – czy za cenę dzieliśmy, że jesteśmy sportowcami i planujemy wyjazd do Polski, 
zdrowia chcę walczyć o wątpliwe mistrzostwa? Chociaż bycie możliwe że będziemy reprezentować Ukrainę. Z tego powodu wydano 
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nam paszport. Czy znowu zbieg okoliczności? Na zarobek do Polski nie 
pojechaliśmy. Ja tylko ten jeden raz skorzystałem z paszportu, podczas 
wyjazdu na spotkanie z Papieżem w Krakowie.

Na trzecim roku studiów odbyłem tygodniową pielgrzymkę do 
sanktuarium Matki Bożej Letyczowskiej na Podolu. Po tej pielgrzymce 
zostałem na tygodniowych rekolekcjach Ruchu Rodzin Nazaretańskich. 
Siostra urszulanka także była zaangażowana w ten ruch i brała udział
w rekolekcjach. Na zakończenie rekolekcji zaświadczyła, że przeszedłem 
katechizację i rekolekcje, i że jestem przygotowany do chrztu. Zostałem 
ochrzczony i od tego czasu byłem związany z tym ruchem. Uczestni-
czyłem w różnych rekolekcjach, na których zachęcano do medytacji, do 
ćwiczeń duchowych, była opieka duchowa i przewodnik duchowy.  

Jak każdy świeżo nawrócony – byłem pełen entuzjazmu, już 
się nie wstydziłem mówić, że jestem wierzący, dawałem świadectwo 
wiary. Ten ruch mi odpowiadał. Jak rodzina z Nazaretu w swojej 
codzienności doświadczała Boga, tak ja zrozumiałem, że pragnę, aby 
Bóg był obecny w każdej chwili mojej codzienności i pracy, w każdej 
chwili mojego życia. Dzięki temu ruchowi zaczęło się rodzić moje 
powołanie. Po chrzcie św. chciałem więcej służyć Bogu – ale nie 
myślałem o kapłaństwie.

Kiedy wróciłem po chrzcie do domu, podzieliłem się ze swoją 
rodziną radością, że jestem chrześcijaninem, że jestem katolikiem. Każdy 
to odebrał w różny sposób. Ale Bóg działał! Mnie jednego było Jemu za 
mało. Najpierw do kościoła zaczęła chodzić moja mama z siostrzeńcem. 
Mój brat, który nie był ochrzczony, gdy widział, że ja chodzę do kościoła, 
chciał ochrzcić swoje dziecko w kościele. Jego chęć spowodowała 
lawinę konsekwencji: najpierw sam został ochrzczony w kościele, potem 
wziął ślub i dopiero wtedy ochrzcił swoją pierwszą córkę. Z czasem 
ochrzcił również drugą i trzecią. Cała rodzina brata jest katolicka. Po 
jakimś czasie również moja siostra zaczęła chodzić do kościoła, 
skorzystała z sakramentów świętych, praktykuje różne nabożeństwa, 
pierwsze piątki i pielgrzymki. Jak wspomniałem, mój ojciec był 
niewierzący, ale dla dobra mamy zgodził się, jak on mówił „postać” obok 
mamy w kościele, aby wziąć ślub. Niestety ojciec zmarł bez 
sakramentów i nikogo nie było przy jego zgonie, aby usłyszeć jego pełne 
żalu westchnienie do Boga. Dobry Bóg jednak zostawił nam nadzieję.

Podczas studiów pojechałem do Austrii, tam pracowaliśmy
u rolników. Kiedy ukończyłem studia na Ukrainie, pojechałem do Austrii, 
aby kontynuować studia podyplomowe w Wiedeńskiej Pedagogicznej 
Akademii. Po ukończeniu wróciłem do domu. Związałem się z korpo-
racją obejmującą ponad 50 tys. hektarów. Zapowiadała się ciekawa praca 
dająca pieniądze i start życiowy, lecz ciągle towarzyszyło mi uczucie 
niepokoju, które mi przeszkadzało związać się na stałe z jakąś pracą. 
Czułem, że to nie moja droga życiowa. Poznałem wspaniałą dziewczynę 
z ruchu rodzin nazaretańskich, katoliczkę, ale odczuwałem, że nie mogę 
wiązać się na stałe, więc rozstaliśmy się.

Dużo rozmawiałem z moim przewodnikiem duchowym, 
którym był ksiądz z Polski, pracujący już 20 lat na Ukrainie. Zdecydo-
wałem się, że złożę papiery do seminarium, a on zaproponował mi, abym 
poszedł do Lwowa. Ksiądz pojechał ze mną. Gdy wracaliśmy, zdradził 
mi, że nie wierzył, że złożę te papiery.

Jak długo studiuje się w Seminarium na Ukrainie?
Seminarium we Lwowie trwa 7 lat. Pierwszy rok propedeu-

tyczny mi zaliczono. Obecnie jestem na 6 roku. Za dwa miesiące otrzy-
mam święcenia kapłańskie. W ramach przygotowania do święceń 
kapłańskich wysłano mnie na trzymiesięczną praktykę duszpasterską do 
Polski. Jak wcześniej wspomniałem, mój rektor, ks. Piotr Brzeski, pocho-
dzi z diecezji pelplińskiej, dlatego znalazł parafię właśnie w tej diecezji. 

Jako kapłana interesuje Księdza jakaś dziedzina 
duszpasterstwa szczególnie?

U nas parafie są małe – średnio liczą ok. 60 osób. Pracą 
duszpasterską trzeba będzie objąć całą parafię. Interesują mnie ruchy 
katolickie, byłem opiekunem młodzieży. Jak już wspomniałem – Bóg we 
mnie sporo zainwestował – zdobyłem wiedzę z różnych dziedzin, 
doświadczenie, trochę podróżowałem – widocznie to wszystko będzie mi 
potrzebne w pracy w parafii.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Maria Karolak

Foto: Maria Karolak

Uczniowie z całego kraju uczestniczą w projekcie 
edukacyjnym SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY. O miejsce w ławach 
poselskich walczą uczennice z Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej 
klasy III gimnazjum – Oliwia Jelińska i Oliwia Zblewska. 28 kwietnia 
2014 roku odbyła się debata pt. „Nie tylko wybory – jak młodzi mogą 
wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?”.
W debacie wzięli udział: dyrekcja szkoły, przedstawiciele rady rodziców, 
samorządu uczniowskiego, nauczyciele i uczniowie. Wśród zaproszo-
nych gości byli m.in. wicedyrektor Zespołu Szkół w Gowidlinie Alek-
sandra Stark (wraz z uczniami), koordynator wolontariatu przy Gmin-

nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach Karolina Radowska, 
sołtys Kamienicy Królewskiej Maria Marcińska. Aby zainteresować 
młodych ludzi polityką, sformułowano wspólne wnioski, wśród nich 
znalazły się m.in. następujące: wyeliminowanie przekonania, że jeden 
głos nie jest w stanie nic zmienić, zaaranżowanie gminnej konferencji 
mającej na celu zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu 
demokratycznym, większe zaangażowanie ludzi młodych w lokalne 
stowarzyszenia, organizowanie forów, spotkań z radnymi i ekspertami. 
Wszyscy uczestnicy zgodzili się również z tym, iż młodzież nie ma 
wzorców i autorytetów politycznych. Lista posłanek i posłów SDiM 
zostanie ogłoszona 16 kwietnia 2014 r.

Bartłomiej Leszk, foto: nadesłane

XX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
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Narodziny dziecka niepełnosprawnego w rodzinie budzą bezpieczne. Opiekunowie, rehabilitanci, jak i cała ekipa ludzi 
niepokój, lęk, obawę o jego przyszłość. Nie wiemy jak mu pomóc, w jaki pracujących tam nie traktuje naszych dzieci jak „zwykłych uczniów”, 
sposób odmienić dotychczasowe funkcjonowanie rodziny. Stoimy na raczej jak kogoś bliskiego. Wszyscy są życzliwi, uśmiechnięci i zawsze 
rozdrożu z wieloma pytaniami: Jak dalej żyć ? Czy sobie poradzimy chętni do pracy, pracy, która jest tak zorganizowana, że jest jak bardzo 
z niepełnosprawnością naszego dziecka? dobra zabawa. Wydobywa z naszych dzieci wszystko co najlepsze. 

Szukać odpowiedzi ? – To pewnie zbyt zuchwały krok. Wszystkie zajęcia dopasowane są do każdego dziecka indywidualnie. 
Dla swojego dziecka pragniesz wszystkiego co najlepsze. Szukasz Córka od czasu uczęszczania do szkoły jest bardziej otwarta, 

najlepszych rozwiązań, terapii, aby jak najlepiej przygotować dziecko do szczęśliwsza, nie boi się ludzi, jest bardziej aktywna i pewna siebie. Gdy  
funkcjonowania w społeczeństwie, na miarę jego możliwości. To właśnie rano wyjeżdża do szkoły, widzę jej piękny szczery uśmiech i ten błysk w 
jest głównym celem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego oku, wtedy wiem, że jedzie tam z wielkiej przyjemności. Wysyłając córkę 
w Szklanej. Spróbowaliśmy dowiedzieć się, jak postrzegają nas rodzice do szkoły robimy coś najlepszego dla niej i naszej rodziny. Nie potrafię 
naszych dzieci. sobie nawet wyobrazić jak smutne, puste i pozbawione sensu byłoby życie 

naszych dzieci, gdyby nie było tak wspaniałego miejsca jak ORW
Kiedy myślę o Ośrodku, to wiem, że jest to miejsce odpowiednie dla w Szklanej. 

mojego dziecka.  Kiedy był jeszcze mały, widziałam, że jest inny niż Mama Kingi
wszystkie dzieci i dlatego szukałam miejsca, w którym będzie mógł się 
rozwijać, czuć się bezpiecznie. Nikt nie będzie się z niego śmiał, a on Ośrodek Rewalidacyj-
będzie zadowolony i szczęśliwy, ponieważ wszystkie dzieci i grono no-Wychowawczy w Szklanej 
pedagogiczne wspólnie się wspierają i sobie pomagają. Jest tam przyjął mojego syna z ciepłym 
profesjonalna opieka i pomoc. Jest dużo wspólnych zabaw i wyjazdów, i otwartym sercem, aby 
z których moje dziecko jest zadowolone, a kiedy on jest szczęśliwy, to i ja kształcić i wspierać rozwój
jestem szczęśliwa. W każdej chwili mogę tam przyjść i porozmawiać, jeśli i umiejętności. Dawid z chęcią 
uważam, że można coś zmienić lub poprawić. Takich miejsc jak Ośrodek i uśmiechem wstaje wczesnym 
powinno być jak najwięcej, aby te „inne dzieci” miały też gdzie spędzać rankiem, by spotkać się z przy-
czas i się rozwijać. jaciółmi. Dzięki Ośrodkowi 

Mama Jakuba Dawid stał się bardziej kole-
żeński i otwarty na świat. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni
z życia Ośrodka, ponieważ 
jest dla nas bardzo dużym 
wsparciem. Ja, jako matka, 
nie wyobrażam sobie innej 
placówki, do której mógłby 
uczęszczać mój syn.

Mama Dawida

Minęło już 10 lat, od-
kąd pierwszy raz odwiedziłam 
to miejsce. Wiele się zmieniło. 
Niezmienna pozostała radość 
i otwartość wobec każdego, 
kto zechce ich odwiedzić. Ja staram się bywać tam regularnie, aby 
nabrać pozytywnej energii na kolejny tydzień. 

Polecam wszystkim! 
Wolontariuszka ORW Marta

„Bądź sobą – szukaj własnej drogi, poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci 
poznawać.
Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, 
zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków”.

Janusz KorczakGdy myślę o szkole mojej córki, to wiem na pewno, że jest to 
najlepsze, co mogło nam się przydarzyć. Szkoła jest „magicznym 

Zredagowała oligofrenopedagog 
miejscem”. Atmosfera panująca tam jest bardzo miła, rodzinna, my Maria Klajn
rodzice wiemy, że naszym dzieciom jest tam bardzo dobrze, że są tam 

„Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie” 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej widziany oczami rodziców...

Dawid jako Herod w jasełkach
wykazał się talentem aktorskim

Park Jurajski w Łebie – Kuba realizuje marzenia bycia podróżnikiem 
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Gwiôzdka z Mòjsza podczas XXIV Przeglądu Zespołów Kolędniczych

Ambasadorki kultury kaszubskiej
– Koło Gospodyń Wiejskich  MARZËBIÓNCZI z Długiego Krza
Wywiad z przewodniczącą KGW Dorotą Wolską i  zastępcą przewodniczącej Katarzyną Lis

uczymy się czegoś od siebie nawzajem. Drugim 
ważnym celem, który sobie założyliśmy, jest 
ocalenie tradycji kulinarnych. Uczymy się piec 
chleb, robić ciasta, które wypiekały nasze 
babcie, wyrabiamy masło. Ostatnio pani Hela 
Lis uczyła nas lepienia pierogów. Koło 
podtrzymuje kulturę kaszubską – zwyczaje i 
tradycje, które niestety odchodziły w 
zapomnienie. My do nich wracamy, 
przypominamy i przekazujemy naszym 
dzieciom. Upowszechniamy aktywność wsi i 
propagujemy miłe spędzanie czasu wolnego – 
w towarzystwie innych osób. KGW pozwala 
poznać różne osoby, nawiązać znajomości i 
przyjaźnie, które bez istnienia Koła nie byłyby 
możliwe.
KL. Czujemy się w Kole jak jedna rodzina. 
Dzielimy się wiedzą, uczymy się wzajemnie od 
siebie wielu rzeczy. Mamy świadomość, że 
możemy na siebie liczyć. Przełamujemy 
nieśmiałość  i  dystans.  Stajemy się  
odważniejsze i otwarte, rozwijamy się.
WS. Co oznacza nazwa Koła?
DW. MARZËBIÓNKA – to po kaszubsku 

