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We wtorek, 12 sierpnia, w siedzibie Urzędu Gminy w Siera- jako szybki, tani i ekologiczny środek komunikacji jest w stanie zapewnić 
kowicach został podpisany list intencyjny w sprawie rewitalizacji linii wielu ludziom dostęp do nowych miejsc pracy, szkół, uczelni, dóbr 
kolejowej 229 relacji Kartuzy – Sierakowice – Lębork. Wśród sygna- kultury, a przedsiębiorcom niezbędne towary dla rozwoju firm. 
tariuszy znaleźli się: Stanisław Lamczyk – poseł na Sejm RP, członek – Traktujemy Was jak sprzymierzeńców we wspólnym zamie-
komisji infrastruktury; Mieczysław Struk – marszałek Województwa Po- rzonym dziele odtworzenia linii kolejowej 229 – powiedział wójt Tade-
morskiego; Janina Kwiecień – starosta kartuski; Józef Reszke –starosta usz Kobiela, witając przybyłych gości. – Linia Pomorskiej Kolei Metro-
wejherowski; Wiktor Tyburski – starosta lęborski; Witold Namyślak – 
burmistrz Lęborka; Bożena Pruchniewska – zastępca wójta gminy Łę-
czyca; Bogusława Engelbrecht – zastępca wójta gminy Linia; Zbigniew 
Roszkowski – wójt gminy Chmielno; Leszek Lewiński – zastępca dyrek-
tora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Gdyni; Krzysztof Piekarski – 
dyrektor PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Gdańsku; Mirosław Łosiński – dyrektor ds. operacyjnych LOTOS 
Kolej Sp. z o.o. oraz Tadeusz Kobiela – wójt gminy Sierakowice. 

politalnej, która niebawem dotrze do Kartuz, będzie kontynuowana
w kierunku zachodnim do Sierakowic i Lęborka. Przypomnę, że jest to 
historyczny trakt kolejowy wybudowany w 1904 r., a jego powstanie 
spowodowało dużą aktywność gospodarczą tej części Pomorza i Kaszub. 
Sierakowice wiedzą o tym dobitnie. 

Szef gminy Sierakowice dodał także, że Trójmiasto to kierunek 
najczęściej wybierany przez tutejszych mieszkańców jako miejsce nauki 
i pracy czy jako rynek zbytu usług i produktów lokalnych przedsię-
biorców, stąd tak istotna jest dobra komunikacja. Podpisanie listu intencyjnego to kolejny krok do przywrócenia 

Jak podkreślił marszałek Mieczysław Struk, trzeba powrócić połączeń kolejowych na trasie z Kartuz do Sierakowic i Lęborka.
do starych form transportu zbiorowego, bo samorządy nie nadążająW czerwcu w sierakowickim Urzędzie Gminy spotkali się przed-
z budową i modernizacją dróg, a samochodów przybywa. Przywrócenie stawiciele miast i gmin, na terenie których biegnie trasa linii kolejowej 
lokalnych połączeń kolejowych staje się koniecznością. 229 oraz przedstawiciele PKP i urzędu marszałkowskiego zaintere-

Szczegóły współpracy stron zostaną określone w porozumie-sowani reaktywacją tej formy transportu publicznego. 
niu, które zostanie podpisane po podjęciu odpowiednich uchwał przez Podczas sierpniowego spotkania samorządowcy zadeklaro-
samorządy gmin i powiatów oraz Sejmik Województwa Pomorskiego. wali podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do przy-
Później zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie firmy, która wrócenia ruchu pasażerskiego i towarowego na linii kolejowej nr 229. 
przygotuje studium wykonalności. Prace nad studium potrwają około Transport szynowy ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego 
roku, a dokument ten określi zakres inwestycji oraz jej koszty.rozwoju zarówno metropolii, jak i terenów od niej oddalonych. Kolej, 
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Samorząd Gminy Sierakowice otrzymał kolejną statuetkę HIT 
Pomorza. Tym razem jest to HIT ZŁOTY przyznany za rekonstrukcję 
zabytkowego drewnianego kościoła oraz zabezpieczenie i rewitalizację 
ołtarzy i innych zabytkowych elementów wyposażenia tego obiektu. 
Wręczenie nagród miało miejsce 26 czerwca podczas tradycyjnej gali na 
Zamku w Krokowej.  

To już 11. edycja Konkursu Pomorski Gospodarczo-Samorządowy 
HIT. Współorganizatorami tegorocznego konkursu byli starostowie 
województwa pomorskiego, Związek Gmin Pomorskich, Polska Izba Gos-
podarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Patronat nad konkursem 
objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Konkurs „Pomorski Gospodarczo-Samorządowy HIT” od 2004 
roku wyłania i promuje szczególnie wartościowe dokonania gospodarcze, 
organizacyjne, samorządowe i ekologiczne pomorskich firm, samorządów
i instytucji. Konkursową kapitułę tworzą głównie współorganizujący to 
przedsięwzięcie przedstawiciele starostw oraz urzędów miast i gmin. Konkurs 
HIT jest równolegle organizowany od dziewiętnastu lat w Wielkopolsce, od 
lat czternastu w województwie kujawsko-pomorskim i od dziesięciu lat na 
Ziemi Lubuskiej.

Uczestnictwo w konkursie „Pomorski Gospodarczo-Samorządowy 
HIT 2014” jest rodzajem wyróżnienia, a zdobycie laurów konkursowych 
powinno być skutecznym narzędziem autopromocji. Tytuły HIT uzyskane
w konkursie, wraz z prawem do posługiwania się ich graficznymi 
odpowiednikami w obiegu gospodarczym, są świadectwami wysokiego 
poziomu jakościowego produktów i usług. 

Hity Pomorza przyznane do tej pory Gminie Sierakowice:
ź Tytuł HIT 2007 za model funkcjonowania gimnazjum w Siera-

kowicach jako ośrodka oferującego bogatą ofertę edukacyjną, sportową
i kulturalną.

ź Tytuł HIT 2008 za podniesienie standardów obsługi petentów na 
przykładzie rozbudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy w Siera-
kowicach. 

ź Tytuł HIT KRYSZTAŁOWY 2009 za skuteczne pozyskiwanie 
środków z Unii Europejskiej.

ź Tytuł HIT RUBINOWY 2010 za uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy.

ź Tytuł HIT RUBINOWY 2011 Z GWIAZDĄ za kultywowanie
i promocję kultury kaszubskiej.

ź Tytuł HIT RUBINOWY 2012 Z DWIEMA GWIAZDAMI za 
rozbudowę i przebudowę publicznego zakładu opieki medycznej w Siera-
kowicach. 

ź Tytuł HIT RUBINOWY 2013 Z TRZEMA GWIAZDAMI za 
działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez rozbudowę 
infrastruktury sportowej na  terenie gminy.

ź Tytuł HIT ZŁOTY 2014 za rekonstrukcję zabytkowego 
drewnianego kościoła oraz zabezpieczenie i rewitalizację ołtarzy i innych 
zabytkowych elementów wyposażenia tego obiektu.

Ósmy HIT Pomorza dla Gminy Sierakowice

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Ryszarda Karolaka

Pani Marii Karolak
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają

Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice
Zbigniew Suchta

Zastępca Wójta Gminy Sierakowice
Zbigniew Fularczyk

Wójt Gminy Sierakowice
Tadeusz Kobiela

Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Gminy Sierakowice

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Sie-
rakowicach przypomina właścicielom nieruchomości, którzy 
posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków na potrzeby 
własnego gospodarstwa domowego lub rolnego o obowiązku 
dokonania ich zgłoszenia w tutejszym Urzędzie. 

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do 
dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do 
rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli 
Wójt Gminy w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie 
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Obowiązkiem zgłoszenia 
objęte są również oczyszczalnie obecnie eksploatowane,
a dotychczas nie zgłoszone. 

Przyjęcia zgłoszenia eksploatacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków dokonuje wójt zgodnie z art. 152-153, art. 
378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska (DZ. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami) oraz 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia (Dz. U. Nr 283 poz. 2839). Przyjęcie zgłoszenia 
przydomowej oczyszczalni ścieków obciążone jest opłatą 
skarbową w wysokości 120 zł. 

Dodatkowych informacji na temat wymaganych 
dokumentów przy zgłaszaniu przydomowej oczyszczalni ścieków 
udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, pok. 302 
Urzędu Gminy w Sierakowicach przy ul. Lęborskiej 30 lub pod nr 
tel. 58 681-95-42, 58 681-95-79. 

Jeżeli oczyszczania przydomowa została wybudowana 
i nie zostanie zgłoszona do użytkowania w Urzędzie Gminy,
a wybudowania zostanie sieć kanalizacyjna, to właściciel 
nieruchomości będzie miał obowiązek podłączyć się do kana-
lizacji.

Pamiętaj o zgłoszeniu
przydomowej oczyszczalni ścieków
w Urzędzie Gminy! 

Urząd Gminy w Sierakowicach informuje, że zostały 
przeprowadzone prace terenowe związane z inwentaryzacją stanu 
lasów w następujących obrębach geodezyjnych:

1. Mojusz
2. Paczewo
3. Pałubice
4. Sierakowice
5. Sierakowska Huta
6. Smolniki
7. Szklana
Wyniki tych prac w postaci planów, będą obowiązywać 

przez 10 następnych lat i stanowią podstawę naliczenia podatku 
leśnego.

Jednocześnie informujemy, że projekty ww planów 
wyłożone są w Urzędzie Gminy pok. 108 w okresie od 11 sierpnia 
do 10 października 2014 r. do publicznego wglądu w godzinach 
pracy urzędu. W tym okresie zainteresowani właściciele lasów 
mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów. W dniu 26 
września w godz. 11.00 - 14.00 w pokoju 108 odbędzie się 
spotkanie konsultacyjne z wykonawcą planów.

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do 
Referatu Rolnictwa UG Sierakowice, tel.: 58 681 95 28,
58 681 95 29, 58 681 95 30.

Kierownik Referatu Rolnictwa
Marian Regliński

Uwaga właściciele
lasów prywatnych
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Trwa lato i pełnia sezonu inwestycyjnego. Prace przy Remont budynku szkoły w Łyśniewie
niektórych zadaniach inwestycyjnych jeszcze trwają, a przy innych już 
się zakończyły lub zmierzają do finału. Zakończył się remont budynku szkoły podstawowej

w Łyśniewie. Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie 
W Puzdrowie powstaje park edukacyjny pokrycia dachowego łącznie z jego konstrukcją, orynnowaniem 

obróbkami blacharskimi, a także wykonaniem elewacji budynku wraz 
z jego dociepleniem styropianem. W ramach prac modernizacyjnych Do końca października mają zakończyć się prace przy 
wymieniono instalację elektryczną, a częściowo wymieniono także budowie parku praw natury zlokalizowanego przy szkole podstawowej 
stolarkę okienną i drzwiową. Wymalowano ściany wewnętrzne i sufity. w Puzdrowie. Oferta tego obiektu będzie skierowana głównie do 
Prace wykonał Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „Apollo”uczniów wszystkich szkół w gminie i turystów. Park będzie miejscem 
z Nowej Wsi, gm. Kościerzyna. eksperymentów naukowych i obserwacji zjawisk przyrodniczo-

fizycznych prowadzonych na otwartym terenie. Dzięki różnego 
rodzaju urządzeniom uczniowie będą mieli możliwość przyswojenia Modernizacja i remonty dróg
wiedzy przez zabawę i doświadczenia. 

Najważniejszym elementem edukacyjnym parku będzie Pod koniec sierpnia firma SKANSKA wylała asfalt na 
układ wodny do demonstracji wykorzystania wody jako źródła energii. modernizowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 211 i tym samym 
Kolejne elementy to: wiatrak z przetworzeniem energii w prąd, stacje umożliwiła wahadłowy przejazd pojazdów ulicą Słupską i Kartuską. 
optyczne (złudzenia optyczne, wiry, stożki), zjawisko naczyń Wjazd z ulicy Lęborskiej na razie nie jest możliwy. 
połączonych, model wagi hydraulicznej, stożki dźwięku, grające tuby, Termin zakończenia prac budowlanych związanych
ksylofon. Na karuzeli i platformie równowagi dzieci i młodzież z przebudową głównych skrzyżowań w Sierakowicach mija dopiero na 
poznają działanie siły odśrodkowej. wiosnę przyszłego roku, ale wykonawca planuje ukończenie robót 

W parku powstanie także makieta układu słonecznego, jeszcze w tym roku. 
a także zespoły florystyczne pokazujące różne siedliska roślinne: Dobiegły końca natomiast prace przy budowie tunelu dla 
krzewy jadalne, pospolite krzewy przydomowe, alpinarium, rośliny pieszych przy wiadukcie. W ramach tego zadania inwestycyjnego 
łąkowe, rośliny bagienne, rośliny wodne. W ramach zadania prze- powstał także chodnik w kierunku Wygody Sierakowskiej.   
widuje się również, wykonanie ścieżek i placyków, przeznaczonych na 
ustawienie stacji edukacyjnych. Teren zostanie objęty monitoringiem. 

Obszar parku wyniesie prawie 4 tys. m2. Koszt inwestycji to 
800 tys. zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 0,5 mln zł. 

Zrekultywowany zbiornik wodny w Paczewie

Centralne miejsce Paczewa zyskało nowy atrakcyjny 
wygląd. Położony w środku wioski staw został zrekultywowany
i powiększony, teren obsadzony roślinnością, a mieszkańcy mają nowe 
miejsce spacerów, wypoczynku i rekreacji. 

W ramach tej inwestycji zbiornik wodny zrekultywowano, 
pogłębiono i powiększono dzięki czemu zyskał nowy kształt. Dno 
zostało odmulone, a skarpy uformowane na nowo i umocnione 
kamieniami. Została utworzona także sztuczna wyspa dla ptactwa 
wodnego. Teren naokoło zbiornika został zagospodarowany – 
nasadzono drzewa, krzewy i byliny, zasiano trawę. Nie zabrakło małej 
architektury – altany, ławek parkowych, miejsca na ognisko z ławami 
drewnianymi. 

Dzięki tej inwestycji powstała także kanalizacja deszczowa 
(wcześniej wody opadowe wpływały do stawu). 

