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Po raz ostatni przed wyborami samorządowymi radni zebrali Po powrocie na salę 
się na sesji w dniu 7 listopada. Przed rozpoczęciem obrad władze gminy, konferencyjną wójt złożył podzię-
radni, sołtysi i dyrektorzy szkół wzięli udział w poświęceniu odnowionej kowania osobom, dzięki którym 
figury Matki Boskiej i nowego krzyża przy nowo powstałym rondzie powstał nowy krzyż. Są to pano-
u zbiegu ulic Lęborskiej, Dworcowej i ks. B.Sychty. Poświęcenia figury wie: Feliks Treder i Stanisław 
i krzyża dokonał ks. Bronisław Dawicki, proboszcz parafii św. Marcina. Stenka.
W uroczystości wzięli udział także mieszkańcy Sierakowic. – Uroczystość, w której 

braliśmy udział nie byłaby moż-
liwa, gdy by nie ci dwaj ludzie. 
Dzięki ich hojności i przychyl-
ności mógł powstać krzyż, bo pan 
Feliks ofiarował drewno, a pan 
Stanisław uformował je do pięk-
nego kształtu wykorzystując swój 
niezwykły dar – powiedział wójt 
Tadeusz Kobiela i wręczając obu 
panom pamiątkowe fotografie 
zabytkowego kościółka dodał:
– Z podziękowaniem za wasze 
zaangażowanie, za serce, za 
wszystko co uczyniliście, aby 
zachować dla naszych mieszkańców i dla potomnych ten symbol wiary
z wyrazami szacunku od rady i administracji. 

Ostatnia sesja Rady Gminy szóstej kadencji
Podziękowania i podsumowanie

Pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej i krzyż poświecił
ks. proboszcz Bronisław Dawicki

W uroczystości wzięli udział radni, sołtysi, dyrektorzy szkół
i mieszkańcy Sierakowic

Figurę i godło na pomniku
odnowił Stanisław Stenka
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W tym miejscu warto przypomnieć, że pan Stanisław nie tylko 
wykonał krzyż, ale także odnowił figurę i godło na pomniku Matki 
Boskiej Królowej Korony Polskiej. Dziękując za podarunek dodał, że 
krzyż wykonał w roku, gdy polski papież, Jan Paweł II, został ogłoszony 
świętym. – Krzyż jest symbolem wolności, którego winniśmy strzec.
I pamiętajmy, że „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest 
Polską, a Polak Polakiem” – powiedział S.Stenka. 

Podczas ostatniej sesji padło wiele słów podziękowań za 
owocną współpracę ze strony zarówno wójta, jak i przewodniczącego 
rady. Wszyscy zgodnie ocenili, że mimo niewielkich trudności możliwe 
były konkretne działania na rzecz lokalnego środowiska.   

– Kolejna kadencja dobiegła końca – powiedział wójt Tadeusz 
Kobiela. – Mogę tylko dziękować i wyrazić uznanie tej radzie za bardzo 
merytoryczne podejście. Przecież nie wszyscy znamy się na wszystkim, 

ale ta rada, za co szczególnie dziękuję, obdarzyła mnie zaufaniem, że 
ilekroć coś proponowałem przy swojej najlepszej wierze, wiedzy i po-
mocy współpracowników, wyście to akceptowali. Jak najdalsze były 
nam sytuacje, jakie miały miejsce w innych samorządach: kłótnie
i waśnie. My jesteśmy na szczęście wolni od takich śmiesznostek. 

Za owocne partnerstwo dziękowała także obecna na sesji 
Janina Kwiecień, starosta powiatu kartuskiego. – Jako powiat staramy się 
współpracować z samorządami gminnymi, bo dzięki temu łatwiej jest 
pozyskać środki i zrealizować inwestycje. Cieszę się, że nasza współ-
praca przebiega zawsze w takiej zgodzie – dodała pani starosta. 

Tekst i foto: AK

Stanisław Stenka i Feliks Treder

GOTÓWKA
DLA

ROLNIKÓW

Zadzwoń
881 776 157

w 1 dzień

do 150 tys. zł
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16 listopada wybraliśmy swoich przedstawicieli do władz 2. KWIDZIŃSKA Teresa (KWW „Wspólna Sprawa 2014”) – 41 
samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Okręg Nr 11
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje jak głosowali 1. CHRZANOWSKI Piotr (Komitet Wyborczy PSL) – 196 
mieszkańcy gminy Sierakowice. 2. RECŁAW Bernard (KKW SLD Lewica Razem) – 67 

W naszej gminie uprawnionych do głosowania było 13.276 3. KUCZKOWSKI Mirosław (KWW „Wspólna Sprawa 2014”) – 266
wyborców. Frekwencja wyniosła 51%. Okręg Nr 12
Wybory wójta gminy Sierakowice 1. MAKURAT Rafał (KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice) 

W czasie tegorocznych wyborów o reelekcję ubiegał się – 213 
sprawujący urząd wójta od 24 lat Tadeusz Kobiela. Jego kandydaturę 2. RAMCZYK Marian (KWW „Wspólna Sprawa 2014”) – 120 
poparło prawie 84% głosujących, co w przeliczeniu na liczbę głosów Okręg Nr 13
wynosi 5.563. Przeciwko tej kandydaturze zagłosowało 1.076 osób. 1. WRÓBLEWSKA Maria (KWW Porozumienie Samorządowe 
Wybory do Rady Gminy Sierakowice) – 251

O 15 mandatów w Radzie Gminy ubiegało się 36 osób. Oto 2. GLISZCZYŃSKI Marek (KWW „Wspólna Sprawa 2014”) – 229 
liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów: Okręg Nr 14
Okręg Nr 1 1. WARMOWSKI Jan (KWW Porozumienie Samorządowe 
1. KREFTA Andrzej (KWW Komitet Wyborczy Samorządne Kaszuby) – Sierakowice) – 199  
207 2. SILDATK Witold (KWW „Wspólna Sprawa 2014”) – 407
2. WENTA Czesław (KWW Batuta) – 56 Okręg Nr 15
3. BARANOWSKI Jerzy (KWW Porozumienie Samorządowe 1. BOJANOWSKI Andrzej (KWW Porozumienie Samorządowe 
Sierakowice) – 49 Sierakowice) – 231
4. MIOTK Halina (KWW „Wspólna Sprawa” 2014) – 165 2. ROS Mariusz (KWW „Wspólna Sprawa 2014”) – 203 
Okręg Nr 2 Mandat radnego otrzymali: Andrzej Krefta, Ryszard 
1. TORUŃCZAK Ryszard (KWW Komitet Wyborczy Samorządne Toruńczak, Zbigniew Suchta, Janusz Wenta, Kazimierz Krefta, Wiesław 
Kaszuby) – 231 Gafka, Henryk Labuda, Jan Stachnik, Jerzy Klasa, Maria Marcińska, 
2. LIS Kazimierz (KWW Batuta) – 98 Mirosław Kuczkowski, Rafał Makurat, Maria Wróblewska, Witold 
3. FORMELA Tadeusz (KWW Porozumienie Samorządowe Sildatk, Andrzej Bojanowski. 
Sierakowice) – 105 W nowo wybranej radzie zasiadło dziewięciu radnych, którzy 
4. KOSZAŁKA Józef (KWW „Wspólna Sprawa 2014”) – 52 swoją funkcję pełnili w poprzedniej – szóstej – kadencji. Doświadczenie 
Okręg Nr 3 w radzie mają: Ryszard Toruńczak, który był radnym w latach 2006-
1. BRONK Sławomir (KWW Batuta) – 136 2010, Kazimierz Krefta (radny 4. kadencji w latach 2002-2006) oraz 
2. SUCHTA Zbigniew (KWW Porozumienie Samorządowe Jerzy Klasa, który był radnym w 1., 2., 3. i 5. kadencji. Nowe twarze
Sierakowice) – 245 w radzie to: Maria Wróblewska, Wiesław Gafka i Jan Stachnik. 
Okręg Nr 4 Wybory do Rady Powiatu
1. CYBULLA Stanisław (KWW Porozumienie Samorządowe O sześć mandatów do rady powiatu z okręgu numer 1 
Sierakowice) – 178 obejmującego gminy Sierakowice, Sulęczyno i Chmielno ubiegało się 46 
2. WENTA Janusz (KWW „Wspólna Sprawa 2014”) – 192  kandydatów. Mandaty radnych otrzymali: Mirosław Łęcki z Sierakowic 
Okręg Nr 5 (783 głosy w całym okręgu), Piotr Leszczyński z Pałubic (539 głosów), 
1. KREFTA Kazimierz (KWW Porozumienie Samorządowe Stanisław Klimowicz z Chmielna (545 głosów), Stanisław Piask
Sierakowice) – 251 z Chmielna (507 głosów), Andrzej Potrac z Sulęczyna (767 głosów)
2. WITT Edmund (KWW „Wspólna Sprawa 2014”) – 153 i Janina Kwiecień (956 głosów). 
Okręg Nr 6
1. LABUDA Łukasz (KWW Batuta) – 45 
2. GAFKA Wiesław (KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice) 
– 353 
Okręg Nr 7
1. MERONK Jerzy (KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice) – 
133 
2. LABUDA Henryk (KWW „Wspólna Sprawa 2014”) – 284 
Okręg Nr 8
1. STACHNIK Jan (KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice) – 
286
2. ROPELA Witold (KWW „Wspólna Sprawa 2014”) – 138 
Okręg Nr 9
1. LABUDA Mariusz (KWW Batuta) – 91  
2. KRÓL Edmund (KWW Porozumienie Samorządowe Sierakowice) – 
157 
3. KLASA Jerzy (KWW „Wspólna Sprawa 2014”) – 192 
Okręg Nr 10
1. MARCIŃSKA Maria (KWW Porozumienie Samorządowe 
Sierakowice) – 271

Wybraliśmy władze samorządowe, czyli powyborcze statystyki
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Pragnę jak najserdeczniej podziękować 
mieszkańcom gminy Sierakowice
za liczny, jak zwykle, udział
w minionych wyborach samorządowych. 
Świadczy on o naszej dojrzałości obywatelskiej.
Również niech mi wolno będzie skierować 
wyrazy wdzięczności i uszanowania
wobec tych Wyborców,
którzy ponownie obdarzyli mnie zaufaniem
i wybrali na swego wójta.
Zapewniam, że będę jak dotychczas 
wsłuchiwał się w głosy ludzi
i starał się sprostać Państwa oczekiwaniom. 

Z wyrazami najwyższego szacunku
Tadeusz Kobiela 

Dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy oddali na 
mnie swój głos w wyborach do Rady Powiatu Kartuskiego. 
Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i poparcie.

Piotr Zengerski
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Tradycyjnie jesienią wszystkie jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych w powiecie kartuskim są poddawane ocenie gotowości 
operacyjnej. Jednostki z gminy Sierakowice zostały skontrolowane i oce-
nione w sobotę 25 października przez komisję złożoną z przedstawicieli  

AK, foto: Adam Wróblewski

Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w osobach: starszego 
brygadiera Edmunda Kwidzińskiego – komendanta PSP, starszego 
kapitana Romana Pituły oraz Mariana Ropla – specjalisty ds. łączności 
PSP. 

Ocena gotowości bojowej obejmuje pięć zagadnień: przebieg 
alarmowania, gotowość ratowników, gotowość pojazdów i innego 
sprzętu oraz dokumentację i wykonanie ćwiczenia alarmowego. 

Każda jednostka mogła uzyskać maksymalnie 50 punktów. Za 
wszelkie nieprawidłowości punkty były odejmowane. Wszystkie gminne 
jednostki OSP otrzymały ogólną ocenę bardzo dobrą, co świadczy, że są 
bardzo dobrze przygotowane do działań ratowniczo-gaśniczych. Cztery z 
pięciu jednostek otrzymały maksymalną liczbę punktów. Jedynie OSP w 
Kamienicy Królewskiej otrzymało 49 punktów. 

Jak wypadły nasze gminne jednostki na tle pozostałych 
jednostek powiatu dowiemy się najprawdopodobniej pod koniec roku. 

Gminne jednostki OSP po dorocznej ocenie

Gmina Sierakowice nie ustaje w staraniach o poprawę bez-
pieczeństwa i polepszenie jakości infrastruktury drogowej w naszej 
Małej Ojczyźnie. Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków 
komunikacyjnych w miejscowości Sierakowice poprzez przebudowę 
ulic Piwnej, Mickiewicza, Kościerskiej, Źródlanej, Pogodnej, Jana
Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych”, został wysoko 
oceniony przez Komisję konkursową Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych, Etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 
2012-2015, powołaną przez Wojewodę Pomorskiego i uzyskał dofinan-
sowanie w wysokości 3 miliony złotych. Inwestycja obejmuje budowę
i przebudowę dróg Sierakowic o łącznej długości 4.955,16 m. 

Szczegółowy zakres zadania obejmuje łącznie 6 zamierzeń 
inwestycyjnych, według zakresów wskazanych poniżej:
1. Remont odcinka ul. Kościerskiej oraz odcinka ul. Źródlanej o łącznej 
długości 1.160,00 m wraz z budową kanalizacji deszczowej. 
2. Przebudowa odcinka ul. Kościerskiej (od skrzyżowania z ulicą 
Źródlaną) w Sierakowicach – o długości 557,75 m wraz z budową 
kanalizacji deszczowej oraz przebudową infrastruktury teletechnicznej.
3. Remont ul. Mickiewicza o długości 555,01 m wraz z przebudową 
kanalizacji deszczowej, wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej. 
4. Przebudowa ulicy Piwnej o długości ok. 990 m wraz z przebudową 
kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej oraz budowę kanału 
pod okablowanie monitoringu. 
5. Budowa ul. Źródlanej w miejscowości Sierakowice o łącznej długości 
611,4 m.
6. Przebudowa ul. Pogodnej i ul. Jana Pawła II w Sierakowicach o łącznej 
długości ok. 1.081 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz 
przebudową sieci wodociągowej. 

Gmina Sierakowice planuje wyłonić wykonawcę na przełomie 
2014/2015 r. 

Termin realizacji inwestycji upłynie 30.11.2015 r.

Błażej Recław

3 mln zł na przebudowę dróg
w Sierakowicach
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Nigdy przecież nie opuszcza cię pytanie: „dlaczego ja?” 
Nieśmiało nawiązujesz rozmowę z Panem Bogiem, żeby się czegoś 
więcej dowiedzieć. Nieśmiało i delikatnie, bo nie chcesz się  Mu narazić. 
No dobrze, wiem, że – jak przypomina Ewangelista – każdy co dnia 
powinien brać krzyż swój, ale czy aż taki? Wybrałeś mnie sobie, zsyłając 
na mnie tę ciężką, nieuleczalną chorobę, ale chciałbym wiedzieć, co 
chcesz mi przez to powiedzieć. Wierzę, że cierpienie musi mieć sens, ale 
jak tę tajemnicę odkryć?

Fragment książki B. Synaka
„Bezsens i sens choroby nieodwracalnej”

Te i inne słowa towarzyszyły zebranym podczas wieczoru 
wspomnień poświęconego prof. Brunonowi Synakowi w dniu 18 XI 
2014 roku w gmachu Urzędu Gminy w Sierakowicach. Na spotkanie 
przybyli liczni goście, którzy zechcieli w tym dniu, równo miesiąc przed 
pierwszą rocznicą śmierci Profesora, zebrać się i uczcić pamięć tego 
wybitnego Kaszuby, cenionego naukowca i wielkiego przyjaciela naszej 
gminy. Wśród uczestników spotkania nie mogło zabraknąć żony 
Profesora – Jadwigi Synak; przemyśleniami i refleksjami na temat 
ostatniej książki Zmarłego podzielił się prof. Cezary Obracht-Pron-
dzyński – wieloletni współpracownik B. Synaka; w spotkaniu 
uczestniczyli również wieloletni przyjaciele Profesora: Wojt Tadeusz 
Kobiela, Kazimierz Woźniak z rodziną, Andrzej i Tadeusz Bigusowie; 
przybyli pracownicy Urzędu Gminy, członkowie sierakowickiego 
oddziału ZKP, dyrektorzy szkół i innych placówek organizacyjnych 
gminy, sołtysi, nauczyciele języka kaszubskiego i przede wszystkim 
młodzież gminnych gimnazjów.

prowadzi dyskurs na różne tematy z wrodzoną sobie skromnością i hu-
morem, choć widz widzi już człowieka złamanego fizycznie 
wyniszczającą i postępującą chorobą, co u wielu wywoływało łzy wzru-
szenia. Wszak w pamięci mieli jeszcze Profesora żywotnego, ruchli-
wego, aktywnego – i było to w sumie nie tak dawno.

Na temat książki „Bezsens i sens choroby nieodwracalnej”, 
pisanej przez Zmarłego w ciągu ostatnich trzech lat życia, mówił
w przystępny, aczkolwiek też naukowy sposób prof. Cezary Obracht-
Prondzyński. Zasłuchani uczestnicy co chwila żywo reagowali na 
usłyszane informacje, o których opowiadał na kartach książki człowiek 
odchodzący w pełni świadomie i żegnający się ze światem żywych. 
Zdaje się, że to jedyna w swoim rodzaju książka, gdzie człowiek chory, 

Na początku prowadząca spotkanie – Danuta Pioch – zaprosiła naukowiec, socjolog, gerontolog – zajmujący się dotychczas ludźmi 
wszystkich do obejrzenia wzruszającego filmu nakręconego w ostatnich starszymi i ich dolegliwościami naukowo – nagle sam staje po drugiej 
tygodniach życia Profesora Synaka, gdzie On sam, na przemian z innymi, 

Wieczór wspomnień poświęcony pamięci o Profesorze Brunonie Synaku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach zaprasza osoby dysponujące wolnym czasem
i chęcią niesienia pomocy innym do zaangażowania się w działania Wolontariatu. 
Szczególnie apelujemy o pomoc osób, które mogłyby wesprzeć w nauce dzieci

uczęszczające do szkoły podstawowej i gimnazjum. 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU:
Koordynator Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Sierakowicach, ul. Lęborska 34.