Wiadomości Sierakowickie (WS) Kiedy powstało Wasze Koło? stokrotka. Marzëbiónczi – to liczba mnoga, czyli stokrotki. 
Dorota Wolska (DW) Nasze Koło istnieje 2 lata – powstało Pomysłodawczynią nazwy jest Eugenia Myszk, która jest skarbnicą 
19.01.2012 r. dobrych pomysłów i kopalnią kaszubskich słów. Genia zaproponowała 
WS. Kto był inicjatorem jego założenia? taką nazwę ze względu na to, że w naszych obejściach rośnie mnóstwo 
Katarzyna Lis (KL) Pomysłodawczynią i inicjatorką  utworzenia Koła stokrotek. Stokrotka jest trwała, wierna swojemu miejscu, ma siłę 
była Dorota Wolska. To ona rozmawiała z ludźmi, chodziła do sąsiadek, przetrwania i nie daje się pokonać. To skromny kwiatek, który zakwita 
m.in. do mojej teściowej, z propozycją wstąpienia do Koła. Ona wczesną wiosną i kwitnie aż do późnej jesieni. Jest zachwycający w 
przedstawiała swoje propozycje współpracy. Ponieważ Dorota jest swej prostocie. Z radością zgodziłyśmy się na tę nazwę. Analogia 
osobą miłą, otwartą, pełną pomysłów i komunikatywną kobiety wiejskiej do stokrotki jest trafna i schlebia nam. 
zdecydowałyśmy się utworzyć KGW w Długim Krzu. WS. Czy macie panie jednolite stroje w Kole?
WS. Ile osób liczy wasze Koło? DW. Tak, mamy jednolite bluzki. Ponieważ kolorem dominującym na 
DW. Nasze Koło obecnie liczy 24 osoby. Czynnie zaangażowanych jest Kaszubach są odcienie niebieskiego, zdecydowałyśmy zakupić t-shirty 
18 osób, a 6 koleżanek nazywa siebie członkami wspierającymi, w kolorze niebieskim, a nawet chabrowym. Z przodu, po lewej stronie 
ponieważ ze względu na pracę i obowiązki rodzinne uczestniczą jedynie bluzki, jest emblemat stokrotki, a na plecach napis KGW Marzëbiónczi. 
w zebraniach i spotkaniach Koła, nie uczestniczą w wyjazdach, ale są Do kompletu zakładamy czarne spodnie lub spódniczki. Myślimy 
członkiniami Koła. Wymienię nasze panie: Danuta Miotk, Ewelina jednak o jednolitym stroju dla naszego Koła z bogatszym motywem 
Pobłocka, Elżbieta Warmowska, Eugenia Myszk, Helena Lis, Stefania kaszubskim. Trwa dyskusja na ten temat. Część osób nie chciałaby 
Konkel, Wiesława Mejna, Małgorzata Mejna, Anna Puzdrowska, tradycyjnego stroju kaszubskiego, raczej zastosowanie elementów 
Grażyna Król, Katarzyna Lis, Marzena Korzeniewska, Katarzyna kaszubskich w modzie współczesnej. 
Czaja, Joanna Młyńska, Mariola Miotk, Lucyna Lewna, Bożena Maszk, 
Jolanta Mejna, Eugenia Treder, Hanna Treder, Barbara Mejna, Weronika 
Mejna, Grażyna Makurat i ja – Dorota Wolska.
WS. Kto jest w zarządzie Koła?
DW. Ja jestem przewodniczącą Koła. Moją prawą ręką i osobą 
niezastąpioną jest Katarzyna Lis, sekretarzem - Małgorzata Mejna a 
skarbnikiem – Wiesława Mejna. Taki podział funkcji jest słuszny i 
uzasadniony, ponieważ stosujemy demokratyczny styl pracy. Każda 
może przedstawiać swoje pomysły i propozycje, to jest omawiane na 
spotkaniach i większość głosów decyduje czy podejmujemy się zadania, 
czy nie. Nikt nie ma żalu, że niektóre pomysły nie są zaakceptowane 
przez Koło. Cenię sobie szczerość i zgadzam się ze zdaniem ogółu. Przy 
podziale obowiązków jest większe poczucie odpowiedzialności za 
działalność Koła.
WS. Jakie cele realizujecie w Kole?
DW. Po dwóch latach działalności Koła dostrzegamy, że realizujemy 
znacznie więcej celów niż sobie założyliśmy. Jako cel naczelny 
wymieniłabym integrację międzypokoleniową. Rozpiętość wieku 
członkiń Koła jest znaczna. Mamy osoby, które są babciami, są ich córki WS. Czy mówicie panie po kaszubsku?
czy synowe, a najmłodsze członkinie są w wieku wnuczek. Koło daje DW. Ja i Wiesia Mejna nie mówimy po kaszubsku, ale wszystko 
szansę i możliwość wspólnej płaszczyzny porozumienia i integruje rozumiemy. Na spotkaniach Koła mówi się tylko w tym języku. Co 
kobiety w różnym wieku. To jest potrzebne i owocne. Wszystkie 

c.d.
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 chwilę poznajemy jakieś nowe słowo. Jest przy tym wiele zabawnych I miejsce otrzymała Ewelina Pobłocka za danie z ryb a wyróżnienie 
sytuacji i dużo śmiechu. Genia Myszk zaskakuje nas nowymi słowami, Kasia Lis. Dużym zaszczytem dla nas było zaproszenie 2.08.2013 r. na 
które wyszły już z powszechnego użytku i bywają zapomniane. Genia je konferencję w Kartuzach, zorganizowaną z okazji wydania znaczka
ożywia, przypomina i trafiają do naszego słownika, tak jak słowo z truskawką kaszubską i okolicznościowej koperty z emblematem 
marzëbiónka. Ilu Kaszubów znało to słowo? Dzięki nam się truskawki przez Pocztę Polską. Długi Kierz jest kolebką kaszubskiej 
upowszechni. truskawki, byłyśmy jedynym Kołem, które reprezentowało nasze 
WS. Jakie potrawy regionalne lansujecie? środowisko. Przygotowałyśmy desery z truskawek. Wyróżnieniem dla 
DW. W Kole mistrzyniami potraw regionalnych jest pani Helena Lis nas było zaproszenie 27.11.2013 r. do Regionalnego Ośrodka 
i Eugenia Myszk. Nauczyłyśmy się od tych pań pieczenia chleba, Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na konferencję dot. finansowania
drożdżówek, ciasta marchewkowego, lepienia pierogów, gotowania w rolnictwie, na którą zaproszono tylko trzy Koła – jedno z Kaszub, 
czerniny i wielu wyrobów z gęsi, a także z owoców, które rosną jedno z Kociewia i jedno z Żuław. Przygotowałyśmy potrawy 
w naszych zabudowaniach. regionalne, ale największą popularnością cieszyły się nasze pierogi
KL. Same robimy masło, twarogi, jogurty, kisimy kapustę i ogórki. z farszem z gęsi i ciasto marchwiowe.
Warto zaznaczyć, że tworzymy produkty ekologiczne, bez konser- WS. Co konkretnie daje Paniom przynależenie do KGW?
wantów, są to produkty z naszych gospodarstw i ogrodów. Twaróg DW. Jak już wspomniałam, nie jestem z Kaszub i nie mam rodziny
i jogurt można zrobić tylko z mleka pełnego od krowy, a nie z mleka w pobliżu. Gdy wyszłam za mąż, czułam się bardzo obco w tym 
w kartoniku! Szkoda, że gospodarze hodują tak mało krów. Nasze ser- środowisku, nikogo nie znałam. Przebywałam jedynie z rodziną
niki pieczemy z naturalnego twarogu, który same wygrzewamy, a nie w naszym domu. Jedynym wyjściem poza dom były dwukrotne 
jak w cukierniach – z jakichś syntetyków. Kluski, pierogi, naleśniki spotkania w roku podczas wywiadówek. Dla mnie działalność w Kole to 
zawierają naturalny twaróg, a także mąkę zmieloną z własnego ziarna. sposób na zawarcie nowych znajomości, poznanie wartościowych
Nasze produkty i wyroby są ekologiczne i to jest ich wielki walor. i życzliwych ludzi, to przełamanie wrodzonej mi nieśmiałości, nabranie 
Długi Kierz jest zagłębiem truskawkowym, tu są korzenie kaszubskiej odwagi w podejmowaniu działań, to okazja do podróży, do uczenia się 
truskawki, zatem  planujemy skupić się na przetworach z naszych wielu rzeczy, np. nie potrafiłam piec chleba, drożdżówki i innych 
truskawek – na domowych dżemach, sokach, musach, nalewkach. potraw, a nauczyłam się tego w Kole. Praca w Kole to pomysł na 
WS. Gdy Koło wystawia stoisko, to oprócz apetycznych ciast aktywny sposób spędzania czasu, a nie tylko przy telewizorze, to 
i dekoracyjnych potraw budzą zachwyt wyroby rękodzieła. rozwijanie zainteresowań, pracy w grupie, słuchania innych. Dzięki 
DW. Nasze Panie są wszechstronnie uzdolnione, potrafią szydełkować, Kołu coś się dzieje we wsi. Cenię sobie to, że mam koleżanki, które 
dziergać na drutach, robią stroiki świąteczne, koszyki wielkanocne, mobilizują  mnie do ruchu – chodzimy z kijkami, jeździmy na rowerach. 
jajka, bombki, gotują, pieką ciasta i chleb. Na targach podpatrujemy Jeżeli w danym dniu totalnie nie mam ochoty na wyjście z domu – to 
także pomysły innych Kół i próbujemy naśladować. Są jednak koleżanka mnie zmobilizuje i nie pozwoli leniuchować.
dziedziny, które pewnym osobom są bliższe sercu, zatem realizują je z KL. Gdy wyszłam za mąż, podziwiałam teściową, jak pysznie gotuje
wyjątkową pasją. W rękodziele specjalizują się: Marzena Korze- i piecze. Podziwiałam ją i marzyłam, aby też tak umieć. Dzięki mojej 
niewska, jej mama Eugenia Myszk, Danuta Miotk, Wiesława Mejna, rodzinie, dla której zmuszona byłam gotować, i radom teściowej, dzisiaj 
Małgorzata Mejna i ja. Choć ciasta piecze każda z nas, to poziom jestem nawet dobrą kucharką. Poza tym domownicy nie są skorzy do 
mistrzowski osiągają: Ewelina Pobłocka, Genia Myszk, Ela War- pochwał i komplementów, rzadko słyszy się słowa uznania od męża czy 
mowska, Ania Puzdrowska, Asia Młyńska i Kasia Czaja. Mamy również dzieci. Gdy tą samą potrawę przygotuję na targi, a klienci podchodzą po 
specjalistki od wyrobu nalewek – Genia Myszk, Stenia Konkel, Ewelina dokładkę i nie szczędzą słów uznania, to daje mi to dużą satysfakcję, 
Pobłocka, Kasia Lis, Danuta Miotk i ja także. Nalewki robimy z malin, dodaje pewności siebie, wzrasta moje poczucie wartości.
truskawek, aronii i z mieszanek ziołowych. Trudno mówić o podziale ról Na pierwszych spotkaniach w Kole byłyśmy nieśmiałe, milczące, brak 
w kole, ponieważ, jak wspomniałam, wszystkie kobiety są utalen- nam było odwagi. Dzisiaj spotkania wyglądają inaczej – jesteśmy spon-
towane, zaangażowane, zdolne, pełne pomysłów i właściwie potrafią taniczne, cieszymy się ze spotkań, wiemy, że możemy na siebie liczyć, 
wszystko. zawsze czegoś nowego się dowiemy, przekazujemy sobie nowe 
WS. Dokąd wyjeżdżałyście Panie w ramach pracy Koła? przepisy, rady, podpowiadamy rozwiązania. Jesteśmy zmuszone o sie-
DW. Wymienię od najdalszych miejscowości do najbliższych: bie zadbać. Dla mnie ważne jest to, że dzięki wyjazdom mam okazję 
Zakopane, Poznań, Łowicz, Toruń, Swołowo k. Słupska, Gdańsk, poznać wielu ważnych i znaczących ludzi. Szczycę się tym, że pan 
Kartuzy, Lubań, Somonino, Sierakowice. Wszędzie wystawiamy wojewoda, radny lub poseł pochwalił naszą potrawę, że im smakowała, 
wyroby rękodzieła lub produkty spożywcze. że podchodzą do nas, aby osobiście podziękować, wpisują się do księgi 
WS. Pochwalcie się Panie swoimi osiągnięciami. pamiątkowej.
DW. Otrzymałyśmy I miejsce na targach w Lubaniu za zupę DW. Odkrywamy w sobie nowe talenty – śpiewamy, tańczymy, 
przegotówkę (kartoflankę); I miejsce w Kartuzach na powiatowym haftujemy. Siedząc w domach zapewne nie dowiedziałybyśmy się, do 
turnieju KGW w 2013 r. w kategorii taniec (nasz taniec nazywał się czego jesteśmy zdolne. Piszemy teksty piosenek, publicznie wystę-
„Dzik”); III miejsce w Somoninie za zupę rybną, a Ewelina Pobłocka II pujemy, rywalizujemy z innymi kołami, co uczy odwagi i pewnej 
miejsce za danie rybne w konkursie na potrawy z ryb organizowanym przebojowości. Zawieramy znajomości z Kołami w całej Polsce 
przez Lokalną Grupę Rybacką; III miejsce za szczupaka z jabłkami (wymieniamy adresy, telefony, odwiedzamy się). Wspólnie wyjeżdża-
w turnieju organizowanym przez Wójta Gminy Somonino; III miejsce my do kina i na kręgle. Przemieniamy oblicze wsi i naszych rodzin. 
otrzymała nalewka pani Steni Konkel; Koło otrzymało wyróżnienie za WS. Dziękuję za rozmowę. 
placki z wątróbki na dożynkach w Wygodzie. Lokalna Grupa Rybacka Rozmawiała Maria Karolak 
zorganizowała w Ostrzycach konkurs na dania rybne. W tym konkursie
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Bocianie powroty
„Do kraju tego, gdzie winą jest dużą zbierają się one w miejscach wspólnego żerowania na tzw. sejmiki. 
Popsować gniazdo na gruszy bocianie, Zachowanie to jest związane z wędrówką na zimowiska, jaką bociany 
Bo wszystkim służą... podejmują mniej więcej w połowie sierpnia. Ptaki, które przystąpiły do 
Tęskno mi, Panie...” lęgów późno, mogą w tym czasie jeszcze karmić młode, a odlot 

rozpoczynać dopiero we wrześniu. 
„Moja piosnka II” – Cyprian Kamil Norwid - Bociany gniazdujące w Polsce podczas wędrówki do Afryki 

wybierają drogę wschodnią – czyli przez Turcję i cieśninę Bosfor. 
Już wiosna i do kraju powróciły ptaki, które zimę spędzają Bociany z zachodniej Europy lecą natomiast nad Hiszpanią i Gibral-

w ciepłych krajach. Z Afryki, z terenów od Sudanu po Egipt, przyleciały tarem. Ptaki wykorzystują tworzące się nad lądem ciepłe, wstępujące 
do Polski bociany. Pod koniec marca i na początku kwietnia zawitały na prądy powietrza. „Polskie” bociany corocznie pokonują długą (bo 
Kaszuby, po trwającej około 50 dni wędrówce. Byłoby dobrze, gdyby liczącą około 8 tys. km w jedną stronę) i niebezpieczną drogę na 
mogły wrócić do swoich gniazd. zimowiska i z powrotem. Wiele z nich w trakcie wędrówki ginie

Dlatego Urząd Gminy Sierakowice zaangażował się czynnie w wyniku zderzenia z napowietrznymi liniami energetycznymi,
w ochronę miejsc lęgowych bociana białego. W miejscowości z wycieńczenia powodowanego przelotem nad pustynią przy 
Ciechomie, na posesji Pana Edmunda Gojtowskiego od ponad 20 lat niesprzyjających zjawiskach pogodowych, a nawet podczas wciąż 
gnieżdżą się bociany. Gniazdo zawsze znajdowało się w obejściu na praktykowanych polowań w krajach południowej Europy (np. Malta, 
dorodnym klonie, który był już mocno spróchniały i w każdej chwili Cypr) oraz,w szczególności, w krajach arabskich (Liban, Syria, Oman).
mógł się przewrócić. Jak zauważył gospodarz, już w ubiegłym roku 
bociany wyczuwały, że drzewo jest w kiepskim stanie, bo przy 
większych podmuchach wiatru uciekały z gniazda.

