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Już po raz szósty zostały wręczone nagrody najlepszym Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom towarzyszyli dumni z ich 
absolwentom szkoły podstawowej i gimnazjum z gminy Sierakowice. osiągnięć rodzice i dyrektorzy szkół.
Uroczystość odbyła się 2 września podczas sesji Rady Gminy. 

Najlepsi z najlepszych zostali nagrodzeni

Dominik Miotk – najlepszy absolwent szkoły podstawowej

Dominik z rodzicami, wójtem Tadeuszem Kobielą
i przewodniczącym rady gminy Zbigniewem Suchtą

Najlepszym absolwentem gimnazjum został Radosław Labuda

Radek z mamą i przedstawicielami władz samorządowych
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Zostałeś laureatem gminnego konkursu „Najlepszy 
absolwent szkół podstawowych uzyskując wśród nominowanych
I miejsce. Jak się czujesz w tej roli?

Czuję się bardzo dobrze, choć nie wierzyłem na początku, że 
uda się to właśnie mnie. Tyle jest uczniów w naszej gminie, tyle szkół,
a nagroda tylko jedna. Teraz już wierzę w swoje możliwości, będę 
walczył o to, by wygrać ten konkurs kolejny raz na etapie gimnazjum, a to 
oznacza mnóstwo pracy.

Jednym z celów konkursu jest motywowanie zdolnych 
uczniów do większego wysiłku i lepszych wyników w nauce. Czy
w Twoim przypadku też tak było i czy ten konkurs będzie miał 
również wpływ na motywację do nauki w przyszłości?

Ten konkurs mnie szczególnie zmotywował do nauki, lubię się 
uczyć, a możliwość zmierzenia się z innymi dodała mi jeszcze więcej 
ochoty do pracy. Jak każdy – lubię też sukcesy, a  wygranie tego konkursu 
to ogromny sukces. Dzięki pracy włożonej w dotychczasowe osiągnięcia 
dostrzegam sens uczenia się, wiem, że nic nie spadnie z nieba, o to trzeba 
się postarać, i tak właśnie zamierzam działać w gimnazjum.

Co i jak trzeba robić, żeby zasłużyć na tytuł najlepszego? 
Czy to jest trudne wyzwanie dla młodego człowieka?

Według mnie to nie takie proste zostać najlepszym 
absolwentem. Po pierwsze trzeba się uczyć, po drugie trzeba mieć trochę 
szczęścia i osiągnięcia ( w moim przypadku były to głównie osiągnięcia
z j. kaszubskiego). Pewnie ważni są nauczyciele poświęcający czas 
chcącemu się uczyć. Dużo pomocy i wsparcia dają też rodzice. Ale młody 
człowiek i tak ostatecznie musi chcieć przyjąć to wszystko – ja chciałem. 

Udowodniłeś, że lubisz się uczyć. Które przedmioty są 
Twoimi ulubionymi i dlaczego?

Moim ulubionym przedmiotem była, jest i będzie historia, 
ponieważ uwielbiam uczyć się wielu rozmaitych rzeczy, które miały 
miejsce w przeszłości. Mam dobrą pamięć, lubię uczyć się konkretnych 
rzeczy, zapamiętuję je dość łatwo. Szczególnie interesują mnie wiedzowe 
konkursy, mnóstwo informacji jest moim żywiołem. 

Jakie dokonania, udziały w konkursach, olimpiadach 
zapadły Ci szczególnie w pamięci? Co było w nich szczególnego?

Bardzo mnie ucieszyło drugie miejsce w ubiegłorocznym
„Dyktandzie Kaszubskim” (a jest to konkurs o randze wojewódzkiej),
ale też wiele innych, np. Konkurs wiedzy o regionie, który wygrałem dwa 
razy pod rząd, czy Konkurs twórczości w języku kaszubskim, który też 
wygrałem. Zawsze z niecierpliwością czekałem na wyniki tych kon-
kursów, wiedziałem, że sporo wiem i umiem, ale inni też się starali, więc 
wygrana wcale nie musiała być pewna. Kiedy się udawało, szalałem ze 
szczęścia, chodziłem do wszystkich i opowiadałem o wygranej i cennych 
nagrodach.

Co chciałbyś powiedzieć swoim rówieśnikom na temat 
uczenia się?

Jak się chce coś osiągnąć w życiu, to niestety trzeba się uczyć 
(słowa mojej nauczycielki  historii z SP w Mojuszu). Ja lubię się uczyć
i chciałbym, żeby wszyscy dookoła też lubili, choć tak niestety nie jest. 
Miło by było trafiać w życiu zawsze do środowiska zainteresowanego 
nauką.

Jako uczeń gimnazjum pewnie masz już skonkretyzowane 
plany na przyszłość. Czy możesz zdradzić swoje zamiary? Co 
chciałbyś w przyszłości robić?

Chciałbym zostać nauczycielem historii i uczyć uczniów
w szkołach podstawowych.

Czego życzysz sobie i swoim rówieśnikom?
Sobie życzę sukcesów w nauce w gimnazjum, a rówieśnikom 

także wiele dobrych ocen no i wielu osiągnięć, żebyśmy mogli zawsze 
rozwijać swoje umiejętności i bogacić wiedzę.

Dominik Miotk – absolwent Szkoły 
Podstawowej w Mojuszu
– „Najlepszy z Najlepszych”
na poziomie szkół podstawowych

Inicjatorem konkursu „Najlepszy absolwent szkoły pod-
stawowej i gimnazjum w gminie Sierakowice” jest radny Witold Sildatk, 
przewodniczący komisji oświaty i pomocy społecznej. Ideą konkursu jest 
promowanie zdolnych uczniów, motywowanie ich do osiągania jak 
najlepszych wyników w nauce, sporcie i zachowaniu. Innym, nie mniej 
istotnym celem tego konkursu jest budzenie wśród uczniów 
świadomości, że ich sukcesy są dostrzegane i nagradzane przez społecz-
ność szkolną i lokalną.

W tym roku tytuł „Najlepszy z Najlepszych” na poziomie 
szkoły podstawowej otrzymał Dominik Miotk, absolwent Szkoły 
Podstawowej w Mojuszu, a na poziomie gimnazjum – Radosław Labuda, 
absolwent gimnazjum w Gowidlinie. Ponadto wyróżnienia otrzymali 
Szymon Ortmann i Michalina Jażdziewska – absolwenci Szkoły Podsta-
wowej w Sierakowicach. 

Tekst i foto: AK
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Laureatów gminnego etapu konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska 2014” poznaliśmy podczas gminnych dożynek, czyli 31 
sierpnia. Kilka tygodni wcześniej komisja konkursowa oglądała i oce-
niała zgłoszone do konkursu zagrody rolnicze, nierolnicze i wsie.

W tym roku do konkursu zgłosili się właściciele sześciu 
zagród rolniczych i dziewięciu nierolniczych. W kategorii „wieś” 
oceniano dwie miejscowości – Łyśniewo Sierakowickie i Mojusz. Ko-
misja konkursowa w składzie: Włodzimierz Siemieniuk – podinspek-
tor ds. rolnictwa Urzędu Gminy w Sierakowicach, Genowefa Lehman 
– specjalistka WGD BP ODR Kartuzy i Barbara Lidzbarska – młodszy 
referent w referacie rolnictwa UG, oceniała posesje pod względem sta-
nu technicznego, ładu i porządku, stanu sanitarnego posesji i jej wpły-
wu na środowisko przyrodnicze oraz pod względem pielęgnowania tra-
dycji miejsca. Kryteria oceny wsi były następujące: ogólny wygląd, 
dbałość o stan środowiska naturalnego, ochrona i kultywowanie dzie-

dzictwa kulturowego wsi oraz formy aktywizacji i zaangażowanie 
mieszkańców. 

W kategorii zagrody rolnicze pierwsze miejsce zajęła 
Elżbieta Płotka z Puzdrowa (ta zagroda reprezentowała naszą gminę
w kolejnym, powiatowym etapie konkursu i tam zajęła II miejsce). 
Drugie miejsce komisja przyznała Zenonowi Klinkoszowi z Leszczy-
nek, trzecie – Krystynie Rejter z Mojuszewskiej Huty. Wyróżnienia 
otrzymali: Helena Kropidłowska z Sierakowic oraz Brygida i Andrzej 
Kąkolowie z Mojuszewskiej Huty. 

W kategorii zagrody nierolnicze pierwsze miejsce komisja 
przyznała Ewie Rulis z Jelonka, drugie – Katarzynie Warmowskiej
z Sierakowic, trzecie – Bogumile Deyna z Sierakowic. Wyróżnienia 
otrzymali Janina i Wacław Młyńscy z Mojusza oraz Iwona Sikora
z Mojusza.

Gminny etap konkursu
Piękna Wieś Pomorska rozstrzygnięty

Posesja Elżbiety Płotka z Puzdrowa zwyciężyła w gminnym etapie
konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2014”

23 września w wejherowskim starostwie powiatowym 
podpisano porozumienie o wykonaniu studium wykonalności 
rewitalizacji linii kolejowej Kartuzy – Sierakowice – Lębork. 
Dokument jest wynikiem listu intencyjnego, podpisanego 12 sierpnia 
w siedzibie Urzędu Gminy w Sierakowicach przez samorządy gminne i 
powiatowe, na terenie których ma przebiegać wspomniany szlak 
komunikacyjny oraz przedstawicieli spółek kolejowych.

Reaktywacja linii kolejowej z Kartuz do Lęborka powoli 
staje się faktem. Kolejnym krokiem jest podpisanie porozumienia o 
wykonaniu studium wykonalności. Dokument ma pokazać, czy jest 
uzasadnienie ekonomiczne tego zadania. Koszt wykonania studium 
szacuje się na 400 tys. zł, a wkład finansowy poszczególnych 
samorządów wyniesie odpowiednio: 30% – Gmina Sierakowice (lider 
przedsięwzięcia), po 13% powiaty kartuski, lęborski i wejherowski, 
10% – Gmina Chmielno, 9% – Miasto Lębork i po 6% Gminy Linia
i Łęczyce. Dokument ma być gotowy w ciągu roku. Czas odbudowy tej 
linii jest uzależniony od dostępności środków unijnych, gdyż 
samorządy nie są w stanie samodzielnie sfinansować tego 
przedsięwzięcia.  

Stronami porozumienia oprócz wymienionych samorządów 
są także: LOTOS Kolej Sp. z o.o. w Gdańsku, PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni oraz PKP S.A. 
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku. 

Będzie studium wykonalności
rewitalizacji linii kolejowej
Kartuzy – Sierakowice – Lębork 
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Zmarły w 2011 r. burmistrz partnerskiego miasta Saint otwartym szczególnie na Polskę i na naszą gminę. W dobie, kiedy nawet 
Ghislain, Freddy Deghilage, został patronem Ogrodu Rekreacji i Edu- nie śniło nam się być krajem Unii Europejskiej on dawał nam pierwsze 
kacji przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach. Stosowną uchwałę impulsy i przygotowywał nas do tego uczestnictwa. Można śmiało 

powiedzieć, że nasza gmina 
dzięki Freddy'emu Deghi-
lage była już członkiem Unii 
Europejskiej zanim w 2004 r. 
Polska formalnie stała się 
pełnoprawnym krajem 
członkowskim. Dziś mogę 
śmiało powiedzieć, że mie-
liśmy to szczęście trafić na 
wspaniałego człowieka, któ-
ry był wizjonerem. To on nas 
przygotowywał, uczył, jak 
mamy postępować, aby Unia 
nie stała się dla nas zasko-
czeniem, tylko żebyśmy 
stanowili jej dopełnienie. 
Freddy twierdził, że Unia to 
nie tylko instytucje, ale 
przede wszystkim ludzie
i społeczności, takie jak np. 
nasze polskie gminy, bo te 
środowiska tworzą zręby 
Unii. Jego otwartość i wiel-
kie serce zawsze nas inspi-
rowały. Był bardzo mądrym 
człowiekiem, bardzo przy-
jaznym, szczególnie Polsce
i naszej gminie. Dziś chcieli-

radni gminni podjęli w kwietniu br., a uroczyste odsłonięcie obelisku
byśmy upamiętnić tę wybitną postać, a ten park będzie dla was inspiracją 

z imieniem Patrona miało miejsce 1 września przy udziale władz samo-
do bliższego poznania naszego przyjaciela. Niech to miejsce stanie się

rządowych gminy Sierakowice, przedstawicieli belgijskiego miasta 
z tym momentem nie tylko ogrodem rekreacji, ale miejscem przyjaźni 

partnerskiego oraz małżonki Freddy'ego Deghilage – Jacqueline. 
polsko-belgijskiej, a szczególnie z gminą Saint Ghislain.

Freddy Deghilage był wielkim przyjacielem Polski, a przede 
Sierakowicki włodarz podkreślił, że współpraca zapocząt-

wszystkim gminy Sierakowice, co w swoich przemówieniach szcze-
kowana w 2000 r. pomiędzy naszymi gminami została sformalizowana 

gólnie podkreślali zarówno wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela, 
podpisaniem stosownych porozumień partnerskich i jest realizowana 

jak i burmistrz Saint Ghislain Daniel Olivier. Sierakowicki włodarz
przez następców Freddy'ego Deghilage, a szczególnie przez Daniela 

w swoim wystąpieniu, skierowanym głównie do obecnych na uroczys-
tości dzieci i młodzieży z sie-
rakowickich szkół, skupił się 
na przedstawieniu postaci 
Freddy'ego Deghilage i jego 
zasług dla sierakowickiego 
samorządu. 