Karolina Radowska
Tel. 58 684 60 37, tel. kom. 601 964 899,

e-mail: , 

Jesteś chętny? Chcesz pomagać? 

gopsradowska@wp.pl wolontariat.sierakowice@wp.pl

Jadwiga Synak (w środku) zaszczyciła zebranych swoją obecnością

O książce mówił prof. C. Obracht-Prondzyński

Frekwencja dopisała
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rożnych czynników… w pierwszym rzę-
dzie jest to samoświadomość i auto-
identyfikacja poprzez język, wartości, 
wzory zachowań, sferę obyczajową, 
wspólnotę losów, doświadczenia histo-
ryczne…Jako chłopiec sądziłem, że 
Kaszubi znajdują się w dolnej strefie 
hierarchii społecznej, mają niewiele do 
powiedzenia, a ich los leży w rękach 
innych…Do szkoły średniej uczęszczałem 
w Kościerzynie… ale nie mogę powie-
dzieć, aby był to okres szybkiego pozby-
wania się kaszubsko-wiejskiego balas-
tu…Będąc na studiach w Gdańsku sta-
rałem się odnaleźć w nowym środowisku
w taki sposób, by zrzucić z siebie ka-
szubskie brzemię, przede wszystkim 
poprzez solidne przykładanie się do nauki, 
zachowując jednak moją kaszubską 
tożsamość głęboko w sercu…Dziś trudno 
sobie wyobrazić, czym byłoby moje życie 
bez kaszubskości i bez jej najważniejszej 

stronie i z autopsji opisuje wszystko, co dzieje się z ciałem, duchem
i psychiką człowieka nieuleczalnie chorego.

Dwa pierwsze, smutniejsze, bloki zostały przerwane później 
weselszymi wspomnieniami żony Jadwigi, wójta T. Kobieli, K. Woź-
niaka i T. Bigusa, którzy przypominali istotne i zapamiętane momenty
z kontaktów ze Zmarłym. Młodzież była zainteresowana, w jakich 
okolicznościach poznali się Państwo Synakowie. Wójt podkreślał 
ogromną pomoc Profesora w zdobywaniu funduszy na duże 
przedsięwzięcia inwestycyjne w gminie (budowę Kaszubskiego Cen-
trum Medycznego, gimnazjum, kanalizacji, kolejnych ulic); K. Woźniak 
dzielił się okruchami wspomnień nt. braterskiej wręcz przyjaźni ze 
Zmarłym (o czym na kartach książki wielokrotnie pisał też B. Synak).

Wieczór nie mógł się zakończyć bez przypomnienia w gronie 
Kaszubów o ważnych dokonaniach Profesora na kaszubskiej niwie. 
Kaszuby były Mu zawsze bliskie, choć przedstawiając swoją etniczność 
w książce „Moja kaszubska stegna” pisał o ważnych dylematach
z poczuciem własnej tożsamości:

Od dziecka czułem silne zakotwiczenie w „Tutejszości”… 
Gdyby za kryterium tożsamości regionalno-etnicznej przyjąć pocho-
dzenie najbliższych przodków, to bez wątpienia ten warunek kaszub-
skości spełniam w całej rozciągłości. Ale o kaszubskości decyduje wiele 

wartości – języka. Może ją tak bardzo 
teraz cenię, bo kiedyś nie było mi z nią 
łatwo. Patrząc na dzisiejszą młodzież, 
boję się jednak, że w nadchodzących 
latach język kaszubski będzie coraz 
bardziej przybierał charakter festy-
nowo-dekoracyjny i promocyjno-tu-
rystyczny.

Wieczór był przejmujący, 
wzruszający, pełen wspomnień, 
zakończył się jednak dość radośnie 
dzięki wspomnieniom bliskich
i przyjaciół. Została jednak w uczest-
nikach ta nieodparta refleksja o nie-
przewidywalności, a zarazem nieuch-
ronności wypełniania się zrządzeń 
losu w życiu każdego człowieka, któ-
ry musi sobie z tym, każdy na swój 
sposób, poradzić.

Danuta Pioch

Z zaprzyjaźnioną rodziną Woźniaków

Wpisy do książek w wykonaniu żony (niestety nie mógł tego już uczynić autor)

Zapraszamy do 3 Oddziału
w Sierakowicach 

ul. Przedszkolna 4 
tel. 58 684 20 27, pn.–pt. 9:00–17:00
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„A chcôłbës të wëbawic zapadłi zómk? Tegorocznym gospodarzem Konkursu było Luzino (2002 r. – 
A chcôłbës të przeniesc Królewiónkã przez głębòką wòdã?” Gdańsk, 2003 - Wejherowo, 2004 - Kartuzy, 2005 - Puck, 2006 - 

Żukowo, 2007 - Sopot, 2008 - Kościerzyna, 2009 - Sierakowice , 2010 - 
Takie pytania padały w powieści A. Majkowskiego „Żëce Bytów , 2011 - Gdańsk, 2012 - Strzepcz , 2013 - Szymbark , 2014 - 

i przigòdë Remùsa” z ust tytułowego bohatera w kierunku tych, którzy Luzino ). Do udźwignięcia zadań organizacyjnych w przyszłym roku 
w jakikolwiek sposób mogliby się przyczynić do ratowania kaszubskiego przygotowuje się Gdynia.
języka i rodzimej kultury. Oczywiście pod pojęciem Królewianki skryła Do tegorocznej edycji zgłosiło swój akces ponad 200 uczest-
się ojczysta mowa, a zaklęty zamek jest symbolem ludu kaszubskiego. ników, ostatecznie stawiło się 196 piszących. Najliczniej była reprezen-
Zatem już w czasach Majkowskiego takie pytania były zasadne, kiedy towana kategoria gimnazjalistów (81 osób), co nie dziwi z uwagi na 
doskonale zdajemy sobie sprawę, iż sytuacja języka ojczystego kaszub- większe zainteresowanie tej grupy wiekowej regułami ortograficznymi, 
skiego nie miała zbyt wielu złych uwarunkowań dookoła siebie, poza które wcale nie są proste do opanowania; niemniej liczną grupę stanowili 
oczywiście nawałą germanizacyjną, co dotyczyło także i języka polskie- uczniowie szkół podstawowych (70 startujących), znacznie mniej stawiło 
go. Ale generalnie kondycja języka była więcej niż dobra. Inteligencja się uczniów szkół ponadgimnazjalnych (14 osób), natomiast liczba 
kaszubska obawiała się raczej skutków nieznajomości języka polskiego uczestników w grupie dorosłych (11piszących) i tzw. zawodowców (20 
wśród rodaków, aniżeli zagrożenia utratą języka ojczystego. osób) utrzymuje się w kilku ostatnich latach na stałym poziomie.

Bardziej zasadne zdają się być te pytania w obecnych czasach,  Dla grupy najmłodszych uczestników zostały wybrane teksty 
kiedy językom grup etnicznych, mniejszości narodowych, językowi re- Alojzego Nagla  (twórcy wywodzącego się z powiatu wejherowskiego, 
gionalnemu kaszubskiemu w istotny sposób zagrażają procesy unifika- na terenie którego odbywał się konkurs), starsze grupy wiekowe zmagały 
cyjne, globalizacyjne; kiedy zarysowują się poważne pytania o przy- się z tekstami Stanisława Janke, również mieszkańca powiatu. Należy 
szłość małych języków. pamiętać, iż S. Janke oprócz tworzonej prozy i poezji kaszubskiej jest 

Dlatego organizatorom Dyktanda Kaszubskiego od początku również autorem przekładów (Adam Mickiewicz Krimsczé sonetë 1998, 
przyświecało hasło intensyfikowania zabiegów mających na celu umac- Adam Mickiewicz  Òda do młodectwa 1998; Adam Mickiewicz Pón 
nianie statusu języka pisanego, który może być gwarantem przenoszenia Tadeùsz 2010), które także mogły się znaleźć wśród dyktowanych 
języka ojców w następne pokolenia. Główne hasło konkursu brzmi fragmentów. Okazało się, że w II etapie, decydującym o przyznaniu 
„Królewianka w pałacu”, a tym pałacem mogą być różne ramy: od tytułów laureatom,  pojawiły się fragmenty przekładu „Pana Tadeusza” 
budowli, w których kolejne edycje dyktand się odbywały (mury Uniwer- na język kaszubski.
sytetu Gdańskiego, pałac Przebendowskich-Keyserlingków w Wejhe-  Oczywiście nie mogło na Dyktandzie zabraknąć przedsta-
rowie i inne dostojne mury), przez bogaty przekrój społeczny startu- wicieli naszej gminy. Razem z opiekunami pojechało do Luzina ponad 40 
jących, po zainteresowanie wszystkich współpracujących przy organi- osób ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w: Gowidlinie, Jelonku, 
zacji konkursu i sympatyków przedsięwzięcia. Impreza od dawna jest też Kamienicy Królewskiej, Mojuszu, Puzdrowie, Sierakowicach, Szopie,  
ważnym wydarzeniem zwracającym uwagę środowisk pozakaszubskich, Tuchlinie i Załakowie; czyli sierakowiczanie stanowili niemały odsetek 
swoistą promocją języka pisanego, doskonałym sposobem zwrócenia startujących w Konkursie. W klasyfikacji końcowej okazało się, że
uwagi na fakt, iż Kaszubi mają nie tylko język mówiony, ale również w grupie szkół podstawowych II miejsce zdobyła Weronika Reszka
pisany. Idea zatem przednia i mocno konsolidująca środowisko, zachęca- z SP w Sierakowicach, a Kamil Malek z Szopy otrzymał wyróżnienie; 
jąca do zabiegów wokół intensyfikacji działań na rzecz poznawania natomiast w grupie gimnazjalistów II miejsce wywalczyła Edyta Wenta 
tajników pisanego języka ojczystego. z Gowidlina, a wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Julii Formela

Rokiem startowym Dyktanda Kaszubskiego był rok 2002. Od z Gowidlina. Wszystkim startującym uczniom i ich nauczycielom należą 
tamtej pory miłośnicy ojczystej mowy spotkali się już 13 razy. Wylicza- się ogromne słowa podziękowania za włożony trud, bo przygotowanie do 
jąc średnio ilości startujących na poziomie 150 osób w każdej edycji Dyktanda Kaszubskiego jest jednym z bardziej czasochłonnych i trud-
(początkowo mniej, obecnie od kilku lat ponad 200 osób) można już nych zadań, jakie trafiają się wśród licznych konkursów przedmio-
stworzyć około dwutysięczny zestaw uczestników. Jest to całkiem spora towych, a na brak takowych nauczyciele j. kaszubskiego nie narzekają 
rzesza użytkowników świadomie zgłębiających tajniki pisanego języka (średnio jest ich corocznie około dziesięciu).

Danuta Piochojczystego.  

Grupa sierakowicka na XIII Dyktandzie Kaszubskim w Luzinie

Sierakowicka grupa uczestnicząca w XIII Dyktandzie Kaszubskim wraz z opiekunami
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A ju nigdë, przenigdë nie wstidzta sã pò kaszëbskù gadac, chòcbë za to z gremialnym Kapituły Katedralnej Chełmińskiej (w 1964 roku), a w 1969 
waju smiôc sã i wëszczerzac mielë. Bò i nasza kaszëbskô pò starkach r. zwolnił go z obowiązków proboszcza. Choć pracy z prowadzeniem 
mòwa je téż snôżô, tak snôżô jak snôżô je ji sostra pòlskô mòwa…Żlebë parafii było sporo, zdążył ks. Sychta w tym czasie napisać „Wesele 
wa sã miała swégò kaszëbstwa rôz zaprzéc, to jakbë krew z wajégo serca kociewskie” i kilka innych dramatów, powstały wiersze, pieśni, artykuły 
wëszła! Nié sama krew! I dusza z waj wińdze! naukowe i pierwsze tomy „Słownika gwar kaszubskich na tle kultury 

B. Sychta, Hanka sã żeni ludowej”. Z prac proboszcza warto odnotować: odnowienie kościoła 
parafialnego, wzbogacenie go o historyczno-religijną polichromię 

W listopadzie (dokładnie wykonaną przez braci Drapiewskich. Oprócz wspomnianych już zain-
25 XI) mijają kolejne rocznice teresowań wielką miłością Księdza Sychty było malowanie. Spod jego 
śmierci mieszkańca gminy Siera- ręki wyszło wiele akwareli, pasteli, obrazów olejnych, karykatur. Cały 
kowice – Bernarda Sychty (w tym czas utrzymywał również bliski związek z ludźmi, przyjmował gości: 
roku 32.), urodzonego w Puzdro- księży, uczonych i przedstawicieli świata kultury, ale też i zwyczajnych, 
wie, ochrzczonego w kościele św. prostych ludzi – tych może szczególnie, bo byli dla niego źródłem 
Marcina, pobierającego naukę wiedzy, którą wykorzystywał później do tworzenia słowników.
w szkole powszechnej w rodzinnej Będąc kanonikiem dokończył „Słownik kaszubski…” i 3-to-
miejscowości. I nic by nie było mowe „Słownictwo kociewskie” – oba wydał Zakład Narodowy Osso-
w tym nadzwyczajnego, wszak lińskich - Wydawnictwo PAN. Przy wydawaniu „Słownika kaszub-
wszyscy ludzie gdzieś się rodzą skiego” współpracowało Gdańskie Towarzystwo Naukowe, do którego 
i kiedy nadchodzi kres - umierają, ksiądz Sychta również należał. Promotorem obu słowników była prof. 
ale w przypadku B. Sychty chodzi Hanna Taborska, która zawsze podkreślała, że inni podobne dzieła 
o człowieka nieprzeciętnego, tyta- tworzą w gronie wielu współpracowników, a ksiądz Sychta dokonał tego 
na pracy, kaszubskiego stolema, sam. Zostawił Kaszubom i Kociewiakom wielką spuściznę, utrwalił 
który w pełni zasługuje na miano pamiątki po ojcach – te etnograficzne jak i językowe.

wybitnego Syna Ziemi Sierakowickiej, co więcej – także Kaszubskiej, Ksiądz dr Bernard Sychta zmarł 25 listopada 1982 roku
a słuchając braci Kociewiaków trzeba też dodać – Kociewskiej. Zasługi w klinice Akademii Medycznej w Gdańsku. Za ogrom pracy dla obu 
ks. dr. Sychty zapisały się też złotymi zgłoskami na ogólnopolskiej niwie regionów Kaszubi i Kociewiacy uczcili Księdza za życia i po śmierci. 
naukowej. Wśród wielu dowodów wdzięczności należy wspomnieć medale wybite 

Kim zatem był ten nietuzinkowy człowiek, że powinniśmy na jego cześć przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie za „Słownik 
o nim pamiętać? Urodził się  21 marca 1907 roku w Puzdrowie, kaszubski” i towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej za „Słownik 
należącym do parafii sierakowickiej, w chłopskiej rodzinie Jana i Anny kociewski”. Już wtedy mówiło się, że dokonania ks. Sychty dorównują 
z Karsznych, w rodzinie o głębokich patriotycznych przekonaniach. pracy Samuela Bogumiła Lindego – autora „Słownika języka polskiego”. 
Wśród sióstr Bernarda najmłodsza była Anna, zwana Hanką, jego póź- Jeśli mowa o słownikach kaszubskich, to było ich wiele, zarówno przed 
niejsza wierna towarzyszka i pomocnica. Sychtą jak i po nim, ale żaden nie może się równać z jego dziełem. 

Wszystkie dzieci Sychtów uczęszczały do powszechnej szkoły Pojawiały się też kolejne tablice pamiątkowe: w 1989 r. na Parafialnym 
w Puzdrowie, ale w przypadku Bernarda była to szkoła prusko- Domu w Skórczu, w 1992 r. na olbrzymim kamieniu przy chacie 
niemiecka. Języka, kultury polskiej i patriotyzmu uczyła go szczególnie rodzinnej w Puzdrowie, w tym samym też czasie w Miejskiej Bibliotece 
matka, a kaszubskie opowieści płynęły z opowiadań ojca. Po czterech Publicznej w Starogardzie. Tablice znajdziemy także w Liceum Kato-
latach edukacji w rodzinnej miejscowości Bernard rozpoczął naukę w lickim w Świeciu, w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie, w biblio-
gimnazjum klasycznym w Gdańsku, potem w Wejherowie, gdzie w 1928 tece Miejskiej w Pelplinie, w kaplicy Łaszewskich w Sierakowicach.
roku zdał maturę. W tym czasie napisał już pierwsze sztuki sceniczne. 3 grudnia 1981 roku Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał księdzu 

W 1928 roku rozpoczął B. Sychta studia w Seminarium Sychcie, jako jednemu z pierwszych, tytuł doktora honoris causa za 
Duchownym w Pelplinie, w czasie kiedy rektorem był ks. bp Konstantyn dzieła przybliżające kulturę Kaszub i Kociewia.
Dominik. Po czterech latach odebrał święcenia kapłańskie z rąk bpa Można śmiało stwierdzić, iż dzieła ks. B. Sychty są stolemowe, 
Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Msza prymicyjna została odpra- co już w 1968 roku zauważyli studenci z klubu Pomorania, przyznając 
wiona w kościele św. Marcina w Sierakowicach 20 grudnia 1932 roku. mu Medal Stolema. Ksiądz Sychta był nadzwyczaj skromnym czło-
Pierwszą parafią, gdzie pełnił posługę jako wikariusz, było Świecie, po wiekiem i nigdy nie zabiegał o żadne zaszczyty, jeśli trafiał mu się jakiś, 
trzech miesiącach Sarnowo, potem znowu Świecie. cieszył się z niego, dziękował, ale zawsze był zakłopotany, nie lubił 

Od początku ksiądz Sychta interesował się psychiatrią, co zamieszania wokół swojej osoby. Bardziej liczył na pamięć po śmierci, 
sprawiło, że w 1935 roku objął stanowisko kapelana w Krajowym pisząc w przedmowie do „Słownika kaszubskiego”: Może mi kiedyś 
Psychiatrycznym Szpitalu w Kocborowie. Tu dołączyła do niego siostra policzą Kaszuby, żem je tak kochał, tak się dla nich trudził”.