Z uwagi na spodziewany przylot ptaków w połowie marca
w miejscu, gdzie znajdowało się drzewo, zamontowano słup z platformą 
pod bocianie gniazdo. Przeniesienie gniazda na platformę miało na celu 
umożliwienie bocianom dalsze zakładanie lęgów w tym miejscu. 

W zachowaniu gniazda wszyscy chcieli pomagać. Kaszubski 
Park Krajobrazowy zdobył dla nas stelaż pod gniazdo, który na zlecenie 
Urzędu Gminy Sierakowice zastał osadzony na betonowym słupie
i zamontowany na miejscu, gdzie znajdowało się drzewo. 

Gospodarz osobiście doglądał, by gniazdo zostało odpo-
wiednio wyłożone wierzbowymi gałęziami i pozostałościami z dawne-
go gniazda, aby mieć pewność, że bociany wrócą.

Teraz pozostało tylko czekać na pierwsze lęgi w tym gnieździe.

Garść informacji na temat bociana białego
- Co czwarty bocian jest Polakiem! Tak wynika z danych 

gromadzonych w latach 2004-2005 podczas IV Międzynarodowego 
Spisu Bociana Białego. Szacunkowo w Polsce gniazduje około 52 500 
tys. par. To najwięcej spośród wszystkich krajów europejskich!

- Pierwsze bociany mogą pojawiać się w Polsce nawet
w końcu lutego, choć przylot wiosenny rozciąga się na ogół między 
trzecią dekadą marca a połową maja, przy czym większość bocianów 
powraca na gniazda przed 10. kwietnia. 

- Początek składania jaj przypada na I dekadę kwietnia, 
natomiast ostatnie jaja, pochodzące z późnych lęgów, mogą być 
składane nawet na początku czerwca. Do lęgów przystępują jedynie 
bociany dojrzałe płciowo – zazwyczaj są to ptaki mające powyżej 4
a nawet 5 lat. Wielkość zniesienia wahać się może między 1 a 7 jajami, - Bociany co roku wzmacniają gniazdo materiałem zbieranym 
choć najczęściej wynosi ona 3-5 jaj. na okolicznych polach. Niestety, w ten sposób trafiają do gniazd 

- Młode wykluwają się po około 33 dniach wysiadywania. Do pozostawione w polu sznurki i siatki używane w prasach i belownicach 
momentu podjęcia pierwszych prób lotu mija jeszcze około 60-65 dni, do wiązania siana i słomy, a także inne niebezpieczne śmieci. Materiały 
podczas których dorosłe ptaki opiekują się potomstwem dostarczając te stanowią śmiertelne zagrożenia dla młodych, które przez pierwsze 
mu pożywienia, w razie potrzeby ogrzewając własnym ciałem lub tygodnie życia nieporadnie przesuwają się po gnieździe na zgiętych 
zasłaniając skrzydłami przed piekącym słońcem czy ulewnym skokach. Pisklę, które zaczepi się o sznurek, nie jest w stanie stanąć na 
deszczem. nogi i rzadko kiedy udaje mu się samodzielnie wyplątać.

- Młode bociany najłatwiej odróżnić od dorosłych zwracając - Pokarmami absolutnie zabronionymi są podroby, jak 
uwagę na dziób, który u piskląt początkowo jest szaro-czarny, a w miarę wątroba oraz wędliny, produkty zbożowe, słodycze, mleko, ryby 
dorastania staje się coraz bardziej czerwony, jest to jednak czerwień morskie.
z ciemnym nalotem, nie zaś soczysta barwa, jaka występuje u ptaków - Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
dorosłych. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

- Żaby i inne płazy nie zawsze należą do podstawowej diety do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
bocianów. Bocian biały poluje przede wszystkim na pokarm najłatwiej wspólnoty, które obejmują m. in. sprawy z zakresu ochrony przyrody. 
dla niego dostępny, którego w środowisku jest najwięcej. Dlatego też Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
wydaje się, że płazy są istotnym składnikiem pokarmu bociana przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) ochrona ta 
w okresie przedwiośnia, później zaś ptaki te chwytają zarówno rozmaite polega m.in. na zachowaniu składników przyrody, dziko występujących 
owady (np. pasikoniki), inne bezkręgowce (np. dżdżownice), jak zwierząt oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową, a zatem uznać 
i gryzonie (przede wszystkim norniki), ssaki owadożerne (w tym krety), należy, że do zadań gminy należy pomoc m.in. zwierzętom gatunków 
a nawet gady (jaszczurki, węże). Nie gardzą również młodymi ptakami, dziko żyjących.
np. pisklętami czajek na łąkach. Tekst i foto: Mariusz Laska

- Znany jest sierpniowy zwyczaj bocianów, podczas którego 
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„Kaszëbsczé Spiéwë” w Jelonku po raz czwarty 
8 kwietnia już po raz czwarty odbył się w naszej szkole 

Gminny Konkurs Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” pod 
patronatem honorowym Wójta Gminy Sierakowice Tadeusza Kobieli. 
Celem konkursu jest popularyzacja pieśni kaszubskich wśród dzieci
i młodzieży, wymiana doświadczeń artystycznych oraz integracja 
środowiska regionalnego. Wśród zaproszonych gości byli: dyrektor 
ZEAS-u Jacek Mazur, dyrektor GOK-u Irena Kulwikowska, przed-
stawiciele Zrzeczenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców – Ewa Rulis.

Kategoria klas IV-VI
Soliści:
I m. – Klaudia Wenta ze Szkoły Podstawowej w Jelonku 
II m. – Paulina Górlikowska ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach
Zespoły:
I m. – Zespół ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu (Anna Sildatk, Julita 
Okroj)
II m. – Zespół ze Szkoły Podstawowej w Puzdrowie
III m. – Zespół ze Szkoły Podstawowej w Jelonku

W konkursie wzięło udział 39 uczestników (6 wokalistów
i 8 zespołów). Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności 
wokalne w grupach wiekowych: przedszkola, klasy I-III i klasy IV-VI.

Jury w składzie: Sławomir Bronk (przewodniczący) oraz 
Teresa i Henryk Klasowie przyznało następujące miejsca:
Przedszkola:
Soliści:
I m. – Gabriel Puk z Zespołu Szkół w Tuchlinie
Zespoły:
I m. – Wiktoria Walkusz i Franciszek Szczypiorski z Samorządowego 
Przedszkola w Sierakowicach
Kategoria klas I-III
Soliści:
I m. – Karolina Miotk ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu
II m.– Kacper Wenta z Zespołu Szkół w Tuchlinie

Wykonawcy, którzy zajęli I i II miejsce będą reprezentować III m. – Kinga Domaszk ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach
naszą gminę w eliminacjach powiatowych konkursu „Kaszëbsczé Zespoły:
Spiéwë”. Odbędzie się on 13 maja w ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej. I m. – Zespół ze Zespołu Szkół w Tuchlinie

E.D.II m. – Zespół ze Szkoły Podstawowej w Jelonku

Tuchlińskie Skrzaty w nowym programie artystycznym
Bardzo profesjonalnie przygotowany jest nowy program artystyczny 

Dziecięcego Zespołu Tuchlińskie Skrzaty. Dzieci z klas młodszych Zespołu Szkół
w Tuchlinie pięknie prezentują dawne tradycje i zabawy dziecięce w muzyczno-
tanecznym programie. Dzięki staraniom kierownictwa zespołu (Jarosław Joskowski – 
dyrektor szkoły), choreograf Ireny Warmowskiej, kapeli - z Janem Baską na czele - 
powstała zachwycająca widzów rekonstrukcja tego, czym żyły dzieci w ubiegłym 
stuleciu. A nie były to na pewno techniczne zdobycze XXI wieku, które przy całej swej 
służebności wobec człowieka potrafią także nieźle omotać.

Finalizacja pomysłu programu mogła nastąpić dzięki aplikowaniu do Urzędu 
Marszałkowskiego o środki na realizację projektu. Dzięki otrzymanej dotacji zostały 
odtworzone dawne stroje dziecięce i wykonane cudne drewniane zabawki. Kierow-
nictwo artystyczne zadbało o wybór tradycyjnych pieśni i zabaw dziecięcych (często już 
zapomnianych), kapela przygotowała oprawę muzyczną. Całość zaprezentowano już 
kilkakrotnie widzom, którzy z uznaniem wyrażali się o pomyśle. Trudno się zresztą temu 
dziwić, bowiem każdy ze średniego i starszego pokolenia w małych dziewczynkach
z kokardami i w podkolanówkach, w chłopcach w marynarskich mundurkach i garni- nauczycielom języka kaszubskiego z terenu powiatu 
turkach z krótkimi spodenkami zobaczył siebie sprzed wielu lat (jak na starej fotografii). kartuskiego podczas spotkania tychże w Centrum 
Nietrudno się zatem domyśleć, że widowisko działa silnie na emocje widzów i szcze- Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach. Dzieci zapewne 
gólnie im się podoba, tym bardziej, że mali artyści są niezwykle profesjonalni, a jedno- jeszcze nie raz z tym programem wystąpią, tym 
cześnie świetnie się bawią na scenie. bardziej, że zespół obchodzi w tym roku 30-lecie 

„Skrzaty” w najnowszym programie zobaczyli w Sierakowicach 23 marca istnienia i niejednokrotnie z tej okazji będzie się 
uczestnicy obchodów Dnia Jedności Kaszubów, a 3 kwietnia grupa zaprezentowała się zapewne prezentował przed szerszą widownią.

Foto1070641Występ podczas Dnia Jedności Kaszubów  w Sierakowicach1070738Podczas prezentacji przed grupą nauczycieli w Kartuzach

Danuta Pioch
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Pałubice na fotografii
Rejestr czynszowy z 1400 roku, mieszczący się w Księdze uczyło się w niej 66 uczniów, a nauczycielem był Matuszkiewicz 

komturstwa gdańskiego, wymienia majątek rycerski Cleyne Salekow, Edward.
czyli Małe Załakowo, dzisiejsze Pałubice. Już w dwa lata później Od 1932 roku szkołę obejmuje Leon Bukowski i uczy w niej 
w innym z dokumentów pojawia się nazwa Paluwitz. do 1939 roku. Jako oficer rezerwy zostaje powołany do służby po 

W XVI wieku król Zygmunt August wystawia przywilej dla wybuchu II wojny, z której wraca 27 IX 1939 r. i wznawia naukę
czterech dziedziców z tej wsi, z czego aż trzech noszących nazwisko w szkole. Nie trwa to jednak długo, bo 11 X zostaje stracony przez 
Pałubicki (Mateusz Pałubicki, Jan Pałubicki, Piotr Pałuba), a czwarty – Niemców w Kaliskach pod Kartuzami.
Stefan Suchta. W końcówce XVII wieku wykazywano już w Pałubicach Przez kolejnych 19 lat szkoła nie funkcjonuje. Dopiero
5 właścicieli. Pod koniec XVIII wieku wieś zamieszkiwały 63 osoby. w 1958 r., za sprawą Leona Brylowskiego (ówczesnego inspektora 

W 1885 roku wybudowano w Pałubicach szkołę dla rodzin oświaty) zostaje wyremontowana, i kierownikiem, a także nauczy-
ewangelickich. Potem przemianowano ją na polską szkołę. W 1930 roku cielem, zostaje syn Leona Bukowskiego – Bogumił (ilość uczniów

w tym roku – 32). Nowy kierownik jest młodym nauczycielem 
(Absolwent Liceum Pedagogicznego w Lęborku z 1954 roku). Ma za 
sobą pracę w Sztumie i Gościszewie, od 1955 r. w Załakowie, po 3 latach 
pracy w Załakowie obejmuje 4-klasową szkołę w Pałubicach.

22 XII 1964 r. wieś zostaje zelektryfikowana, ale jesienią 
1963 zamknięto sklep. W 1966 pojawia się wodociąg, a w 1966 pierw-
szy we wsi telewizor. W roku 1971, w związku ze stale zmniejszającą się 
liczbą dzieci szkolnych, przychodzi decyzja o likwidacji szkoły. Od 1 IX 
1972 Pałubice stają się punktem filialnym szkoły w Załakowie,
a ostateczne jej zamknięcie następuje w 1973 roku.

1935 rok - Leon Bukowski stoi drugi z prawej

Leon Bukowski przed II wojną, pierwszy z prawej

1955 - Bogumił Bukowski, nauczyciel w Załakowie

Szkoła w Pałubicach - 1958 rok

1965 r. Bogumił Bukowski z uczniami przed szkołą w Pałubicach
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Ponad 200-letnia chata szachulcowa Kazimierza Formeli Chata Formelów z charakterystycznym wyjściem na ogród

Piękna kapliczka przydrożna
stojąca przy rozgałęzieniu drogi prowadzącej w kierunku szkoły

Przydrożna kapliczka przy drodze na Ciechomie

Przykład starej zabudowy dostosowywanej do nowych realiów

Rzadko spotykany na Kaszubach typ kapliczki
z figurą Matki Bożej

Zdjęcia historyczne ze zbiorów rodzinnych Wioletty Dworak (córki Bogumiła Bukowskiego, wnuczki Leona).
Zdjęcia współczesne – D. Pioch
Szczególne podziękowania za informacje dla Pana Józefa Klasy.

Zebr. i oprac. Danuta Pioch

Pałubicka szkoła współcześnie od strony ulicyWspółczesny wygląd szkoły w Pałubicach od strony podwórza
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Konferencja bibliotekarzy w Szwecji
Otrzymałam zaproszenie na Międzynarodową Konferencję 

Bibliotekarzy „Skolbibliotekarielyftet” The Regional Council in 
Kalmar County. Odbywała się ona w dniach 12-14 marca w Nassjo,
w mieście położonym na południu Szwecji. Razem z dr.  Piotrem Bojko 
z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku reprezentowaliśmy Polskę.