– Dzisiejszy dzień 
to nie tylko dzień rozpo-
częcia roku szkolnego i rocz-
nica wybuchu drugiej wojny 
światowej, ale też ważne 
wydarzenie w historii naszej 
gminy, jak i przede wszyst-
kim tutejszej szkoły – mówił 
wójt Tadeusz Kobiela. – 
Dziś chcemy oddać cześć
i uhonorować wybitną pos-
tać: Freddy'ego Deghilage. 
Kim był ten człowiek, o któ-
rym tak często wspomi-
namy? Znaliśmy się od 2000 
roku, kiedy miałem okazję 
być w Saint Ghislain i po raz 
pierwszy zetknąłem się
z tym wyjątkowym człowie-
kiem. Od razu odniosłem Olivier i jego współpracowników.  
wrażenie, jakbyśmy znali się od zawsze. Freddy był wieloletnim Wiele ciepłych słów o swoim poprzedniku powiedział Daniel 
burmistrzem miasta Saint Ghislain, brał również udział w pracach Olivier. – Pan Deghilage był dla nas jak dąb, którego nikt nie odważy się 
Komisji Europejskiej. Był przede wszystkim człowiekiem ciepłym, ściąć. Szedł przez życie radośnie i promiennie. Potrafił znaleźć w każdej 

Ogród Rekreacji i Edukacji im. Freddy’ego Deghilage

W uroczystości nadania imienia Freddy’ego Deghilage Ogrodowi Edukacji i Rekreacji wzięły udział poczty
sztandarowe OSP Sierakowice, Szkoły Podstawowej im. F. Ceynowy oraz Gimnazjum im. J. Piłsudskiego 
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 osobie i w każdym wydarzeniu codziennego życia bryłki złota. Dla niego 
celem każdego dnia było zrealizowanie i wykonanie do końca zadań, 
które sobie wyznaczał. Yourcenar i Hadrien, Hugo, Roger Martin du 
Gard i Jean Barois, Camus i Kipling to był krąg jego przyjaciół.

I oczywiście był na „ty” z Aragonem i Prévert, których uwielbiał słuchać. 
To była osoba uniwersalna i wyjątkowa o licznych zainteresowaniach. 
Uwielbiał również sport, szczególnie wodny i lądowy. Pasjonował się 
wszystkim, ale z godnością angielskiego lorda i z wyjątkową elegancją, Deghilage mówił obecny burmistrz Saint Ghislain i na zakończenie 
nie pozostawiając żadnych szans przeciętności – tak o Freddy’m dodał: – Mam nadzieję, że osoby obecne tutaj będą mogły w przyszłości 

przekazać tę historię ko-
lejnym pokoleniom, aby te 
wspomnienia nie zanikły.

Po przemówie-
niach nastąpił wzruszający 
moment odsłonięcia obe-
lisku z imieniem Patrona 
ogrodu. Wspólnie z bur-
mistrzem Danielem Oli-
vier i wójtem Tadeuszem 
Kobielą dokonała tego 
żona zmarłego kilka lat 
temu wielkiego przyja-
ciela Sierakowic, pani 
Jacqueline Deghilage. De-
legacje uczniów ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnaz-
jum w Sierakowicach zło-
żyły kwiaty przy obelisku, 
oddając tym samym hołd 
Freddy’emu Deghilage. 

Na zakończenie 
uroczystości głos zabrała 
pani Jacqueline Deghi-
lage, która podziękowała 
za uhonorowanie jej zmar-
łego męża, a zwracając się 
do uczniów prosiła o za-
chowanie go w pamięci. 

Tekst i foto: AK

Daniel Olivier, burmistrz Saint Ghislain (na pierwszym planie)
opowiedział o początkach współpracy z gminą Sierakowice

i przybliżył postać swego poprzednika

Odsłonięcia obelisku z imieniem Patrona wspólnie z włodarzami obu samorządów dokonała pani Jacqueline Deghilage
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Tegoroczne lato sprzyjało rolnikom i prace przy żniwach 
przebiegły sprawnie. Ostatni dzień sierpnia rolnicy wraz z miesz-
kańcami gminy uczcili tradycyjnym świętem dziękczynienia za plony. 
Gminne dożynki połączono z jubileuszem 115-lecia istnienia Banku 

z partnerskiego miasta Saint Ghislain w Belgii są zauroczeni naszą 
polską tradycją obdarowywania chlebem.  

Burmistrz Saint Ghislain, Daniel Olivier podziękował za 
zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w naszych dożynkach. 
Wspomniał, że kilka tygodni temu w setną rocznicę wybuchu 

Spółdzielczego w Sierakowicach. Gośćmi specjalnymi dożynkowej pierwszej wojny światowej Belgowie dzielili się z Anglikami ziemią,
biesiady była delegacja z partnerskiego miasta Saint Ghislain w Belgii.   a dziś wszyscy dzielimy się owocami ziemi. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą dziękczynną w kościele 
św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach. Tuż po nabożeństwie kolorowy 
orszak bryczek, ciągników i innych pojazdów prowadzony przez 
trzech jeźdźców – rolników z sołectwa Tuchlino: Stanisława Paran-
czka, Andrzeja Marcińskiego i Grzegorza Choszcza, przy akompania-
mencie kapeli Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” 
ruszył ulicami Sierakowic do amfiteatru Szerokowidze. 

O przygotowanie pojazdu wiozącego kapelę i gości z Belgii 
zadbali państwo Aniela i Jan Maszkowie z Nowej Ameryki, którzy nie 
szczędzili wysiłku dla pięknego udekorowania żniwnego pojazdu.  

W korowodzie dożynkowym wyróżniali się żeńcy z sołec-
twa Paczewo. Panie i panowie wystylizowani na żniwiarzy sprzed 
dziesięcioleci nieśli ze sobą stosowne do okazji rekwizyty – kosy, 

Chleb ofiarowany wójtowi został rozkrojony na małe cząstki 
i zgodnie z tradycją podzielony pomiędzy uczestników imprezy 
dożynkowej. W tym czasie na scenie zaprezentował się KZPiT 
„Sierakowice” z mini koncertem. Dziewczęta wystąpiły w strojach 
zakupionych do nowego repertuaru zespołu – prezentacji obrzędu 
tabaczkowego. W kolorowych wiankach na głowach prezentowały się 
niezwykle pięknie. 

Czy to na scenie, czy poza nią – zawsze coś się działo. 
Niezwykły pokaz młócenia zboża przygotował Marek Bronk

drewniane grabie i cepy. Jedna ze żniwiarek pchała stylowy wózek
z niemowlęciem. 

Swoje stałe miejsce w barwnym korowodzie mają państwo 
Olszewscy z Sierakowic, którzy, kultywując tradycję, co roku przy-
gotowują wieniec dożynkowy. Warto docenić ich wysiłek i przywią-
zanie do tradycji.  

W amfiteatrze „Szerokowidze” nastąpiło powitanie repre-
zentantów poszczególnych sołectw i tradycyjne przekazanie bochna 
chleba gospodarzowi gminy wójtowi Tadeuszowi Kobieli przez 
starostów dożynek państwo Gertrudę i Henryka Lis z Leszczynek. 

Wójt, witając mieszkańców, gości, a przede wszystkim 
rolników, bo dożynki to przecież rolnicze święto, powiedział, że nie ma 
bardziej wymownego symbolu ciężkiej pracy rolników jak chleb. 
Gospodarz gminy dodał, że przebywający w Sierakowicach goście

Rolnicy z gminy Sierakowice dziękowali za plony
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z Karłowa, który do kieratu zaprzągł 
krowę. Co prawda „mućka” na począt-
ku miała opory przed wykonaniem 
swojej pracy, ale dzięki odpowiedniej 
zachęcie ruszyła żwawo. Dzięki temu 
publiczność mogła na własne oczy 
przekonać się jak wyglądała dawniej 
praca w gospodarstwie. Panu Markowi 
w prezentacji pomogła ekipa przyjaciół 
– Hubert Pranczk, Marek Marciński, 
Mirosław Marciński i Marcin Kropid-
łowski. Przygotowanie zwierzęcia do 
wykonania tego nietypowego zadania 
trwało zaledwie cztery dni. Natomiast 
sporo wysiłku włożyli panowie w zbu-
dowanie stylowej zagrody, aby całość 
zyskała niepowtarzalny starodawny 
urok. 

Nie była to pierwsza taka 
atrakcja przygotowana przez Marka 
Bronka. Kilka lata temu podobny 
pokaz przygotował na dożynki gminne 
i później powiatowe w Stężycy. Jednak 
wówczas do kieratu zaprzągł konia. 
Podobnie jak wtedy także i tym razem 
prezentacja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem ze strony publicz-
ności. 

Natomiast panowie Jerzy Meronk i Leszek Szymikowski 
wykorzystując siłę własnych mięśni zademonstrowali zastosowanie 
cepów, przy użyciu których dawniej młócono zboże. Ten pokaz 
przykuł uwagę zwłaszcza młodszej części publiczności.  

powiatowych, które odbyły się 7 września w Somoninie kołacz 
reprezentujący naszą gminę zajął drugie miejsce, a wieniec – trzecie.  

Podczas dożynek nie zabrakło konkursu dla publiczności 
przygotowanego przez Bank Spółdzielczy, który w tym roku obchodzi 
jubileusz 115-lecia powstania. Największą wiedzą o tej instytucji 
wykazał się Karol Recław, który zdobył główną nagrodę – telewizor. 

Na zakończenie święta plonów wystąpili „Chłopcy z Łazisk” Stałymi punktami dożynkowej uroczystości są konkursy na 
– śląski zespół grający muzykę biesiadną. najładniejszy wieniec i kołacz. W tym roku zwycięski kołacz upiekły 

panie z sołectwa Paczewo, natomiast pierwsze miejsce w konkursie na 
Tekst i foto: AK

najładniejszy wieniec zajęło sołectwo Pałubice. Na dożynkach 

09 (291) wrzesień-październik 2014
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„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.  
Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.”
DZIĘKUJEMY!

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa serdeczne 
podziękowania za okazaną  pomoc sponsorom oraz fundatorom 
nagród na potrzeby organizacji Kaszubskich Dożynek Gminy 
Sierakowice oraz 115-lecia Banku Spółdzielczego w Sierakowicach,
a wśród nich byli:
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
Firma Handlowa UNI-PACK
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 
Ubój i Handel Drobiem GOSZ
Przetwórstwo Mięsne LIS
ELWOZ Spółka z o.o.
Dom Handlowy SUBKOWSCY
Składy Opału Kazimierz Koszałka, Joanna Sildatk
Centrum Handlowe EXPERT
F.H.U. LUMEN
Z.P.H.U. „Janskór”
Centrum Materiałów Budowlanych BAT
Hurtownia Ogrodnicza ROSA
Firma Usługowa POBŁOCCY
Środki do Produkcji Rolnej „Grzenkowicz”
F.P.U. „IN-BUL” Mirosław Bulczak
Reklama 4YOU
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKIBIŃSKI
Ubezpieczenia LUARKO
Zakład Robót Ziemnych i Elektromechanika Mirosława i Kazimierz 
Laska
Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych POLCALC
Przewozy Autokarowe „Albatros”
Hydraulik-Kaszuby – Zdzisław Stolc

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, składa gorące 
podziękowania za wsparcie finansowe wydarzeń kulturalnych
w sezonie letnim 2014:

Z serca płynące podziękowanie za wspaniałe reprezen-
towanie gminy Sierakowice na Dożynkach Powiatu Kartuskiego 
przedstawicielom: Sołectwa Paczewo z panią Haliną Miotk na czele, 
Sołectwa Pałubice z panem radnym Andrzejem Kreftą na czele oraz 
młodzieży z Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” 
składają Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela oraz Dyrektor 
GOK Irena Kulwikowska.

Podziękowania
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Zanim wytniesz drzewo bądź krzewy rosnące na własnej 
działce, sprawdź, czy jego usunięcie jest zgodne z prawem. Bez 
zezwolenia wolno wycinać na własnej działce tylko drzewa i krzewy, 
których wiek nie przekracza dziesięciu lat oraz zwykłe owocowe. Na 
wycięcie wszystkich pozostałych drzew i krzewów trzeba uzyskać
w gminie zezwolenie, nawet gdy roślina choruje albo wręcz wywróciła 
się czy uschła. 

Za wydanie zezwolenia płaci się tylko wtedy, gdy wycięcie 
ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (na przykład 
drzewo koliduje z budową sklepu lub biura). Opłaty można uniknąć, 
zobowiązując się do przesadzenia drzewa albo zastąpienia go innym. 
Warto to zrobić, bo opłaty mogą być wysokie, zwłaszcza w przypadku 
mniej pospolitych gatunków. Im drzewo jest starsze, tym opłata 
wyższa, bo nalicza się ją za każdy centymetr obwodu pnia. Jednak gdy 
drzewo trzeba usunąć, bo zagraża bezpieczeństwu albo usycha bez 
winy właściciela, nie nakłada się opłaty. Zagrożenie musi jednak być 
realne, a nie hipotetyczne. W wypadku drzew rosnących na działce 
budowlanej, na której stoi lub ma stanąć dom jednorodzinny 
przeznaczony wyłącznie na cele mieszkalne, nie pobiera się opłat za - nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do 
zgodę na wycinkę. Powód wycinki podawany we wniosku musi być na wycięcia;
tyle ważny, żeby uzasadniał odstąpienie od ogólnej zasady dbałości

- obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnię 
o ochronę przyrody. Trzeba jednak pamiętać, że za samowolne 

zajmowaną przez krzew; w przypadku większej liczby drzew należy 
wycięcie roślin bez wymaganego zezwolenia wymierza się kary 

podać dokładny obwód każdego drzewa (niedopuszczalne jest 
pieniężne. Są one bardzo wysokie (patrz przykład na końcu artykułu). 

podawanie obwodów „od-do”, np.: 17-45 cm.
Bez zezwolenia wolno wycinać na własnej działce tylko drzewa

- przyczynę i termin planowanej wycinki;
i krzewy, których wiek nie przekracza dziesięciu lat.