Danuta PiochHanka, która pozostała już z bratem do końca i pomagała mu szczególnie 
w jego naukowych pracach. Tu też nawiązała się silna przyjaźń
z doktorem Bilikiewiczem i jego rodziną, która kryła księdza przed 
hitlerowcami w czasie wojny. U nich miał ks. Sychta schronienie do 1941 
roku, potem, żeby nie narażać nadmiernie przyjaciela, przeniósł się do 
chaty Sokołowskich na wybudowaniach koło Osia. Stąd dalej do Nogów 
w Osiu. To tu właśnie w 1943 roku rozpoczął pracę nad słownikami: 
kaszubskim i kociewskim.

Po wojnie wrócił ksiądz Sychta do Kocborowa i chciał 
rozpocząć studia nad leksykografią kaszubską – nie otrzymał jednak 
zgody na realizację tego zamiaru, bo brakowało w diecezji księży.
W kwietniu 1946 roku otrzymał tytuł magistra filozofii, w 1947 roku, na 
podstawie pracy „Kultura materialna Borów Tucholskich na tle etnografii 
kaszubskiej i kociewskiej” uzyskał doktorat.

Od października 1947 roku objął ks. dr B. Sychta probostwo 
parafii katedralnej w Pelplinie, wykładał też psychiatrię w seminarium. 
Cały wolny czas przeznaczał na pracę naukową. Było mu niezmiernie 
trudno wszystko godzić, dlatego pisał do biskupa prośby o zwolnienie
z probostwa. Biskup Kowalski mianował Księdza najpierw kanonikiem 

Ksiądz doktor Bernard Sychta – Syn Ziemi Sierakowickiej
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Ksiądz dr Bernard Sychta, urodzony w Puzdrowie, zatem mówić, to kto nią będzie mówił?! Trudno chyba o lepszy hymn 
wywodzący się z gminy Sierakowice, mimo swoich ponadprzeciętnych pochwalny na cześć kaszubszczyzny. Gdybyśmy umieli udźwignąć to 
zdolności i osiągnięć był człowiekiem nad wyraz skromnym. Nie bogactwo dziedzictwa choćby w  części…
oczekiwał za życia zaszczytów i splendoru. Za to pragnął, aby potomni o Mając w pamięci pozostawiony testament duchowy ks. Sychty 
nim pamiętali i docenili wysiłki podjęte na rzecz kultury kaszubskiej, a sierakowicki Zarząd o. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego od maja 
były one niemałe. Swoje pragnienie wyraził przemawiając 21 maja 1974 2011 roku stara się o ustawienie w centrum Sierakowic, przy kościele św. 
roku, po wydaniu szóstego tomu Słownika gwar kaszubskich na tle Marcina (w którym przecież ks. Sychta odprawił swoją mszę 
kultury ludowej, a brzmiało ono: „Może mi kiedyś policzą Kaszuby, żem prymicyjną), pomnika przedstawiającego wybitnego rodaka. Do 
je tak kochał, tak się dla nich trudził”. przygotowań oprócz Zarządu ZKP włączył się czynnie Wójt Tadeusz 

We wspomnianym wyżej dniu przedstawiciele Zrzeszenia Kobiela, artysta plastyk Jarosław Wójcik, fundatorzy pomnika oraz 
Kaszubsko-Pomorskiego wręczali autorowi Słownika pamiątkowy proboszcz parafii ks. kanonik Bronisław Dawicki. 
medal wybity dla uczczenia zasług Księdza jako leksykografa, którego Pomnik przedstawiający ks. B. Sychtę będzie wykonany z 
benedyktyńską wręcz pracę przyrównano do dokonań S. B. Lindego w brązu i posadowiony na granitowym cokole. Jego łączna wysokość ma 
XIX wieku, który sam przygotował Słownik języka polskiego. W wynieść około 2 m. Twórca pomnika, Jarosław Wójcik, podaje taki opis 
przemówieniu wygłoszonym przez uhonorowanego padło, oprócz ideowy dzieła: Rzeźba przedstawia Ks. B. Sychtę w momencie 
przytoczonych wyżej, wiele ważnych słów, które warto przywołać, bo są wybierania ramy do jednego ze swoich obrazów. Trzy z nich z widocznym 
ponadczasowe: Przetrwaliśmy Kaszubi. Przetrwaliśmy wśród morskich motywem malarskim i odręcznym podpisem, oparte są o granitowy cokół. 

wichrów i nawałnic, jakich nam nie szczędziła historia, a razem z nami Na cokole, obok postaci, leżą dwa notesy symbolizujące słowniki Jego 
przetrwała nasza kaszubska mowa, pełna rytmu morza. Ceńmy ją sobie. autorstwa. Na ramie, którą Ks. Sychta trzyma w dłoniach, znajduje się 
Ona obok mowy polskiej najpiękniejsza i nam najdroższa. Niech miłość dyskretny kaszubski ornament. Spoglądająca poprzez pustą jeszcze ramę 
do niej wypełnia Wam, młodzi Przyjaciele, serca i rozjaśnia życie tak jak postać Księdza to nie tylko pełna uroku i ekspresji scena rodzajowa, ale 
mnie, urzeczonemu jej pięknem i bogactwem, wypełniała po brzegi serce i symbol nieustannej gotowości do uporczywego i drobiazgowego 
opromieniała długie godziny podczas pisania Słownika. Pielęgnujemy oglądania świata (kadrowania). Dodatkowym efektem, na który liczy 
albo jak to pięknie mówią  u nas nad Jeziorem Żarnowieckim – autor pomnika, jest możliwość spotkania się w ramie obrazu spojrzeń 
piastujemy naszą mowę. Ona najwspanialszą melodią morską, stojąca na przechodnia mijającego pomnik oraz Ks. Sychty. To tak, jakby widz stał 
straży naszych północnych granic. Gdybyśmy mieli zaprzepaścić  swą się na chwilę przedmiotem jego zainteresowania.
mowę, swój język, mowa polska by ogromnie zubożała. Wyrządzilibyśmy Uroczyste odsłonięcie pomnika zaplanowano na 6 czerwca 
krzywdę polszczyźnie, bo straciłaby żywy pomost językowy, jaki ją łączył 2015 roku. Będzie to finał wielu przedsięwzięć, które mają towarzyszyć 
kiedyś z wygasłymi plemionami słowiańskimi nad Łabą. Najlepszym przygotowaniom do tego ważnego wydarzenia. Zaplanowano m.in. 
dowodem, jak bardzo nauka polska docenia badania nad uroczystości w 108 rocznicę urodzin Księdza Sychty, specjalną wystawę, 
kaszubszczyzną, jest choćby sam fakt wydania Słownika przez Polską konkursy tematyczne, plastyczne i wiedzowe oraz konferencję naukową. 
Akademię Nauk i Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Jeśli my Kaszubi O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Danuta Piochsami nie będziemy piastowali swej mowy, to kto ją będzie piastował?! 
Jeśli my jej nie zachowamy, to kto ją zachowa?! Jeśli my przestaniemy nią 

Przygotowania do ustawienia pomnika ks. Bernarda Sychty w Sierakowicach

Jarosław Wójcik przy pracy
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W niedzielę 12 października została otwarta w Muzeum 
Serbskim w Budziszynie wystawa „Kaszubi wczoraj i dziś”, która 
prezentowana będzie do połowy lutego 2015 roku. Eksponaty na 
wystawę wypożyczyły muzea z Wejherowa, Pucka, Wdzydz i Bytowa,
a koordynatorem był p. Radosław Kamiński z Wejherowa. Z Muzeum 
Serbskiego wystawę organizowali dyr. Christina Bogusz i Tomasz 
Nawka. Podczas oficjalnego otwarcia grała Kaszubska Kapela Rodzinna 
BAS z Sierakowic. 

Kapela udzieliła również wywiadu do radiowej audycji dolnołużyckiej
w Cottbus na temat kultury kaszubskiej – muzyki, języka, strojów
i wyrobów twórczości ludowej. 

– Spotkaliśmy się z żywym zainteresowaniem naszą kulturą 
przez miejscową ludność – mówią państwo Klasowie. – Była też okazja 
do poznania Budziszyna i Drezna, ludzi i elementów kultury 
dolnołużyckiej. W Budziszynie na każdym kroku widzieliśmy 

Po krótkim obejrzeniu wystawy przez zaproszonych i przyby- dwujęzyczne nazwy ulic, sklepów i wszystkich lokali. Dziękujemy im za 
łych gości miał miejsce dłuższy koncert kapeli z prezentacją kaszubskich serdeczne przyjęcie i gościnność.
nut, diabelskich skrzypiec, pokazem mielenia tabaki i jej zażywaniem. 

Kaszubska Kapela Rodzinna BAS na otwarciu wystawy
„Kaszubi wczoraj i dziś” w Budziszynie

Kapela BAS z organizatorami wystawy

Przed budynkiem muzeum

Józef Franczak ps. Lalek, o pracy UB na terenie Lubelszczyzny. Patrol Franczaka wpadł w zasadz-
Laluś urodził się 25 maja 1918 roku kę niedaleko wsi Cyganka i tylko on wyszedł z niej bez uszczerbku (maj 
w Kozicach Górnych niedaleko Lubli- 1948 r.). W Boże Narodzenie 1948 r. w sklepie w Waganowicach wdał się 
na. Rodzice, ojciec Stanisław i matka w strzelaninę z milicjantami i został ranny w brzuch. W czasie rekonwa-
Antonina z domu Nowak, mieli sześcio- lescencji samobójstwo popełnia dowódca Lalka por. Broński ps. Uskok 
ro dzieci, prowadzili gospodarstwo otoczony przez żołnierzy UB i MO. Ostatnim dowódcą Lalka był ppor. 
rolne. Skończył szkołę powszechną Kuchcewicz, z którym utrzymywał bardzo luźny kontakt. Do lutego 1953 
w Piaskach. Następnie ukończył Szkołę  roku działają ostatni partyzanci Uskoka, ginie pod Mławą patrol por. 
Podoficerską Żandarmerii w Grudzią- Wacława Grabowskiego ps. Puszczyk. W nocy z 2 na 3 marca 1957 roku 
dzu, po której rozpoczął służbę zawodo- koło Łomży ginie ppor. Stanisław Marchewka ps. Ryba. W lutym 1959 
wą w Równem na Wołyniu. W czasie roku koło Leżajska zostaje aresztowany Michał Krupa ps. Wierzba, 
kampanii wrześniowej walczył na Kre- żołnierz oddziału Józefa Zdzierskiego ps. Wołyniak, a po jego śmierci 
sach Wschodnich. Dostał się do niewoli Adama Kuszy ps. Garbaty. Sąd w Rzeszowie skazał Wierzbę na 15 lat 
sowieckiej, z której uciekł i wrócił więzienia, z którego wyszedł w 1963 roku. W nocy z 2 na 3 marca 1957 r. 
w rodzinne strony, wiążąc się z powsta- niedaleko Łomży ginie ppor. Stanisław Marchewka ps. Ryba. W grudniu 
jącym podziemiem. Józef Franczak naj- 1961 roku zostaje aresztowany Andrzej Kiszka ps. Dąb, który był par-
pierw został dowódcą drużyny, a potem tyzantem oddziału Franciszka Przysiężniaka ps. Ojciec Jan. Sąd Woje-
plutonu III Rejonu Obwodu Lublin AK. wódzki w Lublinie skazał go na dożywotnie więzienie. Sąd Najwyższy 
W sierpniu 1944 r. zostaje wcielony do złagodził wyrok do 15 lat więzienia. Dąb wyszedł z więzienia w 1971 r. 

Ludowego Wojska. W Kąkolewnicy, gdzie stacjonował, jest świadkiem Franczak związał się z Danutą Mazur. Jak wspominała, 
skazywania na śmierć przez polowy sąd kolegów z AK. Zdezerterował spotykali się wieczorami w polu, brała ze sobą chustę z jedzeniem. 
w styczniu 1945 roku i udał się na Wybrzeże Gdańskie, gdzie pracował Najpierw były to spotkania krótkie. Danuta przekazywała informacje na 
w sopockiej Spółdzielni Marynarzy. Na przełomie 1945/1946 roku wró- temat tego, co dzieje się w terenie. Później te spotkania zamieniły się
cił w rodzinne strony i związał się z ugrupowaniem majora Hieronima w randki. W styczniu 1958 roku urodził mu się syn Marek. Odwiedzał 
Dekutowskiego ps. Zapora. W czerwcu 1946 roku, bawiąc się na weselu syna nocą. Syn nie znał ojca. Ślubu nie mogli wziąć, ponieważ księżą bali 
w Chmielniku, zostają otoczeni przez żołnierzy UB. Ale partyzanci się prowokacji przygotowanej przez UB. Jego najbliżsi, a szczególnie 
uciekają i rozbrajają ubowców. Dwa miesiące później do kwatery, Danuta Mazur, prosili, aby się ujawnił. Wiosną 1956 roku miał w Lub-
w której przebywał, przychodzą dwaj milicjanci, których likwiduje. linie spotkanie z mecenasem Rachwaldem. Mecenas stwierdził, że dosta-
Prawdopodobnie na początku 1947 roku związał się z ugrupowaniem nie minimum dożywocie. Franczak wszystko to przemyślał, ale się nie 
kapitana Zdzisława Brońskiego ps. Uskok, gdzie został dowódcą jednego przemógł i został dalej w konspiracji. Na potwierdzenie swojej decyzji 
z patroli, dwoma pozostałymi zostali por. Stanisław Kuchcewicz i st. zarekwirował ambulans pocztowy, w którym było 108 tys. złotych. 
sierż. Walenty Waśkowicz ps. Strzała. Franczak zbierał informacje

Żołnierze Wyklęci 
Józef Franczak, ps. Lalek

Tekst i foto: nadesłane
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W styczniu 1959 roku postrzelił Mieczysława Lipskiego, Medycznej w Lublinie. 24 października 1963 roku prokurator Antoni 
oficera KW MO w Lublinie. Poszukiwania nasiliły się w 1961 roku Maślanko zwrócił się o zdjęcie głowy (dekapitację – dop. red.) i bez 
i oznaczono je kryptonimem POŻAR, dotyczyły one głównie rodziny ubrania, potajemnie pochowano Lalka na cmentarzu komunalnym
Franczaka. Instalowano podsłuchy, inwigilowano, szukano konfidentów. w Lublinie. Dopiero w 1983 roku siostry Franczaka przeniosły jego 
Służby próbowały również przekupić małego Marka. W styczniu 1963 prochy na cmentarz parafialny w Piaskach do rodzinnego grobowca. Syn 
roku udało się funkcjonariuszom KW MO w Lublinie znaleźć odpowied- Danuty Mazur i Józefa Franczaka dowiedział się o ojcu, gdy miał około 
nią osobę. Został nią bratanek ojca narzeczonej Franczaka - Danuty – dziesięć lat. Marek dopiero w 1992 roku dostał zgodę sądu na noszenie 
Stanisław Mazur. Na polecenie SB zaczął bywać w rodzinnej wsi nazwiska ojca. 
i w sierpniu 1963 spotykał się z Lalkiem. Stanisława Mazura zaopatrzono 17 marca 2008 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech 
w sprzęt podsłuchowy, ale sprzęt zawiódł. Mazur zapamiętał numery Kaczyński nadał pośmiertnie Józefowi Franczakowi ps. Lalek Krzyż 
rejestracyjne motoru,  którym przyjechał Lalek. Znaleziono właściciela Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Order odebrał syn 
motoru, był nim Wacław Becia z Majdanu Kozic Górnych. Marek Franczak.  

Ostatnie chwile Józefa Franczaka wg. raportu SB wyglądały Józef Franczak ps. Lalek był ostatnim poległym w boju 
tak: Okrążenia zabudowań Wacława Becia dokonano z podjazdu przez partyzantem podziemia poakowskiego na terenie Polski. Na terenie tzw. 
grupę operacyjną ZOMO, składającą się z 35 funkcjonariuszy doprowa- bloku wschodniego dopiero 28 września 1978 r. w zasadzce KGB poległ 
dzonych do meliny przez dwóch oficerów SB. Z chwilą okrążenia August Sabbe, ostatni żołnierz formacji Leśnych Braci, działających na 
zabudowań Franczak wyszedł ze stodoły, pozorując gospodarza roz- terenie Estonii, będącej wówczas częścią ZSRR. 
ważał możliwość wyjścia z obstawy, a gdy został wezwany, to chwycił za 
broń, z której oddał kilka strzałów. W tej sytuacji grupa ZOMO Literatura: 
przystąpiła do likwidacji. Franczak mimo wzywania go do zdania broni Żołnierze Wyklęci Zapomniani Bohaterowie  
podjął obronę i wykorzystując słabe punkty obstawy pod osłoną „Ostatni. Józef  Franczak”, Sławomir Poleszak  
zabudowań wycofał się około 300 metrów od meliny, gdzie podczas „Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie”, Joanna Wieliczko-
wymiany strzałów został śmiertelnie ranny i po kilku minutach zmarł. Szarkowa  

Kazimierz M. BorzestowskiFranczak został zastrzelony 21 października 1963 roku
Foto: Interneto godzinie 15.40. W nocy o godz. 21. ciało przewieziono do Akademii 

Od autora
Młodzi ludzie ze słuchawkami w uszach, zasłuchani w coś

z telefonu lub komputera, co tylko im jest wiadome, najczęściej nie mają 
ochoty lub czasu posłuchać tego, co mówią do nich rodzice lub dziad-
kowie. Przychodzi taki moment w życiu człowieka, że młodzi ludzie dają 
do zrozumienia poprzedniemu pokoleniu, że są już z innej, nieaktualnej 
epoki: że ich widzenie świata jest obrazem pozornym i odwróconym, że 
nie znają życia. Jeżeli młodzi mają odrobinę kultury osobistej, to słowa 
dorosłych zbędą milczeniem, jeżeli mają braki w tej dziedzinie – to ode-
tną się cynicznie lub wulgarnie. A jednak – choć wokoło nikt nas nie 
słucha – trzeba mówić o swoim życiu, o swoich zdrowych zasadach 
moralnych, o heroizmie dnia codziennego, o tym, co na pozór jest mono-
tonne i mało ważne – trzeba mówić i utrwalać. W chwili gdy zabraknie 
prądu, rozładują się telefony komórkowe i komputery – zapragnie się 
słów swoich dziadków i rodziców, zapragnie się wrócić do korzeni idąc 
śladami swoich przodków. Dlatego uważnie wsłuchuję się w słowa ludzi, 
aby nie uronić żadnej myśli, żadnego wspomnienia, aby zachować 
najmniejszy ślad na drodze ich życia, na drodze historii, którą po sobie 
zostawiają. Stąd pomysł na cykl artykułów z czasów wojny i okupacji, na 

i Byłych Więźniów Politycznych. Wyczekuję tych spotkań, ponieważ cykl artykułów wspomnieniowych, aby ludzi – bohaterów, którzy żyją
wnoszą niekwestionowany bagaż wiedzy, doświadczenia i przeżyć. Przy, z nami i obok nas – ocalić od zapomnienia; aby obudzić świadomość
prawie rytualnej, kawie, porusza się tak wiele spraw, problemóww młodym pokoleniu, że niekoniecznie na fundamentach unijnych trzeba 
i tematów, ale bardzo rzadko wspomina się czas wojny i okupacji. Przy-budować przyszłość, że najsolidniejszy materiał pod budowę przyszłości 
puszczam, że jest to trochę tak, jakby osłaniało się bolące miejsce czy mamy w zasięgu ręki, mamy w rodzinie.
skaleczenie, aby nie rozjątrzyć rany?W przedostatnim numerze „WS” zamieściliśmy wspomnienia 

Z onieśmieleniem pytam: Czy zechcecie państwo opowiedzieć pani Agnieszki Wróbel – członka Związku Kombatantów. W tym nume-
o swoich przeżyciach wojennych? Pani Jadwiga się wzbrania: – Byłam rze zamieszczamy wspomnienia pani Jadwigi Płotka i pana Józefa Klasy 
małym dzieckiem, miałam zaledwie 4 lata, gdy zabrano nas do obozu, – są rodzeństwem i przeżycia wojenne mają wspólne. Liczę, że znajdą się 
niewiele pamiętam. Utkwiło w mej pamięci kilka przeżyć i obrazów, osoby, które zechcą się podzielić swoimi wspomnieniami wojennymi
jakieś wydarzenia, które opowiadali sobie dorośli. Lepiej niech Józef i powojennymi, które zamieścimy w następnych numerach „Wiadomości 
opowie o tamtych czasach, on był starszy ode mnie i na pewno więcej Sierakowickich”.  