Konferencja odbywała się w całości w języku angielskim. 
Wśród zaproszonych gości byli prelegenci z Australii, Danii, Włoch, 
Anglii i Szwecji, którzy w swoich przemówieniach przybliżyli 
działalność rodzimych bibliotek. Dr Piotr Bojko przedstawił „System 
funkcjonowania bibliotek Pedagogicznych w Polsce”, ja zaś podczas 
wystąpienia zaprezentowałam temat „System i funkcjonowanie 
polskich bibliotek szkolnych na przykładzie Biblioteki Szkolnej w Zes-
pole Szkół w Gowidlinie”. Przedstawiłam organizację biblioteki, wy-
posażenie, zasady funkcjonowania. Słuchaczy szczególnie zaintere-
sowała działalność dydaktyczna i wychowawcza naszej biblioteki. 
Przedstawiciele innych państw zadawali mnóstwo pytań związanych ze 
sposobami rozbudzania i rozwijania potrzeb czytelniczych, kształto-
waniem kultury czytelniczej i medialnej oraz przygotowaniem uczniów 
do korzystania z różnych źródeł informacji. Moje wystąpienie wzboga-
ciłam prezentacją multimedialną, w której zaprezentowałam efekty 
swojej  pracy bibliotecznej. 

Dziękuję Pani Dyrektor Marii Wenta-Barlak oraz Przedsta-
wymiarową działalność polskich bibliotek szkolnych, ale zdobyłam 

wicielom Kuratorium Oświaty w Kościerzynie i Urzędu Marszał-
także kolejne cenne doświadczenie w mojej pracy zawodowej 

kowskiego w Gdańsku za takie wyróżnienie, dzięki któremu mogłam 
nauczyciela bibliotekarza. 

nie tylko przedstawicielom innych narodowości przybliżyć wielo-
Maria Kostuch, nauczycielka Zespołu Szkół w Gowidlinie

Maria Kostuch z organizatorem konferencji Lennartem Wernerem (z lewej)
i dr. Piotrem Bojkiem z Urzędu Marszałkowskiego

XII Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie 2014
Sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 

dzięki dotacjom uzyskiwanym m.in. od samorządu gminnego i od 
sponsorów, organizuje od kilkunastu lat cieszący się coraz większym 
zainteresowaniem Konkurs Wiedzy o Regionie.

Przygotowania do niego trwają zwykle w szkołach już od 
listopada, zaraz po zakończeniu krzątaniny wokół Dyktanda Kaszub-
skiego. Trzeba przyznać, że nauczyciele języka kaszubskiego mają pełne 
ręce przysłowiowej roboty z organizacją i udziałem w przedmiotowych 
konkursach. Wiele z nich to zadania wymagające niezwykłej dyscypliny
i pracowitości, zarówno ze strony  uczniów jak i nauczyciela. Z waż-
niejszych konkursów, które na stałe wpisały się już w kalendarz pracy 
szkół należałoby wspomnieć: Konkurs Pisania w Języku Kaszubskim, 
przywoływane już Dyktando Kaszubskie, Konkurs Recytatorski 
Utworów Ewy Warmowskiej, Przegląd Zespołów Kolędniczych, Kon-
kurs Kolęd, Konkurs Wiedzy o Regionie, Konkurs Recytatorski Rodnô 
Mòwa, Przegląd Teatrów Szkolnych Kaszëbskô Bina, Konkurs Piosenki 
Kaszëbsczé Spiéwë w Jelonku, i wiele innych. Łatwo policzyć, że średnio 
przypada jeden konkurs na miesiąc, a bywa, że niekiedy należy 
równocześnie prowadzić przygotowania do dwu lub trzech konkursów 
jednocześnie, bo są one niezwykle czasochłonne i nie da się dobrze 
przygotować startujących w krótkim czasie. Tym bardziej zawsze organi-
zatorzy starają się doceniać tych, którym takie trudy nie są w stanie 
przeszkodzić, a wręcz przeciwnie – stanowią wysoko postawioną po-
przeczkę do mierzenia własnych możliwości i sprawdzania umiejętności. Pośród 17 gimnazjalistów najwyższe lokaty uzyskali:

Dwunasta już edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Regio- I. Marta Reclaf, Gimnazjum w Sierakowicach
nie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad- II. Anna Gawin, Gimnazjum w Gowidlinie
gimnazjalnych odbyła się 28 lutego 2014 r. w gościnnych progach III. Magdalena Cichosz, Gimnazjum w Gowidlinie
sierakowickiego Gimnazjum.  Do konkursowych zmagań przystąpiło 59 wyróżnienia:
uczniów – to rekordowa ilość uczestników na przestrzeni wszystkich lat.

Monika Teclaf, Gimnazjum w Szopie
Wśród 34 uczniów szkół podstawowych najwyższe ilości 

Ewelina Ruszkowska, Gimnazjum w Tuchlinie
punktów zdobyli:

Patrycja Serkowska, Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej
I. Dominik Miotk, SP w Mojuszu

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych najwyżej byli 
II. Weronika Reszka, SP w Sierakowicach

punktowani:
II. Daria Brzeska, SP w Lisich Jamach

I. Dominika Szymichowska, ZSP w Sierakowicach
III. Martyna Zdrojewska, SP w Załakowie

II. Edyta Toruńczak, ZSP w Sierakowicach
III. Kinga Gruchała-Węsierska, SP w Mojuszu

III. Wioletta Szymichowska, ZSP w Sierakowicach
III. Zuzanna Syldatk, SP w TuchlinieWyróżnienia:

Cenne nagrody rzeczowe zostały wręczone uczniom w ich 
Martyna Wenta, SP w Gowidlinie macierzystych szkołach przez członków Zarządu sierakowickiego 
Kornelia Płotka, SP w Lisich Jamach oddziału ZKP.
Karolina Szulist, SP w Puzdrowie
Agnieszka Birr, SP w Łyśniewie
Jakub Rulis, SP w Jelonku

Uczestnicy ledwie zmieścili się na szerokich schodach

Tekst i foto D. Pioch
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Święto Seniorów w Lisich Jamach 
W Tłusty Czwartek, zgodnie z długoletnią tradycją, najstarsi 

mieszkańcy sołectw Długi Kierz i Leszczynki świętowali Dzień Se-
niora. Uroczystość zorganizowano jak co roku w Szkole Podstawowej
w Lisich Jamach, a rozpoczęła się ona mszą św. odprawioną przez ks. 
Bogdana Drozdowskiego, proboszcza parafii w Wygodzie Łączyńskiej. 
Tuż po mszy miłą niespodziankę dla zacnych gości przygotowali ucz-
niowie prezentując humorystyczny program artystyczny. Wójt Tadeusz 
Kobiela wręczył bukiety kwiatów najstarszym seniorom: Marcie Za-
worskiej (93 lata) i Czesławowi Woźniakowi (82 lata) z sołectwa Lesz-
czynki oraz Józefie Reglińskiej (91 lat) i Brunonowi Mielewczykowi 
(88 lat) z Długiego Krza. Do wspólnej zabawy przy smakowicie zasta-
wionych stołach przygrywała Kapela Kazimierza z Borzestowskiej 
Huty. 

Tekst i foto: AK

Po raz kolejny reprezentanci wszystkich 
typów szkół z terenu gminy Sierakowice wzięli 
udział w eliminacjach gminnych Otwartego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. Eliminacje miały miejsce 27 
lutego w sierakowickiej remizie, a przystąpiło do 
nich 48 uczniów. 

Konkurs przebiegał dwuetapowo. Naj-
pierw uczestnicy pisali testy o różnym dla trzech 
kategorii wiekowych stopniu trudności. Testy wyło-
niły najlepszych, którzy odpowiadali na serie pytań 
komisji konkursowej. Uczniowie wykazali się dużą 
wiedzą specjalistyczną. Pytania, na które znali 
odpowiedzi, dotyczyły zasad funkcjonowania straży 
pożarnej, zasad zachowania w przypadku zagrożenia 
i wymagań wynikających z przepisów przeciwpoża-
rowych, a także historii PSP i OSP. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwała komisja, w której zasiedli: Marian Kwi-
dziński – zastępca komendanta powiatowego PSP
w Kartuzach, Jarosław Jóskowski – dyrektor ZS 
Tuchlinie i jednocześnie członek zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP oraz Jacek Mazur – Dyrektor 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjengo Szkół.
O sprawną organizację eliminacji zadbał Adam 
Wróblewski – inspektor ds. obrony cywilnej
i ochrony przeciwpożarowej sierakowickiego urzę-
du. 

Po drugim etapie konkursu komisja 
wyłoniła laureatów. W kategorii szkół podsta-
wowych pierwsze miejsce zajął Maciej Polejowski 
reprezentujący OSP w Sierakowicach, drugie – 
Klaudia Bojanowska (SP Sierakowice), natomiast 
trzecie – Aleksandra Jóskowska (SP Jelonko). 
Najlepsi wśród gimnazjalistów okazali się: Adrian 
Felskowski (Sierakowice), Adrian Kuberna (ZS-P 
„Mała Szkoła” w Szopie) i Aleksandra Olejnik (ZS
w Gowidlinie). Spośród reprezentantów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 
pierwsze miejsce zajął Michał Woźniak, drugie – 
Adrian Patelczyk, a trzecie – Piotr Bulczak. 

Laureaci otrzymali oprócz dyplomów 
cenne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy 
Sierakowice. Nagrody wręczali: wójt Tadeusz 
Kobiela i Edmund Kwidziński – komendant 
powiatowy PSP.  

Kolejny etap turnieju – eliminacje powia-
towe – odbył się 28 marca w Kartuzach. Wzięli
w nich udział następujący uczniowie: Maciej 
Polejowski, Klaudia Bojanowska, Aleksandra 
Jóskowska, Adrian Felskowski, Adrian Kuberna
i Michał Woźniak. 

Eliminacje powiatowe przebiegały po-
dobnie jak gminne. Po napisaniu testu do kolejnego 
etapu przeszło dwoje uczniów reprezentujących 
naszą gminę: Adrian Felskowski, który zdobył 22 
punkty na 25 możliwych oraz Michał Woźniak, który 
zdobył 20 punktów. Po ustnej części eliminacji 
Adrian zajął ostatecznie czwarte miejsce w kategorii 
szkół gimnazjalnych, a Michał drugie w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych.  

Tekst i foto: AK

Otwarty Turniej Wiedzy Pożarniczej
Znamy laureatów eliminacji gminnych i powiatowych 
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Dzień Seniora w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej
Dnia 8 lutego w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej 

odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka zorganizowana 
przez Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej (na czele z Panią 
Dyrektor Hanną Subkowską-Wójcik), Koło Gospodyń Wiejskich z 
Kamienicy Królewskiej (z Przewodniczącą Panią Bernadetą Dampc 
oraz Panią radną i Sołtys Kamienicy Królewskiej Marią Marcińską).

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego 
dziecka. Ich rola jest nieoceniona. Dziadkowie czytają bajeczki, pieką 
pyszne łakocie. Oni mają zawsze czas dla wnucząt. Utulą, pocieszą, 
doradzą, w trudnych chwilach podzielą się doświadczeniem i życiową 
mądrością. Tylko oni mają wiele cierpliwości do dzieci i wkładają całe 
serce w opiekę nad wnukami.     

Pamiętały o tym dzieci naszej szkoły, które zaprosiły swoich 
dziadków na szkolną uroczystość. Frekwencja dopisała, bowiem w tym 
roku przybyło aż 180 gości, aby podziwiać występy swoich wnucząt. 
Swoją obecnością zaszczycili uroczystość Pan Zbigniew Fularczyk - 
Zastępca Wójta Gminy Sierakowice oraz ksiądz Andrzej Piernikarczyk.    

Przybyłych bardzo licznie gości – rodziców, dziadków, 
nauczycieli i uczniów - gorąco powitała Pani Dyrektor Hanna 
Subkowska-Wójcik. W imieniu organizatorów podziękowała 

Wszyscy zaproszeni Seniorzy z dumą patrzyli na swoje wszystkim za obecność na tej ważnej uroczystości i przy okazji wyraziła 
wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić wdzięczność wszystkim sponsorom za finansowe wsparcie tej imprezy.  
swoją miłość i szacunek. Niektórzy nie kryli łez wzruszenia. Na 
zakończenie części artystycznej Pani Dyrektor przekazała wszystkim 
Seniorom gorące życzenia z okazji ich święta. Do życzeń dołączył się 
wicewójt – Pan Zbigniew Fularczyk, który złożył gościom 
najserdeczniejsze życzenia. Następnie dziadkowie zostali obdarowani 
słodkimi upominkami. 

Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków na 
poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z 
Kamienicy Królewskiej. Był smaczny obiad, kawa, ciasto i kolacja. 
Następnie odbyły się liczne konkursy dla dziadków oraz wspólna 
zabawa przy orkiestrze ze Staniszewa. Pani Dyrektor, jako gospodarz 
imprezy, uśmiechem i ciepłymi słowami zachęcała wszystkich do 
udziału w konkursach. W czasie zabawy wybrano najstarszą królową i 
króla balu. W nagrodę goście otrzymali słodkie prezenty oraz dyplomy. 
Ostatni konkurs polegał na rozpoznaniu na fotografiach swoich 
wnuków. Nie było to wcale takie proste, ponieważ na czarno-białych 
zdjęciach niemal wszystkie dzieci wyglądały podobnie. Ostatecznie 
babcie i dziadkowie i tu okazali się bezbłędni, i znowu dostali słodkie 
upominki.

Na twarzach gości malowała się  radość, uśmiech oraz łzy 
Po powitaniu wszystkich gości rozpoczął się program wzruszenia. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w 

artystyczny w wykonaniu uczniów z kl. I-III pod opieką pań z nauczania pamięci, zarówno dzieci jak i dziadków!
zintegrowanego. Wnuki wyraziły swoim dziadkom wdzięczność za 
dobroć, codzienną troskę i okazywaną miłość. Zapewniły ich o swojej 
miłości. Wyśpiewały przepiękne życzenia. Życzyły dziadkom stu lat 
zdrowia, radości, miłości, uśmiechu na twarzy. Program artystyczny 
zakończył wspaniały występ grup tanecznych przygotowany przez 
nauczycielkę rytmiki – Tatianę Szuta-Wejer. Dzieci z kl. III wykonały 
nowoczesny taniec do piosenki „Holiday.” Najwięcej emocji wzbudził 
występ uczniów kl. I, którzy brawurowo i energicznie podskakiwali w 
rytm rosyjskiej piosenki „Kalinka.”

Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół
w Kamienicy Królewskiej

składają serdeczne podziękowania sponsorom,
którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości
z okazji Dnia Seniora w Kamienicy Królewskiej:

Wójtowi Gminy Sierakowice – panu Tadeuszowi Kobieli,
państwu Mirosławowi i Joannie Lejk,

państwu Barbarze i Ryszardowi Krause
z piekarni „Królewiczanka” w Kamienicy Królewskiej,

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sierakowicach

Serdecznie dziękujemy paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Królewskiej

za przygotowanie wspaniałego poczęstunku
z okazji Dnia Babci i Dziadka

Wernisaż, recytacje i promocja książki
Tegoroczne gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego 1. Paulina Miotk – Szkoła Podstawowa w Mojuszu 

Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” połączono z promocją nowego 2. Jakub Bojanowski – Szkoła Podstawowa w Mojuszu 
wydania książki Aleksandra Labudy „Gùczów Mack gôdô” oraz wer- 3. Julia Piotrowska – Szkoła Podstawowa w Gowidlinie 
nisażem wystawy obrazów inspirowanych felietonami Labudy. Wyróżnienia:
Wydarzenie to miało miejsce 4 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury 1. Ewa Kotłowska – Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach 
w Sierakowicach. 2. Dominik Popowicz – Zespół Szkół w Tuchlinie 

Kategoria: uczniowie klas I – III ( 18 uczestników)
1. Katarzyna Lipkowska – Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej 
2. Karolina Miotk – Szkoła Podstawowa W Mojuszu 
3. Amelia Maszota – Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej 
3. Kinga Domaszk – Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach 
Wyróżnienia:
1. Karol Marszk – Zespół Szkół w Tuchlinie 
2. Aleksandra Grzenkowicz – Szkoła Podstawowa w Sierakowicach 
Kategoria: uczniowie klas IV – VI (19 uczestników)
1. Daria Brzeska – Szkoła Podstawowa w Lisich Jamach 
2. Magdalena Brzezińska – Szkoła Podstawowa w Jelonku 
3. Marta Krefta – Zespół Szkół w Tuchlinie 
Wyróżnienia:
1. Kinga Szulta – Szkoła Podstawowa w Sierakowicach 
2. Manuela Rompa – Szkoła Podstawowa w Mojuszu 
Kategoria: uczniowie gimnazjum (7 uczestników)
1. Natalia Bobkowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szopie 
2. Agata Reclaf – Gimnazjum w Sierakowicach 
3. Anna Gawin – Zespół Szkół w Gowidlinie 
Kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (3 uczestników)
1. Lucyna Driwa – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 
2. Damian Marszk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierako-
wicach  
3. Michalina Gawin – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sierakowicach. Aleksander Labuda był kaszubskim felietonistą, pisarzem

i poetą, współtwórcą Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów w Kartuzach. 
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Felietony, które podpisywał pseudonimem Gùczów Mack należą do 

Sierakowice, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Sierakowice, Gmin-jego najbardziej znanej i popularnej części twórczości. To właśnie one 
ny Ośrodek Kultury w Sierakowicach i Lokalną Grupę Rybacką stały się inspiracją dla artystów z Koła Pasji Twórczych działającego 
„Kaszuby”. przy Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie. Obrazy 

Wystawę „Inspiracje malarskie felietonami Aleksandra powstały w sierpniu 2013 r. w Lini,  podczas pleneru zorganizowanego
Labudy „Gùczów Mack gôdô" można oglądać do końca majaz inicjatywy dyrektor biblioteki w Bolszewie Janiny Borchmann. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach.Podczas sierakowickiego wernisażu prace artystów-malarzy 

omówiła Teresa Szczodrowska, która także jest autorką jednego
AKz prezentowanych na wystawie płócien. Jak stwierdzili oglądający, 

obrazy w niepowtarzalny sposób oddają treść felietonów Aleksandra 
Labudy. Natomiast o nowym wydaniu książki z felietonami Gùczowégò 
Macka opowiadała córka autora Jaromira 
Labudda. Książka zawiera ponad 200 felie-
tonów, które powstały w różnym okresie 
twórczości Labudy i różnią się zarówno pod 
względem treści jak i formy. Niektóre
z nich nie były do tej pory publikowane. 

Uroczystość w Gminnym Ośrodku 
Kultury była okazją do zakupienia książki 
Aleksandra Labudy „Gùczów Mack gôdô”
w promocyjnej cenie i zdobycia autografu córki 
felietonisty - Jaromiry. 

W dniu wernisażu i promocji książki 
odbyły się także eliminacje gminne Konkursu 
Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rod-
nô mòwa”. Recytacje uczniów oceniała komisja 
w składzie: Aleksandra Maciborska-Pytka – 
dyrektor Kartuskiego Centrum Kultury, Gabrie-
la Jóskowska – członek Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Wi-
told Kotlenga – członek Kaszubskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Sierakowice”. Jury po 
przesłuchaniach wyłoniło laureatów i wyróż-
nionych. Oto ich nazwiska:

Kategoria: grupa przedszkolna (12 uczest-
ników)

Jaromira Labudda podpisuje książkę z felietonami ojca
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Dzień Seniora w Łyśniewie
15 stycznia 2014 roku do Szkoły Podstawowej w Łyśniewie 

zawitały Babcie i Dziadkowie uczniów. Z roku na rok w naszych 
skromnych progach gościmy więcej Seniorów. To bardzo cieszy ucz-
niów i nauczycieli. Najmłodsi przygotowali występy dla zaproszonych 

gości. Na początku uczniowie klasy II przedstawili krótki montaż
o codziennym życiu babci i dziadka. Po nim nastąpiły Jasełka, a na 
koniec odbył się koncert kolędowo-karnawałowy w wykonaniu „Ko-
lorowej Orkiestry” działającej przy Warsztatach Terapii Zajęciowej

w Somoninie. Zaproszeni goście dobrze się bawili przy dźwiękach 
piosenki „Ja uwielbiam ją” jak też „Kawiarenki”. Radości było co 
niemiara. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem oraz 
wręczeniem kwiatów. Do zobaczenia za rok.

Tekst i foto: nadesłane

Z angielskim za pan brat
Konkurs Języka Angielskiego w Mojuszu

W piątek 28 marca 2014 roku w Szkole 
Podstawowej w Mojuszu odbył się II Gminny Konkurs 
Języka Angielskiego „English Fun”. Patronat nad tą 
imprezą objął Wójt Gminy Sierakowice p. Tadeusz 
Kobiela, który ufundował nagrody dla zwycięzców. 
Konkurs jest cykliczny, będzie odbywał się co roku.

Współzawodnictwem objęci zostali ucznio-
wie klas V i VI szkół podstawowych z terenu gminy. 
Zgłosiły się 4-osobowe reprezentacje ośmiu szkół 
(Gowidlino, Jelonko, Lisie Jamy, Łyśniewo, Mojusz, 
Sierakowice, Szopa, Załakowo). Przeprowadzono pi-
semny test, który tworzyły pytania zamknięte na 
rozumienie czytania, sprawdzano znajomość słow-
nictwa i gramatyki, umiejętność dobierania odpo-
wiednich zwrotów oraz wiedzę ogólną o Wyspach Bry-
tyjskich. Po godzinie samodzielnej pracy komisja 
oceniająca szybko ustaliła osiągnięcia uczniów.

br. o godz. 15.30 we współorganizacji Szkoły Pod-
stawowej w Mojuszu i Gimnazjum Publicznego im. Jozefa 
Piłsudskiego w Sierakowicach. Miejsce konkursu – aula 
Gimnazjum. Szczegóły na stronie internetowej 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Mojuszu
i Organizatorki serdecznie dziękują Wójtowi Tadeuszowi 
Kobieli za patronat nad Konkursem i ufundowanie nagród 
dla uczestników. Wszystkim nauczycielom gorące 
podziękowania za przygotowanie uczniów do rywalizacji, 
startującym – gratulacje i słowa uznania za chęć spraw-
dzania swoich kompetencji językowych, a tym samym 
pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności. Wszystkich już 
dziś zapraszamy za rok na III Konkurs „English Fun”.

Większość uczestników dobrze sobie poradziła z zadaniami. 
Wśród najlepszych w obu grupach dwie osoby miały wynik identyczny, 
więc trzeba było przeprowadzić dogrywkę, która pozwoliła wyłonić 
zwycięzców.

Oficjalne wyniki Konkursu „English Fun” 2014 przed-
stawiają się następująco:
Klasy V
I miejsce Marta Treder - Sierakowice
II miejsce Anna Sildatk - Mojusz
III miejsce Antonina Król - Sierakowice
wyróżnienie Paweł Kulaszewicz - Załakowo
Klasy VI
I miejsce Maksymilian  Szynalewski - Sierakowice
II miejsce Adam Gackowski - Sierakowice
III miejsce Jakub  Bobkowski - Gowidlino
wyróżnienia Dominika Wenta - Załakowo;
 Dominik Miotk - Mojusz

Uczestnicy spotkania w Mojuszu, mimo że ze sobą 
rywalizowali, czuli się tu dobrze, połączeni wspólnym zamiłowaniem
i podobnymi umiejętnościami. 

Kolejną imprezą dla miłośników języka angielskiego będzie 
konkurs piosenki w tym języku, który odbędzie się w czwartek 29 maja 

www.spmojusz.pl

Laureaci konkursu w kategorii klas VI

Organizatorki: Iwona Kolka, Beata Sildatk

Laureaci konkursu w kategorii klas V

http://www.spmojusz.pl/
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Uczniowie ZSP w Sierakowicach w Finlandii - w ramach projektu
„Uchwyć świat na zdjęciu”

liśmy wykładu i zapoznaliśmy się ze 
specyfiką pracy zatrudnionych tam 
specjalistów. 

Podsumowaniem, i jedno-
cześnie punktem kulminacyjnym 
spotkania w Finlandii, było rozwią-
zanie konkursu fotograficznego, które-
go tematem tym razem były EMOCJE. 
Wygrała, większością głosów, ekipa 
Hiszpanii, i to ona ustali temat następ-
nego konkursu, którego rozwiązanie 
nastąpi już w kwietniu w Chorwacji. 

Podczas wspólnych spotkań 
była też okazja do poznawania kultury, 
obyczajów, strojów, upodobań kulinar-
nych i atrakcji turystycznych poszcze-
gólnych krajów, ponieważ każda ze 
szkół – uczestników projektu – przy-
wiozła ze sobą prezentację multime-
dialną o takiej tematyce.

Z organizatorami i uczestni-
kami projektu pożegnaliśmy się pod-
czas uroczystej kolacji. W grach i za-
bawach integracyjnych wzięli udział 
wszyscy uczniowie i ich opiekunowie. 
Pan Dawid wygłosił okolicznościowe 
przemówienie. 

Kolejne spotkanie w Chor-
wacji. Do zobaczenia!

Uczestnicy wyjazdu
Leppavirta w Finlandii to kolejny przystanek na drodze 

realizacji unijnego projektu fotograficznego, którego pomysłodawcą
i koordynatorem jest nauczyciel j. angielskiego ZSP w Sierakowicach 
Dawid Chmielewski.

Trzy uczennice: Katarzyna Dąbrowska, Martyna Henrych
z kl. III LO i Ewelina Sobisz z kl. II  LO, pod opieką nauczycieli,
w dniach 19-26 lutego przebywały w Finlandii u rodzin goszczących
i wzięły udział w zaplanowanych przez gospodarzy zajęciach, 
wycieczkach i warsztatach.

Do Turku dostaliśmy się samolotem, później podróżowaliśmy 
wypożyczonym samochodem. Przez 6 dni obserwowaliśmy funkcjo-
nowanie fińskiej szkoły średniej, doskonaliliśmy umiejętność 
posługiwania się językiem angielskim, zawieraliśmy nowe znajomości.

Uczyliśmy się robić zdjęcia w nocy, korzystając z fachowych 
porad specjalistów, choć aura nie była sprzyjająca - niebo cały czas 
pokrywały gęste chmury - to efekty naszych ćwiczeń są ciekawe. 
Atrakcyjny też okazał się wyjazd do Kuopio, gdzie znajduje się znana 
skocznia narciarska. Byliśmy świadkami wykonywania w tej szcze-
gólnej scenerii – śnieg, skocznia, wieża widokowa i przepiękny 
ośnieżony las – zdjęć ślubnych. Wrażenia niezapomniane. Kolejnego 
dnia odwiedziliśmy obserwatorium astronomiczne, gdzie wysłucha-
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Dzień Otwarty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Sierakowicach

Tradycyjnie 21 marca szkoły ponadgimnazjalne powiatu 
kartuskiego otwierają swoje drzwi dla uczniów ostatnich klas gim-
nazjów. W tym dniu przyszli absolwenci mają możliwość zapoznania 
się z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół, obejrzenia sal 
lekcyjnych, wzięcia udziału w wybranych zajęciach, kontaktu z ucz-
niami i nauczycielami danej szkoły itp. Mogą więc, przed podjęciem 
decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, zapoznać się z ich 
specyfiką, klimatem, bazą lokalową, osiągnięciami i porównać „na 
gorąco” swoje wrażenia wyniesione z wizyt.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach przy-
gotował dla swoich gości specjalny program pod hasłem „DOŁĄCZ 
DO NAS!”. Uczniów i ich wychowawców witał na holu dyrektor 
Grzegorz Machola, który zapraszał wszystkich do zwiedzania szkoły
i życzył wspaniałych wrażeń z pobytu.

Pierwszym etapem był poczęstunek – uczniowie klas Tech-
nikum Żywienia zadbali o to, aby nikt nie był głodny czy spragniony. 
Przy wiosennie udekorowanych stoliczkach gimnazjaliści mogli 
odetchnąć, posmakować ciastek, koreczków owocowych i innych przy-
smaków przygotowanych w szkolnej pracowni żywienia.

Po poczęstunku gimnazjaliści podzieleni na 10-cio lub Dzielili się wrażeniami z podróży do Hiszpanii, Finlandii, Niemiec, 
12-osobowe grupy, pod opieką starszych kolegów i koleżanek, Francji i Czech.
rozpoczęli wędrówkę po szkole. Nauczyciele i uczniowie zaangażowani Angażując się w proponowane zajęcia goście mogli zdobyć 
w organizację tego dnia przygotowali dla nich wiele atrakcji: na sali drobne nagrody rzeczowe, np. smycze z hasłem Dnia Otwartego – 

„Dołącz do nas!”.
Na zakończenie wędrówki po szkole uczniowie okolicznych 

gimnazjów otrzymywali foldery z informacją o ofercie edukacyjnej ZSP 
w Sierakowicach na rok szkolny 2014/2015 oraz, po złożeniu podpisu 
na plakacie promującym szkołę, długopisy z danymi adresowymi 
szkoły.

gimnastycznej swoje umiejętności prezentowali członkowie szkolnego 
koła teatralnego, koła fotograficznego „Kliszaki” oraz fryzjerki
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W sali lustrzanej odbywał się cało-
dzienny maraton aerobiku i zumby. Można było też zmierzyć się
z uczniami szkoły w turnieju tenisa stołowego. W salach lekcyjnych 
odbywały się prezentacje poszczególnych kierunków kształcenia 
technikum i liceum. Uczniowie utalentowani muzycznie przygotowali 
mini koncert na trąbkę, akordeon i „klawisze”.

W świetlicy szkolnej odbywała się projekcja filmu o szkole, 
który powstał na zajęciach koła multimedialnego. Przekorny horror, 
który jest autorskim pomysłem uczniów z klasy I LO, bardzo spodobał 
się gimnazjalistom. 