- rysunek lub mapę z zaznaczeniem usytuowania drzewa lub 
Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa? 

krzewu w stosunku do granic działki i obiektów budowlanych na niej 
Składa się go w Urzędzie Gminy Sierakowice, w Referacie Ochrony 

położonych.
Środowiska pok. 302. We wniosku należy podać:

Ani za wniosek, ani za zezwolenie nie wnosi się opłaty 
- dane właściciela nieruchomości;

skarbowej. Przed wydaniem decyzji w sprawie wycinki pracownik 
- tytuł prawny do nieruchomości (numer księgi wieczystej 

urzędu dokona oględzin drzewa w obecności właściciela. W decyzji – 
lub aktu notarialnego) i jej przeznaczenie;

nawet pozytywnej dla wnioskodawcy – może być nałożony na niego 
obowiązek przesadzenia roślin we wskazane miejsce bądź zastąpienia 
ich innymi. Poza tym zostanie w niej określony termin, w którym 
można usunąć drzewo czy krzew (na przykład jeżeli na drzewie 
gniazdują ptaki, termin wycinki będzie określony od 15 października 
do końca lutego, ze względu na ochronę miejsc lęgowych).

Jeżeli drzewa rosną na granicy dwóch działek (miedze, 
zadrzewienia śródpolne), a wnioskodawca nie jest wstanie wskazać 
dokładnego przebiegu granicy, to o udzielenie zezwolenia powinien 
wystąpić wspólnie z sąsiadem.

A oto przykład, jakie można zapłacić kary za wycięcie 
jednego drzewa z gatunku dąb, buk, grab, lipa, jarzębina lub klon 
pospolity o średnicy pnia wynoszącej 24 cm. Na podstawie przyrostów 
rocznych ustalono, że wiek drzewa to 16 lat, więc drzewo wymagało 
zezwolenia na wycinkę.

Sposób wyliczenia kary pieniężnej:  
- administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości 

trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na 
podstawie stawek ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 24 października 2013 w sprawie opłat za usuniecie drzew
i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (DZ.U. 2013, 
poz. 835); 

- ustalenie obwodu pnia, za który zostanie naliczona opłata: 
średnica wyciętego drzewa to 24 cm, promień 12 cm; 

- wyliczony obwód koła 75,36 cm należy pomniejszyć o 10% 
co daje 67,82 cm;

- wyliczenie kary za dąb, buk, grab, lipę, jarzębinę lub klon 
pospolity o obwodzie pnia 67,82 cm: 67,82 cm x 89,39 zł (stawka 
opłaty za 1 cm obwodu dla tego gatunku) x 2,37 (współczynnik zależny 
od wielkości pnia) x 3 (z uwagi na wycięcie bez zezwolenia) do 
zapłaty: 43.103,87 zł.

Referat Ochrony Środowiska
UG Sierakowice

Co zrobić by wyciąć drzewo na własnej działce?

09 (291) wrzesień-październik 2014
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Ma 24 lata i jest mieszkanką Sierakowic. W maju zdobyła 
tytuły Miss Kaszub i Kociewia oraz Miss Pomorza. Miesiąc później 
znalazła się w gronie 25 finalistek, które 7 grudnia powalczą o tytuł 
Miss Polski. Finałową galę emitować będzie telewizja Polsat, a my już 
dziś zapraszamy do kibicowania Karolinie.  

Powiedz kilka słów o sobie.
Pochodzę z Jasienia, tam się wychowałam, chodziłam do szkoły 
podstawowej, tam jest mój dom rodzinny. Od szesnastego roku życia 
mieszkam w Sierakowicach, mam tu rodzinę, znajomych, przyjaciół. 
Obecnie pracuję w zakładzie fryzjerskim w Sierakowicach. 

Jak to się stało, że wzięłaś udział w konkursie Miss Kaszub i Ko-
ciewia? Czy była to Twoja inicjatywa, czy też ktoś Cię namówił?
Do wzięcia udziału w konkursie piękności namówiła mnie moja mama. 
Już kilka lat wcześniej namawiała mnie, ale miałam wątpliwości czy 
się nadaję. Jest przecież tyle pięknych dziewcząt... Zwlekałam
z podjęciem decyzji rok, dwa lata, ale w końcu się zdecydowałam, bo
w przyszłym roku nie mogłabym startować ze względu na barierę 
wiekową. Cieszę się, że się zdecydowałam. 

Jak wyglądały poszczególne etapy na Twojej drodze do finału 
konkursu Miss Polski?
Ogłoszenie o konkursie Miss Kaszub i Kociewia znalazłam
w „Kurierze Bytowskim”. Pierwszy casting był na zamku w Bytowie.
3 maja był finał i zostałam Miss Kaszub i Kociewia. 31 maja odbył się 
finał konkursu Miss Pomorza, który także wygrałam i dostałam się do 
ćwierćfinału Miss Polski. W półfinale, który odbył się 28 czerwca
w Kozienicach też przeszłam dalej i teraz przede mną finał konkursu 
Miss Polski 7 grudnia. 

Jesteś z siebie dumna?
Tak, jestem dumna z siebie, że doszłam tak daleko. Nie stresuję się. 
Wiadomo, że jak przyjdzie ten dzień i trzeba będzie wyjść na scenę, na 
widowni będą tłumy ludzi, a gala będzie relacjonowana w telewizji na 
żywo, to nerwy będą większe, ale to trzeba przełknąć i iść dalej.

Pracujesz w salonie fryzjerskim. Czy twoje klientki wiedzą, że wszystko się udało to musi być dopięte na ostatni guzik. Jeśli jedna
włosy „robi” im miss? z dziewcząt spóźni się np. 3 sekundy, to już jest klapa na całej linii. 
Na początku wiedziały pojedyncze osoby, ale gdy zostałam Miss Musimy wychodzić po kolei, osoby z obsługi mówią nam która z nas
Pomorza to tych osób było coraz więcej. Teraz jak jestem w finale Miss w danym momencie wychodzi, aby wszystko było dograne i dobrze 
Polski to jestem rozpoznawalna m.in. dzięki temu, że nasi opiekunowie wyglądało w telewizji.
dbają o publikację zdjęć finalistek konkursu w internecie na różnych 
lokalnych stronach internetowych. Czy masz jakieś rady dla dziewcząt, które chciałyby tak jak Ty 

spróbować swoich sił w konkursie piękności?
Jak wygląda typowy dzień kandydatki na Miss Polski? Jak Jeśli się wahają, to namawiam, aby spróbowały swoich sił i zgłosiły się 
wyglądają Twoje przygotowania do finałowego koncertu? Jakaś na casting, bo to naprawdę fajna przygoda. Ja swoją przygodę 
dieta, ćwiczenia? zapamiętam do końca życia. Gdyby nie moja mama, która namówiła 
Nie, nic z tych rzeczy. Wiadomo, że gdy dziewczyna dojdzie do finału, mnie do udziału, to na pewno dziś żałowałabym, że nie spróbowałam. 
to nie może się roztyć, ale nie ma nacisku na to, aby mieć określoną 
wagę. Każda z nas chce wygrać i zaprezentować się jak najlepiej, więc Jakie są Twoje pasje, zainteresowania, marzenia, plany na 
dbamy o siebie. przyszłość?
We wrześniu byłam na tygodniowym zgrupowaniu, podczas którego Moją wielką pasją jest fryzjerstwo i z tym wiążę swoją przyszłość. Co 
organizatorzy nagrywali krótkie filmy o każdej kandydatce, takie prawda nie wiem, jak potoczy się to wszystko 7 grudnia. Gdybym 
nasze wizytówki. Te filmiki będą emitowane kilka dni przed finałową wygrała to byłabym bardzo szczęśliwa, ale tak do końca nie 
galą na Polsacie, a także w trakcie jej trwania. chciałabym rezygnować z fryzjerstwa. To jest moja pasja, w tym się 
No i wiadomo, że im bliżej finału to takich wyjazdów będzie na pewno spełniam. Wiadomo, że marzeniem każdej fryzjerki jest własny salon
więcej. i ja też mam takie marzenie, ale to dopiero w przyszłości. 

Jeśli chodzi o fryzjerstwo, to bardzo lubię czesać. Moim zdaniem 
Możesz zdradzić kilka szczegółów jak wygląda taki konkurs każda fryzjerka musi mieć pewnego rodzaju zmysł artystyczny, 
piękności „od środka”? Widzowie oglądają na scenie piękne wyobraźnię, żeby dobrze doradzić klientce. 
dziewczęta w przeróżnych strojach wykonujących skomplikowane 
układy choreograficzne, a co się dzieje za kulisami? Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w konkursie finałowym.
Regionalne konkursy piękności w porównaniu z półfinałami Miss Dziękuję bardzo.
Polski to był pikuś. Przez kilka dni uczyliśmy się choreografii, a gdy 
przyszedł dzień konkursu przebierałyśmy się i wychodziłyśmy na Rozmawiała Agnieszka Rybakowska-Król
scenę. Publiczność nie była zbyt liczna, a konkursy nie były Foto: nadesłane
bezpośrednio transmitowane w telewizji, a jedynie niewielkie 
fragmenty w Telewizji Gdańsk. 
Natomiast w półfinale było gorąco. Emocje są ogromne, a żeby 

Karolina Labuda kandydatką na Miss Polski
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„Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć – tracą życie.”

1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, jak co 
roku, w kościele św. Marcina w Sierakowicach odprawiona została 
msza św. w intencji poległych na wojnie oraz za zmarłych komba-
tantów. Od kilku lat we mszy świętej o charakterze patriotycznym 
uczestniczy  również młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach. Zastanawia mnie, dlaczego tak mała garstka ucz-
niów czuje potrzebę modlitwy i eucharystii?

Po mszy świętej kombatanci odmówili różaniec za zmarłych. 
Następnie, wraz z pocztem sztandarowym, udali się do pomnika Matki 
Boskiej przy ul. Lęborskiej, gdzie oddano hołd poległym, złożono 
kwiaty i zapalono znicze. Kwiaty i znicze złożono również w Skrze-
szewie przy pomniku poświęconym Leonowi Wencie – strażnikowi 
granicznemu poległemu w pierwszym dniu wojny w 1939 r.

Koło w Sierakowicach liczy obecnie 37 osób. W ubiegłym 
tygodniu zmarła w wieku 91 lat pani Helena Bronk, która należała do 
Związku Kombatantów.

Następnie kombatanci i goście udali się na poczęstunek do 
restauracji PARIS. Tam sprawozdanie za miniony rok działania 
Zarządu Koła Związku Kombatantów przedstawił sekretarz pan Józef 
Klasa. Koło czynnie włącza się w obchody uroczystości państwowych 
i kościelnych organizowanych na terenie gminy. W roku bieżącym 
Zarząd Koła zorganizował również wycieczkę do Malborka i Katedry 
Pelplińskiej. Podczas spotkania zaproponowano, aby w kolejnych 

Skład Zarządu Koła nie uległ zmianie. Do zarządu wchodzą numerach „Wiadomości Sierakowickich” zamieszczać wspomnienia 
następujące osoby: Zygmunt Kwidziński – prezes; Jadwiga Płotka – wojenne kombatantów. Jako pierwsza zgodziła się udzielić wywiadu 
zastępca prezesa ds. socjalnych i skarbnik; Agnieszka Wróbel – pani Agnieszka Wróbel.
zastępca prezesa ds. historycznych; Józef Klasa – sekretarz. 

75. rocznica wybuchu II wojny światowej

Maria Karolak, foto M.Karolak
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Wojenne wspomnienia pani Agnieszki Wróbel – zastępcy mie. Gdy dojechaliśmy do celu, było tam już pełno ludzi z rodzinami, 
prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By- wozami i końmi. Wszyscy mieli nadzieję, że nasze wojska pokonają 
łych Więźniów Politycznych, Koło w Sierakowicach. Niemców w kilka dni i wtedy bez obawy wrócimy do naszych domów.

W takim zgrupowaniu uciekinierów spędziliśmy dwa dni. 
Pani Agnieszka z du- Kilka osób wychodziło na zwiady, aby dowiedzieć się, co się dziej

żymi oporami zdecydowała  w najbliższej okolicy i w naszych zabudowaniach, czy Niemcy są 
się na udzielenie wywiadu. blisko, czy zajęli nasze posiadłości? Gdy dowiedzieliśmy się, że Niem-
Okres okupacji to blizna ców w okolicy nie ma, to po dwóch dniach wróciliśmy na nasze 
w psychice każdego czło- gospodarstwo. Działania wojenne przybrały inną formę niż oczeki-
wieka, który przeżył ten waliśmy. Zamiast walki i strzelaniny zaczęła się okupacja niemiecka.
tragiczny czas, a wspo- Najstarszy brat Anastazy z żoną został zabrany na przymu-
mnienie wojny tkwi boleśnie sowe roboty do Szczecinka. Całą okupację pracowali u Niemca w sto-
w sercu jej uczestników. Pani larni, ponieważ brat był stolarzem. Tam urodziło się im dziecko. Wojnę 
Agnieszka ze łzami w oczach szczęśliwie przeżyli i wrócili ze Szczecinka piechotą do domu,
wspomina swoje dzieciń- z dzieckiem w wózku. Mieli synka, który mówił tylko po niemiecku. 
stwo i wojnę. Chwilami mil- Pamiętam jego ciągłe „mutter.., mutter…”. Wracając do domu przeżyli 
czy, gdyż trudno wyrazić wiele niebezpiecznych sytuacji ze strony żołnierzy rosyjskich.
grozę wojny, lęk i niepokój Drugi brat Paweł został zabrany do Stutthofu. Z obozu 
jaki towarzyszył każdego wywieźli go na przymusowe roboty do kopania rowów do Elbląga. 
dnia. Rozbrajająca jest Później zabrali jego żonę i także wywieźli ją do Elbląga.
skromność pani Agnieszki, Trzeci brat Marian także miał iść na przymusowe roboty. 
gdy mówi, że nie ma o czym Otrzymał wezwanie, ale nie stawił się w wyznaczonym miejscu i za-
opowiadać, była przecież czął się ukrywać. Od tego czasu zaczęła się gehenna w naszej rodzinie. 
małym dzieckiem, które nie mogło w historii zapisać się wielkimi Niemcy przychodzili do nas, szukali go, robili rewizje. Każda noc była 
literami czy spektakularnym działaniem. – Byłam wątłym, drobnym nieprzespana. Ojciec z mamą czuwali na zmianę – do północy czuwało 
dzieckiem, które się nieustannie bało – wspomina pani Agnieszka. – jedno z rodziców, a po północy drugie. Ojciec przygotował dwa schro-
Lęk i przerażenie towarzyszyło mi prawie każdego dnia – dodaje. ny – jeden w stodole, drugi na najwyższym wzniesieniu w pobliskim 
Strzępy wspomnień układają się w niezatarty obraz grozy, jakie lesie. Oba ciasne jak groby. Z tego schronu w lesie był widok na 
przeżyło pięcioletnie dziecko, gdyż 5 lat miała pani Agnieszka okolicę, aby można było dostrzec zbliżającego się nieprzyjaciela
w chwili wybuchu II wojny światowej. Słowo „wojna” nie było obce i w porę się ukryć. Brat opuszczał schron tylko w nocy. Siostra 
w jej rodzinie. Ojciec pani Agnieszki – Józef Płotka, wcielony do przynosiła mu jedzenie. Robiła to potajemnie, aby nikt nie domyślił 
pruskiego wojska, brał udział w I wojnie światowej. W czasie działań się, po co wychodzi do lasu. Gdy siostra przechodziła w pobliżu jego 
wojennych dostał się do niewoli rosyjskiej i został zesłany na Syberię. schronu, rzucała niepostrzeżenie jedzenie, które później, w nocy brat 
Pracował tam na gospodarstwie u rolnika. Ojciec osobiście doświad- zabierał.
czył okrucieństwa wojny, przed którą pragnął ustrzec swoją rodzinę. Ojciec mnie przygotowywał, abym przypadkiem się nie 
Z wyjątkową czujnością wsłuchiwał się we wszelkie sygnały zwias- wygadała o Marianie przed Niemcami, ale także i przed sąsiadami. 
tujące wybuch II wojny światowej. Zabronił mi wypowiadać jego imię. Mówiliśmy o Marianie „on”, aby 