M.Karolak pamięta.
Po chwili zastanowienia pan Józef, powoli i z pewną zadumą, 

mówi: – Gdy zaczęła się wojna, miałem 3,5 roku. Do obozu wywieźli nas 
w nocy z 31 maja na 1 czerwca 1943 r. Miałem wtedy prawie lat osiem
i choć byłem starszy od siostry Jadwigi, to widziałem i odczuwałem 
tragedię okupacji także oczami dziecka. Będziemy się więc uzupełniać
w swoich wspomnieniach.Czas wojny i okupacji wspomina brat z siostrą – pani 

Pani Jadwiga: – Przed wojną mieszkaliśmy na Jelonku. Nasza 
Jadwiga Płotka i pan Józefa Klasa ojcowizna to gospodarstwo, gdzie obecnie mieszka nasz brat Jerzy Klasa, 

nieopodal szkoły podstawowej. Gdy zaczęła się wojna, z sąsiednich gos-
Od kilku lat, w każdy wtorek, mam przyjemność spotykać się podarstw sukcesywnie wysiedlano miejscowych rolników i ich rodziny. 

z Zarządem Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Nikt nie wiedział, dokąd ich wywożą. Podejrzewano, że jadą na roboty do 

Wojna odebrała nam mamę i dwójkę 
rodzeństwa.

Artykuły wspomnieniowe

Pani Jadwiga Płotka i pan Józef Klasa
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Niemiec. Po jakimś czasie docierały nieoficjalne informacje, co dzieje się 
z wysiedlanymi Polakami. Polskie gospodarstwa zasiedlano Niemcami. 
W okolicy było już kilku rolników niemieckich, którzy zamieszkali
w gospodarstwach po wywiezionych sąsiadach. Chociaż utrzymywało 
się z nimi kontakty sąsiedzkie, to dawało się odczuć niechęć, zaborczość
i wrogość niemieckich sąsiadów. Każdego dnia sytuacja Polaków była 
niepewna. Nie wiedzieliśmy co dzień lub noc przyniesie. Żyło się w lęku, 
napięciu i niepewności. Nas, dzieci, uczono, że nie możemy być szczerzy 
i otwarci, lepiej milczeć, unikać rozmów. Wiele spraw ukrywano także 
przed nami, abyśmy się przypadkiem nie wygadali. Skoro wywieźli już 
kilku rolników z okolicy, nasi rodzice spodziewali się, że i nas to może 
spotkać. Ten wieczór i noc głęboko zapisały się w mojej pamięci. – Pani 
Jadwiga zamyśliła się i zamilkła.

Pan Józef kontynuuje wspomnienia tej tragicznej nocy. – Jak 
powiedziałem, wywieźli nas w nocy z 31 maja na 1 czerwca 1943 r.
W czerwcu są najkrótsze noce i ta noc była jasna. Do późna, bo prawie do 
11 w nocy, siedział u nas sąsiad. Rodzice podejrzewali, że coś się szykuje, 
nie ufali jemu. My, dzieci, już spaliśmy. Dorośli może czuwali? Na po-
czątku wojny tata dostał się do niewoli. Pracował u niemieckiego obszar-
nika w miejscowości Bernhagen w okolicy Nowogardu. W czasie prze-

Sierakowice. Później był komendantem w naszym lagrze w Potulicach. 
chodzenia frontu w 1945 r. miejscowość ta została zbombardowana. Nie 

Należy dodać, że był człowiekiem dobrym i życzliwym dla więźniów, 
znamy jej polskiej nazwy. W 1941 r. został legalnie zwolniony i wrócił na 

czynił wiele dobra, o czym nasza rodzina mogła się przekonać. 
swoje gospodarstwo. Pracował na nim do chwili wysiedlenia. Owej feral-

Pamiętam, że tam, na tym postoju pytali nas, gdzie są rodzice 
nej nocy chyba coś przeczuwał i poszedł spać na siano złożone na pod-

tych dzieci. Później tata wspominał, że zamierzał wyjść z ukrycia, że 
daszu szopy. Obserwował nasz dom i podwórze przez szparę między 

chciał wejść do domu, może nas ratować lub uciekać z nami? Przed sto-
deskami. Szopa była tak zbudowana, jakby miała dwie kondygnacje. 

dołą stał żandarm i tata wszedłby prosto na niego. Cofnął się więc. Mama 
Jedna jej część była w ziemi, w skarpie, a widoczna była górna część, od 

także mówiła, jak serce się jej krajało, gdy widziała nas siedzących na 
frontu było normalne wejście, z którego po drabinie wchodziło się pod 

wozie. Przebudzeni w środku nocy, wyrwani ze snu, przerażeni obec-
dach. Gdy tata wchodził do szopy, wciągał za sobą drabinę, co 

nością umundurowanych i nieznanych ludzi szlochaliśmy spazmatycz-
uniemożliwiało wejście innym osobom, również przeszukującym gospo-

nie. Dobrze, że z osób dorosłych była z nami babcia i ciocia. Obecność 
darstwo żandarmom. Wydarzenia tej nocy tata widział z ukrycia i opo-

tych osób była pewnym ukojeniem.
wiadając o nich bolał nad tym, że był bezradny i nie mógł nas bronić.

Jeszcze nocą żandarmi opuścili nasze gospodarstwo i zrobiło 
O godzinie 1 w nocy wtargnął do nas ten sąsiad, który był u nas 

się bezpieczniej. Tata, zagubiony i zrozpaczony, poszedł do swojego ku-
z wieczora, z trzema żandarmami. W domu zapanował popłoch. W na-

zyna Izydora Klasy pod Sierakowską Hutę. Jeszcze nie wiedział, że ma-
szym domu mieszkała także babcia – matka taty(dziadek już nie żył)

mie udało się uciec przed żandarmami. W tym czasie mama, już nie 
i ciocia Marta, która była taty siostrą. Przebywał u nas także mój kuzyn 

drogą, ale rowami i zagajnikami obeszła okolicę i także dotarła do kuzyna 
Władysław Płotka z Paczewa, który pomagał w pracach w gospo-

Izydora. Tam się spotkali i do poranka zastanawiali się, co w tej sytuacji 
darstwie. Ja z kuzynem spaliśmy w jednym łóżku. Pamiętam ten 

robić?
moment, jak szarpnął mną, aby mnie obudzić. Przerażonym głosem 

W jednym się zgadzali, że nie mogą zostawić dzieci bez opieki, 
powiedział: Wstawaj, przyjechali was wywieźć! Trzymajcie się razem, 

że jedno z nich musi się poświęcić i pojechać z dziećmi. Jeszcze nie 
bo biorą was do lagru! Stanąłem na równe nogi i skostniałem w prze-

wiedzieli dokąd? Gdyby zgłosił się tata, to Niemcy prawdopodobnie nie 
rażeniu – co robić? Ubrać się, uciekać, podbiec do mamy ? – to pierwsze 

zostawiliby go przy dzieciach. Na pewno zostałby wywieziony w głąb 
myśli, które przebiegły mi po głowie. Choć minęły sekundy, już nie 

Niemiec na roboty, albo zabrany do obozu koncentracyjnego lub roz-
musiałem podejmować decyzji. Przede mną stał żandarm – coś mówił, 

strzelany. Trudna to musiała być rozmowa, a jeszcze trudniejsza decyzja.
krzyczał, a ja miałem nogi jak z ołowiu – ciężkie, skostniałe i nie potra-

Nie umiem powiedzieć czy mama już wiedziała, że spodziewa 
fiłem się ruszyć z miejsca. Widziałem jak żandarmi przeszukują nasze 

się kolejnego dziecka i miała nadzieję, że jako kobietę brzemienną 
mieszkanie – zaglądali w każdy zakamarek, nawet do komina. Wówczas 

potraktują ją ulgowo? Dzięki temu, że jest matką może ma większe 
nie wiedziałem, że mamie udało się uciec przez okno i ukryć się w zaroś-

szanse pozostać przy dzieciach? Jakie argumenty zaważyły na tej decyzji 
lach. 

nigdy się nie dowiedziałem. Ostatecznie rodzice zdecydowali, że to ma-
Na stole leżał obrus, taki gruby, bawełniany, z frędzlami, był 

ma zgłosi się dobrowolnie na wywóz, a tata będzie na wolności i będzie 
bladoniebieski lub szary. W jakimś odruchu chwyciłem ten obrus jako 

pomagał nam jak tylko się da, m.in. będzie przysyłał paczki.
okrycie, aby było cieplej. Drżałem, ale nie z zimna lecz z przerażenia. 

Jak dołączyć do dzieci, aby nie rozminąć się w jakimś 
Zacząłem się ubierać, odświętnie, jak do kościoła. Chłopcy nosili wtedy 

transporcie, aby nie narazić się na rozstrzelanie? Jakie znaleźć uzasad-
krótkie spodenki i długie, powyżej kolan pończochy, przypinane specjal-

nienie, że nie było jej w domu, gdy żandarmi aresztowali pozostałych 
nymi żabkami. W pewnym momencie przypomniałem sobie, aby wziąć 

członków rodziny? Dlaczego uciekła? Wraz z tatą obmyślili następujący 
chleba na drogę. W rogu stało ciasto zarobione na świeży chleb, który 

plan. Mama wzięła bochen chleba od kuzyna i w ciągu dnia zgłosiła się 
byłby pieczony w ciągu dnia. W szafie było ostatnie pół bochenka chleba. 

na posterunek żandarmerii. Gdy ją pytali dlaczego uciekła, powiedziała, 
Zacząłem nieporadnie kroić pajdę chleba. Podszedł do mnie żandarm,

że pobiegła pożyczyć chleb na drogę, a gdy wróciła już nikogo nie było, 
pokręcił głową i wyjął nóż z ręki. Zmieszałem się i przeraziłem, że robię 

żandarmi z dziećmi już odjechali. Ona po prostu nie zdążyła. W Kartu-
coś niedozwolonego. Ale on kazał mi wziąć ze sobą to całe pół bochenka 

zach przetrzymali ją w areszcie aby uzupełnić transport więźniów, bo 
chleba. 

transportować jedną osobę było nieekonomicznie. Dojechała do nas do 
Już widniało, gdy żandarmi posadzili nas na wóz. Zabrali 

Potulic na trzeci dzień po naszym przyjeździe. 
wszystkich domowników, oprócz kuzyna. Była z nami babcia (matka 

Nieobecność taty w rodzinie także należało jakoś uzasadnić. 
taty), ciocia (siostra taty) i my, czwórka dzieci: ja, Jadwiga, Anna

Rodzice uzgodnili następującą wersję, którą utrwalili nam, dzieciom. 
i Stasiek, który miał zaledwie 10 miesięcy. Wszyscy bardzo płakaliśmy, 

Wiedzieliśmy, że tata wyjechał do swojego brata Jasia do Niemiec i nie 
wyrywaliśmy się i wołaliśmy mamę.

wrócił stamtąd. Brat przysłał telegram, że jest ciężko chory i chce widzieć 
Wieźli nas przez Tuchlinek, Tuchlino, Puzdrowo do Siera-

naszego tatę, a swojego brata, więc pojechał i nie wiadomo gdzie jest. 
kowic. Po drodze był postój. Później dowiedziałem się, że zatrzymaliśmy 

My, dzieci, przez całą wojnę znaliśmy tylko taką wersję nieobecności 
się u Argota w Tuchlinie. To był niemiecki osadnik na gospodarstwie 

taty. Rzeczywiście, tata miał brata w Niemczech, mieszkał w Ebers-
Leona Stencla.

walde, zmarł po wojnie. Brat ten służył w jakiejś policji porządkowej
Leon Stencel był krótko przed wojną, w 1938 r., wójtem gminy 

i dzięki jego staraniom udało się wyciągnąć z obozu naszą babcię.
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Ojciec ukrywał się u różnych ludzi do końca wojny. Czasami Dzieci i osoby bardzo szczupłe swobodnie się mieściły i miały miejsce na 
nie wychodził przez dwa tygodnie z ukrycia. Kiedyś miał sen – przyśniła obrócenie się. Niestety dla kobiet ciężarnych robił się problem. Nasza 
się jemu nasza mama i powiedziała, że nie musi się ukrywać, ponieważ mama, gdy była wysoko w ciąży, miała trudności z wejściem na prycze. 
przeżyje wojnę. Warunki były koszmarne. Proszę sobie wyobrazić 36 osób w jednym 

Do obozu jechaliśmy pociągiem z Kartuz do Bydgoszczy, pomieszczeniu – ludzie chorzy, przemarznięci, kaszlący lub wymiotu-
a potem do Potulic. Po drodze zatrzymaliśmy się w jakimś mieście – nie jący, ludzie drapiący się od świerzbu i wszy, w mokrych ubraniach – 
wiem gdzie? Może to była Bydgoszcz? Siedzieliśmy na dworcu w pocze- jeżeli padało, przepoceni od ciężkiej pracy, obmyci pobieżnie tylko
kalni. Zastanawiałem się czy to już jest ten lager, czy jeszcze nie? Uważ- w zimnej wodzie; ludzie w różnych nastrojach psychicznych – płaczący, 
nie obserwowałem to miejsce. Moją uwagę przykuły wahadłowe drzwi. wrzeszczący, rozdrażnieni. W tych warunkach o spokojnej nocy nie było 
Widziałem z jaką łatwością ludzie przechodzili przez te drzwi. Od razu mowy.
pomyślałem o ucieczce. Już kombinowałem, że z tego miejsca nie będzie W 17 baraku, w pokoju przy wejściu, mieściło się ambula-
trudno uciec. torium. Pamiętam dokładnie, ponieważ tam nas zabrano. Mieliśmy 

Ale to jeszcze nie był obóz. Po pewnym czasie wieźli nas dalej. świerzb, rozebrali nas do naga i posmarowali jakimś środkiem, potem 
Do obozu przyjechaliśmy pod wieczór. Stasiek płakał. Pił smoczkiem chwilę musieliśmy odczekać, aż środek wsiąkł w skórę. Trzeba przyznać, 
z butelki. Wzięliśmy ze sobą półlitrową butelkę mleka. Ale to już wypił, że środek okazał się skuteczny.
więc dawaliśmy jemu wodę, której użyczyli nam inni więźniowie. Ludzi Poddasze baraku było z krokwi i na tym deski. W każdym 
było dużo, cały transport. Sporo osób było z naszych okolic, m.in. Bro- pomieszczeniu w ścianie frontowej mieściło się okienko. W naszym 36 
nisław Puzdrowski. Autorzy „Dziejów gminy Sierakowice” napisali, że osobowym pokoju były 3 okna. Pani Jadwiga dodaje: – Byłam ciągle 
Bronisław Puzdrowski pochodził z Patok. Tu prostuję tę informację – on zmarznięta i było mi ciągle zimno. Byłam tak przemarznięta, że zaczęły 
nie był z Patok tylko z Sierakowskiej Huty. Ta informacja jest prawdziwa, pojawiać się u mnie na całym ciele wrzody. Te wrzody przecinano mi, ale 
ponieważ Bronisław Puzdrowski był skoligacony z naszą rodziną. Jego blizny pozostały do dnia dzisiejszego. Gdyby nas nie zabrano z obozu, to 
siostra była bratową mojej mamy, a moją ciocią. W obozie był także jakiś na pewno umarłabym jak moje rodzeństwo i mama.
Koszałka, prawdopodobnie z Karczewka. Zapamiętałem go, ponieważ Pan Józef kontynuuje: – Poza obozem mieścił się pałac pani 
zaopiekował się mną podczas kąpieli. Potulickiej. Początkowo tylko w pałacu trzymali więźniów. Pałac i część 

Po przyjeździe do obozu kazano nam iść do kąpieli. Oddzie- pałacową nazywano starym lagrem. W miarę przybywania więźniów bu-
lono kobiety i mężczyzn. Musieliśmy się rozebrać do naga. Łaźnia dowano kolejne baraki. Więźniowie starsi, którzy mieścili się w tzw. sta-
z prysznicami była wielka – mieściła około 200 osób. Ubrania zabrano do rym lagrze, mieli gorsze warunki niż my w barakach. Wysokie pomiesz-
dezynfekcji Nie były prane tylko parowane wysoką temperaturą. czenia pałacowe zostały przedzielone deskami poziomo w ten sposób, że 
Otrzymaliśmy je jeszcze wilgotne. Mówić po niemiecku nie potrafiłem, powstały dwie kondygnacje. Pokoje pałacowe o wysokości 3,20 m 
może znałem pojedyncze słowa, ale zacząłem krzyczeć, że zginęły moje podzielono na połowę, co dało pomieszczenia o wysokości około 1,6 m. 
pończochy. Właśnie ten Koszałka pomógł mi je odnaleźć. Z jednego wysokiego pomieszczenia utworzono dwa niższe.