Wykonawcą prac jest firma WOD-KAN. Koszt inwestycji 
wyniósł 320 tys. zł, a prawie 200 tys. zł z tej kwoty to dofinansowanie
z Programu Operacyjnego „Ryby”. 

Kolejna drogowa inwestycja – przebudowa fragmentu ulicy 
Słupskiej wraz infrastrukturą towarzyszącą – będzie polegała na 
wyłożeniu kostką betonową drogi biegnącej do amfiteatru 
„Szerokowidze”. Jest to odcinek długości ok. 240 m. Zakres prac 
obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej. 

Przetarg na realizację tego zadania wygrała firma PHU Julita 
Cygert z Gowidlina.

AK

Co się buduje?
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Miesiąc wrzesień szczególnie sprzyja wspomnieniom jednego z białoruskich chło-
związanym z żołnierzami walczącymi na różnych frontach w czasie II pów i wydostać się  niewoli. 
wojny światowej, i nie tylko. Na sierakowickim cmentarzu przy jednej Odnalazł żonę ukrywającą się 
z głównych alejek (w prawo od kaplicy Łaszewskich) jest mogiła u znajomych i po licznych 
z napisem: Kamiński Franciszek, * 4.10.1905    +2 I 1977, żołnierz tułaczkach zamieszkali w War-
AK ps. „Kaszub”. Zaintrygowana napisem długo zastanawiam się nad szawie.
losami człowieka z taką przeszłością. Wiem przecież, że żołnierzom Oczywiście dusza 
AK nie było łatwo. Jak było – opowiadają po latach Jego córki (a moje żołnierza nie stygnie, gorący 
znajome): Kazimiera Bigus i Wanda Kiedrowska. patriotyzm poprowadził w sze-

Rodzina Kamińskich (rodziców Franciszka) związana była regi AK (legitymacja nr 
z Bącką Hutą i Paczewem. Ojciec Marcin i matka Antonina 113949). Franciszek nie 
z d. Pawelczyk mieli ośmioro dzieci (5 urodzonych w Bąckiej Hucie i 3 zapomniał o swoich kaszub-
w Paczewie). Franciszek był ich najstarszym dzieckiem. W Paczewie  skich korzeniach, bo przyjął 
zbudowali własny dom na czterohektarowym gospodarstwie pseudonim Kaszub. Trudno 
(zakupionym od Niemca Hoffmana). Pod koniec I wojny światowej wyliczyć wszystkie akcje,
Marcin Kamiński został wzięty do rosyjskiej niewoli i zesłany do pracy w których brał udział, bo kiedy 
w kopalni. Udało mu się stamtąd wydostać i wrócić na Kaszuby, a już starsi mówią, młodzi nie 
w 1920 r. walczyć w wojsku polskim przeciwko Rosjanom. Jasnym zawsze chcą słuchać, czego 
jest, że po takiej zsyłce on sam i jego rodzina nie pałali miłością do dziś dzieci Franciszka strasz-
ciemiężców. nie żałują, gdyż mają świa-

domość, iż sporo rodzinnej 
historii umknęło przez zwykły 
grzech zaniechania, a i sam oj-
ciec do opowieści o powstaniu 
i akcjach w szeregach AK nie 
zawsze był skory. Na pewno 
był dowódcą drużyny IV plu-
tonu I kompanii 3. Baonu 
Pancernego, odcinek „Topór”, 
bo za to otrzymał Krzyż Wa-
lecznych (podpisane nadanie przez porucznika Karskiego).
Z późniejszych opowiadań wynikało też, że brał udział w zamachu na 
Kutscherę. Kiedy atmosfera w Warszawie zaczynała gęstnieć, przed 
wybuchem powstania, żona z dziećmi wróciła potajemnie na Kaszuby. 
On pozostał. Walczył na Politechnice, w obrębie ulic: Wilczej, 
Lwowskiej, Piusa X i Koszykowej.

Wycieńczonego, chorego na tyfus powstańca znaleźli
w jednej z piwnic Niemcy (tak wspomina córka Kazimiera). Trafił do 
niewoli w stalagu B Mülberg nad Łabą z numerem jenieckim 299250, 
od maja 1945 r. w Göttingen. W tym czasie pisał do żony z prośbami
o przyjazd. Nie doczekawszy się rodziny, sam postanowił do niej 
wrócić, mimo iż w obozie nasłuchał się o szykanach władzy ludowej 
wobec żołnierzy AK.

Zamieszkali w Sierakowicach, zatrudnił się, swoją bogatą 
przeszłość w postaci pamiątek i dokumentów schował głęboko na 
strychu i próbował „normalnie” żyć, co niestety nie było łatwe. Franciszek Kamiński, najstarszy z dzieci, wcześnie został 
Szykany, utrudnianie życia, codzienne meldowanie się na posterunku posłany do pracy zarobkowej. Praca stajennego nie była jednak tym, 
policji, przesłuchania, konfrontacje, szantaże – wszystko zniósł, bo czego pragnął i w wieku 19 lat (1 X 1924) zaciągnął się do wojska. 
człowieka z taką przeszłością niełatwo złamać. Na jednej z własnych Córka Wanda wymienia kolejne awanse: 63pp 13. Korpusu Strzelców, 
podobizn zapisał znamienne słowa: Męża prawego losów nie ugnie od kwietnia 1925 r. – elew w szkole podoficerskiej, w maju awans na 
potęga, gnębić go może, ale pogrążyć nie zdoła. Zacne ubóstwo swoje starszego strzelca, kancelista 8.oddziału Służby Intendentury, maj 
okryje go tarczą a sumienie i cnota pociechy dostarczą. następnego roku – kapral 3. Korpusu Strzelców 15. Baonu Korpusu 

Franciszek pracował jako kolejarz, dozorca, pracownik Ochrony Pogranicza w Ludwikowie (dowódca drużyny), listopad 
biurowy, kierownik kina, gajowy. Kupił działkę w Kamienicy 1928 r. – elew Szkoły Podoficerskiej KOP, maj 1929 r. – dowódca 
Królewskiej i wybudował tam dom dla swojej rodziny. W tym domu strażnicy „Wilk” w 3. Korpusie Strzeleckim Pierszczanka, styczeń 
gościli potem letnicy, odbywały się w jego otoczeniu obozy harcerskie, 1935 r. – awans na plutonowego, sierpień 1939 r. – dowódca strażnicy 
przyjeżdżali akowcy i powstańcy warszawscy. Zmarł w 1977 rokuw stopniu sierżanta.
i został pochowany w skromnej mogile na sierakowickim cmentarzu. Pierwsza żona Franciszka – Stanisława – zmarła w 1937 
Dopiero po śmierci żony w roku 1990 pojawił się pomnik z napisem roku, pozostawiając 5-miesięcznego synka. Druga żona – Maria – 
wskazującym na patriotyczną przeszłość Franciszka. wyjechała z mężem i jego synkiem w 1938 roku na Polesie, gdzie 

Bogatsza w wiedzę o życiu nieprzeciętnego człowieka dotychczas mieszkał i została „panią oficerową”. Zawsze ciepło 
(dzięki wspomnieniom jego córek) przechodzę obok mogiły już nie tak wspominała potem Białorusinów, którzy bardzo zaprzyjaźnili się
obojętnie jak dotychczas. W myślach mam słowa epigramatu z Polakami.
Symonidesa wyryte na obelisku poświęconym bohaterskim obrońcom Kiedy 17 września 1939 roku na wschodniej granicy Polski 
Termopili. Jednak na swój użytek dokonuję ich trawestacji dla pojawili się Rosjanie, Franciszek Kamiński zawiadował strażnicą. 
uczczenia zasług leżącego tu w ciszy bohatera:  Przechodniu, powiedz Nauczony rodzinnym doświadczeniem wiedział, iż nie wróży to nic 
Polsce i Kaszubom, że leżę tutaj posłuszny ich prawom.dobrego. Stanął do walki, tymczasem żona z dzieckiem (i przy nadziei)  

Kazimierze Bigus dziękuję za wspomnienia, Wandzie skryła się u miejscowych ludzi. 23 września trafił do rosyjskiej niewoli, 
Kiedrowskiej – za udostępnienie pamiątek i dokumentów.w obozie przejściowym  przebywał do 1 listopada 1939 roku. Dzięki 

dawnym przyjaciołom i biegłej znajomości białoruskiego mógł udać 

Franciszek Kamiński – powstaniec, żołnierz AK

Mogiła F. Kamińskiego i żony Marii na sierakowickim cmentarzu

1929 rok, strażnica „Wilk”,
F. Kamiński pierwszy z lewej

Zaświadczenie o przynależności F. Kamińskiego do AK podpisane przez Komendanta Golskiego

Marcin i Antonina Kamińscy z dziećmi: Leonem, Marcinem, Stefanią,
Franciszkiem (w mundurze), Bernardem, Łucją i Józefem; około 1927 roku

Danuta Pioch
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Kiedy w 1999 roku północni Kaszubi pojechali do braci
z południa, by razem świętować zjednoczenie Kaszub w obrębie 
jednego województwa, nikt nie przypuszczał, że będzie to zalążek
i bodziec do organizowania kolejnych imprez plenerowych, które na-
biorą ogromnego rozmachu. Tegoroczny XVI już Zjazd Kaszubów or-
ganizowany był 5 lipca 2014 r. w Pruszczu Gdańskim, dla podkreś-
lenia, że tam też mieszkają przedstawiciele tej grupy. Choć miasto
i jego okolice uznawane są za pogranicze regionu, działa w nim prężnie 
oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, na którego barkach spo-
częła duża część spraw organizacyjnych związanych z przygotowa-
niem imprezy.

Tradycyjnie już podczas każdego ze zjazdów program jest 
stały: przejazd specjalnym pociągiem - "Transcassubią", przemarsz 
ulicami miejscowości, wspólna msza święta, spotkania z zaproszo-
nymi gośćmi, kaszubskie muzykowanie, promowanie szeroko pojętej 
kultury, no i nade wszystko okazja do wspólnego biesiadowania
w towarzystwie Kaszubów z całego świata, bo rzeczywiście przyjeż-
dżają oni z najodleglejszych zakątków, czemu sprzyja letni termin 
urlopowy.  

Eucharystii na teren Faktorii przeszli wszyscy żądni rozrywki
i muzyki, amatorzy regionalnego jadła, koneserzy rodzimej sztuki, 
miłośnicy wszystkiego co związane z regionem kaszubskim. Zawitali 
też sympatycy i przyjaciele. Uroczyste otwarcie XVI Zjazdu Kaszu-
bów nastąpiło na Scenie Letniej Faktorii o godzinie 13.00, a zakoń-
czenie zaplanowano na późne godziny wieczorne.

Dla fanów regionalnej muzyki przygotowano ciekawą 
ofertę: wystąpił Paweł Ruszkowski z Kościerzyny (młody muzyk 
wykonujący tzw. piosenkę artystyczną), zaprezentowali się zaprzy-
jaźnieni górale z połączonych zespołów Ziemi Sądeckiej z programem 
"Małe ojczyzny ks. Tischnera", swój program przygotował też Zespół 
Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki", Zespół Pieśni
i Tańca "Frantówka", Zespół Czarodzieje z Kaszub, bardzo dobrze 
znana grupa Fucus (specjalizująca się w muzyce folkowej), no i oczy-
wiście Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Sierakowice.

Podczas towarzyszącego imprezie jarmarku, jak zawsze, 
zaprezentowali się też twórcy ludowi z całego regionu, na stołach 
pojawiło się smaczne regionalne jadło, a zacierający ręce „baśkarze” 
znowu mogli spróbować szczęścia w kartach z równymi sobie bądź 
lepszymi, a przede wszystkim doświadczyć towarzystwa ludzi, o co

Na miejsce spotkania wybrano Bałtycki Park Kulturowy w codziennym życiu coraz trudniej, bo w zabieganym świecie czas na 
Faktoria (dawną Faktorię Rzymską, czyli zrekonstruowaną osadę bycie z drugim człowiekiem niezmiernie się skurczył.
z okresu wpływów rzymskich, która ma współczesnym przybliżyć Danuta Pioch, Foto W. Kiedrowska
realia życia ludności  Pomorza w początkach naszej ery). Po przybyciu 
pociągu "Transcassubia" na dworzec PKP w Pruszczu Gdańskim  
ustawił się barwny korowód złożony z uczestników Zjazdu – 
dominowały czarno-żółte kolory (symbolika regionu), ale z racji sze-
rokiej gamy kolorystycznej regionalnych strojów były reprezentowane  
wszystkie barwy.

Uczestnicy Zjazdu udali się spod dworca w stronę  kościoła 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, trasa przemarszu wiodła 
ulicami: Dworcową, Fryderyka Chopina i Wojska Polskiego, przy 
której ulokowany jest wspomniany kościół. Po zakończeniu 

XVI Zjazd Kaszubów w Pruszczu Gdańskim
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Młodzi z KZPiT Sierakowice jak zwykle uśmiechnięci…

marszałek Struk też zadowolony

…zatem marsz na wspólną biesiadę

Marii Karolak
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

składają koleżanki z „Wiadomości Sierakowickich”

Ojca
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Najcieplejszą porę roku członkowie 
sierakowickiej filii Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym powitali bardzo 
aktywnie. Ich letnia wyprawa na południe 
Polski wypadła pod koniec czerwca, a wzięło
w niej udział niemal pięćdziesiąt osób. 

Z Sierakowic grupa wyjechała rano 
w środę 25 czerwca, aby późnym popołudniem 
zakwaterować się w hostelu we Wrocławiu. 
Następny dzień minął na zwiedzaniu stolicy 
Dolnego Śląska. Grupa spacerowała po Rynku 
we Wrocławiu, który jest jednym z najwięk-
szych rynków staromiejskich w Europie, oraz 
po sąsiadującym z nim Placem Solnym. Zwie-
dzili także najstarszą zabytkową część miasta, 
czyli Ostrów Tumski. Podczas wędrówki po 
mieście spotykali na swej drodze krasnale – 
charakterystyczne dla Wrocławia bajkowe 
postaci. Obejrzeli także słynną Panoramę Rac-
ławicką, która zrobiła na wszystkich niesamo-
wite wrażenie. Po południu grupa pojechała do 
Sędziszowej, gdzie miała swoją bazę noclego-
wą.  