– Wojna zastała nas w Tuchlinie – mówi pani Agnieszka. – przypadkowo ktoś nie usłyszał jego imienia. Rodzice przygotowali 
Mieszkaliśmy na pustkach pod Tuchlinek. Mieliśmy 11 hektarowe mnie, abym udawała chore dziecko, gdy ktoś wejdzie na nasze 
gospodarstwo, 2 konie i 4 krowy. Nie było łatwo. Ciężkiej i codziennej podwórko. Byłam drobna i szczupła więc wskakiwałam do łóżeczka, 
pracy na roli starczało dla wszystkich od wczesnego poranka do póź- nakrywałam się aż pod szyję i udawałam, że jestem chora. Rodzice 
nych godzin nocnych. Było nas dziewięcioro dzieci z tego dwoje ostrzegali mnie, gdy ktoś będzie mnie o cokolwiek pytać, mam 
zmarło. Ja byłam najmłodszym dzieckiem. Mama moja Monika, odpowiadać po niemiecku – nain i nicht! Mój tata doskonale rozumiał, 
z domu Młyńska, pochodziła ze Staniszewa. Była, jak każda kobieta mówił i pisał po niemiecku, więc mnie uczył. Gdy poszłam do 
w tamtych czasach, dzielna i potwornie zapracowana – szyła, przędła, niemieckiej szkoły, mówiłam i rozumiałam doskonale po niemiecku.
dziergała na drutach, cerowała, gotowała, pracowała w polu, trosz- Na chwilę pani Agnieszka zamilkła. Próbowała walczyć ze 
czyła się o dom i o dzieci. Była wrażliwą i dobrą osobą. łzami napływającymi do oczu. Głos się łamał i nie potrafiła wypo-

Pani Agnieszka przez chwilę myśli, potem wraca do wiedzieć słowa. Po chwili kontynuowała. 
wspomnień. – O czym opowiedzieć, działo się tak wiele? – mówi Nie zapomnę wyjątkowo tragicznej sytuacji. Spodziewa-
w zadumie. – Gdy Niemcy wkraczali do Polski, to siostra i brat byli liśmy się, że wszyscy, cała rodzina i sąsiedzi, zostaniemy rozstrzelani 
właśnie w kościele w Sierakowicach. Wrócili przerażeni z wiado- lub wywiezieni do obozu. W domu zrobił się popłoch. Po drodze 
mością, że Niemcy napadli na Polskę. Już kilka dni wcześniej zbliżali się w naszym kierunku policjanci – 7 policjantów na rowerach 
panowało wśród ludzi napięcie i niepokój, że Niemcy wkraczają do z Gowidlina i 7 policjantów konno z Sulęczyna. Obstawili nasz 
Polski, że lada dzień wybuchnie wojna. No i stało się – zaczęła się budynek. Był to długi budynek dla dwóch rodzin. W jednej części 
wojna! Nie potrafię powiedzieć, kontynuuje pani Agnieszka, skąd mój mieszkaliśmy my – rodzina Płotków, a w drugiej części – rodzina 
ojciec czerpał informacje, po prostu interesował się tym, co się działo, Puzdrowskich. Policjanci skupili się bardziej na podwórzu 
a ludzie przekazywali sobie wieści z ust do ust. Panowało przekonanie, Puzdrowskich, bo głównie do nich przyjechali, o czym w pierwszej 
że wojna potrwa zaledwie kilka dni. Nasze wojska odeprą Niemców. chwili nie wiedzieliśmy. Sądziliśmy, że przyjechali po tego brata, który 
Nadzieja, że wojna potrwa krótko łagodziła nieco przerażenie wizją się ukrywał. Marian w tym czasie był w domu, więc nie mogąc uciekać 
wojny. drzwiami na podwórze, wyrwał deskę i jakoś od tyłu stodoły zdążył się 

Gdy rodzeństwo przyniosło wieść o wybuchu wojny, mój ukryć w przygotowanym schronie. Zaciągnął za sobą snopek słony
ojciec zaprzągł dwa konie do wozu pełnego siana, mnie posadzono na i zamaskował wejście. Ja zrobiłam tak jak uczył mnie ojciec – sko-
tym sianie i wieczorem, a nawet nocą, zabierając ze sobą kilka czyłam do łóżeczka i udawałam, że jestem chora. Moich rodziców 
niezbędnych rzeczy, rodzice postanowili opuścić domostwo i ukryć się policjanci wyciągnęli z mieszkania, postawili na podwórzu jak do 
w bardziej bezpiecznym miejscu. Uciekaliśmy w kierunku jeziora rozstrzelania.
Raduńskiego. Nigdy nie dowiedziałam się, dlaczego właśnie tam. W pewnej chwili podszedł jeden z policjantów do mojego 
Udzielał mi się niepokój moich rodziców i rodzeństwa, odczuwałam łóżeczka i spytał mamę czy mogę wstać. Mama powiedziała że tak. 
strach, panikę, niepewność, obawę przed niewiadomym – co nas Wyprowadzili mnie na podwórko, na część sąsiadów. Widziałam ich 
czekało, co nas spotka? Do dziś pamiętam tamtą noc, rytmiczny stukot córkę – była zbita i zakrwawiona. Stał tam pewien cywil. Pytali się go
drewnianych kół wozu i rżenie koni. Jechaliśmy w milczeniu i zadu- o mnie, czy mnie rozpoznaje. On zaprzeczył. Powiedział, że tamta 
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dziewczynka była większa. Nie miałam pojęcia, o co im chodzi. Jeden koszuli nocnej, boso, w mrozie, przy drzwiach. Było we mnie tak wiele 
z policjantów miał dużą torbę cukierków i powiedział, że dostanę te buntu, a jednocześnie bezsilności, że nie potrafiłam nawet płakać. 
cukierki jeżeli powiem, gdzie ukrywa się u sąsiadów pewien człowiek, Patrzyłam na tą scenę z potwornym przerażeniem. To wydarzenie na 
jakiś Szmitka. Ja powtarzałam tylko nein… nein… i puścili mnie. całe życie wyryło się w moim sercu i pamięci, nawet dzisiaj budzi we 
Cukierka ani jednego nie dali. Cywil mówił, że to była większa mnie grozę. 
dziewczynka, więc przyprowadzili moją siostrę. Ona także nikogo nie Okupacja to wiele nieprzespanych nocy. Często spaliśmy
widziała i nic nie powiedziała. Gdy kilku policjantów nas prze- w lesie, poza domem. Mój tata w jakiś sposób dowiedział się, że chcą 
słuchiwało, inni bili sąsiadów, których przywiązali do stojącego na nas wywieźć do obozu. Okupant zaplanował, że wywiozą rodziny
podwórku kieratu. Widziałam sąsiada zbitego i zakrwawionego. z trzech przylegających do siebie gospodarstw, tj. Damaszków, 
Jeszcze inni policjanci długimi na półtora metra drutami kłuli słomę Puzdrowiskich i nas Płotków. Te trzy gospodarstwa połączą i osiedlą tu 
w stodole, aby odnaleźć schowanego tam człowieka. To były chwile jakąś rodzinę niemiecką. Obawialiśmy się, że którejś nocy, gdy będzie-
grozy – myśleliśmy, że znajdą w słomie brata, albo go zakłują, a nas my spali, zaczną walić w drzwi i wywiozą nas. Bojąc się wywiezienia 
i sąsiadów rozstrzelają. Gdy poszukiwania się nie powiodły i poszu- spaliśmy często poza domem w lesie. Z naszych okolic wywozili całe 
kiwanego Szmitki nie znaleźli, policjanci kazali mojemu tacie zaprząc rodziny. Wywieźli rodzinę Szutów, Klawikowskich, Jóskowskich, 
konie do wozu i odwieźć ich do Gowidlina. Ci na koniach odjechali do Trederów, Klasów, a w ich miejsce osiedlili rolników niemieckich. 
Sulęczyna. Mama, gdy przekonała się, że jest już bezpiecznie, pod- Polaków wywozili do Stutthofu lub do Potulic. Widziałam wozy, a na 
biegła prędko do stodoły przekonać się czy Marian żyje. Tak, żył, ale nich płaczące dzieci i matki, prześladował mnie stukot drewnianych 
opowiedział, że sądził, że to jego szukają. Chciał więc wyjść z kry- kół wozów jadących naszą drogą. Gdyby Rosjanie nie wkroczyli, to 
jówki, aby ratować naszą rodzinę przed rozstrzelaniem. Stało się naszą rodzinę także wywieźliby do obozu, a gospodarstwo oddali 
jednak coś dziwnego i niezrozumiałego – on jakby zasnął lub stracił jakiemuś rolnikowi niemieckiemu.
przytomność i nie mógł wykonać najmniejszego ruchu. Może to strach Pani Agnieszka na chwilę zamilkła, zamyśliła się i ciężko 
go sparaliżował? I dobrze, że nie wyszedł ze schronu, dopiero wtedy by westchnęła. Przełknęła łyk herbaty i po chwili kontynuowała swoje 
nas i jego rozstrzelali. wspomnienia. – Okupacja to niespokojne i pełne lęku noce. Nie było 

Później, już na spokojnie, tata rozmawiał z sąsiadami, prądu, obowiązywało zaciemnienie. Nie wolno było wyjść na zewnątrz 
dlaczego była ta rewizja w ich domu. Okazało się, że w tej rodzinie z latarnią lub świecą. Ciemności potęgowały strach. Gdy szybko 
grywano w karty. Ten cywil, który był z policjantami, przegrał zapadał zmierzch, robiło się ciemno, wsłuchiwaliśmy się czy ktoś się 
któregoś wieczoru pieniądze i postanowił się zemścić na Puzdrow- nie zbliża. Z przerażenia trudno było zasnąć i noce wydawały się 
skich, mówiąc, że ukrywają poszukiwanego przez Niemców Szmitkę. wieczne. Słyszałam mamę szepczącą modlitwy, które działały na mnie 
Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie, a nawet w jakiś kojąco i pozwalały zasnąć w poczuciu namiastki spokoju.
cudowny sposób ocaleliśmy. Wszystko robiło się w poczuciu lęku, nawet jedzenie. 

Pamiętam inną rewizję w zimowy wieczór czy noc, było Hodowaliśmy świniaki w ukryciu i tajemnicy. Następnie zabijaliśmy 
ciemno. Niemcy przyłożyli ojcu pistolet do czoła, a matka stała na tego świniaka także w wielkim ukryciu, mięso i słonina wędzone było 
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potajemnie w torfniku. W przypadku rewizji Niemcy nie powinni pilnował dyscypliny, ale był dobry dla uczniów. Mnie chyba polubił
znaleźć w kuchni smalcu ani innych wyrobów z mięsa, bo domyśliliby i jakoś upodobał sobie, bo gdy robili nam klasowe zdjęcie, postawił 
się, że zabiliśmy świniaka, a za to groził lager całej rodzinie. Nawet mnie obok siebie. Mam to zdjęcie do dzisiaj. W szkole uczyły także 
posiłki spożywaliśmy z lękiem. dwie nauczycielki – frojlajn Marty i frojlajn Lina. Gdy nauczyciel 

Gdy poznałam mojego męża, dowiedziałam się, że on także wchodził do klasy, musieliśmy wstać, unieść rękę w górę i powitać go 
był wywieziony do Stutthofu. Pewnego dnia jechał wozem po drzewo słowami „Heil Hitler”. W szkole uczyło jeszcze dwóch młodszych 
dla Koszałków, którym pomagał. Niemcy zatrzymali go i zabrali nauczycieli. Pamiętam wydarzenie, gdy dwóch uczniów ze starszej 
z ulicy do obozu. Miał wtedy 18 lat. Tam go potwornie bili, aż do klasy coś przeskrobało, już nie pamiętam co. Ci dwaj nauczyciele 
nieprzytomności. Powiedzieli jemu, że ma dużo szczęścia, ponieważ postanowili ich ukarać. Chłopcom na plecy nałożono ciężkie belki,
w minionym roku w Wielki Piątek rozstrzeliwali więźniów. z którymi musieli uciekać (w kierunku Podjaz i Widnej Góry), a ci dwaj 
Uzasadniali swoje okrucieństwo cierpieniem Jezusa. Ponieważ nauczyciele jechali za nimi końmi i później najeżdżali na nich 
Chrystus cierpiał w Wielki Piątek i umarł na krzyżu, więc chrześcijanie zmuszając do szybkiej ucieczki. Taka kara wybiła uczniom z głowy 
w ten dzień także muszą cierpieć. W tym roku są wielkoduszni i nie chęć wszelkich niestosownych pomysłów.
będą rozstrzeliwać, tylko zadawać ból więźniom. Bili go do nieprzy- W szkole nie miałam kłopotów. Umiałam dobrze po 
tomności. Miał odbite nerki. Oprawcy wyrzucili nieprzytomnego na niemiecku i nauka szła mi dobrze. Chociaż raz oberwałam piórnikiem 
zewnątrz budynku. Współwięźniowie wciągnęli go do baraku i rato- od nauczyciela. Do szkoły miałam 1,5 kilometra, a że byłam wątła
wali. To, że przeżył, to kolejny cud czasów wojennych. i drobnej budowy, a droga była dość męcząca, szczególnie w śniegu, 