Do baraku wzięli nas późnym wieczorem. Najpierw trafiliśmy Nieszczelne deski, na nich położona tylko słoma, bez sien-
do braku numer 18, pokój 8. Numer swojego baraku i pokoju każdy wię- ników. Więźniowie nie mogli się wyprostować, ciągle przebywali w po-
zień, nawet dziecko, musiał pamiętać. Pokój był duży, mieściło się w nim zycji nieco przygiętej. W pomieszczeniach bardzo zatłoczonych było 
36 osób. Wszystkie baraki w obozie miały identyczną budowę. Była to duszno, smrodliwie i niewygodnie. Tam było bardzo źle. Myśmy mieli 
długa drewniana budowla; środkiem biegł korytarz, a po bokach były „szczęście” przebywać w tej „lepszej” części obozu. Za naszym bara-
drzwi do poszczególnych pokoi. Wejście mieściło się od szczytu baraku, kiem był jeszcze barak 19., a pod numerem 20. mieścił się szpital. Miał 
od strony obozowej ulicy. Pierwsze pomieszczenia od drzwi – po lewej on specyficzną budowę – 4 baraki zbudowane w formie prostokąta,
i prawej stronie baraku – miały zawsze to samo przeznaczenie. Z jednej w środku coś w rodzaju atrium. Za szpitalem biegło ogrodzenie z drutu 
strony pomieszczenie przy drzwiach zajmował dozorca baraku, po dru- kolczastego. My chłopaki, jak to chłopaki, grzebaliśmy w piasku i znaj-
giej stronie – pierwsze pomieszczenie przeznaczono na magazyn lub dowaliśmy spłonki. Gdy uderzyliśmy w nie kamieniem, one strzelały,
schowek – coś w rodzaju pomieszczenia gospodarczego. W niektórych a my w nogi. Za drutami mieściła się fabryka części do samolotów, ale 
barakach mieścił się w tym pomieszczeniu punkt sanitarny. Dalej, po obu podejrzewam, że produkowano tam również amunicję, ponieważ znajdo-
stronach były drzwi do poszczególnych pokoi. waliśmy spłonki w piasku. Do pracy w tej fabryce codziennie wychodziła 

Na końcu baraku po jednej i po drugiej stronie znajdowały się część więźniów. 
WC – z jednej strony dla kobiet, po drugiej stronie dla mężczyzn oraz W baraku 20., tj. w szpitalu, znalazłem się dwa razy. Miałem 
umywalnie. W męskim WC były 3 oczka, w damskim 5 oczek. Ubikacje zapalenie płuc. Pracowało tam kilku lekarzy. Jeden przyjeżdżał z Byd-
były spłukiwane automatycznie. Woda spływała co kilka minut. Po obo- goszczy. Nie pamiętam ich wszystkich nazwisk. Jeden nazywał się dok-
zie była rozprowadzona kanalizacja. Czasami coś się zapychało i wtedy tor Kąkolewski, a drugi doktor Dębski. Były tam również pielęgniarki, 
więźniowie przeczyszczali kanalizację. Do udrożnienia rur służył drut m.in. pani Kamińska. Po wojnie pani Kamińska mieszkała w Paczewie. 
kolczasty z kulą uwiniętą z tego samego drutu kolczastego. Więźniowie Pani Kamińska była nam o tyle bliska, że mama poprosiła ją, aby w przy-
przeciągali ten drut w jedną i drugą stronę, i rura stawała się drożna. padku śmierci zaopiekowania się urodzoną w obozie siostrą Halinką.
Z ubikacjami były połączone umywalnie. Umywalnia posiadała trzy Wyżywienie w obozie było bardzo biedne. Dzieci dostawały 
korytka z betonu, nad którymi było chyba po 10 kranów. Woda z korytek pół porcji. Czuło więc ciągły głód. Dziennie bochen chleba był dzielony 
ściekała grawitacyjnie do kanalizacji. Był również brodzik do mycia nóg na 6 porcji. Chleb prostokątny o wadze  prawdopodobnie 1800 gram 
i taki kran, z którego wygodnie nalewało się wodę do wiader. To pomiesz- dzielono na 6 kawałków. Czyli trafiało się jakieś 300 gram chleba 
czenie służyło także za pralnię. Warunki sanitarne były w obozie rozwią- dziennie. Gdy losy wojny chyliły się na niekorzyść Niemców albo pow-
zane dosyć dobrze. Nie było jedynie ciepłej wody. stały jakieś trudności z zaopatrzeniem, na przełomie roku 1943/44 

Pani Jadwiga dodaje, że woda była tylko zimna, pomiesz- pozwolono przysyłać do obozu paczki żywnościowe. W zamian za to 
czenia niedogrzane, a nawet zimne, mydło i proszek ograniczony. Ludzie zmniejszono racje chleba i taki chleb dzielono na 8 porcji. Gdy można 
byli wyziębnięci. Pomimo zapewnienia warunków sanitarnych więź- było otrzymywać paczki żywnościowe, było już lepiej z wyżywieniem. 
niowie i tak chorowali na świerzb, tyfus i inne choroby zakaźne. Pano- Pamiętam chwile szczęścia, gdy ktoś kto otrzymał paczkę, dzielił się
wała też wszawica. Często więźniowie umierali na zapalenie płuc. z innymi więźniami. Pamiętam, że gdy raz najadłem się w obozie do syta, 
Wszystkie pokoje wyposażone były standardowo. W pokoju, w czterech było to szczytem mojego obozowego szczęścia.
jego rogach znajdowały się cztery prycze piętrowe – przeważnie po trzy Paczki odzieżowe pozwolono wcześniej przysyłać, ponieważ 
piętra, co dawało 12 miejsc dla więźniów. Kolejne pawilony nie były już wywieźli nas latem i nie mieliśmy odzieży na zimę. Niemcy także nie 
tak komfortowe – sale były 3 razy większe i wtedy mieściło się 36 prycz byli w stanie nas ubrać, więc pozwolili na przysyłanie odzieży do obozu. 
dla więźniów. Prycze były bardzo nisko usytuowane jedna nad drugą. Przysyłanie odzieży stało się okazją do przemycania pieniędzy w róż-
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nych miejscach ubrania. Tata przysłał dla mnie spodnie, w pasek których się jakieś komplikacje kobiece po porodzie i zaczęła chorować. Wkrótce 
wszył pieniądze. Tata przysyłał paczki i pomagał nam, ale zawsze przez zabrano ją do szpitala. W trójkę cały dzień staliśmy pod oddziałem 
kogoś, nigdy pod swoim nazwiskiem, aby się nie zdekonspirować. zakaźnym i wyczekiwaliśmy na mamę. Robiło się już szaro, gdy wyszła 

Raz pamiętam, że przysłano nam do obozu pieniądze. Miałem pielęgniarka i zapytała nas, czego chcemy? Powiedziałem, że chcemy 
zgłosić się do pawilonu i otrzymałem jakieś pieniądze. Mama kupiła za to zobaczyć mamę Helenę Klasa. Pielęgniarka poszła sprawdzić i po-
coś do zjedzenia. W obozie była kantyna z żywnością i innymi towarami. wiedziała, że naszej mamy w szpitalu nie ma. Wróciliśmy do baraku 
Kto miał pieniądze, mógł kupić coś do jedzenia. Ci, którzy wychodzili do szczęśliwi i z nadzieją, że mamę wkrótce zobaczymy, skoro nie ma 
pracy poza obóz, nawet starsze 14-letnie dzieci, raz w tygodniu dostawali żadnej choroby zakaźnej. W dwa dni później przyszyła do baraku 
dodatkową porcję chleba. pielęgniarka ze szpitala i mówi, że przyszła po ubrania Klasowej. Czy 

Niemowlęta i małe dzieci otrzymywały przydział mleka. Rano mama umarła – zapytałem? Pielęgniarka zaprzeczyła, ale po chwili 
przywożono kocioł przegotowanego krowiego mleka. Nie pamiętam do więźniarki mówiły do siebie, że Helena nie żyje. W ten sposób 
jakiego wieku dzieci dostawały to mleko. W przypadku naszego brata dowiedziałem się o śmierci mamy. 
Staśka dostawał mleko dożywotnio. Minęło kilka dni zanim nas zarejes- Idąc do szpitala mama przeczuwała, że umrze, ponieważ 
trowali w obozie. Gdy Stasiek został już zarejestrowany, dostawał przy- współwięźniarki z sąsiedniej pryczy poinformowała, co mają jej ubrać 
dział mleka. Zabrali nas 1 czerwca 1943 r., a on zmarł prawie na święta – gdy umrze, jakie buty mają jej założyć. Mama uzgodniła także z panią 
23 grudnia1943 r. Miał niecałe półtora roku. Kiedyś posmakowałem tego Kubernową z Puzdrowa, aby zaopiekowała się nami. Ktoś zaprowadził 
mleka, więc wiem, że to było zwykłe przegotowane mleko. Warunki dla mnie do baraku 12., gdzie była pani Kuberna, która poprowadziła mnie 
niemowląt i małych dzieci były bardzo trudne, dlatego była tak duża do komendanta Leona Stencla. Miałem poprosić o trumnę dla mamy.
śmiertelność. Nikomu nie zależało na ich życiu. W obozie była stolarnia i przypuszczam, że pan Stencel polecił zrobić 

– Gdy Stasiek zmarł, a był pięknym chłopcem o kruczych trumnę dla mamy. Gdy mama leżała w pomieszczeniu dla niebosz-
włoskach i ciemnej karnacji – wspomina pani Jadwiga – to pamiętam ten czyków, Stencel poszedł do mamy i zdjął jej obrączkę. Nie oddał jej 
szczegół, że mama w jakiś sposób załatwiła karton, w którym go złożyła. Niemcom, jak powinien, lecz widocznie miał jakiś kontakt z naszym tatą. 
Nie pamiętam szczegółów pochówku. Zmarł 23 grudnia 1943 r., przed Spotkali się jesienią 1944 r., gdy pan Stencel przyjechał na przepustkę. 
samą Wigilią. Smutne mieliśmy święta tego roku – rozdzieleni z ojcem, Wtedy przekazał obrączkę tacie. Panu Stenclowi zawdzięczamy również 
pochowany braciszek. Nie potrafiliśmy się radować, a śmierci było to, że nasza mama w obozie zawsze była z nami. Powierzył jej obowiązek 
wokół nas tyle, że nawet płakać nie potrafiliśmy. Stasiek ma swój grób na sprzątania baraku. W ten sposób zawsze miała nas przy sobie, wiedziała, 
cmentarzu w Potulicach. co z nami się dzieje, a my czuliśmy się szczęśliwsi i spokojniejsi   

Organizacja dnia w obozie. Rano dla dorosłych był apel. wiedząc, że mama jest w pobliżu. 
Więźniowie zbierali się w swoje komando i przydzielono ich do różnych Trumnę z mamy ciałem wiozło na cmentarz, już nie pamiętam, 
prac. Jedni szli to fabryki produkującej części do samolotów (w tej czterech czy sześciu więźniów. Myśmy nie szli za trumną i nie modlono 
fabryce pracowała m.in. pani Mielewczyk z Sierakowic, która także była się nad grobem. W obozie pogrzeby nie były uroczyste. Może było ich za 
w tym obozie. Ona już nie żyje, a mieszkała w Domu Towarowym w Sie- dużo i zbyt spowszedniały? Mama miała swoją trumnę. W pewien spo-
rakowicach). Inni kopali kanalizację. Kobiety dostały przydział do ro- sób byłem dumny, że udało mi się załatwić dla mamy trumnę. Wspo-
bienia wykopów. W pałacu była szwalnia i tam też pracowały kobiety. minam o tej trumnie, ponieważ być pochowanym we własnej trumnie
Część ludzi wychodziła do pracy poza obóz. Z obozu więźniowie trafiali w obozie było rzadkością, a nawet jakimś splendorem. W obozie była 
także do Niemiec na roboty. Obóz w Potulicach był przechowalnią siły jedna drewniana trumna z wysuwanym dnem. Gdy nieboszczyka 
roboczej dla Trzeciej Rzeszy. zawieziono nad mogiłę, wysuwano dno trumny, z której nieboszczyk 

W obozie było około 10 000 osób, w tym około 3.000 dzieci. wpadał do grobu. Dno trumny wsuwano z powrotem. Grób zasypywano. 
Gdy myśmy tam przyjechali, to jeszcze nie było żadnej organizacji czasu W ten sposób jedna trumna była wielokrotnego użytku. Więźniowie, 
dla dzieci. Był wielki hałas i bieganie. Mimo zagrożeń  dzieci szybko się którzy na wózkach wozili zmarłych, pokazali kiedyś, jak wygląda 
aklimatyzują i szybko zawierają znajomości. Po pewnym czasie zaczęto pochówek.
dzieci wyprowadzać do lasu. Nikt nam zabawy nie organizował. Mama zmarła 3 kwietnia 1944 r., a Halinka przeżyła niecały 
Dzieciom przychodziły do głowy różne głupoty. Wychodziliśmy na miesiąc dłużej i zmarła 1 maja 1944 r. Także jest pochowana w Po-
drzewa. Ja na przykład nauczyłem się szybko i sprawnie wychodzić na tulicach.
drzewo. Myśmy skakali jak wiewiórki po drzewach. Ktoś kopał doły. Trójką sierot zaopiekowała się pani Kuberna. Przeniesiono nas 
Czasami się pobiliśmy. Dziewczęta były spokojniejsze – skakały na do baraku 12. i tam mieszkaliśmy, aż do opuszczenia obozu. Ona opie-
skakankach, grały w klasy, robiły robótki na drutach. Obóz potrzebował kowała się nami do czasu zwolnienia z obozu. Ciocia była przeniesiona 
kilku gońców, tj. chłopaków na posyłki. Wszyscy pragnęli tej funkcji, do innego baraku jeszcze wcześniej. 
ponieważ dostawało się stałą przepustkę, specjalny mundur i rower. W 1944 r. wyszło jakieś rozporządzenie, że rodzina może od-
Dzieci 14-letnie chodziły już do pracy. W obozie była funkcja bierać dzieci z obozu do domu. Zwalniali tylko dzieci. Nie wiem, kto 
kinderkapo. Był to kapo od spraw dzieci. pisał listy w naszej sprawie. 19 sierpnia 1944 r. przyjechała po nas Marta 

Pani Jadwiga uzupełnia wypowiedź brata: – Oprócz zabawy Stenka i zabrała nas z obozu. Marta była siostrą Józefa Stenki i mieszkali 
dzieci chodziły do lasu, zbierały chrust, jagody, wyrywały trawę. Lecz w Sierakowskiej Hucie, tam gdzie teraz mieszka Pioch. Pani Marta 
nie było to pod przymusem. Bardziej dla zaspokojenia głodu czy zimna. oprócz nas wzięła także Puzdrowskich, razem 6 osób. 

W 1944 r. nad obozową kuchnią zorganizowano dla nas szkołę. Po naszym powrocie z obozu tata dalej się ukrywał, nasz dom 
Mieliśmy dwa razy w tygodniu po dwie lekcje. Nauczycielka mówiła po był zajęty, więc przygarnęła nas rodzina. Rozdzielono nas. Każde trafiło 
polsku, ale uczyła nas słów niemieckich. Przypuszczam, że uczyli nas do swoich rodziców chrzestnych.
z myślą, żeby ci, którzy zostaną wywiezieni do Niemiec jako robotnicy Po wojnie tata odszukał groby mamy, Staśka i Halinki. 
mogli porozumiewać się z pracodawcą. Spoczywają na cmentarzu w Potulicach. Zawsze w ostatnią sobotę 

W obozie 15 lutego 1944 r. mama urodziła córkę Halinkę, kwietnia odbywają się wielkie uroczystości przy udziale kombatantów, 
która zmarła 1 maja 1944 r. Mama zmarła 3 kwietnia 1944 r. Dziecko władz państwowych, wojska i duchowieństwa. Staramy się być tam
przeżyło swoją matkę zaledwie o 1 miesiąc. W obozie kobiety rodziły i odwiedzić groby naszych najbliższych, których wojna nam zabrała.
w szpitalu. 

Rozmawiała Maria KarolakWarunki do pielęgnacji dziecka były tragiczne. Pewnego dnia 
mama musiała pójść do obozowej kuchni z wiadrem po kawę dla całego 
baraku. Na dworze było zimno, jak to w marcu (zima w tym roku by-
ła wyjątkowo mroźna), wiadro było ciężkie, mama osłabiona. Podej-
rzewamy, że przeziębiła się, może dostała zapalenia płuc, może dołączyły 
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Uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół w Kamienicy 
Królewskiej wraz z opiekunami podjęli się realizacji akcji społecznej
w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego pod 
hasłem „My na Pomorzu”.

trudny temat dotyczący nowotworów piersi i ich profilaktyki. Podzieliły Celem przedsięwzięcia jest promowanie zdrowego i bezpiecz-
się swoimi doświadczeniami i zachęcały rodziców do badań. nego życia oraz pozytywnych postaw, które są doskonałą receptą na 

Dyrektor Kaszubskiego Centrum Medycznego - Stanisław kłopoty. Zagadnienie, które propagujemy wśród społeczności lokalnej to: 
Czerwonka - w odpowiedzi na nasz wniosek zapewnił opiekę wykwalifi-„Badam się, więc mam pewność”.
kowanej pielęgniarki pani Bernadety Miotk, która na spotkaniuNa spotkanie z rodzicami, które odbyło się 12 listopada 2014 r., 
z rodzicami wykonywała pomiar ciśnienia oraz badała poziom glukozy zaprosiliśmy Stowarzyszenie Amazonek z Lęborka. Panie przybliżyły 
we krwi. Zainteresowanie ze strony rodziców było duże, co nas bardzo 
cieszy i motywuje do podejmowania dalszych działań związanych
z  profilaktyką.