Następnego dnia podróżnicy obej-
rzeli słynne Organy Wielisławskie. Nazwę taką 

Ostatni dzień to kilkugodzinny powrót do domu. Członko-nosi wyrobisko dawnego kamieniołomu porfirów, czyli magmowej 
wie Stowarzyszenia przyjechali do Sierakowic w niedzielny wieczór skały wulkanicznej na zboczu góry Wielisławka. W Świerzawie 
29 czerwca. zwiedzili zabytkowy romański kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. 

Wycieczka na Dolny Śląsk była bardzo udana. Czas minął Katarzyny Aleksandryjskiej. 
niezwykle szybko, nie tylko na zwiedzaniu i poznawaniu uroków Kolejnym miastem na trasie była Złotoryja. Nie brakuje tu 
naszego pięknego kraju, ale także na integracyjnych spotkaniach. atrakcji turystycznych, więc grupa zwiedziła kościół p.w. Narodzenia 
Zwiedzane miejsca i zabytki pozwoliły lepiej poznać południowo-NMP z zachowaną we wnętrzu średniowieczną studnią, Rynek
zachodnią część Polski, zaznajomić się z jej kulturą, a także z Fontanną Delfina i Fontanną Górników, a także mury obronne
przypomnieć ważne wydarzenia z historii kraju. Aktywny i kościół p.w. św. Jadwigi. Największą atrakcją była możliwość 
wypoczynek pozwolił członkom Stowarzyszenia nabrać sił na kolejne obejrzenia kopalni złota „Aurelia”. Kopalnia znajduje się na obrzeżach 
miesiące ciężkiej rehabilitacji. Złotoryi u podnóża Góry Świętego Mikołaja. Długość trasy udostęp-

Wyjazd został dofinansowany przez Urząd Gminy w Siera-nionej turystom wynosi ok. 100 m. Dla większości uczestników 
kowicach oraz  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków wycieczki była to pierwsza wizyta w tym miejscu. Zwieńczeniem dnia 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.było zwiedzenie zamku Grodziec. 

Nieco inny w nastroju był sierpniowy wyjazd do Lichenia. Sobota, czyli przedostatni dzień wyprawy na Dolny Śląsk, 
Pielgrzymki do tego sanktuarium Maryjnego mają już długoletnią minęła równie aktywnie jak dni wcześniejsze. Dzień rozpoczął się 
tradycję w sierakowickim SPON-ie. Tegoroczny wyjazd zor-zwiedzaniem zamku Książ w Wałbrzychu. Jest to trzeci co do wiel-
ganizowano w dniach 1-2 sierpnia, a uczestniczyło w nim 51 osób. I jak kości zamek w Polsce, po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na 
zawsze pielgrzymka miała wymiar duchowy. Pobyt w sanktuarium Wawelu. Znajduje się na Szlaku Zamków Piastowskich. Zwiedza-
przypadł na dni eucharystyczne, czyli pierwszy piątek i sobotę jącym udostępniona jest jego niewielka część, w tym znajdujący się
miesiąca, więc po wieczornym apelu pielgrzymi uczestniczyliw części centralnej zamek piastowski. Kolejną atrakcją, którą obej-
w procesji ze świecami, co było szczególnym przeżyciem. Dla rzała grupa z Sierakowic, była palmiarnia stanowiąca część 
pielgrzymów ze SPON-u pobyt w Licheniu był okazją do modlitwy, zabudowań w zespole zamkowym. 
wyciszenia i skupienia. 

Z życia filii SPON w Sierakowicach  
Wakacyjne podróżowanie i pielgrzymowanie

AK, foto: M. Bronk
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Czternastego czerwca mi-
nęło 60 lat od momentu, kiedy 
państwo Elżbieta i Jacek Grzen-
kowiczowie z Poręb ślubowali 
sobie miłość i wspólne życie na 
dobre i złe. Tak doniosła rocznica 
była okazją do dziękczynienia Bogu 
za przeżyte wspólnie lata i świę-
towania wraz z najbliższą rodziną. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą 
św. odprawioną w intencji jubilatów 
w kościele p.w. św. Marcina w Sie-
rakowicach. Mszę celebrowali ks. 
Stanisław Majkowski – kustosz 
sanktuarium Maryjnego w Swarze-
wie i ks. Bronisław Dawicki – 
proboszcz parafii św. Marcina. Po 
nabożeństwie państwo Elżbieta
i Jacek świętowali diamentowe 
gody wraz z najbliższymi podczas 
rodzinnego przyjęcia. 

Historia małżeństwa pań-
stwa Grzenkowiczów pokazuje, że 
wielkiej miłości, takiej na całe 
życie, nie trzeba szukać daleko. Pani 
Elżbieta mieszkała niedaleko, po 
sąsiedzku, tuż za górką. Pan Jacek 

Jak jubilaci wspominają dzień swojego ślubu? To był 1954 opowiada, że gdy nadszedł czas na „żeniaczkę”, to zaczął rozglądać się 
rok. Do ślubu pojechali bryczką, a w drodze powrotnej z kościoła za odpowiednią panną. Śliczną brunetkę zauważył podczas 
napotkali nietypowa przeszkodę – bramę weselną. Była to pierwsza nieszporów w kościele i od tej pory szukał okazji do spotkania. Takim 
tego typu atrakcja zorganizowana w Sierakowicach dla nowożeńców, pretekstem stały się truskawki, które uprawiali rodzice pani Elżbiety. 
do tej pory nikt nie przygotowywał takich niespodzianek. O takie Pan Jacek poszedł więc zakupić owoce od sąsiadów. Kolejne spotkanie 
urozmaicenie przejazdu młodych małżonków zadbali sąsiedzi, młodych miało miejsce w Puzdrowie na tzw. „muzykach”, czyli 
panowie Koszałka, Terman i Kobiela. Wesele odbyło się w domu potańcówkach pod gołym niebem. – I później jakoś to się toczyło – 
rodzinnym panny młodej i było znacznie skromniejsze niż dodaje pan Jacek i jednocześnie podkreśla, że to mężczyzna winien 
jubileuszowa uroczystość sześćdziesiąt lat później. starać się o kobietę, nigdy odwrotnie. Jego sympatii nigdy nie 

Dla pani Elżbiety i pana Jacka wspólne życie rozpoczęło się wzbudzały dziewczęta, które narzucały się mężczyznom.   
ślubem kościelnym, bo ten uważają za najważniejszy. Ślub Pani Elżbieta opowiada, że pierwsze zapamiętane spotkanie 
„urzędowy”, czyli cywilny, zawarli kilka dni wcześniej – 4 czerwca. z późniejszym mężem miało miejsce na pogrzebie wspólnej sąsiadki 

Po ślubie pani Elżbieta wprowadziła się do domu rodzinnego Okrojowej. Zgubiła wtedy rękawiczki, co zauważył pan Jacek, który 
męża w Porębach. Z młodymi małżonkami zamieszkała matka pana zawsze znajdował się w pobliżu swojej sympatii. Podniósł je wtedy, ale 
Jacka – Wincentyna. Pani Elżbieta zajmowała się domem, a pan Jacek nie zwrócił od razu, tylko szukał okazji, aby móc je oddać osobiście. 
pracował na rodzinnym gospodarstwie rolnym. Na świat przychodziły Przyniósł je więc właścicielce i od tej pory częściej przychodził. 

dzieci – najstarszy syn Kazimierz, 
później Edmund, córka Irena, 
Czesław i najmłodsza córka Halina. 

– Nasze małżeństwo mia-
ło zasady tradycyjne – opowiada 
pani Elżbieta. – Wiedziałam że 
muszę iść w pole pracować, opo-
rządzić w oborze, zadbać o dom. 
Dzieci przychodziły na świat „co 
rok to prorok”. Zrobiłam kurs 
krawiecki i sama szyłam po nocach 
ubranka dla nich, a wymyślałam 
przeróżne. Bardzo ciężko było przy 
wyrabianiu i wypiekaniu chleba. Do 
tej pory wspominam trudy przy 
przerobie mięsa z domowego uboju. 
Trwało to do tygodnia: solenie, 
smażenie i wekowanie. Długo nie 
było nas stać na lodówkę, pralkę czy 
odkurzacz, zawsze były inne 
ważniejsze sprawy. Ale byliśmy 
młodzi, zdrowi, radośni, silni i pełni 
zapału na dalsze życie.

Diamentowe Gody Państwa Elżbiety i Jacka Grzenkowiczów
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Dziesięć lat po ślubie, czyli w 1964 r. państwo 
Grzenkowiczowie wprowadzili się do nowego domu wybudowanego 
tuż obok starego. Tam mieszkają do tej pory z synem Edmundem i jego 
rodziną. W kolejnych latach powstawały nowe zabudowania, stodoła i 
obora, a gospodarstwo było unowocześniane. Jednakże sprzedaż 
ostatniego konia ciężko przyszła panu Jackowi. Niestety, postęp w 
rolnictwie zastąpił te zwierzęta nowoczesnymi traktorami.  

Państwo Elżbieta i Jacek doczekali się 14 wnucząt 
(najstarsza wnuczka ma 36 lat, a najmłodszy wnuk – 15) oraz 15 
prawnucząt, wśród których są także pierwsze w rodzinie bliźnięta. 

– Mam dobrą rodzinę, dobre dzieci, synowe i zięciów – mówi 
pan Jacek z uśmiechem i widać, że jest zadowolony ze swojego życia. 

– Tata ciągle się martwi. Najpierw o dzieci, teraz o wnuki – 
mówi pani Irena Labuda, córka państwa Grzenkowiczów, i dodaje, że 
rodzice przez całe życie ciężko pracowali i wszystkiego dorobili się 
sami, a swoje dzieci potrafili wyposażyć, gdy te zakładały własne 
rodziny. 

Korzystając z tak wyjątkowej okazji pytam jubilatów o 
receptę na udane i zgodne małżeństwo. Pan Jacek mówi, że 
najważniejsza jest miłość i przebaczanie. Dodaje także, że do 
małżeństwa trzeba mieć powołanie, czyli pewne predyspozycje. 
Natomiast pani Elżbieta mówi: – Udane małżeństwo to takie, w którym 
obie osoby czują wzajemny szacunek, wsparcie i zrozumienie. Próbują 
być dla siebie darem, uczyć się przyjmować drugiego takim,  jakim 
jest.

Redakcja „Wiadomości Sierakowickich” składa dostojnym 
Jubilatom  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, miłości, 
Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności na dalsze lata 
wspólnego życia.

AK, foto: archiwum rodzinne
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Pielgrzymowanie grupy sie-
rakowickiej do Sianowskiej Mateńki ma 
już swoją wieloletnią tradycję. W lipcu, 
w niedzielę najbliższą świętu Matki 
Bożej Szkaplerznej, w stronę Sianowa 
udają się rzesze wiernych z całych 
Kaszub, jednak najliczniejszą grupę od 
wielu już lat stanowią właśnie siera-
kowiczanie. Każda pielgrzymka wiąże 
się z pewnymi postanowieniami, ale
i wyrzeczeniami. Tegoroczni pątnicy 
oprócz zwykłych trudów musieli zmie-
rzyć się dodatkowo z ogromnym upa-
łem. Nie stało się to jednak przeszkodą, 
a chyba wręcz przeciwnie, rzesze 
wiernych jakby zwielokrotniały. Grupę 
z Sierakowic wyszacowano na około 
1300 osób i niewątpliwie była ona 
najliczniejszą zorganizowaną rzeszą 
pątników, co zresztą ostatnimi laty jest 
już normą. 

Sianowskie odpusty (w lipcu
i wrześniu) gromadzą zwykle rzesze 
wiernych z całych Kaszub i nie tylko. 
Podczas tegorocznego lipcowego od-
pustu gościli również Kaszubi zza 
wielkiej wody, czyli rodacy z Kanady. 
Obchody lipcowego odpustu rozłożono Każdy z nich ma swoje intencje – chcą dziękować, prosić, wymodlić, 
na osiem dni. Niedzielne główne uroczystości zostały poprzedzone oczyścić duszę – pewnie doskonale oddają to wszystko słowa 
spotkaniem ludzi chorych, cierpiących i służby zdrowia podczas kaszubskiej pieśni Maryjnej: „Kaszëbskô Królewô… Do Ce më sã 
sobotniego czuwania. W niedzielę 20 lipca 2014 r. odbyła się suma żôlimë, wiedno mòdlimë, ò bòkadosc wiarë co dzéń prosymë… Weź 
pontyfikalna pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda prowadzë kaszëbsczi lud, gdze skrzi sã nieba wieczny wid”.
Kasyny. W kolejnych dniach na modlitewnych skupieniach spotykali Pierwszymi pątnikami przychodzącymi do Sianowa w zor-
się: w poniedziałek – rodzice i dzieci; we wtorek – narzeczeni ganizowanej grupie byli wierni z parafii św. Jakuba w Lęborku, którzy 
i zakochani; w środę – członkowie stowarzyszeń i bractw; w czwartek zawitali we wrześniu 1980 roku, i tak już zostało do dziś, że 
– kapłani, służba liturgiczna i strażacy; w piątek – wierni obchodzący przychodzą na odpust w święto MB Siewnej. W rok później rozpoczęli 
jubileusze małżeńskie; w sobotę – rolnicy; w kolejną niedzielę – zorganizowane pielgrzymowanie siera-

kowiccy pątnicy i chodzą na odpust 
lipcowy – w tym roku byli już więc po 
raz trzydziesty czwarty u stóp swej Pani. 
Osiemnastokilometrowy odcinek poko-
nali przez Paczewo, Bukowo, Miracho-
wo, Stryszą Budę i Staniszewo. 

Sianowska Madonna, jako 
MB Szkaplerzna, oferuje, zgodnie
z objawieniem św. Szymona, doczesny 
spokój i wieczne szczęście (co znalazło 
odbicie w słowach pieśni:  „Ùkòruno-
wónô, tesknimë do Ce, panuj nama 
wiedno, trzimôj kòle se. A czej nas ju 
zawòłô Syn Twój przed swój trón, 
barnicą mdzë naszą, przëjim na swój 
plón”. Któż nie chciałby sobie takich 
darów wyprosić? Nie dziwią zatem 
rzesze pątników, którzy goszczą u stóp 
Mateńki z wszelkimi radościami i kło-
potami. W sposób szczególny jednak 
zawierzają Jej swą przyszłość młodzi, 
święcie przekonani o tym, że szczę-
śliwym w małżeństwie będzie ten, kto 
co najmniej trzy razy nawiedzi Patronkę 
Pięknej Miłości zwaną również Patron-
ką Narzeczonych lub Patronką Nowo-
żeńców. 

