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Ślubowanie radnych, wybór przewodniczącego nowej rady
i jego zastępcy oraz zaprzysiężenie wójta – to główne punkty pierwszej 
inauguracyjnej sesji rady gminy, która została zwołana przez Komisarza 
Wyborczego na poniedziałek 1 grudnia. Tuż przed uroczystą sesją radni 
wzięli udział w mszy św. odprawionej w kościele p.w. św. Marcina. 

Do momentu wybrania przewodniczącego obrady prowadził 
najstarszy radny, czyli Jerzy Klasa. Po stwierdzeniu quorum radni złożyli 
ślubowanie. Tekst przysięgi odczytał najmłodszy radny Rafał Makurat: 
Wierny konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg. 

Po złożeniu ślubowania radni otrzymali z rąk Marii Stenka – 
przewodniczącej gminnej komisji wyborczej - zaświadczenia o wyborze 
na radnego. 

Jednym z ważniejszych punktów sesji był wybór prezydium 
rady – przewodniczącego i jego zastępcy. Tu nie było żadnych nies-
podzianek i radni w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrali na prze-
wodniczącego Zbigniewa Suchtę, a na jego zastępcę – Mirosława Kucz- ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd spra-
kowskiego. wować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 

Później przyszła pora na zaprzysiężenie wójta Tadeusza gminy. Tak mi dopomóż Bóg – oficjalnie objął swoje stanowisko. 
Kobieli, który słowami: Obejmując urząd wójta gminy uroczyście 

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Sierakowice
Radni i wójt zaprzysiężeni

Do czasu wyboru przewodniczącego rady, obrady prowadził
najstarszy radny - Jerzy Klasa (z prawej)

Radni tuż przed ślubowaniem

Przysięgę złożył także wójt Tadeusz Kobiela
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Podobnie jak radni, wójt także odebrał z rąk przewodniczącej gminnej 
komisji wyborczej zaświadczenie o wyborze.

Gratulując radym wyboru na kolejną kadencję samorządową 
sierakowicki włodarz powiedział: – Jestem przekonany, że ta rada na-
wiąże do bardzo dobrej tradycji, szczególnie kilku ostatnich kadencji,

a przede wszystkim tej ostatniej, którą to kadencję uważam za wzorzec 
do naśladowania nie tylko w naszej gminie. Patrząc po osobach, które
w tej radzie zasiadają, żywię nadzieję dalszej dobrej współpracy. Tutaj 
dominują osoby, które już pracowały w radzie, a to dobrze rokuje na-
szemu samorządowi. Przed nami ambitne zadania, a takie zawsze przed 
sobą stawialiśmy. I myślę, że z tą radą jeszcze niejedno dobro dla tej gmi-
ny uczynimy. Życzę wam wielu sukcesów i zadowolenia z tej pracy spo-
łecznej, abyśmy za cztery lata mogli powiedzieć sobie nawzajem, że dob-
rze ten czas wykorzystaliśmy i przysłużyliśmy się naszemu społe-
czeństwu – dodał na zakończenie wójt Tadeusz Kobiela. 

Tekst i foto: AK

Maria Stenka – przewodnicząca gminnej komisji wyborczej
przekazuje zaświadczenie o wyborze na wójta

W imieniu dyrektorów gminnych placówek oświatowych
wyboru pogratulowały panie Hanna Subkowska-Wójcik i Mirosława Masowa

Dokładnie 11 stycznia 2015 roku 120 tysięcy wolontariuszy 
wyjdzie na ulice nie tylko Polski, ale i kilkudziesięciu miast w wielu 
krajach na świecie, żeby zbierać pieniądze na zakup sprzętu medycznego 
dla polskich szpitali. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
przez 22 lata działalności zakupiła tysiące urządzeń za kwotę ponad 590 
mln zł. Wszystko dzięki hojności darczyńców. Temat 23. Finału pre-
cyzuje cel najbliższej zbiórki: „Dla podtrzymania wysokich 
standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych
i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