Mama mojego męża pracowała u Niemca. Widocznie byli czułam w szkole zmęczenie. Siedziałam w pierwszej ławce i ze 
z jej pracy zadowoleni, skoro okazali życzliwość. Mama poprosiła tego zmęczenia zamknęły mi się oczy. Wtedy nauczyciel stuknął mnie 
Niemca, aby wstawił się za jej synem i pomógł w jego uwolnieniu. drewnianym piórnikiem w czoło. Była to dla mnie bolesna nauczka
Dzięki temu wypuścili syna z obozu. Ale już przez całe życie nie wrócił i już nigdy więcej nie pozwoliłam sobie na zamknięcie oczu na lekcji.
do pełnego zdrowia. Odczuwał dolegliwości tego katowania do samej Pani Agnieszko, pięknie pani śpiewa! Czy w pani rodzinie 
śmierci, a nawet z tego powodu zmarł. się śpiewało? – O tak – odpowiada pani Agnieszka. – Byliśmy rodziną 

Pytam panią Agnieszkę co się działo pod koniec wojny? – rozśpiewaną i muzykalną. Mój ojciec miał piękny głos, śpiewał
Pamiętam taką scenę, gdy szłam na religię do kościoła św. Marcina do w chórze kościelnym, grał na skrzypcach. Moja siostra grała na 
Sierakowic. Chodziłam piechotą na skróty przez Janowo, obok jeziora mandolinie, którą zrobił dla niej Stanisław Bronk, ten, który miał 
Zelewskich. Religii uczył nas ks. Walter Reiche. Pamiętam to wy- później w Sierakowicach tartak. Grano u nas na akordeonie i skrzyp-
raźnie… Niemcy gnali przez Sierakowice Rosjan. To był wstrząsający cach. Później wieczorami były u nas tańce na takiej łączce w pobliżu 
widok – wszyscy byli potworne oberwani, ubrania mieli w strzępach, podwórza. Bronkowie i moi bracia byli kolegami i odwiedzali się. 
kilku leżało zabitych czy umarłych? Niemcy krzyczeli do nas, że nie Bronkowie przychodzili do nas, grali i śpiewali i było wesoło. Ja także 
mamy się oglądać, tylko iść szybko – schnell… schnell..! Dwóch z tych lubiłam śpiewać i już od wielu lat śpiewam w chórze kościelnym. 
Rosjan w nocy uciekło i przyszło do nas. Ukrywaliśmy ich do końca Obecnie mam już głos zniszczony wiekiem i nie śpiewam tak dobrze 
wojny. Wtedy mieliśmy jeszcze jeden schron na strychu, między jak kiedyś.
kominami. Tata zrobił go w wielkiej tajemnicy, nawet przed sąsiadami. Czy zastanawiała się Pani, jak wyglądałoby Pani życie, 
Była to mała komórka z desek zamaskowana jak ściana, nieco gdyby nie było wojny? – Nie, nie zastanawiałam się nad tym. Wiem, że 
obszerniejsza niż schron w lesie lub w stodole i co ważne, zimą – gdy rodzice mieli w stosunku do mnie ambitne plany. Zamierzali mnie 
się paliło w piecu – było trochę cieplej. W tej komórce chronili się ci kształcić, wysłać na studia. Gdyby nie było wojny, wyjechałabym 
dwaj żołnierze rosyjscy i mój brat. Gdy któregoś wieczora przyszli prawdopodobnie z Tuchlina, może osiadła gdzieś w Polsce? Moja 
Niemcy na rewizję, jeden z nich wszedł po drabinie na strych. siostra poszła do zakonu w Poznaniu. Braci nauczono zawodu. Może
Ponieważ na strychu było ciemno, więc zatrzymał się na drabinie, i ja ułożyłabym sobie życie poza Sierakowicami? Gdy pomyślę o mojej 
rozejrzał się powoli i zszedł twierdząc, że tam nikogo nie ma. Później rodzinie – mężu, dzieciach, wnukach, to wiem, że jestem szczęśliwa. 
jeden z ukrywających się przyznał, że trzymał coś w ręku i gdyby Dziękuję Bogu, że moje życie właśnie tak się potoczyło, że ma sens. 
Niemiec ich znalazł, to był gotów go zabić. Na szczęście do tego nie Moja rodzina to mój największy sukces i moja kariera. Nikomu jednak 
doszło! nie życzę, aby przeżył koszmar wojny i okupacji.

Cóż za paradoks – opowiada pani Agnieszka. – Ukrywaliś- Pani Agnieszko, dziękuję za podzielenie się z czytelnikami 
my Rosjan, uciekaliśmy przed Niemcami. a po wojnie, gdy nastały „Wiadomości Sierakowickich” swoimi przeżyciami wojennymi.
ciężkie czasy, moja mam pomagała wszystkim. Pamiętam, że 
zamieszkała u nas Niemka; nazywała się Bekher (jeżeli dobrze 

Z panią Agnieszką Wróbelpamiętam). Zostali osiedleni na gospodarstwie Szutów. Ona przędła 
rozmawiała M. Karolakwełnę na naszym kołowrotku i tak sobie dorabiała, ponieważ nie mieli 

Foto: M.Karolakza co żyć. Mieszkała u nas z synkiem Tobiasem, który był dwa lata 
starszy ode mnie i chodził ze mną do tej samej szkoły. Dostali u nas jeść 
i spanie, ukryli się przed Rosjanami. Ponieważ Niemka dużo i głośno 
się modliła i śpiewała, mama kiedyś usłyszała, jak prosi Boga o zemstę 
na Polakach, żeby nas pokarał za to, co im Polacy zrobili. Po wojnie 
jakiś czas mieszkali w Tuchlinie, a potem wyjechali do Niemiec. Gdy 
wyjeżdżali, Tobias na odchodne powiedział: My musimy stąd uciekać, 
ale tu wrócimy i wtedy wszystkich Polaków wyszlachtujemy. Ten 
chłopiec miał w sobie tyle wrogości do Polaków i ludzi, którzy jemu 
pomagali. Pomyślałam, że to dobrze, iż wyjeżdża, ponieważ zaczęłam 
się go bać.

Pytam panią Agnieszkę, jak wyglądała jej nauka w czasie 
okupacji? – Byłam chyba zdolnym dzieckiem, ponieważ rodzice mieli 
w stosunku do mnie wielkie plany. Zapisali mnie do szkoły, gdy 
miałam 5 lat, zapisali do polskiej szkoły – podkreśla pani Agnieszka. – 
Byłam najmłodszym dzieckiem i rodzice planowali posłać mnie na 
studia i dać solidne wykształcenie. Gdy wybuchła wojna, w szkołach 
byli niemieccy nauczyciele i język niemiecki. Skończyłam 5 klas 
niemieckiej szkoły podstawowej w Tuchlinie, potem 7. klasę, już po 
wojnie, w systemie kursowym.

W Tuchlinie uczył mnie Niemiec, jeżeli dobrze pamiętam 
nazywał się Kniter. Nie był złym nauczycielem, był wymagający, 
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Pierwsze wzmianki o Łyśniewie pojawiły się w źródłach pisanych w W XVII stuleciu ziemie we wsi nadal uprawiali gburzy, ale pojawiło się 
1565 roku w wyniku przeprowadzonej w tym czasie lustracji też kilu zagrodników i chałupników. W kolejnym wieku został 
województwa pomorskiego. Wieś zamieszkiwali gburzy uprawiający założony we wsi folwark starościński. Był to budynek mieszkalny i 
grunty dzierżawione od dworu starościńskiego w Mirachowie. We wsi zabudowania gospodarcze. Ze źródeł pisanych wiadomo, iż w roku 
działał już wtedy na rzece Bukowinie jednokołowy młyn. 1765 dzierżawcą folwarku był Jan Labuda, a młyna - Antoni Sass.

Łyśniewo na fotografii

Łyśniewski Dwór z charakterystyczną 
szachulcową ścianą. Na pierwszym planie 

wywodzący się z niego ks. Antoni Pepliński. Stara lipa z wyrastającą z niej jarzębiną i pusty 
dookoła plac – tyle pozostało po dawnym 

Łyśniewskim Dworze.

Stary dom Alojzego Brzeskiego, od którego 
dzierżawił jeszcze przed wojną pomieszczenia na 

karczmę Leszczyński, a prowadził ją w tym 
miejscu do 1941 roku.

W karczmie.
We wsi postawiono około 1863 roku budynek 
szkolny, a w 1965 r. przystąpiono do budowy 
pawilonu. Na fotografii prace przy wyrobie 

pustaków do pawilonu. W głębi Jezioro 
Trzcinowe, za którym brak jakiejkolwiek 

zabudowy.

Otwarcia pawilonu szkolnego dokonano 4 II 
1974 roku.

Przez wiele lat nauczycielem miejscowej szkoły 
był Aleksy Pepliński – brat ks. Antoniego.

Łyśniewski dawny krajobraz z pawilonem na 
pierwszym planie. Dziś odnowiony pawilon prezentuje się tak.

Pożar jednej z chat w stylu regionalnym
– 8 III 1974 r.

Przyszkolny budynek gospodarczy
z charakterystyczną zewnętrzną „wygódką”

(dziś już nie istnieje).

09 (291) wrzesień-październik 2014
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Na strychu starego budynku fragment 
oryginalnej szachulcowej ściany pokazuje 

dyrektor szkoły Janina Leszczyńska. Poddasze 
było też zapleczem mieszkalnym dla nauczycieli. 

W jednej z izb mieszkał Aleksy Pepliński.

Szczególne podziękowania za informacje, udostępnienie zdjęć z kroniki szkolnej i własnych 
zasobów, a także za oprowadzenie po okolicy składam na ręce dyrektor szkoły Janiny 
Leszczyńskiej.

Zebr., oprac. oraz fotografie współczesne Danuta Pioch

Piękna szachulcowa chata – własność Urszuli
i Mieczysława Leików.

Stary budynek szkolny (z około 1865 roku)
w nowej szacie.

Pięciokątna kapliczka z 1957 roku – dzieło 
Stanisława Lisa i Franciszka Brzeskiego (przy  

jego domu, dziś zamieszkiwanym przez rodz. Leik 
i Hinca).

W bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki oryginalny 
pomnik z lat 80-tych XX wieku (wykonany m. in. 
z kamieni dawnego młyna wodnego), poświęcony 

ofiarom faszyzmu, z silnym podtekstem 
patriotycznym związanym z Ruchem 

Solidarnościowym (wewnątrz wazonu wyryty 
napis „Strajk”).

Widok na Jezioro Trzcinowe
(już z zabudową w tle).

Pomiędzy jeziorami Miemino i Czarne 
usytuowano ciekawą trasę turystyczną, 

doskonale oznakowaną tablicami 
informacyjnymi.

Przy trasie turystycznej „Kubajowô Góra”,
ok. 220 m. n.p.m. – punkt widokowy, służący 
mieszkańcom kiedyś (przed zalesieniem) jako 

miejsce rozpalania sobótkowego ognia.

Boża Męka ustawiona w 1974 roku przez 
Bernarda Szczypiora jako wotum za szczęśliwy 

powrót z wojny jego ojca Marcina. Krzyż 
wymieniony na nowo w 2011 r. przez prawnuka 

Marcina – Janusza.

Jezioro Miemino z wyspą.

Rzeczka Bukowina z kamieniami pozostałymi po 
posadowionym w tym miejscu młynie.

Dzisiejszy krajobraz  Łyśniewa wypełniony 
nowymi i niekoniecznie małymi budowlami.
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Wstęp 
W sierpniu 1943 roku z resztek rozbitego przez Sowietów 

oddziału por. A. Burzyńskiego, ps. Kmicic, major Zygmunt 
Szendzielorz, ps. Łupaszko, zorganizował 5. Brygadę Wileńską AK, 
zwaną Brygadą Śmierci. W lipcu 1944 roku Łupaszko nie poprowadził 
swojej brygady na Wilno i nie wziął udziału w operacji Ostra Brama 
(wyzwolenie Wilna), bo był przekonany, że sowietom nie należy 
wierzyć. 

Po opuszczeniu Wileńszczyzny Łupaszko z nielicznym 
oddziałem udał się na teren Podlasia. W kwietniu 1945 roku odtworzył 
5. Brygadę Wileńską AK. Jeden szwadron został na Podlasiu i stał się 
początkiem 6. Brygady Wileńskiej AK, a sam wyjechał na Pomorze 
Gdańskie, gdzie podporządkował się płk. Olechnowiczowi, ps. 
Podhorecki, jako komendantowi Okręgu Wileńskiego na terenie 
Pomorza. Wiosną 1946 Łupaszko działał na terenie Borów 
Tucholskich i Kociewia, gdzie szwadronami dowodzili por. Wieliczko, 

który skupił się przy swym zatrzymanym samochodzie i pierwszy ps. Lufa, i por. Badocha, ps. Żelazny.  
otworzył ogień. Wystarczyło kilka długich serii Czajki do stłoczonych Jesienią 1946 roku Łupaszko udał się na Podlasie i dołączył 
niefortunnie przy swoim  samochodzie członków MO i było po do 6. Brygady Wileńskiej dowodzonej przez majora Łukasika, ps. 
wszystkim. Siedzieli lub stali z rękami w górze. Było dwóch zabitych,Młot. Na Pomorzu pozostały szwadrony por. Badochy, ps. Żelazny,
w tym ich dowódca, oraz kilku rannych. Znaleźliśmy porozrzucaną i por. Smolińskiego, ps. Zeus. W październiku 1946 r. oba szwadrony 
amunicję z obciętymi stożkami pocisków. Jechali jak na polowanie, się połączyły, zaś w listopadzie uległy samorozwiązaniu. 
żaden nie przyznał się do kompromitującej własności.  