Tajniki malarstwa mistrzów renesansu można było zgłębiać
Mamy nadzieję, że hasło umieszczone na koszulkach w sali wiedzy o kulturze, gdzie odbywało się całodzienne układanie 

uczniów i nauczycieli zaangażowanych w organizację Dnia Otwartego puzzli – reprodukcji obrazów Michała Anioła, Leonarda da Vinci
– „I love ZSP SIERAKOWICE” – stanie się od września 2014 aktualne i Pietera Bruegla.
dla wielu gimnazjalistów, którzy nas w piątek odwiedzili.Swój punkt konsultacyjny mieli też: doradca zawodowy

Dyrekcje szkół wraz z nauczycielami i społecznością i psycholog szkolny. W sali językowej, po krótkiej konwersacji w języku 
uczniowską bardzo dziękują wszystkim gimnazjalistom i ich opie-angielskim, można było nauczyć się parzyć angielską herbatę.
kunom za przybycie w tym dniu do naszej szkoły.W kolejnej sali uczniowie, którzy byli uczestnikami 

wyjazdów zagranicznych, demonstrowali prezentację na temat reali-
Ewa Szlaga-Ortmannzowanych w szkole projektach unijnych: „Move!”, „Uchwyć świat na 

Foto: nadesłane
zdjęciu”, „Europejczyk wie, co je”, „Gospodarstwo ekologiczne”. 
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Projekt eTwinning „Mathematics in everyday life” w ZSP w Sierakowicach

Uczniowie klasy I Technikum kształ-
cącego w zawodzie technik ekonomista, wspólnie
z młodzieżą z Colegiul National „Nicolate Titu-
lescu” z Rumunii realizują projekt eTwinning 
„Mathematics in everyday life”. W ramach projektu 
uczniowie poznają się nawzajem oraz wspólnie 
rozwiązują różne zagadnienia z życia codziennego
z wykorzystaniem algorytmów poznanych na zaję-
ciach matematyki.

Celami projektu są: popularyzacja mate-
matyki; zwiększenie motywacji i zainteresowania 
uczniów nauką matematyki; ukazanie zastosowania 
matematyki w różnych dziedzinach życia; kształ-
towanie umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim; współdziałanie w grupie; nawiązanie 
kontaktów z rówieśnikami z innych państw; zaan-
gażowanie uczniów w proces uczenia się.

Mam nadzieję, iż udział uczniów w pro-
jekcie przyczyni się zrealizowania wyżej wymie-
nionych celów i uatrakcyjni naukę matematyki – 
królowej nauk.

 Uczniowie z Rumunii – partnerzy projektuAlicja Ludwikowska – koordynator projektu

Językiem Szekspira
26 lutego w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach odbył 

się III Powiatowy Konkurs Teatralny „Szekspir w teatrze”, w którym 
udział wzięło aż sześć szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego: 
ZSP w Sierakowicach, ZSP w Somoninie, ZSP w Przodkowie, ZSZiO
w Kartuzach, ZSZiO w Żukowie oraz ZST w Kartuzach. W gronie 
zaproszonych gości, nauczycieli oraz uczniów obejrzeliśmy ponad-
czasowe spektakle, które opierały się na wybranych fragmentach 
utworów wielkiego angielskiego dramatopisarza lub były ich swobodną 
adaptacją. 

Naszą szkołę reprezentowała sześcioosobowa znakomita 
aktorska obsada: Aldona Labuda, Alicja Złoch, Agata Gojtowska, 
Karolina Woźniak, Dawid Polejowski oraz Dariusz Miąskowski, zaś 
przedstawienie opierało się na „Wesołych kumoszkach z Windsoru” – 
niezwykle zabawnej i przewrotnej komedii. Najważniejszy wątek sztuki 
dotyczył światowca i podrywacza Johna Falstaffa, który próbował 
uwieść jednocześnie dwie zamężne mieszczanki. Nie wiedział jednak, 
że są one przyjaciółkami, które szybko odkryły zamiary zwodniczego 
rycerza. MIEJSCE I - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

Zmagania młodych aktorów oceniało jury w składzie: w Kartuzach, 
Aleksandra Lewicz z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach MIEJSCE II - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
(współorganizator konkursu), Felicja Miłosz – wieloletnia nauczycielka w Żukowie,
j. polskiego, Anna Chrapkowska – teatrolog i polonista. Wyróżniono MIEJSCE III - Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach.
następujące szkoły: Uczestnicy szkolnego koła teatralnego działającego przy ZSP 

w Sierakowicach niestety tym razem nie zdobyli wysokiej lokaty, ale po 
raz kolejny przekonali się, że zabawa w teatr daje wiele radości. 
Uczniowie weszli w niecodzienne role, założyli epokowe kostiumy,
a podczas prób śmiali się do łez. Tak więc kurtyna w górę i gramy dalej!

Marta Hodorowicz – opiekun koła teatralnego
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Gminny Ośrodek Kultury zaprasza

Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator

4 kwietnia – 31 maja Wystawa poplenerowa 
„Gùczów Mack gôdô”

Sala konferencyjna – 
GOK Sierakowice

Gminny Ośrodek 
Kultury

23 kwietnia – 31 maja Wystawa „Obrzędy 
wiosenno – letnie”

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

Gminny Ośrodek 
Kultury, Kaszubski 
Uniwersytet Ludowy

27 kwietnia (niedziela) Pola Nadziei – akcja 
charytatywna „ŻONKIL 
kwiatem nadziei dla 
Hospicjum”

Teren powiatu 
kartuskiego - 
Sierakowice

Kartuskie Hospicjum 
Domowe Caritas, 
Gminny Ośrodek 
Kultury, Gimnazjum
w Sierakowicach

3 maja (sobota) Msza św. z kaszubską 
liturgią słowa

Ołtarz Papieski
w Sierakowicach

Wójt Gminy 
Sierakowice,Oddział 
ZKP w Sierakowicach, 
Gminny Ośrodek 
Kultury

12-13-14 maja
(poniedziałek - środa)

Igrzyska Młodzieży 
Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych

Stadion w Sierakowicach Gimnazjum
w Sierakowicach,
Gminny Ośrodek 
Kultury

18 maja (niedziela) Noc Muzeów Park Ośmiu 
Błogosławieństw

Teatr Młodych Gotów, 
Gminny Ośrodek 
Kultury

23 maja (piątek) Powiatowy Konkurs 
„Śpiewam, bo umiem”

Szkoła Podstawowa
w Lisich Jamach

Wójt Gminy 
Sierakowice, Szkoła 
Podstawowa w Lisich 
Jamach, Gminny 
Ośrodek Kultury

31 maja (sobota) Nabożeństwo Majowe 
przy Kapliczce
z Puzdrowa

Muzeum Park 
Etnograficzny Wdzydze 
Kiszewskie

Muzeum Park 
Etnograficzny Wdzydze 
Kiszewskie, Sołectwo 
Puzdrowo, Gminny 
Ośrodek Kultury
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Dzięki wygranej w Akademii 
Animatora Orlik w Sierakowicach wzbo-
gacił swoją ofertę sportową o nowe 
dyscypliny takie jak: krokiet, bocce, 
badminton, frisbee, rugby tag czy latająca 
zośka. Wiąże się to z ciekawym spędza-
niem wolnego czasu nie tylko wśród dzie-
ci i młodzieży, ale również osób dorosłych 
i w podeszłym wieku. Do końca listopada 
można rezerwować boisko zielone oraz 
kort tenisowy. Pozostałe sprzęty są wypo-
życzane i pod okiem animatora 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 

Nowa oferta sportowa
Orlika w Sierakowicach



29

31 marca w Kamienicy Królewskiej odbyły się gminne 4. Maszota Wiktor – Kamienica  Królewska
5. Lejk Jan – Kamienica Królewskaeliminacje indywidualnych biegów przełajowych szkół podstawowych
Gimnazjum – Dziewczętai gimnazjalnych. Był to ostatni dzwonek, bo eliminacje powiatowe 
1. Bulczak Natalia – Tuchlino odbędą się 03.04.2014 w Miechucinie. Organizatorem zawodów był 
2. Bulczak Sylwia – Tuchlino Jacek Subkowski - nauczyciel ZS w Kamienicy Królewskiej. Do 
3. Grot Karolina – Tuchlino eliminacji przystąpiły: SP Załakowo, ZS w Tuchlinie, ZS w Gowidlinie 
4. Lewna Julia – Sierakowice oraz gimnazjum Sierakowice. Dziękuję Panu Jackowi za wspaniałą 
5. Wenta Angelika – Gowidlino organizację oraz wszystkim uczestnikom za sportową walkę.
Gimnazjum – Chłopcy
1. Zengierski Kacper – Gowidlino 
2. Cybulla Piotr – Gowidlino 
3. Ziegiert Rafał – Tuchlino 
4. Grota Kamil – Tuchlino 
5. Rejter Jakub – Sierakowice  

Wyniki końcowe: 
Szkoła Podstawowa – Dziewczęta
1. Bronk Wiktoria – Tuchlino 
2. Bronk Klaudia – Tuchlino 
3. Naczk Iwona – Tuchlino 
4. Naczk Martyna – Gowidlino

W zawodach powiatowych w Miechucinie gminę Sierako-5. Dawidowska Hanna – Gowidlino 
wice będą reprezentować wszyscy ww zawodnicy.Szkoła Podstawowa – Chłopcy

1. Wolski Łukasz – Tuchlino 
Organizator: Jacek Subkowski, Koordynator Sportu: Marian Wnuk-Lipiński2. Lejk Zdzisław – Kamienica Królewska

3. Gański Dawid – Kamienica  Królewska

Gminne biegi przełajowe

Rodzinny turniej halowej piłki nożnej
W dniu 9 marca w sali sportowej Stenka - Szutenberg 1 : 1 (karne 4 : 3); Zwycięzcom turnieju i wyróżnio-

Gimnazjum w Sierakowicach został roze- w meczu finałowym: Reclaf - Labuda 4 : 2. nym zawodnikom wręczył nagrody zastępca 
grany IV Turniej Halowej Piłki Nożnej – Klasyfikacja końcowa drużyn: wójta Gminy Sierakowice Pan Zbigniew 
Sierakowice 2014 „Integracja Rodziny i Wy- 1. Reclaf Fularczyk, któremu organizatorzy dziękują za 
chowanie w Trzeźwości Poprzez Sport”, 2. Labuda przybycie i udział we wręczaniu nagród.
zorganizowany przez Gminny Klub Sportowy 3. Stenka Organizatorzy turnieju bardzo 
„Sierakowice”. Turniej ten dotowany był 4. Szutenberg dziękują wszystkim rodzinom uczestni-
przez Gminę Sierakowice. Do tej sportowej 5. Klejna czącym w zawodach, jak i licznie przybyłej 
zabawy zgłosiło się 14 drużyn rodzinnych, 6. Damaszk widowni, za ogromny doping wspierający 
liczących po 10-ciu zawodników. Drużyny 7. Skrzypkowski zmagania swoich rodzin, zawodnikom za 
rozegrały łącznie 26 meczów. Chętnych było 8. Mielewczyk sportową walkę i grę fair play oraz za 
więcej, niestety posiadane środki i sprawy 9. Nastały zdyscyplinowanie wszystkich drużyn, co 
organizacyjne nie pozwoliły na udział 10. Koszałka pomogło bardzo sprawnie przeprowadzić cały 
większej ilości drużyn. Pierwszy etap 11. Formela turniej – bardzo dziękujemy.
rozgrywek był podzielony na cztery grupy, z 12. Bulczak Na koniec GKS Sierakowice (jako 
których po 2 drużyny awansowały do 13. Lis organizator) dziękuje władzom Gminy 
ćwierćfinałów. 14. Abramowski Sierakowice za udzielone środki finansowe, 
W ćwierćfinale spotkały się następujące które pozwoliły na zorganizowanie tak 
rodziny: W klasyfikacji FAIR PLAY naj- popularnej w naszej gminie imprezy 
Stenka - Damaszk 1 : 0 lepszą drużyną okazała się rodzina RECLAF, rodzinnej. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy 
Klejna - Reclaf  0 : 0 (karne 3 : 4) w klasyfikacji najlepszy zawodnik – się ponownie, i to w jeszcze większym gronie 
Mielewczyk - Labuda 0 : 3 Radosław Stenka, w klasyfikacji najlepszy naszych rodzin. Zapraszamy! 
Szutenberg - Skrzypkowski - 4 : 1. bramkarz – Sławomir Wiśniewski. Najmłod-

Waldemar FormelaW półfinale spotkały się rodziny: szym zawodnikiem turnieju został sześcioletni 
– organizator turniejuStenka - Reclaf 0 : 0 (karne 3 : 4) Jaś Mielewczyk z rodziny Labuda, natomiast 

Labuda - Szutenberg 0 : 0 (karne 5 : 4). najstarszym zawodnikiem turnieju – dziadek 
W meczu o 3. i 4. miejsce: Jasia, 61-letni Jan Labuda. 
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W finale powiatu kartuskiego XIV edycji Turnieju „Z podwórka na Mecze decydujące o awansie do finału to już dwa 
stadion o Puchar Tymbarku”, w kategorii U-10 rozegranego w Gowidlinie 20 piękne pojedynki, w których SP Stężyca zwyciężyła 
marca 2014 roku, udział wzięło 12 zespołów chłopców oraz 3 drużyny dziewcząt. ambitnych piłkarzy z SP Sierakowice 1-0, a w drugim 

Dwanaście ekip chłopców podzielono na 3 grupy po 4 zespoły. Awans meczu piłkarze SP Kartuzy 1, po bezbramkowym meczu,
uzyskiwały automatycznie drużyny, które zajęły 1 i 2 miejsce w tabeli oraz dwie w rzutach karnych pokonali SP Niestępowo 2-1.
najlepsze ekipy z 3 miejsc. W grupie A bezsprzecznie najlepsze okazały się 
reprezentacje SP Sierakowice oraz SP Przodkowo, które wyprzedziły SP 
Kamienica Szlachecka i SP Borkowo. 

Do finału awansowały więc dwie ekipy, które 
rywalizowały w grupie B. Najsilniejszym zespołem okazali 
się zasłużenie chłopcy z SP 1 Kartuzy, wygrywając w fi-
nale, podobnie jak w meczu grupowym SP Stężyca 2:1,
i to oni reprezentować będą powiat kartuski w finale 
wojewódzkim. Już do przerwy było 2-1 dla kartuskich 
piłkarzy. W drugiej połowie obie drużyny stworzyły znako-
mite widowisko, w którym nie brakowało akcji podbram-
kowych z jednej i drugiej strony. Zawodziła jednak skutecz-
ność i wynik nie uległ już zmianie. 

W grupie B zwyciężyli uczniowie SP Kartuzy nr 1, pokonując w 
bezpośrednim pojedynku SP Stężyca 2-1. Pozostałe miejsca zajęły dwie bardzo 
sympatyczne ekipy z Klukowej Huty. 

W kategorii dziewcząt udział wzięły 3 drużyny. 
Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym” – 2 x 10 
minut.

Komplet wyników:

W grupie C, w której poziom był najbardziej wyrównany, ostatecznie 
zasłużenie zwyciężyli uczniowie SP Niestępowo, wyprzedzając swoich 
rówieśników z SP Szymbark, SP Kartuzy 2 i drużynę gospodarzy. 