Dodatkowo uczennice klasy IV Technikum Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych z Sierakowic przedstawiły prezentację o krwio-
dawstwie, zachęcając jednocześnie do oddawania krwi w celu ratowania 
ludzkiego życia. Jeśli ktoś czuł jeszcze niedosyt informacji, dodatkowo 
mógł poczytać wiadomości związane z tym tematem umieszczone na 
naszej  szkolnej gazetce.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Paniom ze Stowarzy-
szenia Amazonek z Lęborka, Panu Dyrektorowi Kaszubskiego Centrum 
Medycznego Stanisławowi Czerwonce oraz Pani Bernadecie Miotk,
a także uczennicom i opiekunom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
z Sierakowic za podjęcie z nami współpracy, która, mamy nadzieję, 
będzie owocowała i umożliwiała podejmowanie dalszych przedsię-
wzięć.

Uczniowie i opiekunowie projektu z Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej
Foto: nadesłane 

Profilaktyczna akcja społecznościowa „Badam się, więc mam pewność”
w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej
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Jak co roku w listopadzie obchodzimy rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wydarzenie to nie miałoby miejsca gdyby 
nie trud ludzi, którzy w obliczu I wojny światowej nie zrezygnowali
z marzeń o wolnej Polsce. Obok wielkich nazwisk tego okresu nie wolno 
nam zapominać o zwykłych ludziach, którzy angażowali się w zarówno 
w działalność organizacji zbrojnych jak i politycznych – bo bez nich ani 
Dmowskiemu, ani Witosowi, ani wreszcie Piłsudskiemu nie udałoby się 
wyprowadzić kraju z niebytu okresu zaborów.

Rajmund Spręga, a także drugą – związaną z 15 rocznicą powołania 
gimnazjum. Tutaj najważniejszym momentem był pokaz filmu 
prezentującego kluczowe wydarzenia z historii szkoły, do obejrzenia 
którego serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników „Wiadomości 
Sierakowickich” – film dostępny jest w Internecie na stronie głównej 
szkoły pod adresem www.gimnazjum.sierakowice.pl lub po wpisaniu 
poniższego adresu do przeglądarki: . Film 
prezentuje tylko wybrane wydarzenia od 1999 roku, natomiast pełną 
historię placówki można prześledzić w sekcji „Historia szkoły” na stronie 
internetowej gimnazjum.

Z tym ostatnim nazwiskiem szczególnie związane jest 
sierakowickie gimnazjum, którego patronem jest właśnie Marszałek,
w związku z tym 11 listopada jest także hucznie obchodzonym Świętem 
Szkoły. W tym roku pojawił się także trzeci powód do celebracji – 
piętnasta rocznica powstania szkoły.

Imprezę uświetniły recytacje autorskich wierszy uczennic klas 
pierwszych oraz występy szkolnego chóru pod kierownictwem pani 
Wioletty Kuczkowskiej.

Goście podczas zwiedzania okolicznościowej wystawy 
fotografii z historii gimnazjum dokonali pamiątkowych wpisów do 
kronik szkolnych, w których gratulowali placówce osiągnięć oraz życzyli 
pomyślności na przyszłość.

Zaszczycili nas swoją obecnością znamienici goście – między 
innymi pomorski wicekurator oświaty pani Gabriela Albertin, dyrektor 
delegatury kuratorium w Kościerzynie pani Halina Uchman, starosta 
powiatu kartuskiego pani Janina Kwiecień, radni Gminy Sierakowice
z wójtem panem Tadeuszem Kobielą na czele, dyrektorzy okolicznych 
szkół, przedstawiciele rady rodziców, proboszczowie sierakowickich 
parafii, przedstawiciele oddziału Żandarmerii Wojskowej z Elbląga, 
dowódca 44 Bazy Lotniczej Marynarki Wojennej z Siemirowic kmdr por. 
pil. Jarosław Andrychowski i wielu innych.

Uroczystość miała dwie zasadnicze części – patriotyczną 
związaną ze Świętem Niepodległości, której ważnym momentem był 
Apel Poległych przeprowadzony przez phm. Witolda Sildatka i drużynę 
harcerską oraz przemówienie okolicznościowe, które wygłosił pan 

www.goo.gl/JtNZ4H

Święto Szkoły w sierakowickim gimnazjum 
 96. rocznica odzyskania niepodległości i jubileusz 15-lecia powstania szkoły 
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Po części oficjalnej sala gimnastyczna stała się areną zmagań 
historycznych klas trzecich, dla których Szkolny Konkurs z Okazji Dnia 
Niepodległości o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Sierakowicach był 
finałem ich projektu edukacyjnego. Tegoroczna edycja nosiła tytuł 
„Patriotyzm krwią pisany – polskie powstania narodowe”. Konkurencje 

To było niezapomniane święto. Organizatorzy dziękują 
gościom za przybycie, zaś młodzieży za godne zachowanie, piękne 
akcenty patriotyczne na ubraniach i świetne przygotowanie. 
Organizatorami konkursu byli: Aldona Skorowska, Jolanta Śledź, Beata 
Wica – Dejk, Mirosława Tandek, Rajmund Spręga, Witold Sildatk
i Adrian Klawikowski.

obejmowały zadania wiedzowe – dwa pytania historyczne oraz 
rozpoznawanie zdjęć postaci ważnych dla powstań, musztrę pułkową, 
przygotowanie proporca drużyny oraz bieg z rannym powstańcem. 
Emocji było mnóstwo, świetny doping i zdrowa rywalizacja. Jury
w składzie: pan Jacek Mazur, dyrektor ZEAS w Sierakowicach, jako 
przewodniczący, pani wicedyrektor Ewa Wierzba, szeregowa Izabela 
Szafrańska z Żandarmerii Wojskowej, pan Witold Sildatk (historyk) oraz 
reprezentantka klas drugich Monika Cyperska – miało ciężki orzech do 
zgryzienia, bowiem poziom drużyn był wyrównany i, co wszyscy pod-
kreślali, bardzo wysoki. Ostatecznie po 90 minutach zmagań i podlicze-
niu przez jurorów punktów otrzymaliśmy wyniki:

I miejsce – klasa IIIC z 220 pkt. z Łukaszem Nieleszczukiem 
jako wychowawcą, 

II miejsce – klasa IIIG z 207 pkt. z wychowawczynią Anną 
Budzanowską,

III miejsce – klasa IIIF z 200 pkt. z Joanną Bińkowską na czele.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd reprezentacji zwycięskiej 
klasy do Krakowa wiosną 2015 roku, bowiem właśnie 12 maja będziemy 
obchodzić 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Delegacja szkoły złoży kwiaty u Jego grobu i odda Mu cześć w imieniu 
całej szkoły. Wyjazd ufundował Wójt Gminy Sierakowice – Pan Tadeusz 
Kobiela.

Po zakończeniu konkursu do akcji przystąpiła Żandarmeria 
Wojskowa z Elbląga, która przygotowała ciekawy program edukacyjno-
profilaktyczny z wykorzystaniem nowoczesnego trójwymiarowego sy-
mulatora jazdy oraz alkogogli – oba urządzenia pokazywały negatywne 
skutki łączenia alkoholu z jazdą samochodem oraz poruszaniem się 
pieszego po drodze. Warto dodać, że ŻW uświetnia nasze święto już 
czwarty raz z kolei i ich program zawsze cieszy się wielkim powo-
dzeniem wśród młodzieży.

Tekst i foto: nadesłane 
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„Ostatnia niedziela września, pierwsza niedziela kalendarzowej jesieni, musieli się ciekawie ucharakteryzować, tj. przebrać się w strój stosowny 
podobnie jak w latach ubiegłych tu się nic nie zmieni. na wykopki. I tak: I miejsce – Kacper Śleszyński (kl. III B); II miejsce – 
Czas na to, aby przy szkole w Lisich Jamach festyn rozpocząć, Wiktoria Płotka (kl. VI); III miejsce – Kinga Gotowska (kl. IV); 
i od wykopek, Drodzy Państwo, trochę odpocząć. wyróżnienie: Kinga Labuda (kl. V) oraz Oliwia Myszk (kl. IV).
Bulwa jaka jest każdy widzi Efektowny okazał się konkurs na wiersz o ziemniaku, gdyż 
i nic go w tej kwestii nie zdziwi. uczniowie wykazali się inwencją twórczą i na scenie wyrecytowali swoje 
Że smaczna, każdy z nas to wie, wiersze. Jury w składzie: Krystyna Marszałkowska, Joanna Labuda i 
dziś tu przy szkole zajadać je chce! Elżbieta Zaworska wyłoniło następujących laureatów:
Po raz czternasty się spotykamy 
i do wspólnej zabawy zapraszamy!”

Tymi słowami p. Żanetta Penkowska przywitała wszystkich 
zebranych gości, którzy przybyli na boisko szkolne w Lisich Jamach. 28 
września o godz. 14.00 rozpoczął się tam coroczny festyn pod nazwą 
„Swiãto Bùlwë” zorganizowany przez całą społeczność szkolną. Celem 
imprezy, jak zawsze była integracja rodziców, dzieci, nauczycieli, 
włączanie wszystkich zebranych do aktywnego uczestnictwa w 
zabawach oraz konkursach. Podczas festynu na wszystkich zebranych 
czekało wiele atrakcji, m.in.: pokaz akcji gaśniczej oraz sprzętu 
strażackiego, którym dowodzili strażacy z OSP z Kamienicy 
Szlacheckiej. Dużym zainteresowaniem cieszył się podnośnik wozu 
strażackiego, do którego można było wejść i przez chwilę z wysokości 
oglądać panoramę naszej okolicy. Innymi atrakcjami była strzelnica, na 
której każdy, kto miał ochotę mógł sobie postrzelać do tarczy i wygrywać 

I miejsce – Martyna Warmowska (kl. III B); II miejsce – nagrody; „wesołe miasteczko” i bicykl – wykonany przez p. 
Klaudia Mielewczyk (kl. VI); III miejsce – Daria Lis (kl. V); Kamińskiego z Mściszewic, na którym można było się „karnąć”, co 
wyróżnienie: Aleksandra Stencel (kl. I), Julia Kostuch (kl. III B) oraz wcale nie było takie proste. Przez cały czas trwania festynu najbardziej 
Aleksandra Leik (kl. V).obleganym stoiskiem była LOTERIA FANTOWA, w której do wygrania 

było wiele ciekawych i cennych nagród ufundowanych przez licznych 
sponsorów.

Program festynu uatrakcyjniły występy artystyczne. Najpierw Należałoby wspomnieć, iż wszyscy mogli się raczyć 
przed publicznością wystąpił szkolny chórek „Smyczek” z panią Żanettą ziemniaczanymi smakołykami, które przygotowywały panie z kuchni 
na czele, potem uczniowie z koła teatralnego pod okiem pań: Danuty (frytki, plińce) oraz KGW (zupa grzybowa, grochówka, chleb ze 
Bulczak oraz Judyty Gneba-Borówka przedstawili inscenizację o tym jak smalcem, gofry). Około godz. 17.30 rozpoczął się najbardziej 
wyginęli królewicze z Lisielandii oraz przedstawienie „Miłość nie jedno upragniony przez wszystkich przybyłych moment, mianowicie 
ma imię”. Swój talent wokalny na scenie zaprezentowała nasza losowanie głównych nagród loterii fantowej, które wręczała dyr. szkoły 
absolwentka Paulina Górlikowska oraz Anna Maria Brzeska, która Aleksandra Dąbrowska-Konkol. Szczęśliwymi zdobywcami głównych 
studiuje w Gdyńskiej Szkole Artystycznej, a w wolnych chwilach śpiewa nagród zostali: 
w zespole muzycznym swoich rodziców „Swojskie brzmienie”. Z ź Joanna Młyńska – myjka wysokociśnieniowa,
koncertem akordeonowym wystąpił uczeń gimnazjum Błażej Reiter z ź Wojtek Makurat – odkurzacz,
Wygody Łączyńskiej. Ciekawym akcentem, który zgromadził wielu ź Łukasz Wenta – zestaw garnków,
widzów przed sceną był kabaret pod tytułem „Powtórka”, dotyczący ź Mirosława Tarka – zegarek „Casio”,
wiadomości poznanych w szkole, w wykonaniu Koła Gospodyń ź Paulina Reiter – torba podróżna.
Wiejskich „Marzëbiónczi” z Długiego Krza. Dodatkową atrakcją była Festyn „Swiãto Bùlwë” nie odbyłby się bez hojności 
taneczna lekcja pokazowa z udziałem profesjonalistów ze szkoły tańca sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
„El’dance” w Gdyni. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji 

Oprócz tego w trakcie zabawy można było wziąć udział w festynu jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Kolejny festyn już za rok! 
wielu konkursach. Jednym z nich był konkurs na najcięższy ziemniak, w Serdecznie zapraszamy.
którym I miejsce zajęła Łucja Mrzygłód z Kępy Kaszubskiej z Festyn poprowadziły panie Bogumiła Okroj oraz Żanetta 
ziemniakiem o wadze 1478 g (2013 r. – 1531 g). TOP MODEL Penkowska.
WYKOPEK to nowatorski konkurs, w którym uczniowie naszej szkoły Anna Reiter, foto: nadesłane

„Swiãto Bùlwë” w Lisich Jamach
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,,Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia”
św. Jan Paweł II

Słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II, przyświecały 
naszej społeczności przy okazji pasowania nowych dzieci na 
wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. 
Nasi nowi wychowankowie: Amelia, Kasjan, Dawid, Paweł i Bartosz
z wielkim przejęciem oczekiwali tego dnia. Wszystkich zgromadzonych 

rozbawiła szczera radość Pawełka z otrzymania dużego misia, którego 
dostały wszystkie nowo przyjęte dzieci. Koleżanki i koledzy z grupy 
Odkrywców przygotowali przedstawienie „Kwiatek Dobrych Życzeń”, 
które obrazowało  atmosferę przyszłych dni spędzanych w Ośrodku. Na 
zakończenie wychowankowie otrzymali „słodkie rożki”, aby osłodzić 
nie tylko ten uroczysty dzień, ale też by nigdy nie zabrakło im „słodkości 
w życiu”.

Całą uroczystość uświetnił występ młodzieżowej grupy 
„Musical” z Zespołu Szkół w Rokitach, prowadzonego pod bacznym Naszym pasowanym wychowankom życzymy dużo zdrowia, 
okiem pani nauczycielki muzyki Mai Pobłockiej. Podziwialiśmy wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz nowych umiejętności, a rodzi-
zaangażowanie i wiarę w celowość rozwijania swoich talentów 15-stu com radości ze swoich pociech.
młodych osób. Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy i będziemy M. Klajn, W. Gilmajster
świadkami wielu Ich sukcesów. Foto: nadesłane

Pasowanie nowych wychowanków ORW w Szklanej 

Dzień Wszystkich Świętych…

Jest jeden dzień w ciągu roku, gdy otacza nas cisza, jesteśmy skupieni i zadumani nad grobami drogich nam osób, których niestety nie ma już 
wśród nas. Niezależnie od tego czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy nie, odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach. Jest 
to dzień Wszystkich świętych, dzień, w którym w sposób szczególny wspominamy bliskich nam zmarłych.  

Cmentarze powstawały od czasów 
najdawniejszych, dla chrześcijan są miejscami 
świętymi, otaczanymi czcią ze względu na zmarłych,  
którzy tam spoczywają, oraz wiarę w życie 
pozagrobowe. 

Są jednak groby zapomniane, o których z 
różnych przyczyn nikt nie pamięta. To właśnie o nie 
postanowili zadbać wychowankowie Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej. Każda 
grupa wraz z rodzicami i wychowawcami wybrała 
sobie grób na cmentarzu, który zapomniany został 
przez najbliższych. Podopieczni przygotowali stroiki, 
sprzątnęli nagrobki, zapalili znicze. Był to dla nich 
wszystkich nie tylko czas wielkiej zadumy, ale i 
satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku. Była to 
również prawdziwa lekcja wychowawcza, aby 
pamiętać nie tylko o naszych przodkach, dziadkach, 
rodzicach, znajomych, ale też o tych, na grobach 
których 1 listopada nikt nie zapala świeczki. 

Aleksandra Gdaniec
Foto: nadesłaneGrupa V przed wejściem na cmentarz w Wygodzie Łączyńskiej
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Grupa trzy- i czterolatków
z oddziału przedszkolnego w Zespole 
Szkół w Gowidlinie złożyła uroczyste 
ślubowanie i została pasowana na 
przedszkolaków. To wyjątkowe wyda-
rzenie zgromadziło dumnych ze swo-
ich pociech rodziców i dyrekcję pla-
cówki. 

6 listopada był wyjątkowym 
dniem dla dwudziestu trzech malu-
chów z gowidlińskiego przedszkola. 
Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia 
edukacji zostały pasowane na przed-
szkolaków i złożyły ślubowanie. Ale 
zanim to nastąpiło, dzieci zaprezen-
towały przed rodzicami umiejętności 
zdobyte w trakcie pobytu w przed-
szkolu. Pięknie śpiewały, tańczyły i re-
cytowały wiersze. Po występach artys-
tycznych złożyły uroczystą przysięgę i obiecały być zawsze 
uśmiechnięte, słuchać swojej pani, grzecznie się bawić i pilnie uczyć, aby 
nigdy nie zasmucić swoich rodziców. Dyrektor Zespołu Szkół, Maria 
Wenta-Barlak, niczym dobra wróżka przemieniła maluchy magicznym 
ołówkiem w prawdziwych przedszkolaków. 