Po rozbrojeniu wszystkich członków grupy operacyjnejPobyt na terenie powiatu kartuskiego 
i zniszczeniu ich środka lokomocji szwadron wznowił podróż dalej na Dnia 10 maja 1946 r. na drodze Tuchola – Starogard Gdański 
wschód. Przejeżdżając w szybkim tempie przez Sierakowice pochwy-
cili przechodzącego komendanta miejscowego posterunku MO. Nikt
z kolegów milicjantów nie przyszedł mu z pomocą. Na widok 
uzbrojonej grupy jego podkomendni woleli na wszelki wypadek nie 
opuszczać zabarykadowanego wcześniej posterunku MO. Po roz-
brojeniu komendanta żołnierze ze szwadronu por. Badochy zwolnili 
go, a następnie kontynuowali jazdę w stronę Kartuz.  

Przewidując jednak nadejście z tego kierunku kolejnej grupy 
operacyjnej MO, powiadomionej o obecności szwadronu por. 
Badochy, ps. Żelazny, przez milicjantów z Sierakowic, por. Badocha 
zdecydował się po przejechaniu paru kilometrów skręcić na północ
w kompleks leśny w rejonie miejscowości Szopa, a następnie porzucić 
samochód, który wobec intensywnego ruchu nieprzyjaciela był teraz 
ciężarem. Zmiana sposobu prowadzenia walki partyzanckiej dokonana 
przez por. Badochę, czyli z oddziału lotnego na typową grupę leśną, 
okazała się doskonałym posunięciem pozwalającym szwadronowi 
skutecznie zgubić ślad ścigającym go licznym jednostkom KBW, 
LWP, MO, UBP i dosłownie zniknąć w kaszubskich lasach. 

Główne postacie 5. Brygady Wileńskiej AK:
major Zygmunt Szendzielorz, ps. Łupaszko – wyrok śmierci 1951 r.
major Łucjan Minkowski, ps. Wiktor – wyrok śmierci 1951 r.
por. Zdzisław Badocha, ps. Żelazny – zmarł w 1946 r.
por. Leon Smoleński, ps. Zeus   

oddział por. Badochy zarekwirował samochód ciężarowy należący do Lidia Lwów Eberle, ps. Lala, sanitariuszka   
Głównego Urzędu Morskiego w Gdyni. Cały szwadron wyruszył Danka Siedzikówna, ps. Inka, sanitariuszka – wyrok śmierci 1946 r.
zdobycznym pojazdem w teren powiatu starogardzkiego, kościer- por. Zygmunt Błażejewicz, ps. Zygmunt  
skiego i kartuskiego. Na swojej trasie szwadron Żelaznego miał przed por. Henryk Wieliczko, ps. Lufa – wyrok śmierci 1949 r. 
sobą szereg grup operacyjnych zorganizowanych przez miejscowe por. Marian Pluciński, ps. Mścisław – wyrok śmierci 1946 r.
placówki UBP i MO. por. Jerzy Lejkowski,  ps. Szpagat   

Na jedną z nich, utworzoną przez UBP i MO Kartuzy, por. Olgierd Christ, ps.Leszek
szwadron natknął się 25 maja 1946 roku koło miejscowości Podjazy, 
gdzie o wyniku starcia zdecydowały szybkość, determinacja oraz Literatura: 
wyszkolenie bojowe partyzantów 5 Brygady Wileńskiej AK. W ciągu 

Joanna Wieliczko-Szarkowa – „Żołnierze wyklęci”; 
kilku minut trzydziestoosobowa grupa funkcjonariuszy MO i UBP 

Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski – „Działalność 5 i 6 
została rozbita. Opisuje to Olgierd Christ, ps. Leszek: Zdążaliśmy

Brygady Wileńskiej AK”;
w kierunku Sierakowic i dalej do Kartuz. Koło miejscowości Podjazy, 

Piotr Niwiński i inni – „Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne 
na prostym odcinku drogi, w odległości kilkuset metrów od nas 

podziemie zbrojne po 1944 roku”; 
wyjechał zza wzgórza samochód pełen milicjantów dowodzony przez 

Jan Stanisław Smalewski – „U boku Łupaszki”; 
funkcjonariusza UBP z Kartuz. Wypadki potoczyły się szybko. Szer. 

Patryk Kozłowski – „Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszko 1910-Wołczyński, ps. Mercedes, prowadzący samochód, zwolnił, pozwalając 
1951”;na opuszczenie samochodu w czasie jazdy. Żelazny z połową 
Piotr Szubarczyk – „Danka Siedzikówna ps. Inka”;  szwadronu posuwał się równolegle z jadącym samochodem po lewej 
Olgierd Christ – „U Szczerbca i Łupaszki”.stronie, a ja po prawej. Celowniczy karabinu maszynowego - Henryk 

Kazimierczak, ps. Czajka-  z dachu szoferki ostrzelał przeciwnika, 

5 Brygada Wileńska Armii Krajowej

Żołnierze 5. Brygady Wileńskiej AK, od lewej: por. Wieliczko, ps. Lufa;
por. Pluciński, ps. Mścisław; maj. Szendzielorz, ps. Łupaszko; por. Lejkowski,

ps. Szpagat; por. Badocha, ps. Żelazny

Szwadron Badochy

Przygotował Kazimierz M. Borzestowski
Foto: ze zbiorów Kazimierza Borzestowskiego

09 (291) wrzesień-październik 2014
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Żołnierzami Wyklętymi nazywa się żołnierzy polskiego r.”, organizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie 
podziemia antykomunistycznego, którzy pod koniec II wojny Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski. Stanowi ono 
światowej i po jej zakończeniu stawiali opór sowietyzacji Polski i pod- bezpośrednie odwołanie do listu otrzymanego przez wdowę po jednym 
porządkowaniu jej ZSRR. Żołnierze ci toczyli walkę nie tylko ze z żołnierzy podziemia, w którym, zawiadamiając o wykonaniu wyroku 
służbami bezpieczeństwa ZSRR, ale także z podporządkowanymi im śmierci na jej mężu, dowódca jednostki wojskowej pisze o nim: 
służbami w Polsce. Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu 
połowy jej terytorium do ZSRR sprawiło, że dziesiątki tysięcy żoł- i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go – niech 
nierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodleg- więc wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko. Termin „żołnierze 
łości, wypełnić złożoną przysięgę. wyklęci” upowszechnił Jerzy Ślaski, publikując książkę o takim tytule.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do pow- W lutym 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia
stania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Data
społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku najwięk- 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 r. w mokotowskim 
szej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bez- więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców 
pośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddzia- IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Ciepliń-
łach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło skiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo 
w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku 
ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie dzieło Armii Krajowej.
i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się ko- tych” jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, 
munistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku. 
społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, Zdecydowanego poparcia idei tego święta udzielił ówczesny pre-
a później WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął w walce w październiku zydent Lech Kaczyński: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
1963 roku. klętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za 

Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako „żoł- świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania 
nierze wyklęci”, „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako „żołnierze do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie 
niezłomni”. W czasach PRL ogół jednostek antykomunistycznych Ojczyzny.
określany był jako reakcyjne podziemie. Określenie „żołnierze 

Oprac. AKwyklęci” powstało w 1993 r. – użyto go pierwszy raz w tytule wystawy 
„Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 

Kim są Żołnierze Wyklęci?

Pani Teresie Kunikowskiej
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Taty

składa grupa Króliczków
wraz z rodzicami

z Samorządowego Przedszkola
w Sierakowicach

UWAGA!!! Szukam świadka kolizji 

Szukam świadka kolizji
BIAŁEGO BMW i CZARNEGO OPLA

z dnia 30.10.2012 r. ok. godz. 18.30;
która miała miejsce w Sierakowicach

niedaleko wiaduktu kolejowego
i skrzyżowania w kierunku

miejscowości Stara Maszyna (Szklana);
tel. kontaktowy 514 192 544, Rafał.
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Biblioteka bierze udział w programie „Orange dla bibliotek” ale również przez pracowników. Ułatwia to zebranie aktualnych 
informacji o ukazujących się nowościach wydawniczych, wgląd do ofert 
hurtowni i stały kontakt z dostawcami. Dotyczy to również możliwości W ramach ko-
prowadzenie strony internetowej biblioteki.lejnej edycji programu 

„Orange dla bibliotek”, Fundacja zobowiązuje Biblioteki do wykorzystania Internetu 
zainaugurowanego  przez do celów edukacyjnych. Realizując te zadania, Biblioteka w Siera-
Fundację Orange, Biblio- kowicach i Filia w Gowidlinie opracowały cykl zajęć edukacyjnych dla 
teka w Sierakowicach uczniów szkół podstawowych, mających na celu popularyzowanie 
i Filia w Gowidlinie bezpiecznego korzystania z Internetu. 
otrzymały w 2014 r. dofinansowanie w wysokości 2.514,9 zł Biblioteka w Sierakowicach przeprowadziła do tej pory
przeznaczone głównie na pokrycie kosztów szerokopasmowego łącza 2 zajęcia edukacyjne dla uczniów klas II ze SP w Sierakowicach, na 
internetowego. Warunkiem umowy zawartej z Fundacją jest w szcze- których dzieci dowiedziały się jak radzić sobie z zagrożeniami w sieci. 
gólności bezpłatne udostępnianie wszystkim użytkownikom czytelni Klasa podzielona na cztery grupy sprawnie przygotowała się do wspól-
internetowych, nie tylko stałym czytelnikom, dostępu do Internetu. nej zabawy w bezpieczne poruszanie się w naszym gazetowym Inter-

necie, w którym znalazły się pułapki zastawione przez złych sieciuchów. 
Większość poradziła sobie bardzo dobrze. Na zakończenie wszyscy 
bezpiecznie przeszli przez nasz Internet po pasach imitujących uliczną 
zebrę, która zawierała podstawowe informacje zapewniające ochronę 
przed zagrożeniami. Uczniom należy się pochwała za to, że, jak powie-
dzieli, zajmują się nie tylko spędzaniem wielu godzin przed monitorem 
komputera, ale szukają innych ciekawych sposobów na korzystanie
z wolnego czasu. Jak nas zapewniali, sporo czasu poświęcają zajęciom 
sportowym. Namawiamy innych do naśladowania ich zgodnie z hasłem 
„STOP NON STOP W NECIE”. Scenariusz zajęć został oparty
o materiały edukacyjne prezentowane na stronie internetowej 

, którą warto promować wśród dzieci, rodziców i nau-
czycieli. Zdjęcia z zajęć znajdują się na naszej stronie internetowej 

 w zakładce DLA DZIECI – GALERIA.

Informacje o zajęciach kulturalno-edukacyjnych

Sezon „Spotkań z Bajką” od 3 października 
Biblioteka zaprasza dzieci na „Spotkania z Bajką” w każdy 

piątek w godz. od 17.00 do 18.00. Z chęcią przyjmiemy do grona osób 
prowadzących Spotkania nowych członków. Chętnych wolontariuszy, 
którzy chcieliby przygotować i poprowadzić takie spotkanie prosimy o 
zgłoszenie się do Biblioteki w godzinach od 11.00 do 19.00 w celu 
ustalenia terminu. Spotkania trwają do wiosny. Zapraszamy!

Grupy Zabawowe
Grupy Zabawowe to cykliczne zajęcia dla małych dzieci z 

udziałem rodziców lub opiekunów, przygotowane na podstawie 
programu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego „Grupy 
Zabawowe”. Chętnych do udziału w zajęciach zapraszamy w każdy 

FUNDACJA ORANGE jest organizacją pozarządową, której poniedziałek w godz. od 11.00 do 12.00 w sezonie wrzesień-maj. 
jednym z priorytetowych zadań jest rozwój społeczeństwa Informacje i galeria zdjęć na naszej stronie internetowej 
informacyjnego oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.

PROGRAM „Orange dla bibliotek” to program zainaugu-
rowany przez Fundację Orange, którego celem jest wspieranie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych 
technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by 
gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi 
centralami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Dary od czytelników
Wszystkim, którzy podarowali bibliotece książki bardzo 

dziękujemy. Chętnie przyjmiemy powieści dla dorosłych i młodzieży, 
książki dla dzieci, lektury i podręczniki szkolne itp.

Umowa z Fundacją Orange zobowiązuje do zwiększenia 
wykorzystania bezpłatnego Internetu nie tylko  przez  użytkowników, 

www.sieciaki.pl

www.bibliotekasierakowice.pl

www.bibliotekasierakowice.pl

Z bibliotecznej szuflady

Joanna Telega
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Z początkiem września zainaugurowały działalność oddziały 
przedszkolne przy szkołach w Gowidlinie, Kamienicy Królewskiej
i Puzdrowie. Dzięki temu kilkudziesięciu trzy- i czterolatków 
rozpoczęło edukację przedszkolną. 

W Puzdrowie grupą 25 przedszkolaków opiekują się: Miros-
ława Mechlińska, Anna Woźniak oraz Grażyna Jabłońska. Na zajęcia 
uczęszczają nie tylko maluchy z Puzdrowa, ale także z terenu gminy. I tu 
także dzieci chętnie przychodzą do przedszkola.  