Matka jest ucieczką dla 
rzemieślnicy, przedsiębiorcy i czciciele MB; w poniedziałek (na grzesznych, pocieszeniem dla strapionych, wspomożeniem dla 
zakończenie) – wszyscy modlący się za zmarłych. wiernych, którzy zgodnym chórem śpiewają z ogromną nadzieją na 

Po co przychodzą ci wszyscy ludzie? Dlaczego podejmują ziszczenie: „Ùmòdlë ù Sëna dlô nas niebny môl, zgòjë grzéchù renë, 
trudy, pokonują słabości, nie lękają się pątniczych niedogodności? niech Cë nas mdze żôl”.

U tronu Królowej Kaszub

Celebransi, służba liturgiczna i tłumy wiernych

Rodzina Goszów w pochodzie z darami ofiarnymi

Danuta Pioch, foto W. Kiedrowska
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Waji Òjc wié, co je wama Zabiegi o ulokowanie tablicy
pòtrzébné, nigle Gò mdzeta prosa. Wa tej tak w świątyni trwały od ubiegłego roku, i już 
sã mdzeta mòdla: Òjcze nasz, jaczi jes wtedy zrzeszeńcy otrzymali od zarządcy 
w niebie… parafii zapewnienie o zgodzie na jej 

[Mt 6, 7-9] zawieszenie, należało tylko zaczekać na 
zakończenie prac budowlanych oraz 
otrzymać przyzwolenie Kurii BiskupiejW święto Matki Boskiej Zielnej, 15 
w Pelplinie. Stosowne pozwolenia zostały sierpnia 2014 roku, w kościele p.w. św. Jana 
wydane i tablica symbolizująca szczególną Chrzciciela w Sierakowicach miało miejsce 
łączność ludu kaszubskiego z Bogiem niezwykłe wydarzenie. Z inicjatywy sierako-
poprzez rodzimy język została zawieszona na wickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
murach kościoła.Pomorskiego i za zgodą ks. proboszcza 

Warto dodać, że tablica jest wyko-Marka Wery w nowej części kościoła zawisła 
nana na wzór tej, którą kaszubscy pątnicy tablica z Modlitwą Pańską – Ojcze Nasz –
zawiesili w 2000 roku na ścianach bazyliki w języku kaszubskim. Mszę świętą w języku 
Pater Noster w Jerozolimie (zawieszonejkaszubskim sprawował ks. prałat  kanonik 
w tym miejscu jako 149 z kolei, wśród wielu Jacek Dawidowski (od 01.07.1999 r. pro-
innych, w tym także wykonanej w języku boszcz Bazyliki Mniejszej Ścięcia św. Jana 
polskim - jednej z wcześniejszych, uloko-Chrzciciela w Chojnicach - głównej świątyni 
wanej tam przez żołnierzy 8. Brygady dekanatu, któremu również przewodniczy; 

Od historycznego już momentu, 
kiedy to w 1984 roku na poddaszu 
organistówki w Wygodzie ks. Franciszek 
Grucza odprawił pierwszą w języku 
kaszubskim mszę świętą minęło właśnie 30 
lat. W tym czasie wiele się wydarzyło ku 
temu, by udowodnić, że „Pan Bóg rozumie 
też po kaszubsku”. W 1987 roku Eugeniusz 
Gołąbek opublikował fragmenty Nowego 
Testamentu w przekładzie na ojczysty język 
Kaszubów, pięć lat później ukazało się 
tłumaczenie Ewangelii dokonane przez ks. 
Gruczę, tegoż roku ukazało się też tłuma-
czenie całego Nowego Testamentu E. Gołab-
ka. W ten sposób język kaszubski pojawił się 
w liturgii.  Do chwili obecnej powstają nowe 
tłumaczenia, modlitewniki, śpiewniki, które 
pomagają ludowi składającemu deklarację 
„Më trzimómë z Bòga” w podtrzymywaniu 
tej łączności w języku ojców. 

Strzelców, którzy w 1943 roku wędrowali do wywodzący się z parafii w Wygodzie). Kon-
Danuta Pioch, Foto B. LejkOjczyzny przez Ziemię Świętą).celebransem Eucharystii był proboszcz 

parafii ks. Marek Wera.
Tablica zos-

tała wykonana przez 
znaną na Kaszubach 
firmę Murkam. Nanie-
sione na marmurowym 
bloku napisy i zdobie-
nia zostały wykonane 
metodą piaskowania,
a następnie barwione, 
by upodobnić tablicę 
do tej zawieszonej
w Ziemi Świętej. Po-
święcenia tablicy do-
konał ks. Jacek Dawi-
dowski, a po zakoń-
czeniu mszy św. człon-
kowie sierakowickie-
go oddziału zgroma-
dzili się, by wspólnie 
ze sprawującymi eu-
charystię księżmi od-
mówić Modlitwę Pań-
ską w ojczystym języ-
ku kaszubskim. 

Tablica z kaszubskim „Ojcze nasz” w sierakowickim kościele św. Jana
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Coroczne spotkania EUFRA, 
czyli ruchu skupiającego europejskich 
franciszkanów świeckich, mają długo-
letnią tradycję. Pierwsze z nich zostało 
zainicjowane w 1978 r. przez nieżyjącą już 
franciszkankę świecką z Niemiec. W tym 
roku tercjarze z Europy spotkali się
w Polsce i w dniach od 3 do 7 lipca 
przebywali w Domu Rekolekcyjnym
w Straszynie koło Gdańska. Jeden dzień 
poświęcili na poznanie Kaszub i gościli 
m.in. w Sierakowicach. 

Temat tegorocznego spotkania 
EUFRA brzmiał – „Z Franciszkiem
w drodze do nowej Europy: 800 lat 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich”. 
Oprócz wspólnej modlitwy i eucharystii,
a także rozmów i spotkań z braćmi
z gdańskiego regionu Trzeciego Zakonu 
św. Franciszka, tercjarze znaleźli czas na 
poznanie lokalnych zabytków i kultury. 

Ponad pięćdziesięcioosobowa 
grupa wizytę na Kaszubach rozpoczęła od 
zwiedzenia Stałej Ekspozycji Muzealnej w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Sierako-
wicach. Ale zanim goście obejrzeli ekspo-

Wójt opowiedział gościom, co wyróżnia Sierakowice na tle innych 
gmin polskich. Wspomniał o kultywowanym na Kaszubach 
tradycyjnym modelu rodziny wielopokoleniowej i wysokim przyroście 
naturalnym. Mówił także o znaczeniu języka kaszubskiego dla 
mieszkańców i dodał, że język ten zyskał status języka regionalnego
i jest nauczany w szkołach. 

naty i wysłuchali krótkiego wykładu na temat dawnego życia 
Kaszubów, zostali bardzo gorąco powitani przez Irenę Kulwikowską – 
dyrektor GOK-u oraz gospodarza gminy – wójta Tadeusza Kobielę. 

Tercjarzom goszczącym na Kaszubach towarzyszył 
Mirosław Kuczkowski – przewodniczący Rady Gminy, który także 
należy do Trzeciego Zakonu św. Franciszka.   

Po wizycie w GOK-u, połączonej z kawą i słodkim 
poczęstunkiem, goście skosztowali m.in. młodzowégò kùcha – grupa 
franciszkanów świeckich wyruszyła do Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku. Będąc w okolicy weszli także na wieżę 
widokową najwyższego wzniesienia na Kaszubach, czyli na Wieżycę. 

Po południu powrócili do Sierakowic, aby obejrzeć  Ołtarz 
Papieski i zwiedzić Drewniany Zabytkowy Kościół. Pobyt w naszej 
gminie zakończył się kolacją w Dworku na Błotach w Załakowie
i koncertem Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”. 

Tekst i foto: AK

Europejscy franciszkanie świeccy z wizytą na Kaszubach

08 (290) sierpień 2014

Tercjarze przekazali podarunek dla wójta Tadeusza Kobieli 

Goście poznali dawny styl życia Kaszubów…

 …i z dużym zainteresowaniem oglądali haft kaszubski

Ponad pięćdziesięcioosobowa grupa franciszkanów świeckich z różnych części Europy
odwiedziła Kaszuby, w tym Sierakowice
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Skojarzenia ze Szwajcarią są dość jednoznaczne: bogactwo, 
neutralność, precyzja. Niemal każdy marzy o posiadaniu szwajcar-
skiego zegarka, skosztowaniu tamtejszej czekolady czy serów. Piękny 
surowy i górzysty krajobraz przyciąga amatorów pieszych wędrówek, 
wspinaczy oraz narciarzy i snowboardzistów. Nas też zaintrygował, 
dlatego spakowaliśmy walizki i pojechaliśmy na lotnisko Chopina do 
Warszawy, by stamtąd polecieć co Zurychu. Odległość z Warszawy do 
Zurychu to około 1300 km. Czy jest do dla nas jakiś problem? Nie, 
ponieważ do Maroka było zdecydowanie dalej. Tutaj lecieliśmy 
niecałe 2 godziny. 

Wczesnym rankiem 22 czerwca cała nasza grupa, czyli 
uczniowie, rodzice i opiekunowie z ośrodków w Sierakowicach i Trze-
bunia, licząca 47 osób, spotkała się na lotnisku z dwoma 
przewodnikami. Podczas całego wyjazdu panowie ci pomagali nam 
przede wszystkim porozumiewać się z mieszkańcami Austrii, 
Szwajcarii i Niemiec w ich ojczystym języku, a także zajmowali się 
organizacją każdego dnia. 

Po całkiem przyjemnym locie, co najważniejsze bez kompli-
kacji, dotarliśmy do Zurychu. Tam jeszcze wsiedliśmy do autokaru, 

W środę wspięliśmy się na szczyt Santis, czyli na najwyższy 
który przewiózł nas do naszej bazy wypadowej w niewielkiej 

szczyt górski w Prealpach Szwajcarskich, w części Alp Zachodnich. 
miejscowości Bludenz w Austrii. Hotel Val Blu jest położony w nie-

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Cała grupa sprawnie weszła lub 
zwykłym miejscu, otoczonym przez Alpy i prawdziwie zieloną trawę. 

wjechała do kolejki linowej, która, na szczęście dość szybko, 
Pierwszego dnia postawiliśmy przede wszystkim na odpoczynek po 

praktycznie w pionie, wjechała na szczyt. Tym sposobem znaleźliśmy 
podróży i poznanie miejsca zakwaterowania. Do dyspozycji mieliśmy, 

się na wysokości 2502 m n. p. m. Pierwsze wejście na tę górę było
dla nas najważniejszy, mini aquapark, który w pozostałych dniach 

w 1922 roku, natomiast najwspanialsze wejście odbyło się w 2014, gdy 
pobytu, oczywiście w czasie wolnym, był przez nas oblegany.

pojawiły się tam nasze dzieci.   
Każdy dzień rozpoczynaliśmy pysznym śniadaniem serwowa-

Tego dnia mieliśmy jeszcze okazję poznać kolejny ośrodek dla 
nym już od 7.00. Po nim pierwszego dnia pojechaliśmy do Luzerny

osób niepełnosprawnych, a dokładnie Dom Łukasza, gdzie przebywają 
w Szwajcarii, by zwiedzić Muzeum Transportu. W ciągu kilku godzin 

ludzie dorośli, którzy przede wszystkim wykonują konkretne prace. 
mieliśmy okazję zobaczyć, dotknąć, a czasami wsiąść do różnych 

Zobaczyliśmy pomieszczenia, w których  wyrabiali podpałki do 
rodzajów transportu, od starych do nowych pociągów, samolotów, 

kominków, obsługiwali kawiarenkę, zajmowali się zwierzętami lub 
łodzi itp. Jest to bardzo dobrze zorganizowane muzeum, a tym samym 

ogrodem. Po obejrzeniu ich placówki zaprezentowaliśmy 30- minu-
idealne miejsce dla dzieci. Nasi podopieczni bawili się świetnie. 

towy film, którego autorem jest Filip Przepiórski,  pokazujący pracę
Niestety po południu niebo się zachmurzyło i nastała ogromna ulewa

i życie w ośrodku w Sierakowicach. Później zaproszono nas na obiad
i burze, co uniemożliwiło nam planowany spacer po mieście. Dlatego 

i deser. Do posiłku przygrywał zespół składający się z wychowanków 
wróciliśmy do hotelu, by móc korzystać z jego walorów.

Domu Łukasza. Występy te zachwyciły nas i pomogły nam w lepszej 
We wtorek, 24 czerwca, pojechaliśmy do ośrodka dla dzieci 

integracji ze szwajcarską młodzieżą oraz samym kierownikiem 
niepełnosprawnych, tam po obiedzie przygotowanym przez wycho-

ośrodka, którego na koniec obdarowaliśmy pamiątkami z Kaszub. 
wanków szkoły, zostaliśmy przywitani przez panią wicedyrektor. 

Kierownik, po rozmowach z Panią Ewą Przepiórską i naszymi 
Przekazaliśmy upominki ze Szwajcarii Kaszubskiej i zwiedziliśmy 

przewodnikami, wyraził chęć nawiązania kontaktu z naszą placówką. 
placówkę. Mogliśmy zobaczyć obejście ośrodka oraz kilka sal, w któ-

W świetnym nastroju, pełni emocji, wróciliśmy późnym wieczorem do 
rych odbywały się zajęcia. Wymieniliśmy się doświadczeniami oraz 

hotelu.
przemyśleniami na tematy związane z edukacją naszych dzieci. 

Kolejny dzień wycieczki okazał się równie emocjonujący. 
Pojechaliśmy do niemieckiej Konstancji. Tam 
weszliśmy do Sea Life, niezwykłego oceanar-
ium. Oglądaliśmy niesamowite żyjątka morskie, 
rafy koralowe, koniki morskie, meduzy, prze-
różne ryby, płaszczki, pyszczaki i rekiny, 
ogromne żółwie oraz małe i urocze pingwiny, nie 
z Madagaskaru tym razem, ale z Antarktydy. 
Doprawdy ciężko opisać, jak fascynujące jest 
podwodne życie. Tego dnia mieliśmy także 
możliwość przepłynięcia promem przez Jezioro 
Bodeńskie i podziwiania przepięknych widoków 
Konstancji.  