W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło prezentów
i pamiątkowych dyplomów dla bohaterów uroczystości. Spotkanie 
zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Tekst i foto: AK

Przedszkolaki z Gowidlina złożyły ślubowanie

Uczniowie klas I, II oraz III z Zespołu Szkół w Tuchlinie, wraz 
ze swoimi wychowawcami, zgłosili swój udział w konkursie „Zdrowo 
jem, więcej wiem”. Konkurs ten ma zasięg ogólnopolski i jest orga-
nizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Patronat hono-
rowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik 
Praw Dziecka. 

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: jesienny, zimowy
i wiosenny. W każdym z nich uczniowie wraz z nauczycielem muszą 
wykonać różnorodne zadania, w skład których wchodzą lekcje, kon-
kursy, promocja danego tematu w szkole, spotkania z rodzicami. Za 
każde wykonane zadanie zostają przyznane punkty, ich ilość będzie 
decydowała o wygranej.  

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności 
pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Dzieci między 
innymi nauczą się czytać etykiety na produktach spożywczych, dowiedzą 
się, dlaczego jedzenie śniadania jest takie ważne, a także dlaczego należy 
pić wodę. 

Konkurs zakończy się w czerwcu 2015 r. Cała szkoła trzyma 
kciuki za uczestników i życzy wytrwałości w podejmowaniu kolejnych 
zadań.

Katarzyna Myszk

Zdrowo jem, więcej wiem



22 11 (293) listopad 2014

W dniach 6-10 października miał miejsce w Szkole 
Podstawowej w Sierakowicach projekt profilaktyczno-wychowawczy 
pod hasłem „Z kulturą osobistą na co dzień”. Celem projektu było 
propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia 
codziennego, podkreślenie szacunku dla języka polskiego, uświado-
mienie uczniom konieczności dbania o czystość i poprawność języka 
oraz rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów.

- Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie (reguły, 
obyczaje, magiczne słowa, umiejętność słuchania, punktualność);

- Mój język świadczy o mnie – dzień życzliwości i pozdrowień 
(kultura języka, używanie form grzecznościowych, eliminowanie wulga-
ryzmów);

- Zachowanie i odpowiedzialność, czyli przestrzeganie regula-
minów i norm szkolnych (fair play w sporcie, negowanie złych cech, ładW realizację projektu zaangażowani byli uczniowie i nauczy-
i porządek w szkole);ciele ze wszystkich poziomów nauczania. Realizowany był on na lek-

- Jem smacznie, zdrowo i kulturalnie, czyli savoir vivre nie cjach różnych przedmiotów, w trakcie zajęć pozalekcyjnych i w czasie 
tylko w stołówce szkolnej (promowanie zdrowego ożywiania);zajęć w świetlicy. Każdy z poszczególnych dni tygodnia przebiegał pod 

- Kultura zachowania i odpowiedni strój w szkole orazinnym hasłem i koncentrował się wokół innego zagadnienia: 
w miejscach publicznych.

Każda z zaangażowanych grup oprócz zajęć edukacyjnych 
brała także udział w realizacji zadań, np. przygotowywaniu plakatów, 
wierszy, rymowanek, opowiadań, memów internetowych, komiksów, 
albumów, kodeksu kulturalnego ucznia. Dodatkowo odbył się konkurs 
sprawdzający wiedzę ze znajomości zasad savoir vivru, konkurs na 
najbardziej kulturalnego ucznia i najbardziej kulturalną klasę w szkole 
oraz na najpiękniej nakryty stół. Uczniowie mogli także zapoznać się
z ciekawymi gazetkami przygotowanymi przez nauczycieli świetlicy
i biblioteki. 

Projekt zakończył uroczysty apel, w czasie którego zostały 
nagrodzone najciekawsze prace uczniów.

Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażo-
wanie w realizację projektu i mamy nadzieję, że w przyszłości z entuz-
jazmem wezmą udział w kolejnych przedsięwzięciach edukacyjnych. 

Przygotowanie działań w ramach projektu „Z kulturą osobistą 
na co dzień”, pozyskanie sponsorów na nagrody, przeprowadzenie 
konkursów, oceny prac konkursowych oraz przygotowanie apelów 
podsumowujących dokonał zespół nauczycieli w składzie: Danuta 
Fiedoruk, Wioletta Szulc, Natalia Labuda, Alicja Baran, Sylwia Ko-
szałka.

Szkolny projekt profilaktyczno-wychowawczy „Z kulturą osobistą na co dzień”

Tekst i foto: nadesłane
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Funkcjonująca Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej w Puzdrowie, 
prowadzona przez p. Justynę Kaminską, nieustannie wdraża działania propagujące idee 
oszczędzania i zarządzania własnymi finansami. Tym razem w październiku 2014 roku został 
ogłoszony konkurs pt. „Najpiękniejsza skarbonka SKO”. Zadaniem uczniów było wykonanie 
skarbonki dowolną techniką według własnego pomysłu. Nie jest tajemnicą, że w konkursach 
organizowanych przez SKO najchętniej udział biorą uczniowie klas młodszych, którzy przy  
wsparciu rodziców tworzą bardzo piękne i oryginalne prace. Tym razem było inaczej, uczniowie klas 
starszych także ukazali swoje umiejętności twórcze. Łącznie wykonano aż 51 prac konkursowych. 
Skarbonki miały różne kształty i zadziwiały swoim wyglądem. Bardzo trudno było wybrać te 
najpiękniejsze. Wyłonienie laureatów nastąpiło przez tajne głosowanie grona pedagogicznego. 

Zwycięzcami konkursu 
okazali się:
I miejsce – Kinga Ramczyk,
II miejsce – Katarzyna Walkusz,
III miejsce – Kacper Cichosz.

Wyróżnienie przyznano 
Darii Stefańskiej oraz Miłoszowi 
Szulistowi. 

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu zostali nagrodzeni. Sponso-
rem nagród został szkolny sklepik 
„Sezam”.

Gminny etap konkursu 
odbędzie się 16 grudnia 2014 r. w 
Szkole Podstawowej w Puzdrowie. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Justyna Kaminska, foto: nadesłane

Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Najpiękniejsza skarbonka SKO”
w Szkole Podstawowej w Puzdrowie

W październiku bieżącego roku 
członkowie koła redakcyjnego działającego 
przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
postanowili uczcić Dzień Edukacji Naro-
dowej w nietypowy sposób. Licząc na wro-
dzone poczucie humoru swoich nauczycieli, 
ogłosili wyjątkowy konkurs na najciekawszą 
karykaturę wybranego przez siebie pedago-
ga. 

Do redakcji Halo Puchatka dotarło 
pięćdziesiąt prac wykonanych dowolnymi 
technikami plastycznymi. Trzeba przyznać, 
że komisja oceniająca karykatury miała twar-
dy orzech do zgryzienia. W trakcie przeglą-
dania małych dzieł sztuki trudno było pow-
strzymać się od śmiechu. Zdumiewające jest 
to, jak uczniowie postrzegają swoich nauczy-
cieli. Potrafią wyodrębnić szczegóły, na któ-
re nieświadomy rzeczy pedagog nie zwraca 
na co dzień uwagi. W przesympatycznej, ra-
dosnej atmosferze dokonano ostatecznego 
wyboru. Pierwsze miejsce zajęła Marcelina 
Węsierska-Tessen (VI c), która w ciekawy 
sposób naszkicowała dyrektora placówki 
Ireneusza Płotkę oraz nauczycieli wychowa-
nia fizycznego –  Michała Woźniaka oraz 
Andrzeja Dziadaka. Drugie miejsce przypad-
ło w udziale niezwykle utalentowanej plas- Ireneusz Płotka. Każdy z uczestników otrzymał słodki poczęstunek. 
tycznie Wiktorii Leman (VI f), autorce pracy namalowanej farbami Najlepsze prace można było podziwiać na wystawie znajdującej się na 
przedstawiającej Michalinę Król. Trzecie miejsce zajęła uczennica klasy holu głównym naszej szkoły. Wzbudziła ona niemałe zainteresowanie 
V c - Sandra Reglińska, która włożyła wiele pracy w przygotowanie wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Reasumując, konkurs ten 
wizerunku swojej wychowawczyni Ewy Kasperek. dowiódł, że jak cię widzą, tak cię... malują!

Zwycięzcom pogratulował wspomniany wcześniej dyrektor Michalina Król

Jak cie widzą, tak cię… malują! 
Nauczyciele widziani oczami uczniów
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Z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod- Wśród zdarzeń historycznych szczególnie czczonych przez 
ległości uczniowie klasy IIa i klasy IIIb Szkoły Podstawowej im. Polaków pozycję szczególną zajmuje odzyskanie przez Polskę 
Floriana Ceynowy w Sierakowicach postanowili uczcić ten wyjątkowy niepodległości. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Floriana 
dzień. W związku ze zbliżającym się świętem każda z wyżej Ceynowy w Sierakowicach z sercami przepełnionymi głębokim 
wymienionych  klas przygotowała swój repertuar. poczuciem patriotyzmu także włączyli się do uczczenia Święta 

Niepodległości. 
7 listopada w naszej szkole odbyły się dwie akademie dla Dnia 12 listopada odbył się uroczysty apel dla klas IV-VI, 

uczniów klas młodszych. Każda z tych uroczystości rozpoczęła się podczas którego zaprezentowano przedstawienie pt.: „O 
tańcem narodowym – polonezem z filmu „Pan Tadeusz”. Dzieci niepodległość”. Chcąc przybliżyć społeczności szkolnej drogę Polski 
recytowały wiersze, śpiewały pieśni patriotyczne – „Wojenko”, do odzyskania niepodległości wyświetlono pokaz multimedialny. 
„Pierwsza Brygada”, „Rota” oraz nasz hymn państwowy – „Mazurek Uczniowie dowiedzieli się, że wolność, poczucie dumy narodowej, 
Dąbrowskiego”. możliwość pielęgnowania polskich tradycji, zawdzięczają swoim 

przodkom, którzy cierpieli w niewoli przez 123 lata. Obowiązkiem 
młodego pokolenia jest pielęgnowanie i strzeżenie wolności tak ciężko 
niegdyś wywalczonej.

Pomimo trudnej tematyki, związanej z odległą przeszłością 
naszej Ojczyzny, wychowankowie wykazali się podstawowymi 
umiejętnościami, czyli wzorową znajomością symboli narodowych 

Apel uświetnił występ zespołu wokalno-tanecznego oraz wiedzą na temat poszanowania tradycji. Potrafili opowiedzieć
„Koraliki”, który wykonał najpopularniejsze pieśni patriotyczne.  o sposobach wyrażania swoich uczuć miłości do kraju na co dzień. 

Danuta BukowskaMaria Drężek

Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Sierakowicach
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W niedzielę 12 października, o piątej nad ranem, spotkaliśmy się 
przy szkole wraz z panem Dawidem Chmielewskim i panią Marzenną 
Polejowską, aby wspólnie udać się na berlińskie lotnisko, z którego 
mieliśmy polecieć do Stambułu. Po spokojnym locie dotarliśmy na 
miejsce, gdzie powitali nas opiekunowie oraz uczniowie z innych 
krajów. Następnie podczas wykwintnej kolacji mieliśmy okazję 
skosztować regionalnych potraw, jak też mogliśmy wziąć udział w tra-
dycyjnym tureckim weselu, które się odbywało w tamtejszej restau-
racji. Bawiliśmy się świetnie. Późnym wieczorem, po dobrej zabawie, 
wróciliśmy do hotelu.

Odpoczywaliśmy, snując pierwsze refleksje na temat obcowania 
z inną kulturą. Obudziło nas światło tureckiego poranka. W miłym 
nastroju udaliśmy się na śniadanie. Stoły, przepełnione regionalnymi 
przysmakami, raz po raz zaskakiwały nas kompozycją barw i smaków. 
Po śniadaniu udaliśmy się do sali konferencyjnej. Zaprezentowaliśmy 
naszym tureckim rówieśnikom osobliwości polskiej kultury i tradycji. 
Następnie przyszedł czas na prawdziwie duchową ucztę. Biorąc udział 
w konkursie fotograficznym „Freelansing”, staliśmy się uczestnikami 
świata zatrzymanego w obiektywie. Artystyczne zdjęcie wykonane 
przez uczniów z Chorwacji zdobyło największe uznanie. Degustując 

orientalnej przyrody robiliśmy zdjęcia, po czym udaliśmy się na aksamitną turecką kawę, podobnie jak artyści, dyskutowaliśmy na 
wystawę lokalnej grupy fotograficznej. Spacerując ulicami Stambułu temat znaczenia światła w fotografii. Podczas warsztatów zgłębia-
chłonęliśmy specyficzny ich klimat. Budynki, ulice, sklepy zadziwiały 
nas swą oryginalnością. Wolny czas wykorzystaliśmy na zrobienie 
zakupów. Jedliśmy w restauracji, z której rozciągał się widok na 
wspaniałą panoramę miasta. Dzięki fotografii mogliśmy utrwalić 
cudowny jego obraz widziany z lotu ptaka.  

W przedostatni dzień pobytu w Stambule wybraliśmy się na 
wystawę, m.in. Tomasza Sikory. Fotografie przepełnione emocjami 
wzbudziły w nas estetyczny zachwyt. Wieczorem pojechaliśmy do 
restauracji, która znajdowała się pod mostem Galata. Pełni wrażeń 
jedliśmy ostatnią już kolację. Ostatnią, bowiem nadszedł czas 
pożegnania ze światem Orientu.

W sobotni ranek żegnaliśmy się z innymi uczestnikami wyciecz-
ki. Nie było to łatwe, ponieważ przez tydzień pobytu w Turcji bardzo 
się ze sobą zżyliśmy. 

Następnie busem pojechaliśmy na lotnisko. Z okien samolotu 
żegnaliśmy Stambuł. Spowite mgłą niebo zakrywało widok majaczą-
cych w oddali lamp wielkiego miasta. Na szczęście zabraliśmy ze sobą 
trochę tureckiego światła – dzięki fotografiom, na których udało nam 
się zatrzymać niecodzienne wspomnienia. Pełni wrażeń dotarliśmy do 

liśmy arkana sztuki fotograficznej. Tego dnia odwiedziliśmy również Berlina, stamtąd zaś wróciliśmy do Sierakowic.
Uniwersytet Fire Bridge, Column of Constantine. Przed powrotem do Tak zakończyła się nasza podróż do Turcji. Dziennik jest jej 
hotelu, spacerując osobliwymi uliczkami Stambułu, doszliśmy do zapisem. 
najstarszego targu Grand Bazaar. To miejsce zachwyciło nas nieco- Tekst i foto: nadesłane
dzienną uwerturą barw i zapachów, oczarowało muzyką orientalnych 
dźwięków. Pełni wrażeń, siedząc w uroczej restauracji, smakowaliśmy 
tureckie specjały, między innymi rybę i kebab.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy zajęciami w plenerze. W ramach 
warsztatów fotograficznych jako młodzi artyści eksperymentowa-
liśmy ze światłem. Następnie, wnikając w kulturę Wschodu, ogląda-
liśmy meczety oraz turecki cmentarz. Rejs po rzece Bosfor stał się 
okazją do obcowania z egzotycznym pięknem tureckiego świata. 
Zauroczeni orientalną przyrodą i kunsztem zabytkowej architektury 
wróciliśmy do hotelu, aby nabrać sił przed kolejną wyprawą. Po chwi-
lach przeznaczonych na odpoczynek wraz z uczniami z innych szkół 
wybraliśmy się do galerii handlowej w celu zakupienia regionalnych 
pamiątek.

Następnego dnia po smakowitym śniadaniu pieszo udaliśmy się 
do muzeum, w którym zobaczyliśmy niesamowitą panoramę. Obraz 
przedstawiał podbój Konstantynopola w 1453 r., w wyniku którego 
doszło do starcia pomiędzy turecką a bizantyjską armią. Lekcję historii 
perspektywy dopełniła wizyta w Pałacu Sułtana. Największe wrażenie 
zrobił na nas przepiękny park należący do tegoż pałacu. Strudzeni 
wyprawą odwiedziliśmy restaurację. Posilając się jednocześnie 
rozmawialiśmy na temat przeżytych wrażeń.   

Czwartek okazał się sprawdzianem naszych umiejętności. 
Najpierw poszliśmy zobaczyć Błękitny Meczet oraz Hagę Sophię. 
Budowle zrobiły na nas niesamowite wrażenie. Następnie w otoczeniu 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Turcji
Dziennik podróży 
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„Dar życia” dla chorych dzieci
28 października 2014 roku przed budynkiem Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sierakowi-
cach „zakotwiczył” KRWIOBUS zaproszony przez panią Marzenę 
Majcher. Od 9:30 do 13:00 odbyła się akcja honorowego oddawania 
krwi. Osoby, które postanowiły podzielić się „darem życia”, musiały 
udać się do rejestracji z dowodem tożsamości, wypełnić ankietę, 
zapoznać się z regulaminem i pozytywnie przejść badanie lekarskie. Po 
decyzji lekarza o zdolności do oddania krwi przechodziły do pań pie-
lęgniarek, które przygotowywały je do pobrania. Nie wszyscy chętni 
uzyskali lekarską akceptację, ale będą mogli ponowić próbę za około 
dwa miesiące.

W ciągu jednego dnia zarejestrowano łącznie 47 dawców, a 19 
spośród nich mogło oddać krew. W sumie zebraliśmy 8,550 l krwi
i zostanie ona przeznaczona dla chorych dzieci.

W akcji wzięli udział uczniowie naszych szkół oraz mieszkańcy 
gminy. Inicjatywa sprowadzenia do Sierakowic mobilnego ośrodka 
pobierania krwi spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą 

społeczności lokalnej. Stąd pomysł, by tę akcję powtórzyć i na stałe 
wpisać do szkolnego kalendarza.

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się honorowo 
oddać krew. „Decyzja o oddaniu krwi, to początek drogi do zyskania 
ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może 
Twoja krew uratuje życie innego człowieka. To również sposób na 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego i spokoju o bezpie-
czeństwo zdrowia i życia osób Ci najbliższych.”

Osobom zaangażowanym w organizację akcji oraz nadzór nad 
jej sprawnym przebiegiem – paniom Marzenie Majcher, Katarzynie 
Cyman, Iwonie Tesmer, Marii Wróbel oraz uczennicy Karolinie 
Domaszk za jej koordynowanie - w imieniu społeczności szkolnej 
serdecznie dziękujemy.