Nabór do przedszkoli spotkał się z dużym 
zainteresowaniem ze strony rodziców. W Puzdrowie i Ka-
mienicy Królewskiej było więcej chętnych niż miejsc. 
Każde z trzech nowo utworzonych oddziałów 
przedszkolnych jest czynne przez dziesięć godzin dziennie 
– od 7.00 do 17.00. W tym czasie przedszkolaki mają 
zapewnioną fachową opiekę wykwalifikowanych 
nauczycieli. Sale dydaktyczne, w których prze-
bywają maluchy, są odnowione i wyposażone w nowe 
meble, sprzęty i zabawki. Oprócz zajęć wychowawczo-
dydaktycznych przedszkolaki uczestniczą w nauce języka 
angielskiego. Odpłatność za pobyt w oddziałach 
przedszkolnych jest regulowana ustawą: pobyt dziecka
w przedszkolu jest darmowy przez pierwsze pięć godzin,
a za każdą kolejną godzinę rodzice płacą 1 zł.   

W oddziale przedszkolnym w Gowidlinie wy-
chowawcami maluchów są Agnieszka Bladowska i Edyta 
Formela. Nauczycielom pomocą służy Lucyna Mejna. 
Grupa liczy 21 przedszkolaków. Jak zapewnia dyrektor 
placówki Maria Wenta-Barlak, dzieci są bardzo zado-
wolone z pobytu w przedszkolu, chętnie uczestniczą
w zajęciach i bardzo przywiązały się do nauczycielek. 

Witamy w przedszkolu!

Przedszkolaki z Gowidlina 

Maluchy z punktu przedszkolnego w Puzdrowie

Grupa pięcio- i sześciolatków w Puzdrowie z wychowawczynią
Małgorzatą Herczuk i dyrektor Mirosławą Masowa
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Edukacja przedszkolna w Gminie Sierakowice działa bardzo prężnie, jest 
wiele punktów przedszkolnych, między innymi rozwijające się Przedszkole 
Chatka Puchatka w Gowidlinie, które powstało w ubiegłym roku. Może ona 
pomieścić 50 osób i tyle właśnie jest uczniów. Są zatrudnione 4 nauczycielki, do 
tego dwóch kierowców i dwie panie opiekunki do Puchatkobusa, które przewożą
i odwożą dzieci, a także sprzątaczka. 

– Jesteśmy w stanie pomieścić w naszym Przedszkolu 50 przedszkolaków. 
Dla tylu osób mamy stworzone odpowiednie warunki do rozwoju, mamy dzieci na 
liście rezerwowej, więc będę się starał zrobić coś, aby wszystkie chętne dzieci 
mogły do nas uczęszczać – mówił Adam Bronk, właściciel Przedszkola Chatka 
Puchatka w Gowidlinie.

Placówka od roku cieszy ogromnym zainteresowaniem i aprobatą 
rodziców, którzy ufają, że tutaj ich dzieci są bezpieczne i rozwijają się jak najlepiej 
jest to możliwe. Przedszkole oferuje swoim dzieciom codzienne (od poniedziałku 
do soboty) zajęcia edukacyjno-wychowawcze, lekcje j. angielskiego, zajęcia
z rytmiki, logopedii, wyjazdy na basen, a także różnorakie wycieczki. Dzieci biorą 
udział w „Kulinarnych Potyczkach”, w każdy ostatni piątek miesiąca wraz ze 
swoimi nauczycielkami gotują różne smakołyki. Organizowane są także „Wypra-
wy do Krainy Snu z Kubusiem Puchatkiem”, chętne dzieci mogą zostać w każdą 
drugą sobotę miesiąca na noc w Przedszkolu. 

– Moja córeczka i synek uczęszczają do Przedszkola Chatka Puchatka. Są 
tam przemiłe Panie, świetne dzieciaki a przede wszystkim bardzo dobre warun-
ki. Nasze dzieci każdego dnia są bogatsze o duży zasób wiedzy. Przychodząc do 
domu opowiadają o tym, co działo się w przedszkolu i śpiewają piosenki, których 
Panie ich nauczyły. Oboje z mężem pracujemy i jesteśmy zadowoleni z tego, że 
nasze dzieci dostały się do tego przedszkola. Cieszę się, że mamy w Gowidlinie te-
go typu placówkę – komentuje Pani Emila, mama Helenki i Hubercika. 

– Przedszkole ma wszystkie możliwe udogodnienia dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Sierakowice, to naprawdę bardzo przyjemne miejsce dla 
dzieci. Byłam w szoku jaka jest tu atmosfera, moje dziecko często nie chce wracać 
do domu, najchętniej zostałoby w Przedszkolu cały dzień. Ogromnym udogod-
nieniem jest Puchatkobus, którym dzieci są przywożone i odwożone do domu – 
mówi Pani Aleksandra, mama 4 letniej Nikoli.

Przedszkole Chatka Puchatka w Gowidlinie 

Kinderbal w Grupie Tygrysków

Tekst i foto: Kamila Wiśniewska 

W Kamienicy Królewskiej grupa maluchów liczy – 
podobnie jak w Puzdrowie – 25 osób. Wychowawcami są 
Katarzyna Piepiórka i Aleksandra Kamińska, a pomocą na-
uczycielską – Elżbieta Bulczak. Dzieciaki już się zaaklima-
tyzowały i dobrze się czują w przedszkolu. Oprócz zajęć z ję-
zyka angielskiego mają także zajęcia z logopedą, religię i ryt-
mikę. 

Przedszkolaki ze szkoły w Kamienicy Królewskiej 

Tekst i foto: AK
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Dnia 23 września 2014 na zaproszenie Zespołu Szkół w Tuch-
linie odpowiedział policjant Jarosław Socha z Komisariatu Policji
w Sierakowicach. Zespół Szkół w Tuchlinie mieści się tuż przy drodze, 
dlatego też w pierwszej kolejności policjant przedstawił informacje 

dotyczące znaków i podstawowych przepisów, aby następnie ruszyć
z najmłodszymi uczniami na przejście dla pieszych. Nasi najodważ-
niejsi uczniowie w praktyczny sposób uczyli się, jak właściwie poru-
szać się na przejściu dla pieszych. Do tej wizyty dzieci przygoto-
wywały się od kilku dni poprzez zajęcia na temat zachowania bezpie-

czeństwa nie tylko w szkole, na placu zabaw, ale 
również w ruchu drogowym. Dzieci bardzo 
serdecznie powitały gościa i z zainteresowaniem 
słuchały tego, co mówił.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej 
atmosferze. Pan Policjant przybliżył dzieciom 
zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.

Największą atrakcją dla dzieci okazała się 
możliwość zobaczenia oraz przebywania w ra-
diowozie. Dzieci podziękowały Panu dzielnico-
wemu za dobre rady oraz wręczyły pamiątkowy 
dyplom. Po tym spotkaniu na pewno żaden 
przedszkolak oraz uczeń klasy I nie będzie 
obawiał się spotkania z policjantem, tym 
bardziej, że miał możliwość pozowania do 
fotografii w policyjnej czapce. Serdecznie 
dziękujemy panu Policjantowi!

Katarzyna Myszk
Foto: nadesłane

Z najmłodszymi o bezpieczeństwie 

Zapraszamy do 2 Oddziału w Sierakowicach
ul. Przedszkolna 4
tel. 58 684 20 27, pn-pt. 9:00 – 17:00
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Ciekawą propozycję warsztatów edukacyjnych dla uczniów 
uczących się języka kaszubskiego przygotował Morski Instytut Ry-
backi we współpracy z gdyńskim oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego na bazie prowadzonego w Gdyni Akwarium. Projekt 
został dofinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
i zakłada prowadzenie w niekonwencjonalny sposób edukacji przy-
rodniczo-językowej wokół środowiska naturalnego Bałtyku. Ucznio-
wie uczestniczący w projekcie sytuowani są w roli badaczy, a cały pro-
ces odbywa się w języku kaszubskim.

Hasło przewodnie projektu brzmi „Poznaj, aby zachować”,
i właśnie to oddaje w pełni obowiązek zmonitorowania naturalnego 
bogactwa otaczającego człowieka w jego najbliższym otoczeniu, a Ka-
szuby sąsiadują bezpośrednio z Bałtykiem. Spora część kultury ma-
terialnej Kaszubów, a i niematerialnej także, jest związana z morzem. 
Zatem młode pokolenie poznające swoje korzenie i spuściznę po 
przodkach powinno i ten element otaczającego świata dogłębnie 
poznać i stać się za niego w przyszłości odpowiedzialnym.

się innymi ciekawymi formami fauny i flory. Bawiąc się świetnie, 
wykonały szereg zadań edukacyjnych przeplatanych dźwiękami 
burczybasa (kaszubskiego instrumentu) i muzycznymi wstawkami
o niepokornej flądrze (piosenki ułożonej specjalnie na potrzeby pro-
jektu na podstawie legendy regionalnej „Czemu bańtka tak dzywno 
wëzdrzi”). A już niesamowitym przeżyciem była dla maluchów 

Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Mojuszu w projekcie 
był przesądzony już w momencie ogłoszenia naboru, a stał się rzeczy-
wistością w dniu 25 września bieżącego roku. Zajęcia odbyły się
w dwu kategoriach wiekowych: dla dzieci w wieku 4-6 lat oraz dla 
grupy w wieku 8-11 lat.

Młodsze dzieci poznawały życie Bałtyku pod hasłem „Kapitón 
kur diôbeł i kaszëbsczé burczibasë”. Bardzo były zdziwione, że
w Bałtyku żyje stwór, który nosi tak dziwną nazwę, oczywiście od razu 
zapałały chęcią poznania „kura diabła”, a przy okazji zainteresowały 

Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Mojuszu
w Projekcie edukacyjnym „Kaszëbë na walë”

Foto:
1080175 – Przy makiecie obrazującej Bałtyk
1080180 – Joanna Chęcińska i Andrzej Busler – realizatorzy projektu
1080185 – Młodsi uczniowie próbowali odtworzyć wygląd pyszczka byczej babki
1080188 – 
1080194 – Atrakcje w mokrej sali
1080197 – Starsi pod pomnikiem Antoniego Abrahama na Placu Kaszubskim

Przy makiecie obrazującej Bałtyk

Joanna Chęcińska i Andrzej Busler – realizatorzy projektu

Młodsi uczniowie próbowali odtworzyć wygląd pyszczka byczej babki

Starsza grupa w trakcie badań mikroskopowych

Atrakcje w mokrej sali
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uczestnika było przygotowane profesjonalne 
stanowisko pracy z mikroskopem, preparatami, 
oprzyrządowaniem i kartą pracy. Prowadząca 
zajęcia zwracała się do młodych badaczy
w języku kaszubskim. Oczywiście na zakoń-
czenie warsztatów w prezencie było również 
spotkanie z fauną Bałtyku w mokrej sali.

Nieoszacowaną pomocą w edukacji 
była też możliwość zwiedzenia całego Akwar-
ium z bogatymi zasobami życia wodnego, co 
nieczęsto się w praktyce szkolnej realizuje
z uwagi na dość pokaźne ceny biletów za wstęp. 
W dniu naszych warsztatów mury instytucji 
stały dla nas otworem bezpłatnie, co również 
było elementem projektu.

Po zakończeniu warsztatów starsi 
uczniowie zrealizowali dodatkowo trasę „Szla-
kiem Antoniego Abrahama”: a więc przeszli pod 
pomnik trybuna Kaszubów na Placu Kaszub-
skim, zawitali pod „domkiem Abrahama” na 
ulicy Starowiejskiej, odwiedzili słynnego Ka-
szubę w miejscu jego pochówku na Oksywskim 
cmentarzu, gdzie również pokłonili się leżą-
cemu tam Bernardowi Chrzanowskiemu, temu 
który „poruszył wiatr od morza”, czyli był jego 
piewcą w czasach, gdy Polska odzyskała dostęp 
do morza.

możliwość pogłaskania niektórych (spokojniejszych) ryb w mokrej Pełni wrażeń wróciliśmy do domu z głowami zapełnionymi 
sali. Dzieci szybko podwinęły rękawki i z ochotą zanurzały rączki nową porcją wiedzy i umiejętności. Dziękujemy Gdyńskiemu 
w wodzie, nie bacząc już potem na to, że woda sięgała czasem poza Akwarium za tak ciekawy i wartościowy pomysł edukacyjny, a szcze-
pachy. gólne podziękowania kierujemy na ręce pani Joanny Chęcińskiej

Starsi uczniowie uczestniczyli w projekcie „Bôłt pod z działu edukacyjnego Akwarium oraz pana Andrzeja Buslera – 
kaszëbską banderą”. Tu praca odbywała się na bazie nowoczesnych prezesa ZKP o. Gdynia (dodatkowo  za słodki poczęstunek dla dzieci).
technik multimedialnych. Dzieci obejrzały najpierw prezentację 
multimedialną, a potem same zajęły sie badaniem. Dla każdego Danuta Pioch

Uczniowie ZSP w Sierakowicach na Światowym Zjeździe Sybiraków w Szymbarku

Centrum Edukacji i Promocji Re-
gionu w Szymbarku, 17 września 2014 r. 
już po raz jedenasty gościło wszystkich 
tych, dla których zesłanie w głąb ra-
dzieckiej Rosji jest wciąż żywym wspom-
nieniem. Na tak ważnych uroczystościach 
nie zabrakło delegacji uczniów naszej 
szkoły oraz pocztu sztandarowego pod 
opieką nauczyciela historii, pana Łukasza 
Reiter.

Łzy wzruszenia, dramatyczne 
wspomnienia, ale także wyraz wdzięcz-
ności, uznania i szacunku – to wszystko 
towarzyszyło uczestnikom XI Świato-
wego Dnia Sybiraka. Podobnie jak
i w poprzednich latach, w kaplicy św. 
Rafała Kalinowskiego odprawiona zos-
tała okolicznościowa msza święta, po 
której udano się do pobliskiego amfi-
teatru.