Dwa rozegrane swoje spotkania wygrały dziew-
częta z SP Klukowa Huta, nie pozostawiając złudzeń 
pozostałym drużynom no to, która ekipa zasłużyła na 
zwycięstwo w finale powiatu kartuskiego i awans do finału 
wojewódzkiego. 

– Turniej został bardzo dobrze zorganizowany. 
Dopisało tego dnia wszystko – łącznie z pogodą. Dla spraw-
nego przebiegu zawodów przygotowaliśmy 2 boiska, 8 
szatni i jeden pokój dla opiekunów, w którym przedsta-
wione i omówione zostały na początku kwestie organi-
zacyjno - porządkowe. Na nauczycieli i rodziców czekał 
poczęstunek, dla dzieci uczestniczących zostały przygoto-

Bardzo duże emocje towarzyszyły fazie pucharowej. W meczach wane słodkie niespodzianki oraz dyplomy uczestnictwa,
ćwierćfinałowych padły następujące wyniki: a dla trzech najlepszych drużyn w kategorii chłopców

i dziewcząt okazałe puchary i medale. W tym miejscu 
chciałbym bardzo podziękować Pani Dyrektor Szkoły
w Gowidlinie – Marii Wenta-Barlak za pomoc w organi-
zacji Turnieju. Słowa podziękowania kieruję również do 
pana Janusza Wenty, Rafała Reclafa, Damiana Kolke, 
wszystkich opiekunów drużyn, a także pracowników 
szkoły za każdą poświęconą sekundę dla tych młodych 
ludzi, dla ich być może lepszego jutra, za sekundy 
poświęcone drugiemu człowiekowi. Jeszcze raz bardzo 
dziękuję. A zwycięzcom Turnieju w Gowidlinie – SP Kar-O awansie do półfinałów SP Stężyca zadecydowały lepiej 
tuzy 1 i SP Klukowa Huta - wszyscy życzymy powodzenia egzekwowane rzuty karne w spotkaniu z SP Szymbark. W trzech pozostałych 
w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się 11 kwietnia na ćwierćfinałach dwubramkowe zwycięstwa odniosły drużyny, które bardzo dobrze 
Stadionie Arki Gdynia – podsumował koordynator radziły sobie w rozgrywkach grupowych.
powiatowy Turnieju Tymbark Krzysztof Kolke

XIV edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
 Finał Powiatu Kartuskiego U - 10
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X SPOTKANIE WYNIK SĘDZIA BOISKO

1-2 SP Przodkowo - SP Borkowo 3-2 Rafał Reclaf ORLIK

3-4 SP Kamienica Szlachecka - SP Sierakowice 0-5 Rafał Reclaf ORLIK

2-3 SP Borkowo - SP Kamienica Szlachecka 1-2 Rafał Reclaf ORLIK

1-3 SP Sierakowice - SP Przodkowo 2-2 (2-1) Rafał Reclaf ORLIK

4-1 SP Borkowo - SP Sierakowice 0-4 Rafał Reclaf ORLIK

2-4 SP Przodkowo - SP Kamienica Szlachecka 4-0 Rafał Reclaf ORLIK

X SPOTKANIE WYNIK SĘDZIA BOISKO

1-2 SP Klukowa Huta 1 - SP Stężyca 0-5 Damian Kolke TRAWA

3-4 SP Kartuzy 1 - SP Klukowa Huta 2 13-0 Damian Kolke TRAWA

2-3 SP Stężyca - SP Kartuzy 1 1-2 Damian Kolke TRAWA

1-3 SP Klukowa Huta 2 - SP Klukowa Huta 1 1-6 Damian Kolke TRAWA

4-1 SP Stężyca - SP Klukowa Huta 2 12-0 Damian Kolke TRAWA

2-4 SP Klukowa Huta 1 - SP Kartuzy 1 0-4 Damian Kolke TRAWA

X SPOTKANIE WYNIK SĘDZIA BOISKO

1-2 SP Szymbark - SP Niestępowo 0-2 Damian Kolke TRAWA

3-4 SP Gowidlino - SP Kartuzy 2 1-2 Damian Kolke TRAWA

2-3 SP Niestępowo - SP Gowidlino 1-1 (1-3) Damian Kolke TRAWA

1-3 SP Kartuzy 2 - SP Szymbark 1-2 Damian Kolke TRAWA

4-1 SP Niestępowo - SP Kartuzy 2 1-0 Damian Kolke TRAWA

2-4 SP Szymbark - SP Gowidlino 2-1 Damian Kolke TRAWA

X SPOTKANIE WYNIK SĘDZIA BOISKO

1-2 SP Sierakowice - SP Kartuzy 2 0-2 Rafał Reclaf TRAWA

3-4 SP Kartuzy 1 - SP Gowidlino 1-2 Damian Kolke TRAWA

2-3 SP Niestępowo - SP Przodkowo 1-1 (1-3) Rafał Reclaf TRAWA

1-3 SP Stężyca - SP Szymbark 1-2 Damian Kolke TRAWA

1-4 SP Sierakowice - SP Stężyca 0-1 Damian
 Kolke

ORLIK

2-3 SP Kartuzy 1 - SP Sierakowice 0-0
(2-1)

Rafał
Reclaf

TRAWA

1-4 SP Kartuzy 1 - SP Stężyca 2-1 Damian
 Kolke

ORLIK

2-3 SP Niestępowo - SP 
Sierakowice

4-1 Rafał
Reclaf

TRAWA

X SPOTKANIE WYNI
K

SĘDZIA BOISK
O

1-2 SP Szymbark - SP 
Kamienica Szlachecka

0-4 Rafał
Reclaf

ORLIK

2-3 SP Kamienica Szlachecka - 
SP Klukowa Huta

0-3 Rafał
Reclaf

ORLIK

1-3 SP Klukowa Huta - SP 
Szymbark

4-0 Rafał
Reclaf

ORLIK
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Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku
 Finał Powiatowy Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców U-12

Sierakowice były gospodarzem finału powiatowego turnieju 
piłki nożnej „Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. W finale 
dziewcząt, który został rozegrany 14 marca, wzięło udział 6 zespołów 
z powiatu kartuskiego w wieku 12 lat. Zespoły zostały podzielone na 
dwie grupy: grupa A – SP Borzestowo, SP Kożyczkowo, SP Chmielno; 
grupa B – SP Reskowo, SP Sierakowice , SP Szymbark. Do półfinału 
awansowały drużyny z Borzestowa, Reskowa, Chmielna i Sierakowic. 

W pierwszym półfinale spotkały się dziewczyny z Siera-
kowic oraz z Chmielna. Niestety, historia lubi się powtarzać, przy 
stanie 1:1 rozegrane zostały rzuty karne. Tak jak w ubiegłym roku 
lepsze okazały się Chmielanki. W drugim półfinale spotkały się 
dziewczęta z SP Reskowo oraz SP Borzestowo. W meczu tym nie było 
przypadku i przy stanie 1:2 do finału awansowały dziewczyny z Bo-
rzestowa. W meczu o trzecie miejsce znowu horror przeżywały 
dziewczyny z Sierakowic; przy stanie 1:1 z SP Reskowo doszło do 
rzutów karnych i tym razem lepsze okazały się dziewczyny z Res-
kowa. 

W finale emocji było co niemiara. Początkowo dziewczęta
z Borzestowa wyszły na prowadzenie, lecz chwilę potem to Chmie-
lanki wyrównały i długo utrzymywał się wynik remisowy. W pięknej 
akcji drużyna z Reskowa przypieczętowała swój prym w tym turnieju 
wygrywając 2:1. 

Dziewczęta z rąk Koordynatora Powiatowego otrzymały 
okazałe puchary ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice oraz 
dyplomy, a wyróżnione zawodniczki małe upominki. SP Borzestowo 
reprezentować będzie Powiat Kartuski w finale wojewódzkim, który 
zostanie rozegrany w Gdyni.

W turnieju finałowym chłopców w dniu 18 marca udział 
wzięło 6 zespołów wyłonionych w eliminacjach rozegranych kilka dni 
wcześniej na obiekcie w Sierakowicach: SP Sierakowice, SP 2 Kar-
tuzy, SP Mirachowo, SP Gowidlino, SP 1 Kartuzy oraz SP Skrzeszewo. 
Najsilniejszym zespołem okazali się chłopcy z SP nr 2 w Kartuzach,  
wygrywając w finale w karnych 2:1, i to oni reprezentować będą 
powiat kartuski w finale wojewódzkim, który zostanie rozegrany
w Gdyni.

Na zakończenie zmagań trzy pierwsze szkoły otrzymały 
okazałe puchary ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice. 
Poziom finału był bardzo wysoki i wyrównany, choć  pogoda nie 
dopisała.

Marian Wnuk-Lipiński, foto: nadesłane

KLASYFIKACJA  KOŃCOWA CHŁOPCY  U – 1 0

KLASYFIKACJA  KOŃCOWA DZIEWCZĘTA  U – 1 0

KK

MIEJSCE DRUŻYNA

I SP Kartuzy 1

II SP Stężyca

III SP Niestępowo

IV SP Sierakowice

V-VIII SP Gowidlino

V-VIII SP Szymbark

V-VIII SP Przodkowo

V-VIII SP Kartuzy 2

IX-XII SP Kamienica Szlachecka

IX-XII SP Klukowa Huta 1

IX-XII SP Borkowo

IX-XII SP Klukowa Huta 2

1. SP Klukowa Huta 2 6 7-0 I

2. SP Kamienica Szlachecka 2 3 4-3 II

3. SP Szymbark 2 0 0-8 III
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KS Kamienica Junior 97 – Turnieje Halowe 2013/2014
Drużyna Junior B – rocznik 97 KS Kamienica Królewska, prowadzona przez trenera 

Krzysztofa Kolke, wystąpiła, jak co roku, w kilku Wojewódzkich i Ogólnopolskich Turniejach 
Halowych. Wyniki osiągnięte w tych zawodach przewyższyły oczekiwania największych 
optymistów: 
Luzino 97/98 – 1 miejsce (16 uczestniczących drużyn)
Trąbki Wielkie 97/98 – 1 miejsce (16 uczestniczących drużyn)
Lębork 97/98 – 1 miejsce (10 uczestniczących drużyn)
Stężyca 97/98 – 1 miejsce (6 uczestniczących drużyn)
Linia 97/98 – 1 miejsce (12 uczestniczących drużyn)
Stężyca 95/96 – 2 miejsce
Luzino seniorzy – 4 miejsce
Somonino 97/98 – 5 miejsce
Przodkowo 97/98 – 5 miejsce

Z dziewięciu turniejów, w których KS Kamienica wzięła udział z aż 5 wychodziła 
zwycięsko, pokonując po drodze kilkunastu renomowanych rywali. Bardzo prestiżowym 
sukcesem było zwycięstwo w turnieju w Luzinie, gdzie poziom sportowy i organizacja każdego 
turnieju zawsze są wysoko oceniane. W finale podopieczni Krzysztofa Kolke pokonali 
uczestników Halowych Mistrzostw Polski MKS Sława Sławno. Finał tych zawodów, jak i cały 
turniej mógł się podobać. Piłkarze KS Kamienica zaprezentowali się w nim naprawdę 
rewelacyjnie.

Nie mniejszym sukcesem było zwycięstwo w Trąbkach Wielkich, gdzie zespół 
rozgrywał  z meczu na mecz jak doświadczony zespół turniejowy. W półfinale drużyna 
pokonała Polonię Gdańsk 5-0, natomiast w Finale zwyciężyła Gedanię Gdańsk 5-1, prezentując 
bardzo widowiskową piłkę. Prezes klubu Jan Marciński i kierownik drużyny Andrzej Regliński 
mieli powody do zadowolenia, nie żałując zapewne poświęconego czasu. 

Również w pozostałych zawodach halowych zespół prezentował się bardzo dojrzale, 
co dobrze wróży przed rewanżową rundą wiosenną. Zwycięstwa na Turniejach w Lęborku, 
Stężycy i Lini były jak najbardziej zasłużone. Niemałym sukcesem było również 2 miejsce
w kolejnym Turnieju w Stężycy, w grupie piłkarzy o 2 lata starszych od juniorów z Kamienicy, 
oraz 4 miejsce w Lini, gdzie piłkarze rywalizowali z zawodnikami o 2-3 lata starszymi. 

– Gratulacje należą się głównie chłopakom, bo to oni przez ostatnich 5 lat wykonali ogromną pracę na treningach. Sukcesy te, jak i te we 
wcześniejszych latach nie są dziełem przypadku, a właśnie ciężkiej pracy oraz ogromnej pasji grupy ludzi: piłkarzy, trenerów i działaczy. Dziękuję 
wszystkim rodzicom, panu Jankowi Marcińskiemu, panu Andrzejowi Reglińskiemu za pomoc i poświęcony czas, dzięki nim nie tylko osiągamy 
tak piękne sukcesy, ale przede wszystkim wychowujemy pokolenie dobrej młodzieży, która dzięki aktywności sportowej będzie zdrowsza 
fizycznie. A jak wiadomo „w zdrowym ciele – zdrowy duch” – podsumował trener Krzysztof Kolke. 

Dodatkowo w tych turniejach KS Kamienica zdobywała szereg indywidualnych wyróżnień: dla najlepszego bramkarza, najlepszego 
zawodnika i króla strzelców. 

W kadrze zawodników Halowych Turniejów startowali: Bobkowski Jakub, Choszcz Marcin, Cymerman Janek, Cyperski Maciej, 
Cyperski Patryk, Dobek Wojtek, Kitowski Damian, Hinca Adam, Kostuch Dominik, Markowski Krzysztof, Paracki Oskar, Regliński Przemysław, 
Regliński Radosław, Stenka Krzysztof, Tarasiuk Igor, Wenta Karol, Ziegert Karol.  

KK, foto: nadesłane

WKS „F.C. Gowidlino” kibicuje Lechii Gdańsk
Wiejski Klub Sportowy „F.C. Gowidlino” już 

siódmy sezon kibicuje Lechii Gdańsk i organizuje wy-
jazdy na mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy do 
Gdańska. Klub „F.C. Gowidlino” dopingował piłkarzy 
Lechii Gdańsk nie tylko na PGE Arena, ale także w zwy-
cięskich pojedynkach w Warszawie czy Krakowie, gdzie 
Lechia wygrywała 1:0. W Warszawie Lechiści osobiście 
podziękowali młodym piłkarzom „F.C Gowidlino” za 
doping. 

Od trzech lat WKS „F.C. Gowidlino” jest 
obecny na prawie każdym meczu w Gdańsku. 
Rekordowy pod względem liczby osób był mecz z Legią 
Warszawa 3 maja 2012 roku, gdzie „F.C. Gowidlino” 
zorganizowało wyjazd dla 203 osobowej grupy  
sympatyków.