Podziękowanie składamy także księżom z parafii p.w. św. Mar-
cina za propagowanie akcji krwiodawstwa wśród parafian.

Organizatorzy

Upowszechnianie projektu
Leonardo da Vinci
– „Europejczyk wie, co je”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach świętował 
zakończenie kolejnego przedsięwzięcia w ramach europejskiego 
programu Leonardo da Vinci. Uroczystość odbyła się 30 października
i dotyczyła podsumowania projektu „Europejczyk wie, co je”, w któ-
rym wzięło udział 24 uczniów klas Technikum w zawodzie technik 
żywienia i gospodarstwa domowego oraz Technikum w zawodzie 
technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt dotyczył wyko-
rzystania zdrowej żywności w produkcji potraw i przeciwdziałania 
chorobom cywilizacyjnym. Każdy uczestnik odbył miesięczne prak-
tyki zawodowe w Niemczech, podczas których mógł doskonalić swoje 
umiejętności zawodowe i językowe.

W wydarzeniu wzięły udział wszystkie osoby zaangażowane
w realizację projektu: dyrektor ZSP – Grzegorz Machola, dyrektor 
ZSZ – Krystyna Formela (która przejęła obowiązki koordynatora po 
pani Marii Browarczyk) oraz nauczyciele i uczniowie. Zaszczycili nas 
także obecnością znakomici goście, tj. dyrektor Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół – pan Jacek Mazur, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sierakowicach – pani Irena Kulwikowska, dyrek-
torzy szkół powiatu kartuskiego: pani Elżbieta Świętoń, pani Grażyna 
Maczulis, pani Alicja Bieńczyk, pan Kazimierz Klas oraz dyrektor 
Gimnazjum w Sierakowicach, a zarazem radny Powiatu Kartuskiego – 
pan Krzysztof Andryskowski. Licznie przybyli też rodzice uczniów 
uczestniczących w projekcie. 

Po powitaniu gości przez pana dyrektora Grzegorza Macholę 
głos zabrała koordynator – pani Krystyna Formela. W swoim wystą-
pieniu przedstawiła krótką historię działań szkoły w projektach Leo-
nardo da Vinci. Podkreślając swoje doświadczenie stwierdziła, że 
napisanie projektu i jego akceptacja nie są sprawą łatwą przy tak dużej 
konkurencji. Wymaga to czasu, kreatywności, wytrwałości i zaanga-
żowania, szczególnie od koordynatora projektu. Jednak uczestnictwo 
w takich przedsięwzięciach przynosi wymierne efekty i daje satys-
fakcję jego twórcom. Oprócz umiejętności stricte zawodowych 
uczniowie nabywają cennych umiejętności społecznych przydatnych 
w codziennym życiu jak: współdziałanie w zespole, poznawanie 
siebie, komunikatywność, tolerancja itp. Realizacja takich projektów 
to także świetna promocja szkoły i możliwość pozyskania dodatko-
wych funduszy. 

Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja multi-
medialna podsumowująca przebieg praktyk oraz osiągnięte rezultaty. 
Pokazano zdjęcia z miejsca kursów, fotografie przedstawiające zwie-
dzane niemieckie miasta i formy spędzania wolnego czasu. Ponadto 
mieliśmy możliwość obejrzenia filmu pt. „Chemia w żywności”, który 
został zrealizowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli – pana 
Grzegorza Jacewicza i pani Agnieszki Kazimierczak. Ważną częścią 
spotkania było uroczyste wręczenie dwudziestu czterem uczestnikom 
projektu certyfikatów Europass Mobilność. Są to międzynarodowe 
dokumenty potwierdzające nabycie umiejętności i kompetencji zawo-
dowych, zwiększające atrakcyjność naszych przyszłych absolwentów 
na regionalnym i europejskim runku pracy. 

W ramach propagowania zdrowej żywności przygotowano dwa 
stoliki, na których umieszczono różnorakie produkty spożywcze – 
również te niezdrowe. Wśród wartościowych, wymienionych w pierw-
szej kolejności, przeważały kosze z pięknymi jabłkami. Po zakoń-
czeniu uroczystości dziewczęta, przebrane w zabawne stroje z owo-
ców, wszystkim uczniom rozdawały jabłka. Gości natomiast zapro-
szono na poczęstunek złożony ze smacznych i oryginalnych potraw, 
przygotowanych przez uczniów-uczestników projektu pod bacznym 
okiem naszej mistrzyni, nauczycielki zawodu – pani Mirosławy 
Cyman. Gdybyśmy mieli kolejną możliwość wyjazdu na praktyki 
zagraniczne, to bez wahania wzięlibyśmy w nich udział. 

Realizatorzy i uczestnicy
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30 października 2014 roku w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sierakowicach odbył się powiatowy konkurs „ŻYJ 
ZDROWO – DARUJ ŻYCIE”, na który przybyły zespoły z siedmiu 
pobliskich szkół: ZSP z Przodkowa z panią Ewą Kolka, ZSP
z Somonina z panem Mariuszem Kocurem, ZSZiO z Kartuz z panem 
Mirosławem Stefanowskim, Gimnazjum z Sierakowic z panią Anną 
Piasecką, Gimnazjum z Kamienicy Królewskiej z panią Eweliną 
Wejer, Gimnazjum z Tuchlina z panią Danutą Dawidowską
i Gimnazjum z Gowidlina z panią Alicją Kuchta.

Zaproszenie do jury przyjęły: pani Maria Karolak – 
pełnomocnik Wójta Gminy Sierakowice ds. uzależnień, pani Maria 
Gosk – właścicielka firmy GRONO – doświadczona restauratorka
z Kartuz oraz pani Sylwia Pobłocka – instruktorka sportowa
z Sierakowic.

odpowiadała na trzy wskazane przez siebie pytania, decydując
o stopniu ich trudności (za 1 punkt, 2 lub 3).

Czwartą konkurencją była ,,Krótka sportowa pauza” 
przygotowana i poprowadzona przez nauczyciela wychowania 
fizycznego pana Artura Hewelta. Polegała na wykonaniu trzech 
ćwiczeń w jak najkrótszym czasie. Zawodnicy musieli wykazać się 
szybkością, zwinnością i sprytem.

Konkursowe zmagania dopełniła ciekawa prezentacja multi-
medialna o krwiodawstwie, przedstawiona przez Karolinę Domaszk
i Mirellę Treder – uczennice klasy IV Technikum kształcącego
w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Niespodzianką dla zawodników był poprowadzony przez 
jurorkę – panią Sylwię Pobłocką  - bardzo energiczny trening zumby.

Po podliczeniu przez jury punktów okazało się, że konieczna 
jest dogrywka pomiędzy uczniami ZSP w Przodkowie oraz Gimnaz-
jum w Kamienicy Królewskiej. Dodatkowe zadanie dla obu drużyn  

Tematyką przewodnią konkursu było promowanie zdro-
polegało na wykazaniu się zręcznością i celnością rzutów do celu.

wego stylu życia i zachęcanie do honorowego oddawania krwi. 
Powiatowy konkurs „ŻYJ ZDROWO – DARUJ ŻYCIE” 

Uczestnicy zmierzyli się z czterema zadaniami. Pierwsze z nich pole-
zakończyło wręczenie drużynom dyplomów i podziękowań oraz 

gało na ułożeniu hasła zachęcającego do spożywania owoców
nagród wszystkim uczestnikom rywalizacji przez przewodniczącą jury 

i warzyw. Drugie – na przygotowaniu dietetycznej kanapki dla 
panią Marię Karolak oraz dyrektora ZSP w Sierakowicach pana 

niejadka oraz uzasadnieniu wyboru produktów użytych do jej 
Grzegorza Macholę. Zwycięzcami konkursu zostali:

wykonania. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością oraz 
I miejsce – ZSP w Przodkowiewiedzą na temat zalecanych produktów. Po tej konkurencji nastąpiła 
II miejsce – Gimnazjum w Kamienicy Królewskiejsmakowita pauza. Goście zostali poczęstowani sokami przygoto-
III miejsce – Gimnazjum w Tuchliniewanymi przez uczniów naszej szkoły, a zawodnicy mogli zjeść 
IV miejsce – ZSP w Somoniniewcześniej przygotowane przez siebie kanapki.
Jednakże, jak podkreślił dyrektor ZSP, zwycięzcami Kolejne zadanie pozwalało na wykazanie się wiedzą

konkursu są wszyscy uczestnicy, ponieważ wzbogacili swoją wiedzęo krwiodawstwie i zasadach zdrowego stylu życia. Każda z grup 
o zdrowym odżywianiu
i krwiodawstwie.

Po wręczeniu na-
gród i wspólnym zdjęciu 
uczestnicy wraz z opie-
kunami udali się na zdrowy
i kolorowy poczęstunek 
przygotowany przez ucz-
niów Technikum w Siera-
kowicach.

D z i ę k u j e m y  
uczestnikom i ich opieku-
nom za przyjęcie naszego 
zaproszenia oraz za aktywne 
i „zdrowe” uczestnictwo we 
wspólnej zabawie. Liczymy 
n a  Wa s z ą  o b e c n o ś ć
w przyszłym roku.

Organizatorzy: 
Marzena Majcher,

Agnieszka Kazimierczak,
Artur Hewelt,

 Iwona Tesmer

Foto: AK

Konkurs powiatowy „Żyj zdrowo – daruj życie”
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W kwietniu 2014 r. Zespół 
Szkół w Tuchlinie zgłosił się do 
realizacji zajęć sportowych w ra-
mach projektu „Multisport – sport 
dla wszystkich” organizowanych 
przez Fundację Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Przy współpracy dyrek-
tora ZS Tuchlino, koordynatora do 
spraw sportu w Sierakowicach
i nauczycieli wychowania fizycz-

nego w Tuchlinie szkole przyznano prawo do realizacji danego 
projektu. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu i odbywają się 3 razy
w tygodniu:

1) wtorek - zajęcia lekkoatletyczne - godz. 16.00-17.30,
2) czwartek - unihokej - 15.15 - 16.45,
3) piątek - piłka nożna - 14.30 - 16.00. 
W zajęciach biorą udział dzieci ze szkoły podstawowej, które 

nie są zrzeszone w żadnych klubach sportowych. Dzięki przystąpieniu 
do projektu szkoła uzyskała liczny sprzęt sportowy oraz umożliwia 
dzieciom z Tuchlina aktywne spędzanie czasu wolnego.

Tekst i foto: nadesłane

Sportowy projekt „Multisport – sport dla wszystkich”

W Przyjaźni odbyły się 5 listopada eliminacje 
powiatu kartuskiego w unihokeju, w których rywa-
lizowały dziewczęta z gimnazjum. Reprezentantki 
Zespołu Szkół w Tuchlinie ciężko walczyły, ostatecz-
nie zajmując 2 miejsce. Niewiele brakowało, by od-
niosły zwycięstwo i zakwalifikowały się do etapu 
wojewódzkiego.

Kolejnego dnia, 6 listopada, odbyły się elimi-
nacje szkół podstawowych, w których również udział 
wzięła drużyna z Tuchlina. W zawodach zaprezen-
towało się 8 chłopców biorących czynny udział
w zajęciach z unihokeja w projekcie „Multisport”. 
Uczniowie z Tuchlina ostatecznie okazali się naj-
lepszym zespołem, bezkonkurencyjnie pokonując 
wszystkie drużyny bez straty bramki. Opiekun 
zespołu, pan Artur Formela, był pod wielkim wraże-
niem gry swoich podopiecznych i bardzo dumny
z chłopaków, którzy osiągnęli tak wielki sukces. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że w Szkole Podsta-
wowej w Tuchlinie jest obecnie zaledwie 60 uczniów, 
z czego połowa to dziewczęta, co potwierdza i pod-
kreśla ogromny sukces, jaki osiągnęli chłopcy. 

12 listopada drużyna z Tuchlina reprezentowała 
powiat kartuski w eliminacjach wojewódzkich, które 
odbyły się w Rumi. Do turnieju zgłosiły się 4 drużyny 
chłopców: SP Lębork, SP Krokowa, ZS Tuchlino, SP 
Połchowo.

Cały turniej stał na bardzo wysokim poziomie, 
mecze były bardzo wyrównane i wywołujące wiele Uważam dane miejsce za wielki sukces szkoły – powiedział Artur 
emocji zarówno wśród opiekunów, jak i samych dzieci. Po raz Formela, opiekun zespołu. 
kolejny z bardzo dobrej strony zaprezentowali się chłopcy z Tuchli-
na. Niestety, poza pierwszym meczem, którego nie wygrali (jak się 
później okazało decydującym dla układu tabeli), pozostałe 2 oka-
zały się zwycięskie. Ostatecznie uzyskując tą samą liczbę punktów 
co zwycięzcy, a ustępując im jedynie meczem bezpośrednim, ZS 
Tuchlino zajął rewelacyjne II miejsce w turnieju.

Wyniki: 
SP Tuchlino - SP Krokowa 0:2;
ZS Tuchlino - SP Połchowo 2:1;
ZS tuchlino - SP Lębork 4:0. 
Skład zespołu: Bartłomiej Lis, Łukasz Wolski, Daniel 

Marszk, Dawid Król, Piotr Ziegert, Szymon Okroj, Piotr Olszewski, 
Dawid Bronk, Szymon Wolski.

– Jestem dumny z chłopców, którzy na każdym etapie
i w każdym meczu dawali z siebie wszystko, walcząc do upadłego. 

Sukces uczniów ZS w Tuchlinie w eliminacjach powiatowych unihokeja 

Tekst i foto: nadesłane
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W chłodne poniedział-
kowe popołudnie 17 listopada,
z inicjatywy animatora Mariana 
Wnuk-Lipińskiego oraz nauczy-
ciela WF-u Michała Woźniaka, 
został rozegrany turniej rugby 
tag Szkoły Podstawowej w Sie-
rakowicach klas IV-VI. Turniej 
cieszył się ogromnym powo-
dzeniem i tylko z powodu braku 
czasu organizator musiał zredu-
kować ilość zespołów oraz czas 
gry. Do gry przystąpiło więc 5 
zespołów: 2 zespoły dziewcząt
o nazwach Czarne Konie i Lucy-
fery oraz trzy zespoły chłopców 
– FC Baran, Niebieskie Smerfy 
oraz FC Mistrze. Poziom rozgry-
wek był imponujący. Gra rugby 
tag całkiem niedawno zaistniała 
w szkole w Sierakowicach za 
sprawą porozumienia podpisa-
nego pomiędzy Polskim Związ-
kiem Rugby a Urzędem Gminy 
w Sierakowicach. Porozumienie 
to pozwala na wdrażanie gry
w szkołach z terenu gminy Siera-
kowice. Ogromnym zaskocze- 1. Niebieskie Smerfy
niem była gra dziewczyn z zespołu Czarne Konie, które nieznacznie 

2. Czarne Konie
uległy Niebieskim Smerfom w finałowym meczu 0:1. Turniej z racji 

3. FC Mistrze
niskiej temperatury oraz mżawki, dzięki uprzejmości dyrektora 

4. FC Baran
szkoły w Sierakowicach pana Ireneusza Płotki, rozegrany został

5. Lucyfery
w hali sportowej.

Reprezentacja Szkoły Podstawowej z Sierakowic, złożona
Wyniki:

z dziewcząt i chłopców, ma możliwość rozegrania turnieju 
Czarne Konie - Lucyfery 5:0

regionalnego rugby tag w Gdańsku na ERGO ARENIE w dniu 
Lucyfery - FC Baran 1:6

28.11.2014 r. Głównym założeniem było zaprezentowanie gry
Czarne Konie - Niebieskie Smerfy 0:1

w formie turnieju.
Czarne Konie - FC Baran 1:0
Czarne Konie - FC Mistrze 5:0 Marian Wnuk-Lipiński
Lucyfery - Niebieskie Smerfy 1:5 Koordynator Sportu w Gminie Sierakowice
Lucyfery - FC Mistrze 1:4 Foto: nadesłane
FC Baran - Niebieskie Smerfy 2:3
FC Baran - FC Mistrze  1:3
FC Mistrze - Niebieskie Smerfy 3:1

Turniej rugby tag

Firma MOR-KON-STAL
(Certyfikat Agencji 10044)
poszukuje specjalistów z doświadczeniem
w następujących zawodach:

- spawacz stoczniowo-okrętowy,
- malarz stoczniowo-okrętowy,
- monter stoczniowo-okrętowy.

Gwarantujemy pracę w krajach skandynawskich
w systemie: 4 tyg./4 tyg. lub 8 tyg./8 tyg.

Warunki/kontakt: e-mail: ,
 tel. +48 601 974 048; 

biuro@morkonstal.pl
www.morkonstal.pl 
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Ogłoszenia drobne

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów – Porady prawne
Alkoholowych w Sierakowicach  uprzejmie informuje o miejscach Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas 
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom: KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od 

godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosiń-
– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki skiego 1 w Sierakowicach:
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach 28 listopada, 19 grudnia*. 
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice *w grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek miesiąca.
czynne: 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 – Mediacje rodzinne prowadzi mecenas KATARZYNA KUR-
w piątki w godz. 13.00 – 20.00 KIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 18.00 oraz po 
Przewodnicząca Komisji – telefonicznym uzgodnieniu (tel. 609180 881).
MARIA KAROLAK
tel. 609180 881 

– Grupa wsparcia
dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1,
83-340 Sierakowice
tel. 609180 881
spotkania w czwartki
w godz. 8.30 – 12.00

– Grupa Anonimowych Alkoho-
lików „Pogoda Ducha” w Sie-
rakowicach zaprasza na mityngi 
osoby, które chcą zerwać z nało-
giem alkoholizmu oraz ich rodziny. 
Spotkania odbywają się w każdy 
piątek od godz. 19.00 do 21.00
w budynku Domu Katolickiego
w Sierakowicach ul. ks. B. Łosiń-
skiego (na piętrze).

Informacja

Sprzedam nowy materac przeciwodleżynowy produkcji niemieckiej, tel. 509 395 161

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 

CENY USŁUG - DO NEGOCJACJI