Tegoroczny zjazd, poza przedsta-
wicielami Związku Sybiraków i Rodzin 
Katyńskich uświetniła obecność prezy-
denta Lech Wałęsy, parlamentarzystów, 
przedstawicieli samorządowych oraz 
pracowników straży pożarnej i policji. 
Gościem honorowym ceremonii była 
Anna Maria Anders – córka gen. Andersa. 
To właśnie ona, w asyście Lidii Czapiew- zankę biało-czerwonych kwiatów.
skiej, gen. Dariusza Wrońskiego i gen. Bogusława Packa posadziła W światowym zjeździe Sybiraków wzięło udział czterdziestu 
symboliczny dąb ku pamięci żołnierzy Władysława Andersa. uczniów naszej szkoły na czele z dyrektorem placówki, panem 

Na zakończenie uroczystości, delegacja uczniów ZSP w Siera- Grzegorzem Macholą.
kowicach, złożyła pod okolicznościowym obeliskiem pamięci wią- Łukasz Reiter, foto: nadesłane

Starsi pod pomnikiem Antoniego Abrahama na Placu Kaszubskim
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Odpowiadając na zaproszenie prezydenta RP czytaliśmy wspól-
nie „Trylogię” Henryka Sienkiewicza. Gimnazjum im. J. Piłsudskiego 
w Sierakowicach po raz pierwszy wzięło udział w akcji Narodowe 
Czytanie z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis-
ława Komorowskiego. Spotkanie odbyło się 5 września (piątek)
o godz. 8.00 w naszej auli. Narodowe czytanie rozpoczął dyrektor 
Krzysztof Andryskowski, później czytała Grażyna Paracka - logopeda. 
W tle auli można było zobaczyć prezentację fotografii z „Trylogii” 
Henryka Sienkiewicza i posłuchać muzyki filmowej. Niespodzianką 
była pamiątkową pieczęć z symbolem Narodowego Czytania, którą 
nasze gimnazjum otrzymało w ramach przystąpienia do akcji.

Po wspólnym czytaniu w każdej klasie zainicjowano dalsze czy-
tanie „Trylogii”. Po zakończeniu fantastycznej akcji uczniowie pisali 
na fiszkach swoje spostrzeżenia dotyczące Sienkiewicza, „Trylogii”, 
wartości czytania. Fiszki te zostały przypięte przez organizatorki 
gimnazjalnej akcji na specjalnie do tego przygotowanej tablicy 
wyeksponowanej na terenie gimnazjum.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za przybycie i mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku będziemy czytać także. Tymczasem nie 
zapomnimy o czytaniu codziennym! 

Organizatorki Narodowego Czytania
w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego:

Beata Wica-Deik i Grażyna Paracka

Foto: nadesłane 

Gimnazjaliści wzięli udział
w Narodowym Czytaniu „Człowiek jest wielki nie przez to  co posiada, lecz przez to kim jest,

nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Schola „Stokrotki” z parafii św. Marcina w Sierakowicach 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc przy 
organizacji wypoczynku letniego w Tatrach (z wyjazdem na Sło-
wację) w dniach 29 czerwca – 5 lipca br.

Wdzięczni, na Wasze ręce składamy gorące i serdeczne 
podziękowania za pomoc finansową, dzięki której możliwe było 
zorganizowanie tak ważnego wydarzenia dla naszych członków 
zespołu – dla naszych wspaniałych dzieci i młodzieży zaangażo-
wanych na co dzień w pracę na rzecz środowiska lokalnego i para-
fialnego. 

Jako organizatorzy kolejnej już akcji wypoczynkowej jesteśmy 
dumni, że otaczają nas ludzie, dla których bliski sercu jest uśmiech 
naszych dzieci, na których możemy liczyć i na których możemy 
polegać. Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa siła serca
i przyjazna dłoń pozostanie z nami… To dzięki Wam nasze „Stokrotki” 
mogły spędzić piękne chwile i zachować niezapomniane wrażenia, 
zapominając o nękających ich na co dzień problemach.

Za ten piękny gest życzliwości serdecznie dziękujemy:
- Tadeuszowi Kobieli - Wójtowi Gminy Sierakowice,
- ks. Bronisławowi Dawickiemu - proboszczowi parafii św. Marcina,
- panu Tadeuszowi Bigus – firma BAT,
- państwu Hannie i Józefowi Grzenkowiczom,
- panu Romanowi Dawidowskiemu – Bank Spółdzielczy Sierakowice. 

Z wyrazami szacunku opiekunowie Scholi

Podziękowanie
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Maturzyści z Trójmiasta i całego województwa pomorskiego 
przyjechali na Uniwersytet Gdański, aby wziąć udział w Salonie 
Maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszyły się prezen-
tacje dotyczące nowej formuły egzaminu maturalnego z języka 
polskiego.

odnaleźć w różnych sytuacjach, a przede wszystkim być przygo-
towanym na nieustanne poszerzanie i aktualizowanie swojej wiedzy”.

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowi-
cach oprócz odwiedzenia poszczególnych stoisk mogła też poroz-
mawiać z ekspertami z OKE, studentami, uczniami innych szkół po-
nadgimnazjalnych oraz pozyskać ciekawe materiały promocyjne. 
Niewątpliwą atrakcją pobytu na UG było zwiedzanie Biblioteki 
Uniwersyteckiej, której imponujące rozmiary i zbiory zachwyciły 
wszystkich uczestników wyjazdu.

Dnia 4 września młodzież klas maturalnych Technikum – kl. IV Myślę, że każdy znalazł coś dla siebie, a bogata oferta 
TE i IV TŻ pod opieką nauczycieli udała się na gdańską uczelnię, aby zaprezentowana przez wyższe uczelnie podziała mobilizująco na 
pozyskać informacje o kierunkach kształcenia, rekrutacji, ofercie tegorocznych maturzystów, którzy przygotowania do tego ważnego 
wyższych uczelni naszego regionu. egzaminu rozpoczną już we wrześniu.

Gości Salonu powitała na Uniwersytecie Gdańskim prorektor 
prof. Anna Machnikowska. Podkreśliła, że „aby mieć dobre per- Ewa Szlaga- Ortmann
spektywy na przyszłość, trzeba wyjść ponad przeciętność, umieć się Foto: nadesłane

Gdański Salon Maturzystów: o maturze, studiach i przyszłości

17 września w wielu miejscach rzecz ocalenia pamięci o zesłaniach oraz przekazywania wiedzy o tych bolesnych rozdziałach naszej 
pamięci w Polsce odbyły się uro- historii młodemu pokoleniu. 
czystości związane z obchodami Dnia Dzięki uprzejmości i życzliwości pana Witolda Bania delegacja ZSP w Sierakowicach została 
Sybiraka. W tym roku w tym dniu zaproszona do Restauracji Różana, gdzie wyemitowano film dotyczący udziału zesłańców w dzia-
przypadła 75. rocznica agresji sowiec- łaniach żołnierskich II wojny światowej. Członkowie Związku Sybiraków dzielili się własnymi 
kiej na Polskę. doświadczeniami i wspomnieniami z okresu zesłania. Nasza młodzież wzięła udział we wspaniałej, 

Na zaproszenie prezesa Związku żywej lekcji historii.
Sybiraków w Lęborku pana Witolda 
Bania, który współpracuje z Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierako-
wicach, siedmioro uczniów klasy II LO 
wraz z nauczycielką j. polskiego Ewą 
Szlaga-Ortmann udało się do Lęborka, 
aby reprezentować naszą szkołę pod-
czas uroczystości przy pomniku Sybi-
raków. 

O godz. 11:00 przedstawiciele 
władz miasta i gminy Lębork, ucznio-
wie lęborskich szkół wszystkich etapów 
edukacyjnych, żołnierze z miejscowej 
jednostki wojskowej, zaproszeni goście 
i przede wszystkim członkowie Związ-
ku Sybiraków podczas podniosłej 
uroczystości oddali hołd tym, którzy nie 
wrócili z „nieludzkiej ziemi”. Złożono 
kwiaty, oddano salwę honorową, od-
śpiewano hymn Związku Sybiraków. 
Pan Witold Bań w krótkim wystąpieniu 
przedstawił skomplikowane losy 
zesłańców na tle wydarzeń historycz-
nych lat 1939- 1945.

Wszyscy zabierający głos pod-
kreślali potrzebę czynienia wysiłków na 

Obchody Dnia Sybiraka w Lęborku

Ewa Szlaga- Ortmann
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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:

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.

PODZIĘKOWANIE

Zespół Szkół w Gowidlinie składa serdeczne podziękowania 
Panu Tadeuszowi  Kobieli Wójtowi Gminy Sierakowice 
za przekazanie środków na wymianę stolarki okiennej

w segmencie Szkoły Podstawowej

1. Kancelaria Adwokacka Agnieszka Śliwińska
tel. 607 586 555;
e-mail: 

2. Kancelaria Adwokacka Dominika Rydlichowska
tel.668 633 443;
e-mail: 

kancelaria@adwokatsliwinska.pl

d.rydlichowska@rydlichowski.pl

3. Kancelaria Adwokacka Maciej Rydlichowski
tel. 668 386 450;
e-mail:  

4. Kancelaria Adwokacka Agnieszka Iwaniuk 
tel.507 193 962;
e-mail: 

m.rydlichowski@rydlichowski.pl

iwaniukagnieszka@gmail.com

09 (291) wrzesień-październik 2014
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Zakończył się turniej tenisa ziemnego ORLIK OPEN o puchar 
Wójta Gminy Sierakowice. Wśród 32 mężczyzn najlepszym okazał się 
Marcin Kotłowski, przed Marcinem Szulcem i Łukaszem Jakubkiem. 
Wśród pań pierwsze miejsce zdobyła Alicja Zelewska, drugie 
Weronika Bigus, a trzecią lokatę Olga Walaszkowska. Wakacyjny 
turniej trwał od początku lipca, a zakończył się wraz z ostatnim dniem 
wakacji 31 sierpnia. Jako ciekawostkę można dodać, że sędziami 
turnieju byli sami uczestnicy, co nie sprawiło żadnych problemów,

a było traktowane jako czysta zabawa. Dzięki uprzejmości pana Rafała 
Leyka mogliśmy śledzić przebieg turnieju na profesjonalnie 
prowadzonej stronie internetowej, za co ogromnie dziękuję. Przy 
współpracy animatorów z Gowidlina, Kamienicy Królewskiej oraz 
Sierakowic turniej można było rozegrać właśnie na tych obiektach, co 
usprawniło całe działanie. Dzięki Panu Tadeuszowi Kobieli, wójtowi 
gminy Sierakowice, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale, a czterech najlepszych w obu kategoriach dodatkowo okazałe 
puchary. W przyszłym roku ruszamy z drugą edycją. Zapraszam.

Marian Wnuk-Lipiński

Turniej tenisa ziemnego ORLIK OPEN

Marcin Kotłowski – zwycięzca turnieju w kategorii mężczyzn 
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Po eliminacjach gminnych turnieju o Puchar Donalda Tuska
W dniach od 9 do 12 września obyły się gminne eliminacje 

turnieju piłki nożnej o Puchar Donalda Tuska. Turnieje były rozgrywane 
w czterech kategoriach: chłopcy 2001/2002, dziewczęta 2001/2002, 
chłopcy 2003/2004 oraz dziewczęta 2003/2004. 

Jako pierwsze na Orlik w Kamienicy Królewskiej wybiegły 
dziewczęta 2001/2002, przy pięknej pogodzie i sporej dawce emocji
w swojej kategorii wiekowej wygrały dziewczęta z SP Sierakowice
i będą walczyły o finał wojewódzki w Łebuni. Na obiekcie w Gowid-
linie rozegrały swój turniej dziewczynki rocz. 2003/2004. Mecz 

lina, którzy wybiorą się do Kartuz na finał powiatowy. W ostatnim dniu 
turnieju eliminacyjnym do gry przystąpili chłopcy 2003/2004. Pogoda 
nie rozpieszczała młodych piłkarzy, przyszło nam grać w strugach 
deszczu. Tego dnia bezkonkurencyjni okazali się chłopcy z SP 
Sierakowice, wysoko gromiąc rywali i to oni udadzą się na finał 
powiatowy do Somonina. 

Maraton piłki młodzieżowej można uznać za bardzo udany, 
można było zaobserwować niezwykłe emocje i zaangażowanie ze stro-
ny dzieci. Nagrody w postaci medali oraz okazałych pucharów ufundo-

finałowy pomiędzy szkołami ZS Gowidlino oraz ZS Kamienica 
Królewska przyniósł wiele emocji, bo te dwie ekipy walczyły o I fazę 
wojewódzką. W tej konfrontacji lepsze okazały się zawodniczki z ZS 
Gowidlino i tak jak sierakowiczanki pojadą do Łebuni. Dni 11.09. oraz 
12.09. przyniosły  turnieje chłopców, tym razem na obiekcie w Sierako-
wicach. Ze względu na liczne zainteresowanie przygotowano dwa 
boiska podczas turnieju chłopców 2001/2002. W tym dniu półfinały 

wał wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela, a ze strony PZPN tre-
nerzy otrzymali pamiątkowe koszulki, dzieci zaś opaski na rękę i dyplo-
my. Należy dodać, że jest to już V edycja tego turnieju i zawodnicy
z niecierpliwością oczekują na dzień rozgrywek. Jako organizator 
turnieju eliminacyjnego bardzo dziękuję nauczycielom, którzy bardzo 
zaangażowali się w przebieg rozgrywek. W imieniu dzieci, które nie 
kryły radości ze zdobytych medali i pucharów, bardzo dziękuję Wójtowi 
Gminy Sierakowice.

przyniosły bardzo wiele emocji, faworyci turnieju SP Sierakowice ulegli 
ZS Kamienica Królewska, a Mała Szkoła w Szopie, która była rewelacją Marian Wnuk-Lipiński 

Koordynator Sportu w Gminie Sierakowiceturnieju, nieznacznie przegrała z ZS Gowidlino. W finale zmęczeni 
chłopcy z Kamienicy Królewskiej nie dali już rady chłopcom z Gowid-

ZS Gowidlino 2001

SP Sierakowice 2003/2004 

ZS Gowidlino 2003/2004

Dziewczęta z ZS w Kamienicy Królewskiej 

GKS Sierakowice, foto: nadesłane
09 (291) wrzesień-październik 2014
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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 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 udziela lekcji angielskiego w szczególności dla osób wyjeżdżających za granicę. 
Tematyka: informatyka i mechanika. Gowidlino; 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 