Ostatniego dnia tej niezwykłej przygody 
po raz ostatni mogliśmy skorzystać z atrakcji 
hotelu, zrobić zakupy, zwłaszcza czekoladowe,
i spokojnie się spakować. O 17.15 mieliśmy wy-
lot z Zurychu. I już około 19.00 byliśmy znowu 
w Polsce. Zjedliśmy polską kolację i pojecha-
liśmy autokarem do Sierakowic. Tam już czekali 
na nas bliscy i zabrali nas do „rzeczywistości”.

Jednak nikt nie odbierze już nam wspom-
nień i tego co widzieliśmy, czyli niezwykłych 
krajobrazów alpejskich i radości na twarzach 
dzieci.

Kolejna zagraniczna wyprawa podopiecznych OREW z Sierakowic i Trzebunia 
Wspomnienia ze Szwajcarii

Zapraszamy do 2 Oddziału w Sierakowicach
ul. Przedszkolna 4
tel. 58 684 20 27, pn-pt. 9:00 – 17:00

Tekst i foto: Aneta Kotlenga 
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9 czerwca 2014 roku podróżnicy z Szopy, w sumie 59 osób, również pani przewodnik - bardzo energiczna i kontaktowna, mimo 
wybrali się w swą pierwszą wyprawę zagraniczną. Tuż po godzinie starszego wieku. Wędrówka po żywym-martwym mieście także 
21.00 autokar firmy przewozowej „Wzorek Tavel” z Kielc wyruszył wywarła na wszystkich spore wrażenie. Popiół wulkaniczny utrwalił 
w stronę Pragi. Na miejsce dotarł następnego dnia ok. godz. 10.00. Tam na wieki nie tylko budynki i przedmioty, ale ludzkie ciała i zwierzęta. 
czekała przewodniczka, która przez następne 3 godziny oprowadzała Nieprawdopodobne to, ale prawdziwe, chociaż na pewno drastyczne
turystów po najciekawszych miejscach czeskiej stolicy, m.in. Zamku i piękne jednocześnie. 
na Hradczanach, Placu Wacława, Moście Karola; czy też przybliżyła Po Pompejach nadszedł czas na drugi etap zwiedzania - wyjazd 
historię zegara astronomicznego Orloj z 1410 r., który znajduje się na na wspomniany wulkan Wezuwiusz, który cały czas jest monito-
Ratuszu Staromiejskim. rowany, gdyż jest „śpiącym” wulkanem. W każdej chwili może dojść 

do wybuchu. Droga do bazy przystankowej, 
która mieści się na wysokości 1000 m, jest 
bardzo kręta, wąska, ale i niesamowita jeżeli 
chodzi o wrażenia widokowe. Krajobraz za-
pierał dech w piersiach i to nie jeden raz. 

Ostatnim elementem soboty był nie-
planowany podjazd na Monte Cassino. Nies-
tety, nie udało się wejść do klasztoru, gdyż 
pracownicy rygorystycznie przestrzegają go-
dzin otwarcia. Nawet minuta spóźnienia 
uniemożliwia wejście do środka. Za to bez 
problemu można odwiedzić cmentarz, gdzie 
spoczywa 1051 polskich żołnierzy, którzy 
polegli w obronie klasztoru zajętego przez 
Niemców (rok 1944). Podobnie, jak podczas 
drogi na Wezuwiusz, tak i na Monte Cassino 
trzeba niemal „wspinać się” autokarem, żeby 
dotrzeć na szczyt. Ale naprawdę warto. 
Chociażby dla samych widoków na Cassino - 
miasto u podnóża góry. 

W niedzielę, zaraz po śniadaniu, 
niestety przyszedł czas na pakowanie
i opuszczenie trzygwiazdkowego hotelu
w Nettuno. Celem tego dnia było dotarcie do 
kolejnego noclegu w Bovolone w prowincji 
Verony, a przede wszystkim zwiedzenie 
rodzinnego miasta średniowiecznego ascety Przygoda z Pragą zakończyła się o 21.00. Wówczas rozpoczęła 

św. Franciszka - jakim jest Asyż. To urokliwe i ciche miasteczko, mimo się dalsza część drogi do Rzymu, do którego pielgrzymi dotarli
wielu turystów, wywołało także sporo pozytywnych emocji wśród w środę, a dokładnie w jego okolice, do miejscowości Nettuno (ok. 65 
wycieczkowiczów. Kilka faktów nt. życia świętego i samego miejsca km na południe od Rzymu). Przed 16.00 wszyscy zakwaterowali się
przedstawiła pani Zosia Myszka.w hotelu Neptunus (młodzież szkolna - 51 osób, dorośli - 8 osób, w tym 

Poniedziałek - śniadanie i wykwaterowanie z hotelu Nuovo Sole opiekunowie i rodzice). Tak dla ciekawostki należy dodać, że hotel jest 
(trzygwiazdkowy) - czas na Wenecję, ostatni cel podróży. Tutaj także własnością polskiej rodziny, która osiedliła się we Włoszech 10 lat 
pojawia się pani przewodnik, która w dosyć szybkim tempie temu, i jak na razie dobrze sobie radzi. Jeszcze przed obiadem (prawie) 
oprowadza turystów, gdyż czeka na nią następna grupa... Wenecję wszyscy pomknęli na plażę, żeby się schłodzić i zrelaksować po wielo-
odwiedza co roku ok. 22 mln ludzi. To prawie połowa naszego kraju. godzinnej podróży w autobusie. Temperatura wody w morzu (M. Tyr-
Na Placu św. Marka zaobserwować można było przypływ wody, który reńskie) nawet w godzinach wieczornych sięgała ok. 20 stopni C,
jest skutkiem ciśnienia atmosferycznego i silnych wiatrów, a także a nawet więcej. Wysokość temperatury w ciągu dnia oscylowała 
zobaczyć od środka samą Bazylikę św. Marka. A oprócz tego wejść między 35 a 40 stopni C. 
obowiązkowo na Most Rialto czy popatrzeć na Pałac Dożów. Poza tym Czwartek - punkt pierwszy i najważniejszy całej wyprawy - 
spore zainteresowanie wzbudził ogromny wycieczkowiec, który Bazylika św. Piotra w „wiecznym mieście”. Historię i najciekawsze 
właśnie opuszczał Venetio. Podobne, nie miejsze też zaciekawienie fakty związane z monumentalną budowlą (XVI/XVII wiek) oraz 
wywarła przejażdżka gondolą z rodowitym gondolierem, który przy innymi atrakcjami w Rzymie przedstawił ojciec prof. Andrzej Miotk 
okazji śpiewał serenady, pokazywał też domy, w których przebywali SVD (werbista, historyk kościoła i misji), który od 7 lat mieszka
lub mieszkali znani ludzie, tacy jak Vivaldi, Marco Polo czy słynny i pracuje w papieskiej stolicy. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, 
zdobywca damskich serc - Casanova. Tak zakończył się pobytale trzeba nadmienić, że o. Andrzej pochodzi z okolic Mirachowa,
w Wenecji. a dokładnie z Olszowego Błota. Prawdą jest zatem, że wszystkie drogi 

O godzinie 17.00 wszyscy siedzieli już w autokarze, który prowadzą do Rzymu, nawet te z niewielkich kaszubskich miejsco-
wyruszył w drogę powrotną do Polski. Ta chwila nastąpiła ok. godz. wości. O. Andrzej wydał m.in. książkę „Dzieje Miotków z Olszowego 
16.00 następnego dnia, we wtorek, kiedy to ulica w Szopie na chwilę Błota”.
została zatarasowana, gdyż każdy musiał rozprostować najpierw swoje Po wyczerpującym zwiedzaniu olśniewającej bazyliki był też 
kości, a potem szybko zabrać swoje bagaże.czas na Bazylikę św. Pawła za Murami - miejsce pochówku świętego 

Podróż może nie dla wszystkich wygodna z racji środka Pawła - oraz takie ważne i niezwykłe bazyliki jak: Matki Bożej 
lokomocji, na szczęście obyła się bez problemów i jakichkolwiek Większej i św. Jana na Lateranie. Nie obyło się także bez Placu 
innych nieprzewidzianych incydentów. Kierowcy, którzy zmieniali się Weneckiego, Kapitolu, Fontanny di Trevi, no i Koloseum. 
regularnie, dbali w szczególności o bezpieczeństwo podczas jazdy, ale Po prawie dwóch dniach ciężkiej pracy w roli przewodnika, 
także starali się spełnić wszystkie punkty wycieczki i zawieźć grupę na niestety, o. Andrzej musiał opuścić rodaków i wrócić do swych 
ustalone miejsca. codziennych obowiązków.

Sabina Lejk, foto: nadesłane
Sobota - to mała odskocznia od przepięknych obiektów Rzymu. 

Dzień poświęcony został Pompejom, miastu, które zniszczone zostało 
przez erupcję wulkanu Wezuwiusz w 79 r. Historię miasta przybliżyła 

Świat należy do nas!

08 (290) sierpień 2014

W Asyżu
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„Kiedyś, gdy zmądrzejemy,
gdy świat się zmieni,
nadejdzie dzień…”

W niedzielny wieczór 15 czerwca w Drew-
nianym Zabytkowym Kościele miał miejsce 
niezwykły koncert. Przed licznie zgromadzoną 
publicznością wystąpił z koncertem zatytułowanym 
„Uśmiech dla nieba” szkolny chór Kantylena
z Gowidlina wraz z Przyjaciółmi.  

Chór Kantylena działa w Zespole Szkół
w Gowidlinie pod kierunkiem Marii Kostuch, 
nauczycielki muzyki. Swoimi występami uświetnia 
szkolne i parafialne uroczystości. W zabytkowym 
wnętrzu drewnianego kościoła w Sierakowicach 
chórzyści zaprezentowali się po raz pierwszy.
W trakcie występu towarzyszyły im wokalistki
i instrumentalistki: Michalina Król, Dominika 
Formela, Marlena Korda, Kinga Formela oraz Maria 
Kostuch. 

Chórzyści i wokaliści zaśpiewali piosenki 
polskich artystów wykonujących muzykę religijną, 
chrześcijańską. Usłyszeliśmy utwory znane
z repertuaru m.in. Mieczysława Szcześniaka i Grażyny Łobaszew-
skiej. Największe brawa od publiczności otrzymała piosenka „Święty 
uśmiechnięty” – popularny utwór dziecięcego zespołu „Arka Noego”, 
zaśpiewana ponownie na bis.   

Podczas koncertu solowym śpiewem wyróżnili się także: Tosia 
Naczk, Maciej Mielewczyk, Jasiu Choszcz, Aleksandra Krefta i Daria 
Sobisz. Fragmenty Pisma Świętego odczytał Radek Labuda z III klasy 
gowidlińskiego gimnazjum. 

Zachwycona publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi 
brawami. Dyrygentka chóru, Maria Kostuch, otrzymała w po-

dziękowaniu przepiękny bukiet kwiatów od dyrekcji Zespołu Szkół
w Gowidlinie – Marii Wenta-Barlak i Aleksandry Stark. 

AK, foto: Sylwia Bronk

Koncert „Uśmiech dla nieba”

Składamy serdeczne podziękowania
przedsiębiorcom i właścicielom sklepów,

którzy przekazali przedmioty na loterię fantową 
zorganizowaną w parafii p.w. św. Marcina

w Sierakowicach
z okazji Święta Ziół i Kwiatów w dniu 15 sierpnia.

Wyrażamy także wdzięczność
ks. proboszczowi Bronisławowi Dawickiemu
za ufundowanie głównej nagrody w loterii,

czyli roweru. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Paczewie
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Kamienicki Młyn na fotografii
Zapewne nazwa miejscowości pochodzi od zlokalizowanego Nazwa miejscowości przybierała na przestrzeni wieków 

tu dawniej młyna, o którym wspominały już dokumenty krzyżackie. różne postaci: Młynki Kamieńskie, Kamienskie Młyny, Kamieński 
W 1664 roku wskazywano, że młyn był jednokołowy. Opat kartuzów Młyn, Kaminitza-Mühle, Kaminitz-Mühle, Kamsteinmühle, 
J. Schwengel pisząc o Kamienickim Młynie w 1749 roku używa nazwy Młynkowskie Pustki, Młyny, Kamińskie Młyny, Kamieński Młyn, 
Kamienskie Młyny. Kiedy osadę przejmowali pruscy zaborcy w 1773 obecnie Kamienicki Młyn.
roku zapisali w dokumentach, iż zamieszkuje ją razem 29 osób. 
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Dom Małgorzaty i Grzegorza Kostuchów powstał 
w 1905 roku (ówczesnym jego właścicielem był 

Niemiec prowadzący duże gospodarstwo),
w 1978 roku osiedlił się w nim pracownik leśny 

Kostuch (ojciec Grzegorza), a po 30 latach 
wykupił go na własność

Zabudowania gospodarcze przy domu Kostuchów, 
po II wojnie (do 1950 roku)

właścicielem gospodarstwa  był Czaja

Widok na zabudowania gospodarcze Kostuchów
od strony lasu, po 1950 roku zabudowa zakupiona 

przez Lasy Państwowe
z przeznaczeniem na leśniczówkę

(kolejnymi leśniczymi byli: Blar, Aszik, Wilczewski)

Od 1968 roku leśniczówka została przemianowana 
na gajówkę, przez 10 lat mieszkał tu i pracował 

gajowy Felińczak

Obecny dom Kostuchów po licznych renowacjach 
już tylko kształtem przypomina dawną budowlę

z czerwonej cegły

Obok zabudowań Cylkowskich (po lewej) na 
płynącej z Jeziora Lubygość strudze stał 

posadowiony tu już w czasach krzyżackich młyn 
(stąd zapewne nazwa osady, potem miejscowości)

Obok domu Brzeskich urokliwe jeziorko, przy 
którym gniazduje czapla siwa

Za domem Bogumiły i Franciszka Brzeskich 
prowadzono jeszcze niedawno hodowlę pstrągów

Przydrożna kapliczka przy zabudowaniach 
Bulczaków

Na rozdrożu (Kamienica – Linia)
tradycyjnie – krzyż

Kolejne rozdroże (Kamienica – Zamkowa Góra – 
Kukówka) i kolejny krzyż

Dobrze zachowana stara chlewnia z ciosów 
kamiennych
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Popularna dawniej zewnętrzna piwnica
(kasz. kùla)