– Każdego roku temat Finału jest w gronie Fundacji 
pieczołowicie omawiany, a jego wybór uzależniony jest od aktualnych 
potrzeb w polskiej medycynie. Prowadzimy analizy i rozmowy z leka-
rzami różnych specjalności, z wybitnymi autorytetami w swoich 
dziedzinach, ale także w praktykami, którzy na co dzień pracują
z pacjentami w szpitalach w całej Polsce. W tym roku postanowiliśmy 
ponownie zainteresować się oddziałami pediatrycznymi oraz onko-
logicznymi, aby podtrzymać wysokie standardy opieki medycznej, które 
udało się, m.in. dzięki wcześniejszym zakupom WOŚP, wypracować. 
Nie zapominamy oczywiście o seniorach. Już po raz trzeci pochylamy się 
nad geriatrią, aby także i ludzie starsi mogli dochodzić do zdrowia w god-
nych warunkach – mówi Jerzy Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Do tej wielkiej ogólnopolskiej akcji jak co roku włączają się 
także Sierakowice. Gminny sztab znajduje się w sierakowickim gimnaz-
jum, a jego szefową jest Wiesława Płotka. To właśnie w hali sportowej 
gimnazjum o godz. 14.00 rozpoczną się przygotowane przez organiza-
torów atrakcje. Nie zabraknie licytacji, występów artystycznych i sporto-
wych emocji. Zaplanowano m.in. turniej halowej piłki nożnej chłopców 
rocznika 2007 i 2008 oraz mecz pokazowy rugby tag. 

Natomiast tradycyjnie od wczesnych godzin porannych
w okolicach kościołów na terenie gminy kwestować będzie 50 wolontar-
iuszy. Już dziś szykujcie portfele, bo cel szczytny!  

23. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy już wkrótce



4

Radni Rady Gminy Sierakowice 7. kadencji (2014-2018)

Andrzej Krefta
zamieszkały w Migach, lat 
59, żonaty, czworo dzieci, 

rolnik, sołtys sołectwa  
Pałubice, został wybrany 

radnym po raz trzeci.

Ryszard Toruńczak 
zamieszkały w 

Załakowie, lat 47, 
żonaty, dziesięcioro 
dzieci, rolnik, sołtys 
sołectwa Załakowo, 

został wybrany radnym 
po raz drugi.

Zbigniew Suchta 
zamieszkały w 

Kowalach, lat 53, 
kawaler, z wykształcenia 

leśnik, pracuje
w Nadleśnictwie 

Kartuzy, został wybrany 
radnym po raz piąty, 
przewodniczący rady 

gminy.

Janusz Wenta 
zamieszkały

w Gowidlinie, lat 46, 
żonaty, czworo dzieci,
hodowca drobiu, został 
wybrany radnym po raz 

trzeci.

Kazimierz Krefta 
zamieszkały w Tuchlinie, 

lat 58, żonaty, dwoje dzieci, 
pracuje jako kierowca 
autobusu, prezes OSP
w Tuchlinie, członek 

zarządu oddziału gminnego 
Związku OSP RP

w Sierakowicach, został 
wybrany radnym po raz 

drugi.

Wiesław Gafka 
zamieszkały w Puzdrowie,

lat 44, żonaty, sześcioro 
dzieci, rolnik, od prawie 
ośmiu lat jest sołtysem 

sołectwa Puzdrowo, został 
wybrany radnym po raz 

pierwszy.

Henryk Labuda 
zamieszkały w Szklanej,

lat 48, żonaty, dwoje 
dzieci, przedsiębiorca – 

właściciel firmy 
ogólnobudowlanej, 

został wybrany radnym 
po raz trzeci.

Jan Stachnik 
zamieszkały w Mojuszu,

lat 58, żonaty, dwoje 
dzieci, kierowca 

pogotowia ratunkowego 
w Kartuzach, strażak, 

naczelnik OSP
w Mojuszu, wiceprezes 

zarządu oddziału 
gminnego Związku OSP 

RP w Sierakowicach, 
został wybrany radnym 

po raz pierwszy.

Jerzy Klasa
zamieszkały w Jelonku,
lat 65, żonaty, sześcioro 
dzieci, emeryt, pracuje

w Przedsiębiorstwie 
Wodociągów

i Kanalizacji, sołtys 
sołectwa Sierakowska 
Huta od prawie 40. lat, 
został wybrany radnym 

po raz piąty.

Maria Marcińska
zamieszkała w Kamienicy 

Królewskiej, lat 46, 
zamężna, jedno dziecko, 

gospodyni domowa, sołtys 
sołectwa Kamienica 

Królewska, angażuje się
w działalność społeczną – 
działa w Kole Gospodyń 

Wiejskich i w Stowarzysze-
niu na Rzecz Rozwoju 
Sołectwa Kamienica 

Królewska, została wybra-
na radną po raz drugi.

Mirosław Kuczkowski
 zamieszkały w 

Sierakowicach, lat 53, 
żonaty, czworo dzieci, 
wiceprezes Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”

w Sierakowicach, został 
wybrany radnym po raz 

piąty, zastępca 
przewodniczącego rady 

gminy.