Podobnie było również w sobotę 5 kwietnia 
2014 roku, gdzie na mecz Lechia Gdańsk – Zagłębie 
Lubin pojechała grupa piłkarzy, rodziców, sympatyków
i działaczy „F.C. Gowidlino”. Było to ważne spotkanie 
dla gdańskiej drużyny. Zwycięstwo 2-1 dało Lechii zgromadzonych na Stadionie PGE Arena w Gdańsku. Nie zabrakło 
awans na upragnione 8 miejsce w tabeli i tym samym na kolejkę przed emocji, sytuacji podbramkowych, i co najważniejsze – upragnionej 
końcem rundy zasadniczej Lechiści wciąż są poważnym kandydatem zwycięskiej bramki Macieja Makuszewskiego, z którym, podobnie jak 
do zakończenia rundy zasadniczej w pierwszej ósemce, walczącej i z innymi piłkarzami Lechii, część naszej grupy miała okazję 
o Mistrzostwo Polski. Teraz wszystko rozstrzygnie się we Wrocławiu. porozmawiać i zrobić wspólne zdjęcia po spotkaniu – podsumował 
Zwycięstwo zapewni Lechii Gdańsk realizację celu. organizator wyjazdu Krzysztof Kolke. 

– Mecz mógł się podobać prawie 12 000 kibiców, 

04 (286) kwiecień 2014

Radość po wygranym turnieju w Luzinie

FC Gowidlino ze zdobywcą bramki M. Makuszewskim

KK, foto: nadesłane
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WKS „F.C. Gowidlino” - Turnieje Halowe 2013/2014

Drużyny juniorskie WKS „F.C. Gowidlino” wystąpiły jak co roku Również w wielu innych zawodach halowych zespoły 
w kilkunastu Wojewódzkich i Ogólnopolskich Turniejach Halowych. juniorskie FC Gowidlino prezentowały się z bardzo dobrej strony. 
Działaczy i trenerów cieszy bardzo duża ilość zdobytych pucharów, Ambicja, wola walki, momentami dobry technicznie futbol
dyplomów i medali. Najwięcej radości zaś przynosi wysoki poziom i dyscyplina taktyczna – to cechy, które w większości występów 
zaprezentowany w dużej ilości tych Turniejów. Coraz mądrzejsza charakteryzowały juniorskie zespoły FC Gowidlino. Oczywiście 
taktycznie gra młodych piłkarzy, podparta dobrym wyszkoleniem w następnych latach będziemy dalej pracować nad doskona-
technicznym i cechami wolicjonalnymi w wielu Turniejach przynosiła leniem tych elementów gry.  
zaskakujące sukcesy. Dodatkowo w wielu turniejach juniorskie drużyny 
WYNIKI Z KILKU WYBRANYCH TURNIEJÓW: WKS „F.C. Gowidlino” zdobyły szereg indywidualnych 
FC Gowidlino 2001 – 1 miejsce w Lini (16 uczestniczących drużyn), wyróżnień: dla najlepszych bramkarzy, najwszechstronniejszych 
FC Gowidlino 2001 – 2 miejsce w Lęborku (10 uczestniczących drużyn), zawodników i królów strzelców.
FC Gowidlino 2001 – 2 miejsce w Somoninie (12 uczestniczących drużyn), – Gratulacje należą się głównie samym chłopakom, bo 
 FC Gowidlino 2001 – 2 miejsce w Lini (16 uczestniczących drużyn), to oni przez sumienną pracę na treningach zapracowali na takie 
FC Gowidlino 2001 – 2 miejsce w Stężycy (10 uczestniczących drużyn), wyniki. Sukcesy te są właśnie efektem prawdziwej pasji, 
FC Gowidlino 2001 – 3 miejsce w Przodkowie (18 uczestniczących wysokiej frekwencji na zajęciach, wychowaniu w duchu sportu. 
drużyn), Nie byłoby to możliwe gdyby nie bardzo dobra współpraca
FC Gowidlino 2001 – 3 miejsce w Lęborku (10 uczestniczących drużyn), z rodzicami. Gdyby nie ich poświęcony czas. Gdyby nie zaufanie, 
FC Gowidlino 2002 – 2 miejsce w Somoninie (10 uczestniczących drużyn), jakim nas obdarzyli. Dziękuję wszystkim rodzicom, zaanga-
FC Gowidlino 2002 – 5 miejsc w Trąbkach Wielkich (16 uczestniczących żowanym kierownikom drużyn, osobom wspierającym drużyny 
drużyn), FC Gowidlino za pomoc i poświęconą każdą sekundę. Słowa 
FC Gowidlino 2003 – 2 miejsce w Stężycy (12 uczestniczących drużyn), podziękowania kieruję również do Wójta Gminy Sierakowice 
FC Gowidlino 2003 – 3 miejsce w Nowej Karczmie (12 uczestniczących Tadeusza Kobieli za wsparcie działalności klubu. Wszyscy 
drużyn), bierzemy udział i przyczyniamy się do wychowania pokolenia 
FC Gowidlino 2003 – 4 miejsce w Trąbkach Wielkich (14 uczestniczących dobrej młodzieży, która dzięki uprawianiu sportu ma możliwość 
drużyn), ucieczki od zagrożeń jakie niesie dzisiejszy świat. Nie ma nic 
FC Gowidlino 2003 – 4 miejsce w Somoninie (11 uczestniczących drużyn), piękniejszego jak realizacja swoich dziecięcych marzeń i pasji. 
FC Gowidlino 2004 – 1 miejsce w Linii (10 uczestniczących drużyn), Młodzi piłkarze doskonalą swoje umiejętności i ogólną 
FC Gowidlino 2004 – 1 miejsce w Szemudzie (12 uczestniczących drużyn), sprawność fizyczną. Razem zapewniamy młodemu pokoleniu 
FC Gowidlino 2004 – 1 miejsce w Lini (10 uczestniczących drużyn), bezpieczny i aktywny sposób spędzania wolnego czasu – 
FC Gowidlino 2006 – 3 miejsce w Kartuzach (8 uczestniczących drużyn), podsumował trener Krzysztof Kolke.

KKFC Gowidlino 2006 – 2 miejsce w Stężycy (6 uczestniczących drużyn).
Z ponad 30 Turniejów, w których wzięły udział juniorskie 

drużyny WKS „F.C. Gowidlino” w okresie zimowym udało się młodym 
piłkarzom prawie dwudziestokrotnie stanąć na podium, niejednokrotnie 
pokonując po drodze kilkunastu renomowanych rywali. Bardzo 
prestiżowym sukcesem było zwycięstwo w Turnieju w Szemudzie rocznika 
2004, gdzie poziom sportowy i organizacja Turnieju stała na bardzo 
wysokim poziomie. W finale młodzi gowidlińscy piłkarze pokonali UKS 
Sztorm Mosty. Za tymi dwoma zespołami uplasowała się między innymi 
Arka Gdynia. Piłkarze FC Gowidlino zaprezentowali się w nim naprawdę 
rewelacyjnie. Swoją postawą zaskoczyli nawet największych optymistów.

Nie mniejszym sukcesem było zajęcie 2 miejsca przez FC 
Gowidlino 2003 w Turnieju w Stężycy, gdzie zespół zwyciężył
w bardzo trudnej grupie, pokonując między innymi Lechię Gdańsk
4-0. Bez straty punktu i bramki drużyna awansowała do półfinału,
w którym pokonała Cartusię Kartuzy 3-1. W Finale po bardzo wyrównanym 
pojedynku zespół uległ Bytowii Bytów 1-2. Rodzice obecni na Turnieju 
mieli ogromne powody do zadowolenia, nie żałując zapewne poświęconego 
czasu. 

FC Gowidlino 2001, które prawie z każdego Turnieju wracało
z medalami i osiągnięciami indywidualnymi najlepiej zaprezentowało się 
na Pomorskim Futbol Cup w Przodkowie, gdzie zajęło wysokie 3 miejsce, 
ulegając tylko w nieznacznie w meczu półfinałowym Arce Gdynia 1-2. Do 
niespodzianki w tym meczu zabrakło naprawdę niewiele. W meczu
o brązowe medale zespół pokonał Wisłę Walichnowy 7-2. Bardzo doby 
występ ta drużyna zaliczyła również na Turnieju Wojewódzkim w Stężycy 
gdzie wysoko pokonywała swoich rywali, dopiero w Finale drużyna 
przegrała z Bałtykiem Gdynia 1-3.

Wielką radość sprawili również najmłodsi adepci futbolu
z WKS „F.C. Gowidlino” 2006, którzy brali udział w kilku Turniejach 
Wojewódzkich. Zajęcie 2 miejsca na Turnieju w Stężycy oraz 3 miejsca
w Kartuzach jest dla rodziców, działaczy i trenerów bardzo miłą 
niespodzianką. Zwłaszcza, że był to dopiero pierwszy sezon rozgrywek 
halowych dla tej grupy i nikt nie wymaga tutaj jakiś spektakularnych 
sukcesów. Najważniejszą sprawą u chłopców w tym wieku jest rozwijanie 
własnych pasji, nauka współpracy w zespole, zapoznawanie się z zasadami 
funkcjonowania w grupie i dobra zabawa. Niemniej te małe, pierwsze 
sukcesy cieszą.   
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Rozpoczęły się rozgrywki rundy wiosennej w Pomorskiej Lidze Juniorów
WKS „F.C. Gowidlino” – Lechia Gdańsk 1-3 (1-1) za bardzo ambitną postawę w przekroju całego spotkania oraz za 

naprawdę dobrą taktycznie i technicznie pierwszą część spotkania. 
Pierwszy mecz rundy wiosennej w Pomorskiej Lidze Skład F.C. Gowidlino: A. Kolke – P. Górniak, M. Koszałka, 

Juniorów, zrzeszającej 14 najlepszych drużyn województwa B. Kreft, H. Syldatk – D. Wojda, Sz. Dawidowski, J. Wenta – M. 
pomorskiego, F.C. Gowidlino rozegrało 29 marca z Lechią Gdańsk, Cybula; rezerwowi: D. Butowski, B. Węsierski, M. Subkowski, T. 
która 2 tygodnie wcześniej wygrała prestiżowy Turniej w Poznaniu Woźniak, M. Cybulla, N. Lewna.
(a w Turnieju Halowym Arka Cup 2014 pokonała w finale Everton 
S.C.). Dla gowidlińskiego klubu przyjazd takiej drużyny i możliwość KP Starogard Gdański - WKS „F.C. Gowidlino” 1-3 (0-2)
rozegrania meczu ligowego to ogromne wyróżnienie i okazja do 
zdobycia kolejnego bagażu doświadczeń. W drugim spotkaniu rundy wiosennej, w ramach rozgrywek 

Gospodarze rozpoczęli spotkanie bardzo odważnie. Pomorskiej Ligi Juniorów, młodzi piłkarze WKS „F.C. Gowidlino” 
W pierwszych 10 minutach stworzyli 3 bardzo klarowne sytuacje do udali się 5 kwietnia do Starogardu Gdańskiego. Obie drużyny
zdobycia bramki. Jedną z nich na bramkę zamienił Damian Wojda, z ogromnym impetem rozpoczęły to spotkanie. Gospodarze za wszelką 
który wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem Lechii Gdańsk cenę próbowali dobrze rozpocząć mecz. Gra defensywna zespołu
Wojtkiem Karwackim. Nieco zszokowani takim obrotem sprawy z Gowidlina była jednak bardzo dobrze zorganizowana, toteż przez 
piłkarze Lechii popełnili w tym czasie kilka błędów w defensywie. pierwsze 30 minut KP Starogard nie stworzył ani jednej stu-
Niewiele brakowało, a Kordian Mielewczyk zdobyłby drugą bramkę procentowej sytuacji do zdobycia bramki. Goście z kolei z minuty na 

dla ambitnie grających gospodarzy. Jego strzał trafił w słupek. Na minutę coraz śmielej atakowali bramkę przeciwnika. Z 5-6 składnych 
nieszczęście dla gospodarzy Lechia Gdańsk zdobyła bramkę akcji udało się w pierwszej części meczu zdobyć dwie piękne bramki. 
w ostatniej minucie pierwszej części gry, po golu z 20 metrów w samo Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Na 10 minut przed 
okienko bramki. końcem spotkania, po problematycznym rzucie karnym, gospodarze 

W drugiej połowie mecz bardzo się wyrównał. W pierwszym zmniejszyli rozmiary porażki na 1-2. To było jednak wszystko, na co 
kwadransie tej części gry obie ekipy stworzyły po dwie niebezpieczne stać było tego dnia bardzo dobrą ekipę ze Starogardu. Piłkarze F.C. 
sytuacje podbramkowe. Na posterunkach byli jednak obaj bramkarze. Gowidlino z kolei na 5 minut przed końcem spotkania wyprowadzili 
Na 13 minut przed końcem spotkania pierwszy poważniejszy błąd bardzo skuteczny kontratak. Sytuację sam na sam z bramkarzem 
popełniła, grająca do tego czasu bezbłędnie, defensywa F.C. wykorzystał ze stoickim spokojem Damian Wojda i ambitnie grający 
Gowidlino. Pozostawiony bez opieki na 15 metrze napastnik Lechii gowidlińscy piłkarze mogli cieszyć się ze zwycięstwa.
przymierzył po raz drugi w samo okienko bramki, nie dając szans na Skład F.C. Gowidlino: A. Kolke – P. Górniak, M. Koszałka, 
udaną interwencję. Po objęciu prowadzenia przez Lechię jej dominacja B. Kreft, R. Syldatk – D. Wojda, Sz. Dawidowski, J. Wenta – M. 
nie podlegała już najmniejszej dyskusji. Przez ostatnie 10 minut goście Cybula; rezerwowi: D. Butowski, B. Węsierski, M. Subkowski, R. 
stworzyli 3-4 dobre okazje do zdobycia bramki. Jedną z nich zamienili Syldatk, T. Woźniak, M. Cybulla, N. Lewna.
na gola i w efekcie mecz zakończył się sprawiedliwym zwycięstwem 

KKLechii Gdańsk 3-1. Piłkarzy F.C. Gowidlino należy pochwalić jednak 

04 (286) kwiecień 2014
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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. 13.00 – 20.00
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:
25 kwietnia,
30 maja,
27 czerwca,
25 lipca,
29 sierpnia,
26 września,
24 października*,
28 listopada,
19 grudnia*
*w październiku i 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 motocykl YAMAHA FZ6 Fazer, rok produkcji 2004, przebieg 44 tys. km, pierwszy właściciel, stan bardzo dobry, 
Sierakowice, tel. 502 395 920

Wynajem namiotów bankietowych wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, termosy, oświetlenie) o powierzchni 72 m2.
Na każdą okazję. Zapraszamy. Więcej informacji pod numerem 604-883-536 lub 668-743-506. Gowidlino

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

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

Sprzedam pomost GOVI na Jeziorze Gowidlińskim lub zamienię na działkę lub ziemię, tel. 607 12 12 48 