Przykład wykorzystania symbolu kaszubskiego 
gryfa do celów promocyjnych

Kapliczka szafkowa
w Kamienickim Młynie – Wybudowanie

Dawnych drewnianych stodół
jest tu jeszcze ciągle sporo…

…niektóre z nich zmieniły już swe dawne 
przeznaczenie

Drewniane kierunkowskazy są niewątpliwie 
ozdobą okolicy

Śródleśne jeziorko u stóp Zamkowej Góry Szlak prowadzący na Zamkową Górę
(już na terenie gminy Kartuzy,

ale przygotowany przez mieszkańców Kamienicy)

Z Zamkowej Góry rozpościera się cudny widok na 
okoliczne jeziora: z lewej – Junno, w głębi – 

Kamienieckie, z prawej – Białe; gdy na drzewach 
mniej listowia – widać kolejne: Czarne i jeziora 

Rynny Potęgowskiej

Kamienicki Młyn – Wybudowanie
widziane z Zamkowej Góry

Platforma widokowa na Zamkowej Górze Z Kamienickiego Młyna polna droga prowadzi nad 
kolejne w tej okolicy jezioro, do urokliwego 

zakątka zwanego Kukówką

Zebr., oprac. oraz fotografie Danuta Pioch
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Tak bawiliśmy się latem…
XI Festiwal Kultury Łowieckiej KNIEJA, Zlot Pojazdów PRL i Kaszubska Noc pod Gwiazdami (fotoreportaż)

Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej odbył się
w Drewnianym Zabytkowym Kościele

Muzycy walczyli o Fanfarę Żurawia

Uczestnicy X Kaszubskiego Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej 

…a przed Mszą Hubertowską dali koncert przy Ołtarzu Papieskim

Grupa Folklorystyczna „Die Spelewei” z Westerlo

Uroczyste otwarcie Festiwalu Kultury Łowieckiej KNIEJA 
2014 przez Wójtów Gminy Sierakowice i Somonino 

Na scenie wystąpiła Kapela Góralska „Ciupaga”
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A tłumy fanów szalały…

Gwiazdą wieczoru Festiwalu Kultury Łowieckiej KNIEJA był Łukasz Zagrobelny

Na Zlocie nie zabrakło unikatowych modeli motocykli

Podczas Zlotu Pojazdów PRL w Sierakowicach można było podziwiać samochody,
które kilkadziesiąt lat temu królowały na polskich szosach

Gwiazdą Kaszubskiej Nocy pod Gwiazdami był Dawid PodsiadłoMieszkańcy i turyści oglądali i podziwiali 
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Piknik rodzinny w Paczewie
W niedzielę 29 czerwca na placu przy świetlicy wiejskiej

w Paczewie tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało dla 
mieszkańców sołectwa piknik rodzinny. Była to  trzecia tego typu 
impreza integrująca lokalną społeczność, która wpisała się już na stałe
w kalendarz wydarzeń sołeckich.  

Piknik rozpoczął się wczesnym popołudniem. Organizatorki 
przygotowały szereg atrakcji, więc mieszkańcy przychodzili całymi 
rodzinami. Paczewianki serwowały dania typowe dla imprezy 
plenerowej: kiełbaski z grilla i frytki, a także gofry, ciasta oraz kawę
i herbatę. Na placu rozstawiono duży namiot ze stołami i ławkami, gdzie 
biesiadnicy mogli usiąść, porozmawiać i skosztować przygotowanych 
smakołyków. Wspólne biesiadowanie umiliła taneczna muzyka. 

Wśród atrakcji były konkursy i gry, zarówno dla naj-
młodszych, jak i starszych uczestników pikniku. Konkursy wymagały 
zręczności, szybkości i zaciętej rywalizacji. Nie zabrakło oczywiście 
nagród dla zwycięzców. 

Na organizację pikniku KGW z Paczewa pozyskało środki
z Urzędu Gminy w Sierakowicach. 

Tekst i foto: AK

Starostowie dożynek gminnych
Starostami tegorocznych gminnych dożynek 

będą państwo Gertruda i Henryk Lisowie z Leszczynek. 
Państwo Lisowie od 27 lat prowadzą wspólnie gos-
podarstwo rolne o powierzchni prawie 30 ha, w tym
29 ha użytków rolnych. Mają trójkę dzieci – córkę
i dwóch synów. 

Jak w większości gospodarstw w naszej gmi-
nie, grunty rolne państwa Lisów są głównie w klasie V
i VI. Teren jest mocno pofałdowany i bardzo trudny
w uprawie. Dochód z rolnictwa jest jedynym źródłem 
utrzymania rodziny. Produkcja została ukierunkowana 
na chów bydła mlecznego i żywca wołowego, utrzy-
muje się średnio rocznie na poziomie 50 sztuk dużych. 
Taka specjalizacja pozwala państwu Lis wspólnie
z synem samodzielnie obsłużyć inwentarz i wykonać 
wszystkie prace związane z produkcją. W gospodar-
stwie są wszystkie niezbędne maszyny ułatwiające 
pracę. Remont i konserwację maszyn oraz większość 
prac budowlanych pan Henryk wykonuje samodzielnie, 
obniżając tym znacznie koszty produkcji. Cały czas 
gospodarstwo podlega przebudowie i modernizacji 
dostosowując się do nowych wymagań. Przy tego typu 

darstwie. Pani Gertruda zawsze pomaga mężowi,  szczególnie w pro-
działaniach trzeba posiłkować się kredytem, który dobrze zainwes-

dukcji zwierzęcej. Jest troskliwą matką, dobrą gospodynią i doskonałą 
towany szybko się zwraca. Gospodarstwo tegorocznego starosty jest 

kucharką, sporo czasu poświęca estetyzacji domu i zagrody. Aktywnie 
przykładem na to, że nowoczesność, otwarcie na postęp i koniunkturę 

uczestniczy również w życiu społecznym wsi i parafii. Zasady, którymi 
rynkową przy zachowaniu ostrożności i dużej rozwagi finansowej stało 

się kieruje to: czystość i porządek, sumienność oraz wrażliwość na 
się cechą współczesnych kaszubskich rolników.

drugiego człowieka.
Pani Gertruda zajmuje się, jak większość żon rolników, 

prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci oraz pracą w gospo-
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Bezpieczne wakacje z Psem Sznupkiem
Jeszcze przed wakacjami niemal 2 tys. sztuk kolorowanek 

edukacyjnych trafiło do przedszkolaków i uczniów klas pierwszych. 
Kolorowanka została wydana w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej 
„Bezpieczne wakacje”. Jej organizatorem jest Centrum Rozwoju 
Lokalnego, dawniej Towarzystwo Rozwoju OSP w Zawierciu. Postaci 
zwierząt z obrazków do pokolorowania – Pies Sznupek, Słoń Florek, 
Delfin Finek, Pies Barry i Miś Bastek – uczą dzieci bezpiecznych 
zachowań podczas wakacyjnych zabaw, wędrówek i wypoczynku
w myśl hasła: Zasady bezpieczeństwa zachowane – to wakacje udane! 
Jak zapewnia wydawca, dzięki tym radom wakacje miną na beztroskiej 
przygodzie. Kolorowanki zostały zakupione przez Gminę Sierakowice 
ze środków przeznaczonych na bezpieczeństwo. 

AK

Rodzinne Święto w Załakowie
W niedzielę 8 czerwca 2014 roku na boisku przy Szkole Emilii i Mirosławowi Brzeskim,

Podstawowej w Załakowie odbył się X Piknik Rodzinny. Impreza była Ubojni drobiu „GOSZ”, 
kontynuacją corocznej tradycji i okazją do doskonałej zabawy i inte- Joannie i Mirosławowi Lejkom,  
gracji środowiska lokalnego. Słoneczna pogoda i radosna atmosfera Firmie „Ribena”, 

Właścicielom sklepu „Remik”,
Firmie „Lis”,
Firmie „GERLEJ”,
Joannie i Tadeuszowi Bronkom,
Mirosławowi Łęckiemu,
Firmie „Grovet”,
Lechosławowi Borkowskiemu,
Małgorzacie i Tadeuszowi Wentom,
Irenie i Józefowi Figurom,
Leszkowi Stenclowi.

sprzyjały wspaniałej zabawie. W programie festynu były występy 
młodych artystów, orkiestry kaszubskiej, tańce ZUMBA, konkursy dla 

rodzin, loteria fantowa, zjeżdżalnia dla najmłodszych. Rodzice przygo-
towali małą gastronomię. Na zakończenie chłopcy zagrali mecz piłki 
nożnej ze swoimi ojcami.   

W. Dworak
Foto: nadesłane

Cała Społeczność Szkoły Podstawowej w Załakowie pragnie 
serdecznie podziękować za okazaną pomoc i za wszelką udzieloną 
życzliwość w organizacji Pikniku Rodzinnego:

Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy Sierakowice,
Elżbiecie i Tadeuszowi Parackim – właścicielom sieci 

sklepów „Expert”,
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Festyn Rodzinny w Szklanej 
16 czerwca 2014 roku w Ośrodku 

Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej 
odbył się Festyn Rodzinny dla wychowanków 
ORW i ich rodzin oraz mieszkańców wsi 
Szklana. Ten piknik integracyjny jest wspólną 
inicjatywą Fundacji Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”, 
ORW oraz Rady Sołeckiej wsi Szklana. 

Na uczestników zabawy czekało 
mnóstwo atrakcji i wrażeń, a wśród nich: 
malowanie twarzy, wspinaczka na ściance, 
zjeżdżalnie, dojenie krowy oraz inne zabawy 
na świeżym powietrzu. Nie zabrakło również 
kącików artystycznych, gdzie można było 
sprawdzić własne umiejętności w zakresie 
lepienia garnków oraz ozdabiać wzorami 
kaszubskimi koszulki, elementy drewniane
i szkło. Wielkim zainteresowaniem cieszyły 
się również punkty z watą cukrową, pop-
cornem oraz innymi smakołykami regionalnej 
kuchni. 

Podczas pikniku poznaliśmy zwy-
cięzców konkursów: kulinarnego „Młodzowi 

Cała zabawa uświetniona była oprawą taneczno-muzyczną. 
Szczególne podziękowania kierujemy do zespołu dziecięcego 
„Tuchlińskie Skrzaty”, który przygotował dla nas wspaniały występ.

W imieniu dzieci dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz 
osobom zaangażowanym w zorganizowanie tego wspaniałego pikniku. 
Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy w tym samym czasie,
w takim samym lub większym gronie.

Marzena Marciniak (oligofrenopedagog ORW w Szklanej)
Foto: nadesłane

kùch” oraz fotograficznego „Moje Kaszuby”. Z radością uhonoro-
waliśmy zwycięzców nagrodami oraz gromkimi oklaskami za ich trud
i zaangażowanie. Każde z dzieci – uczestników naszej zabawy - otrzy-

mało słodki upominek. Dużo pozytywnych emocji wzbudziły w nas 
konkurencje sprawnościowe: „mega słomki”, „łowienie rybek”, 
„slalom taczek”, „rzut do celu kaloszem”, „szypułkowanie truskawek”, 
„przerzucanie siana”, „wyścigi na platformach linowych”, „prze-
ciąganie liny”, „slalom hokejowy”. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy. 

08 (290) sierpień 2014
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Święto Języka Kaszubskiego w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej
W dniu 13 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół

w Kamienicy Królewskiej obchodzono po raz drugi 
Święto Języka Kaszubskiego. Uroczystość odbyła się
z inicjatywy pani Hanny Subkowskiej-Wójcik oraz nau-
czycielek języka kaszubskiego – pań: Grażyny Dawi-
dowskiej, Sabiny Wiśniewskiej oraz Wioletty Winczew-
skiej, które były również odpowiedzialne za organizację 
tej imprezy. Celem uroczystości było propagowanie 
kaszubskiej kultury, promowanie kaszubskiej kuchni,
a także  ukazanie piękna Kaszub.

Na uroczystość przybyli m. in.: sołtys Wsi Ka-
mienica Królewska – pani Maria Marcińska oraz Wójt 
Gminy Sierakowice – pan Tadeusz Kobiela, który mówił 
do zgromadzonych w języku kaszubskim. Podziękował 
pani dyrektor  Hannie Subkowskiej-Wójcik oraz 
nauczycielom za zorganizowanie tej pięknej uroczys-
tości. Wyraził im wdzięczność za to, że zaszczepili
w uczniach miłość do kaszubszczyzny. Przyznał, iż na co 
dzień w pracy posługuje się językiem kaszubskim i jest
z tego dumny.

Tegoroczne obchody Święta Języka Kaszub-
skiego upłynęły pod znakiem wielu ciekawych konkur-

często z rąk i były do siebie podobne, więc nie było łatwo.  
sów. Powołano sześcioosobowe jury, które oceniało m. in.: przygo-

Podczas Święta Języka Kaszubskiego rozstrzygnięto także 
towane przez uczniów stoiska, potrawy kaszubskie, plakat promujący 

konkurs plastyczny „Kaszubskie legendy”. Wręczono nagrody uczniom 
kaszubską kuchnię. Każda klasa przygotowała stół, na którym pojawiły 

klas 0-II, którzy wykonali ilustracje do wybranych legend: „Stworzenie 
się kaszubskie potrawy: sałatka warzywna, swojski chleb ze smalcem

Kaszub”, „Diabelski kamień”, „Trzy zjawy”.
i skwarkami, ogórek kiszony. Nie zabrakło też pysznej drożdżówki, 

W ramach obchodów Święta Języka Kaszubskiego odbyły się 
kompotu z dyni oraz truskawek. Do skosztowania tych pyszności 

również konkursy muzyczne. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas 
zachęcały różne hasła. Oto niektóre z nich: „Kaszëbsczé jedzenié je 

I-III SP zaśpiewali „Kaszëbsczé nótë”. Oprócz tego dla chętnych 
dobré na trawienié” , „Przëjedz òb lato na Kaszëbë, bãdą smaczczi – nié 

zorganizowano konkurs piosenki kaszubskiej. Dzieci śpiewały piosenkę 
blós grzëbë i rëbë.” 

o Kaszubach po polsku lub po kaszubsku. Zwyciężyli gimnazjaliści
W dalszej części uroczystości wysłuchaliśmy wierszy Juliana 

z klasy III, którzy przy akompaniamencie akordeonu wykonali utwór 
Tuwima w języku kaszubskim. Nauczyciele przeczytali utwory: 

„W kaszëbsczich stronach”. Drugie miejsce zajęły uczennice klasy 
„Warzëwa”, „Skôczónka”, „Òkùlôrë”, „Lokòmòtiwa”, „Słóń 

szóstej z piosenką „Kaszëbë wòłają nas”, zaś trzecie miejsce przypadło 
Trąbalsczi”, „Dwa Michałë”, „Zosza Samòsza”, „Jidze Grzesz” oraz 

klasie II, która zanuciła po kaszubsku piękną i wzruszającą piosenkę 
„Bambò.” Trzeba przyznać, że wiersze wypowiedziane po kaszubsku 

Eugeniusza Pryczkowskiego „Święty Janie Pawle”. Niezwykłą pomys-
brzmiały wyjątkowo zabawnie i wzbudzały zachwyt widowni.

łowością wykazali się pierwszoklasiści, ponieważ do znanej melodii 
Następnie uczniowie z kl. IV-VI oraz gimnazjaliści wzięli 

„Hej, sokoły” ułożyli piosenkę o Kamienicy Królewskiej. 
udział w konkursie wiedzy o regionie. Odpowiadali na dziesięć pytań 

Wszyscy nagrodzeni oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali 
związanych z Kaszubami. Ponadto uczniowie mogli wykazać się znajo-

pamiątkowe dyplomy oraz słodycze.
mością kaszubskich frazeologizmów. Pytano m. in. co znaczy zwrot 

Obchodom Święta Języka Kaszubskiego towarzyszyła 
„znac sã jak wilk na gwiôzdach”, „miec kùrzą pamiãc”.

wystawa „Pierwsza odsłona”, przygotowana przez Biuro Edukacji 
Kolejny konkurs plastyczny, „Kaszëbsczi wësziwk”, polegał 

Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
na pomalowaniu jednego elementu kaszubskiego haftu. Niełatwo było 

Z tej okazji odbył się konkurs dla uczniów, których zadaniem 
pokolorować pawié òczkò,  ponieważ kaszubski haft składa się z trzech 

było uzupełnienie tekstu na temat okupacji niemieckiej na Kaszubach
odcieni niebieskiego koloru. Najtrudniejszą konkurencją było 

i Kociewiu w 1939 r. 
przebieranie na czas grochu i fasoli. Drobne ziarenka wymykały się 

Tegoroczne Święto Języka Kaszubskiego na pewno zostanie 
nam na długo w pamięci. Dzięki wielu atrakcyjnym 
konkursom, potrawom i zabawom było ciekawie, 
smacznie i wesoło. 

Tekst i foto: nadesłane

Konkurs karykatury poprowadzony przez p. Sylwię Koszałkę nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, 
i konkurs karaoke, którego opiekunem była p. Michalina Król, cieszyły wszystkim niewymienionym za wsparcie w organizacji festynu i 
się popularnością wśród uczniów i rodziców, dostarczając wszystkim wspaniałą zabawę.
obecnym wiele radości.

Na uczestników festynu czekały liczne atrakcje, m.in. można Już teraz zapraszamy na przyszłoroczny festyn. Mamy 
było skorzystać z salonu fryzjerskiego, w którym p. Katarzyna Bulczak nadzieję, że będzie równie udany!!!
tworzyła wymyślne fryzury. Można było także kupić watę cukrową, Przewodnicząca Rady Szkoły - Wioletta Szulc
popcorn, pyszną kiełbaskę z grilla, którą przygotowywały panie: Joanna 
Zalewska, Iwona Myszk i Anita Teclaf, a także lody z lodziarni pana Foto: nadesłane
Piotra Stencla. W czasie festynu dostępna była bogato zaopatrzona 34-1 do 34-6
kawiarenka oraz sklepik z pysznymi ciastami, chlebem ze smalcem i 
dobrą kawę, którą serwowali uczniowie naszej szkoły pod okiem p. 
Anity Drywy. Mogliśmy delektować się chlebem wypieku p. Marzeny 
Cyperskiej i p. Piotra Stencla, podanym ze smalcem i ogórkiem. 

Izabela Grzenkowicz zachwycała swoimi zdolnościami 
tanecznymi fanów ZUMBY. Również dzieci przygotowane przez p. Izę 
zaprezentowały swoje układy taneczne.

Zainteresowaniem cieszył się także konkurs wiedzy 
prowadzony przez p. Adriannę Płotka i Alicję Baran. Każda poprawna 
odpowiedź była nagradzana w niebanalny, rzeczowy sposób, np. 
biżuterią, sadzonką drzewka. Nagroda główna konkursu, a był nim 
roczny kurs j. angielskiego w firmie SELENE Tomasza Bulczaka, 
przypadła naszej uczennicy - Amelii Narloch z kl. I c. Pod nadzorem p. 
Anny Bendzmer odbyły się mini-zawody szybowcowe z użyciem 
produktów firmy Playmobil. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez sklep „REMIK”. 

Zakończenie pikniku uświetnił koncert pod kierownictwem p. 
Wioletty Kuczkowskiej pt. „Ciekawi świata - podróż dookoła świata”. 
Zdolności muzyczne zaprezentowali uczniowie klasy Vd, którzy na taki 
efekt pracowali cały rok.
Sponsorzy nagród:
1.Bank Spółdzielczy Sierakowice Roman Dawidowski
2.Sklep Motoryzacyjny Maww Maria Wróblewska
3.Delikatesy Ribena 
4.Centrum Handlowe „Brzescy” Sabina Brzeska
5.Jubiler „Boniche” Aleksandra Kuchta
6.Pani Lucyna Butowska
7.Lodziarnia „Poziomka” Państwo Labuda
8.Cukiernia, piekarnia Piotr Stencel
9.Księgarnia „LIBRA” Karolina Grzenkowicz-Kotłowska
10. Hurtownia chemiczna Danuta Labuda
11. Sklep „Amet” Adela Mielewczyk
12. Hurtownia chemiczna „DAFNE” Jarosław Grzenkowicz
13. Hurtownia spożywcza „Skibiński” 
14. Przetwórstwo Mięsne „LIS” Wioletta Lis-Dyszer
15. Firma Stopa Sp.z.o.o Parchowo  
16. Sklep „REMIK”
17. Pani Justyna Naczk
18. Państwo Grażyna i Janusz Wolscy
19. Market „U Grzesia”
20. PZU Arkadiusz Kobiela
21. Pan Marcin Szulc
22. Państwo Danuta i Kazimierz Klajn
23. Firma Handlowo Usługowa „LUMEN” Bogdan Ramczyk.
24. Szkoła języków obcych „SELENE” Tomasz Bulczak
25. Lidia Okrój „1001 drobiazgów”
26. Firma Handlowo-Usługowa Kartuzy „SIGOR”
27. DELIKATESY POD KŁOSAMI
28. Przetwórstwo Mięsne „Teclaf”
29. Sklep „Expert” Tadeusz Paracki

Dziękujemy rodzicom za wsparcie w organizacji festynu.
Panu Mirosławowi Myszk z Firmy „Elwoz”, Paniom: 

Agnieszce Myszk, Annie Czaja, Agnieszce Pioch, Agacie Schmidt, 
Ewelinie Hinc, Annie Bir, Lidii Konkol, Katarzynie Wojcieszak, Iwonie 
Myszk, i Anicie Teclaf.

Dziękujemy za obecność rodzicom, uczniom, sponsorom, 

Serdeczne podziękowania
dla Wójta Gminy Sierakowice –

Pana Tadeusza Kobieli
za udział w obchodach

Święta Języka Kaszubskiego
składają

Dyrektor, Nauczyciele
oraz Uczniowie

ZS w Kamienicy Królewskiej
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Dnia 25 lipca dzieci z Przedszkola Chatka Puchatka rekreacyjno – sportowym. Przedszkolaki miały możliwość zobaczenia, 
z Gowidlina z samego rana wyruszyły na wycieczkę do Państwa Tesmer, pogłaskania, a także nakarmienia zwierząt w gospodarstwie, z którymi 
którzy mają Gospodarstwo Agroturystyczne w Dolinie Jadwigi. Dzień kontakt był niezapomnianym przeżyciem. Na końcu naszego pobytu 

dzieci wyruszyły Agrobusem na wycieczkę po okolicznych lasach – 
ścieżką kaszubskich baśni.

Dnia 13 sierpnia dzieci udały się wraz z nauczycielkami do 
Pana Pawła Seli, który mieszka w Gowidlinie. Miały okazję poznać 
zawód ceramika, zobaczyć piec i koło garncarskie, wykonać z gliny 
różne przedmioty i własnoręcznie je ozdabiać. Sprawiło to 

był wypełniony wieloma atrakcjami. Na samym początku dzieci zgro-
madziły się w drewnianej checzy, gdzie mogły poznać pracę gospo-
darzy, maszyny rolnicze, przygotować posiłek – wypiec bułki, gotować 
zupę ziemniaczaną z kluskami, wykonać pracę plastyczną, a także 
skosztować pysznych placków ziemniaczanych. Tego dnia pogoda była 
przepiękna, dzięki czemu dzieci mogły spędzić czas na placu 

przedszkolakom wiele radości
i satysfakcji. Własnoręcznie 
wykonane rzeźby z gliny dzieci 
wzięły do domu, aby pokazać 
swym rodzicom. Pan Paweł 
wiele lat przepracował w Re-
gionalnej Spółdzielni Ręko-
dzieła Ludowego i Artystycz-
nego „Cepelia” w Kartuzach 
jako ceramik i tam poznał 
wszystkie tajniki sztuki. Sam 
zbudował piec ceramiczny, 
zakupił koło garncarskie
i w piwnicach swojego domu 
urządził pracownię ceramiczną, 
którą dzieci miały okazję 
zobaczyć. Dobrej jakości glinę 
sprowadza z zagranicy. Sam 
projektuje i wykonuje swoje 
gliniane cacka, które ozdabia 
żona Bożena. 

Tekst i foto:
Kamila Wiśniewska

08 (290) sierpień 2014

Jak spędziły wakacje przedszkolaki z Chatki Puchatka 
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Konkurs fotograficzny
„Senior w obiektywie i za obiektywem”

Fundacja Dworek Skórzewski organizuje konkurs foto-
graficzny „Senior w obiektywie i za obiektywem”. Fundacja jest 
organizacją pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków 
do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym 
stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, 
osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się
w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji. 
Celem konkursu jest:
- pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych; 
- integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób 
fizycznych zajmujących się osobami starszymi; 
- rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów; 
- prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz zwią-
zanej z życiem i środowiskiem osób starszych; 
- motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze; 
- zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, 
życie i los osób starszych. 
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
1. Senior w obiektywie - obejmuje prace, których autorami mogą być 
wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, a głównym tematem 
prac są osoby starsze.
2. Senior za obiektywem – „Najważniejsze dla mnie jest/są...” obejmuje 
prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są 
ludzie, zainteresowania, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze 
w życiu seniora
Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie 
internetowej . Prace należy 
nadsyłać do 30 września 2014 roku na adres: Fundacja Dworek 
Skórzewski, ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo lub e-mail 
dworekskorzewski@gmail.com.

www.fundacjadworekskorzewski.pl

OTWARCIE KANCELARII ADWOKACKICH
W SIERAKOWICACH

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że od dnia 
01.04.2014r. na terenie Sierakowic, przy ul. Lęborskiej  4A, 
I piętro (ALBIK) zostały otwarte filie Kancelarii:

1. Kancelaria Adwokacka Agnieszka Śliwińska
tel. 607 586 555;
e-mail: 
---------------------------------------------------
2. Kancelaria Adwokacka Dominika Rydlichowska
tel.668 633 443;
e-mail: 
----------------------------------------------
3. Kancelaria Adwokacka Maciej Rydlichowski
tel. 668 386 450;
e-mail:  
----------------------------------------------------
4. Kancelaria Adwokacka Agnieszka Iwaniuk 
tel.507 193 962;
e-mail: 
----------------------------------

Kancelarie czynne w dniach od poniedziałku do czwartku
w godzinach 12.00 -17.00. W sprawach pilnych istnieje 
możliwość umówienia się na spotkanie w innym terminie 
niż godziny pracy Kancelarii, po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu.

kancelaria@adwokatsliwinska.pl

d.rydlichowska@rydlichowski.pl

m.rydlichowski@rydlichowski.pl

iwaniukagnieszka@gmail.com
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W sobotę 5 lipca 2014 w Sie-
rakowicach odbył się VII Turniej Piłki 
Nożnej Kibiców. Organizatorem impre-
zy był miejscowy Fun Club Lechii 
Gdańsk. Po rocznej przerwie ponownie 
do „Serca Kaszub” zjechali się sympa-
tycy Lechii Gdańsk oraz Klubów z nią 
zaprzyjaźnionych. Tym razem w turnie-
ju wystartowało aż 28 zespołów. Nie 
zabrakło również biało-zielonej emi-
gracji. Swoje ekipy wystawiły Anglia
i Dania. Oprócz zagranicznych gości
w turnieju wystartowały zespoły
z Polski: Bytów, Chojnice, Czersk, 
Dzierzgoń, Kartuzy, Kościerzyna, Mal-
bork, Miłobądz, Nowe, Nowy Dwór 
Gdański, Pelplin, Pisz, Pruszcz Gdański, 
Pszczółki, Sierakowice, Skarszewy, 
Smętowo, Sopot, Starogard Gdański, 
Sztum, Tczew. Oprócz drużyn z miast 
fanklubów Lechii w zawodach wzięły 
również udział zespoły Gryfa Słupsk, 
Czarnych Słupsk oraz tradycyjnie już 
kibice ze stolicy Pomorza, wystawiając 
tym razem pięć drużyn. Nie zabrakło 
również gości z Wrocławia, Krakowa sierakowickiego turnieju, że najważniejsza jest dobra zabawa. 
oraz Nowego Targu. Uczestnicy bawili się na obiekcie wspaniale do późnych godzin 

We wstępnej fazie turnieju zespołu rywalizowały w ośmiu wieczornych. Każdy z przybyłych mógł liczyć na ciepłe posiłki oraz 
grupach. Do fazy pucharowej awans uzyskały po dwa najlepsze zespoły napoje. Nie zabrakło również, już będącego tradycją turnieju, chleba ze 
z grupy. Tegoroczny turniej zakończył się zwycięstwem Tczewa, który smalcem oraz małosolnym ogórkiem. 
w finale pokonał Kartuzy 4:1. W meczu o trzecie miejsce Malbork Po zakończeniu zmagań piłkarskich nastąpiła część 
dopiero po serii rzutów karnych wygrał z Nowym Dworem Gdańskim nieoficjalna, która przeniosła się do okolicznych ośrodków wypoczyn-
3:1. W podstawowym czasie gry padł remis 1:1. kowych ulokowanych nad kaszubskimi jeziorami. Fanklubowi

Organizatorzy przyznali również wyróżnienia indywidualne. z Sierakowic należą się wielkie brawa za zorganizowanie, po raz 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Zyga z Tczewa, najlepszym kolejny, świetnego turnieju. 
bramkarzem Buncol z Bytowa. Honorowy tytuł najstarszego zawodnika Organizatorzy pragną podziękować za pomoc w organizacji: 
imprezy przypadł Bliźniakowi z Kościerzyny. Nagrodę specjalną, Dariuszowi Płotce, Dariuszowi Dawidowskiemu, Jarosławowi Licy 
Puchar Fair Play, otrzymał zespół kibiców z Anglii. Najlepsze zespoły oraz Marcinowi Malkowskiemu. Sponsorami  Turnieju byli: Gmina 
oraz wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i medale Sierakowice, Starostwo Powiatowe Kartuzy, GKS Sierakowice, Bank 
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez FC Sierakowice oraz BS, Pianpur, Bank WBK, Restauracja Kameleon, PUHP Janus,
Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy” AG- Auto, Nikoś-Mal, Swojska Hurtownia, El-Tech Serwis, Kris, 

Podczas całego dnia zmagań turniejowych przez stadion Market u Kasi, Gosz, LIS, Maroko, Ribena, Forsafe - Systemy 
miejscowego GKS-u przewinęło się ponad 500 osób. Impreza Zabezpieczeń, GS SCH, Szybki Druk.
przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze, w myśl zasady 

VII Turniej Piłki Nożnej Kibiców
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W dniach 12 i 13 lipca UKS Wiking zorganizował 
nad Jeziorem Gowidlińskim Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa 
Powiatu Kartuskiego. Regaty rozegrano zgodnie z Przepisami 
Regatowymi Żeglarstwa. Na zakończenie zawodów 
wszystkie jachty wzięły udział w ostatnim wyścigu, tzw. 
australijskim, o Puchar Starosty Kartuskiego. Puchar 
otrzymała załoga jachtu bezwzględnie najszybszego.

Oto wyniki zawodów:

Klasa OPTIMIST UKS
1. Kajeta Paweł - UKŻ LAMELKA Kartuzy
2. Kuriańczyk Marcel - UKŻ LAMELKA Kartuzy
3. Śleszyński Kacper - UKS WIKING Kamienica Królewska
4. Dampc Michał - UKS WIKING Kamienica Królewska
5. Łyczko Agata - SAŻ Stężyca
6. Młyński Bartek - UKS WIKING Kamienica Królewska
7. Rudnicki Hubert - UKŻ LAMELKA Kartuzy
8. Kąkol Agnieszka - UKŻ LAMELKA Kartuzy
9. Wenta Filip - UKS WIKING Kamienica Królewska
10. Michalewicz Stanisław - UKŻ LAMELKA Kartuzy Klasa JACHTY KABINOWE
11. Rudnicki Jeremi - UKŻ LAMELKA Kartuzy 1. Dąbrowski Jan i Dąbrowski Szymon - Jacht „NAROCZ” 

(niezrzeszony)
Klasa OPTIMIST „0” 2. Zaborowski i Laska - Jacht „JALA JALA” (niezrzeszony)
1. Jarosiewicz Filip - UKŻ LAMELKA Kartuzy 3. Krzyżak Piotr, Krzyżak Wojciech i Krzyżak Paweł - Jacht „GDA 585” 
2. Bednarek Monika - SAŻ Stężyca (niezrzeszony)
3. Chmurzyńska Oliwia - SAŻ Stężyca 4. Żurek Marcin, Żurek Kamil i Żurek Karol - Jacht „BRATEK” (UKS 
4. Walter Malwina - SAŻ Stężyca WIKING Kamienica Królewska)
5. Walter Antoni - SAŻ Stężyca
6. Lasak Wiktor - UKŻ LAMELKA Kartuzy Wyścig „O Puchar Starosty Kartuskiego” (wyścig australijski, 
7. Penkowski Mateusz - SAŻ Stężyca wygrywa jacht bezwzględnie najszybszy) 
8. Płotka Marita - UKS FLOREK Sierakowice 1. Sawko Stanisław, Krause Dominik i Garncarz Przemysław - UKS 
9. Langa-Probucka Laura - UKS WIKING Kamienica Królewska WIKING Kamienica Królewska
10. Leszczyński Hubert - UKS WIKING Kamienica Królewska 2. Machel Piotr - UKS WIKING Kamienica Królewska

3. Okuniewski Przemysław, Damps Dariusz i Gruchała-Węsierski Filip 
Klasa VAURIEN - UKS WIKING Kamienica Królewska
1. Okuniewski Przemysław - Dampc Dariusz - UKS WIKING 4. Bigus Krzysztof - UKS WIKING Kamienica Królewska
Kamienica Królewska
2. Gruchała-Węsierski Filip i Dampc Artur - UKS WIKING Kamienica Wyścig australijski dla klasy OPTIMIST
Królewska 1. Kajeta Paweł - UKŻ LAMELKA Kartuzy
3. Czapiewska Zuzanna i Gruchała-Węsierska Kinga - UKS WIKING 2. Śleszyński Kacper - UKS WIKING Kamienica Królewska
Kamienica Królewska 3. Kuriańczyk Marcel - UKŻ LAMELKA Kartuzy
4. Gosz Maciej i Gosz Michał - UKS WIKING Kamienica Królewska
5. Szostek Michał i Śleszyński Konrad - UKS FLOREK Sierakowice Regaty były współfinansowane ze środków Powiatu Kartuskiego. 
6. Gostkowski Paweł i Dąbrowska Kaja - SAŻ Stężyca Nagrody i puchary wręczał zwycięzcom wójt Gminy Sierakowice 

Tadeusz Kobiela. 

Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego

Tekst i foto: nadesłane
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Eden Borowiec mistrzem Orlika gminy Sierakowice
Puchar pojechał do Borowca

Trzeciego sierpnia, w 35-stopniowym upale rozpoczęliśmy 
finałowy turniej piłki nożnej o mistrzostwo Orlika gminy Sierakowice. 
Do finału awansowały cztery najlepsze zespoły spośród 10 ekip 
grających w 3 fazach eliminacyjnych: La Magika Rumia, Eden 
Borowiec, Team Kids oraz Red Bull Team. W pierwszym meczu La 
Magika z Rumi po pięknym meczu wygrała z Team Kids i wydawała się 
być liderem tego turnieju – sportowcy gładko przeszli eliminacje 
zdobywając najwięcej, bo aż 14 punktów. W drugim meczu z Edenem 
Borowiec musieli uznać wyższość przeciwnika przegrywając 1:3. Eden 
Borowiec tego dnia był nie do pokonania, mecze wygrywał w pięknym 

1. EDEN BOROWIEC
2. RED BULL TEAM
3. LA MAGIKA RUMIA
4. TEAM KIDS
Wyniki:
1. LA MAGIKA RUMIA - TEAM KIDS  3:0
2. EDEN BOROWIEC - RED BULL TEAM  2:1
3. LA MAGIKA RUMIA - EDEN BOROWIEC  1:3
4. TEAM KIDS - RED BULL TEAM  1:6
5. TEAM KIDS - EDEN BOROWIEC  0:7
6. LA MAGIKA RUMIA - RED BULL TEAM  3:5

Marian Wnuk-Lipiński, Koordynator Sportu w Gminie Sierakowice

stylu: z Team Kids aż 7:0, a z Red Bull 2:1, co dało im pierwszą lokatę. 
Do walki o drugą pozycję i tytuł wicemistrza przystąpiły dwa zespoły: 
La Magika oraz miejscowy Red Bull Team. Po sennym początku 
spodziewaliśmy się remisu, co dawało drugą lokatę zawodnikom z 
Rumi. Pod koniec drugiej połowy nastąpiła kanonada bramek. Jeden i 
drugi zespół strzelał jak natchniony, każda kolejna bramka ładniejsza. 
Na prowadzenie wyszli sierakowiczanie, a za sprawą przepięknej 
bramki Kacpra Zengierskiego ustanowili wynik 5:3 i to Red Bull cieszył 
się wicemistrzostwem. Team Kids tego dnia był tylko tłem dla 
finalistów. Zawodnicy nie potrafili w najmniejszym stopniu zaszkodzić 
przeciwnikom. 

Podczas dekoracji zwycięzców swoją obecnością zaszczyciła 
nas sekretarz Gminy Sierakowice, pani Olga Walaszkowska, która w 
imieniu Wójta Gminy podziękowała finalistom za udział. Pani Olga 
dokonała uroczystej dekoracji, wręczając wszystkim zespołom okazałe 
puchary oraz medale ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice.

Chciałbym gorąco podziękować Pani Sekretarz za czas 
poświęcony w niedzielne popołudnie. Ogromnie dziękuję wszystkim 
uczestnikom turnieju za wspaniałą atmosferę oraz wysoki poziom gry 
pomimo upału jaki nam towarzyszył. Nie zostaje mi nic innego jak 
zaprosić wszystkich na przyszły rok.

08 (290) sierpień 2014

Eden Borowiec mistrzem Orlika

Wicemistrzowie turnieju – drużyna Red Bull Team
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Podsumowanie V edycji Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego – Sierakowice 2014

W dniu 10 sierpnia w Sierakowicach została rozegrana
V edycja Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Banku 
Spółdzielczego – Sierakowice 2014. Do turnieju zgłosiło się 12 
następujących drużyn: Ajax Grupa Wandtke Sierakowice, FC Zielony 
Dwór, Klejna Dachy Sierakowice, Młoda Kamienica, Dąbrówka Linia, 
Komplet Dach Sianowo, GKS Linia, Strażak Sierakowice, FC Szopa, 
Sanitar-System Sierakowice, Elhad Daniel Hapka oraz Kamieniarstwo 
Puzdrowo. Po rozegraniu meczy grupowych do półfinałów dotarły 
zespoły: FC Zielony Dwór – Strażak Sierakowice oraz Klejna Dachy – 
Elhad Daniel Hapka. Pierwsze spotkanie półfinałowe zakończyło się 
zwycięstwem zespołu Strażak Sierakowice 3 : 1, natomiast drugie 

Elhad Daniel Hapka
Strażak Sierakowice
Klejna Dachy
FC Zielony Dwór
Sanitar-System Sierakowice  -  pkt. 8,  bramki  4:4
Ajax Grupa Wandtke Sierakowice  -   pkt. 6,  bramki  8:8
GKS Linia  -  pkt. 6,  bramki  8:11
Komplet Dach Sianowo  -  pkt. 6,  bramki  6:11
Dąbrówka Linia  -  pkt. 4,  bramki  5:7
Młoda Kamienica  -  pkt. 3,  bramki  10:16
FC Szopa  -  pkt. 3,  bramki   8:15
Kamieniarstwo Puzdrowo  -  pkt. 1,  bramki   4:10

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Damian Hinca
z zespołu Elhad Daniel Hapka, a najlepszym bramkarzem turnieju 

remisem 1 : 1, a w karnych lepszą drużyną okazał się zespół Elhad Arkadiusz Garski z zespołu Klejna Dachy.
Daniel Hapka, który pokonał zespół Klejna Dachy 3 : 1. W meczu Organizator bardzo dziękuje drużynom za sportową 
o trzecie miejsce drużyna Klejna Dachy pokonała FC Zielony Dwór rywalizację, działaczom klubu GKS Sierakowice za pomoc
1 : 0, a w meczu finałowym Elhad Daniel Hapka rozgromił zespół w organizacji tej imprezy sportowej oraz  sponsorowi – Bankowi 
Strażak Sierakowice 6 : 2. Spółdzielczemu w Sierakowicach, za zakup nagród dla uczestników tej 

Tabela końcowa rozgrywek o Puchar Prezesa Banku zabawy sportowej.
Spółdzielczego w Sierakowicach.

 Zwycięska drużyna Elhad Daniel Hapka

Najlepszy bramkarz turnieju Arkadiusz Garski 

Najlepszy zawodnik – Damian Hinca

GKS Sierakowice, foto: nadesłane
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Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne
w Sierakowicach
informuje o przyjmowaniu słuchaczy 
do klasy I na rok szkolny 2014/15.
Ofertę kierujemy do pełnoletnich 
absolwentów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół zawodowych.
Nauka jest bezpłatna i odbywa się 
przez internet.
Naszą siedzibą jest
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach.
Zapisy do połowy września.

Dane kontaktowe:
Sierakowice, ul. Kubusia Puchatka 2a,
tel. 586816234
http://www.elicea.pomorskie.pl
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Ogłoszenia drobne

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów – Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha” w 
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać z nałogiem 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom: alkoholizmu oraz ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy piątek od 

godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego w Sierakowicach ul. 
– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i ks. B. Łosińskiego (na piętrze).
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice – Porady prawne
czynne: Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od 
w piątki w godz. 13.00 – 20.00 godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. 
Przewodnicząca Komisji – MARIA KAROLAK Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
tel. 609180 881 26 września, 24 października*, 28 listopada, 19 grudnia*. 

*w październiku i grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek 
– Grupa wsparcia dla współuzależnionych miesiąca.
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 609180 881 – Mediacje rodzinne  prowadzi mecenas KATARZYNA 
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00 KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 18.00 oraz 

po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 609 180 881).

Informacja

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

Absolwent angielskiej szkoły językowej „Speak Up” w Warszawie udziela lekcji angielskiego i konwersacji dla osób 
wyjeżdżających za granicę; tel. 606 273 608 lub 58 685 63 10

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

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, mini golf,
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 