Rafał Makurat
zamieszkały w 

Sierakowicach, lat 39, 
żonaty, troje dzieci, 
wiceprezes zarządu 

firmy Elwoz sp. z o.o.,
prezes zarządu Klubu 

Sportowego BAT 
Sierakowice, został 

wybrany radnym po raz 
trzeci.

Maria Wróblewska
 zamieszkała

w Sierakowicach, lat 57, 
zamężna, sześcioro 
dzieci, właścicielka 

sklepu motoryzacyjnego
w Sierakowicach, została 

wybrana radną po raz 
pierwszy.

Witold Sildatk
zamieszkały

w Sierakowicach, lat 44, 
żonaty, troje dzieci, 

nauczyciel
w sierakowickim 
gimnazjum, został 

wybrany radnym po raz 
trzeci.

Andrzej Bojanowski
 zamieszkały w Sierako-
wicach, lat 43, żonaty, 
dwoje dzieci, pracuje

w Portowej Straży Pożarnej 
„Florian” w Gdańsku, ko-
mendant zarządu oddziału 
gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 

RP, naczelnik OSP w Siera-
kowicach, został wybrany 

radnym po raz czwarty.
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Nieco ponad tydzień po inauguracyjnej 
sesji radni gminy Sierakowice spotkali się po raz 
kolejny. 9 grudnia wybrali składy osobowe komisji 
stałych rady gminy, a także podjęli uchwałę w spra-
wie wynagrodzenia wójta oraz wysokości diet 
radnych i sołtysów. 

Oto składy poszczególnych komisji 
stałych sierakowickiej rady gminy:

Komisja rewizyjna: Janusz Wenta – 
przewodniczący, Andrzej Bojanowski, Henryk 
Labuda, Andrzej Krefta i Wiesław Gafka. 

Komisja budżetu, inicjatyw gospo-
darczych i infrastruktury: Maria Marcińska – 
przewodnicząca, Maria Wróblewska, Rafał Maku-
rat, Mirosław Kuczkowski i Ryszard Toruńczak.  

Komisja oświaty i pomocy społecznej: 
Witold Sildatk – przewodniczący, Maria Wrób-
lewska, Henryk Labuda, Andrzej Bojanowski, Jan 
Stachnik.

Komisja kultury, sportu i turystyki: 
Rafał Makurat – przewodniczący, Maria Mar-
cińska, Janusz Wenta, Witold Sildatk, Kazimierz 
Krefta.

Komisja rolnictwa, leśnictwa i ochro-
ny środowiska: Jerzy Klasa – przewodniczący, 
Zbigniew Suchta, Andrzej Krefta, Ryszard 
Toruńczak, Wiesław Gafka. 

Jeżeli chodzi o wysokość wynagro-
dzenia wójta, to radni zadecydowali, że pozostaje 
ono bez zmian i kształtuje się na poziomie 
ustalonym w 2008 r. – jest to 12.297 zł brutto (ok. 8 
tys. zł netto). Na kwotę składa się wynagrodzenie 
zasadnicze w wysokości 6.000 zł, dodatek 
funkcyjny wynoszący 2.100 zł, dodatek za 
wieloletnią pracę – 1.200 zł oraz dodatek specjalny 
– 2.997 zł.  

O ile bez zmian pozostaje wynagro-
dzenie wójta, to o 150 zł wzrastają miesięczne zry-
czałtowane diety radnych. Przewodniczący rady 
gminy otrzyma 1.350 zł, a jego zastępca – 1.150 zł. 
Radny będący przewodniczącym komisji stałej 
otrzyma 700 zł, a pozostali radni – 550 zł.
W przypadku nieobecności na sesji lub posiedzeniu 
komisji potrąca się 20 procent diety za każdą 
nieobecność. 

Zmienia się także wysokość diet soł-
tysów i sposób ich przyznawania. Do tej pory 
sołtysi otrzymywali 150 zł za udział w sesji. 
Obecnie będą otrzymywać miesięczną dietę zry-
czałtowaną w wysokości 200 zł. 

AK

Radni wybrali komisje stałe
i ustalili wysokość diet

Szanowni Wyborcy,
Pragnę bardzo serdecznie 

podziękować za oddane na mnie głosy w 
wyborach samorządowych. Dziękuję za 
okazane zaufanie i poparcie. Jako radna 
postaram się sprostać wszelkim obowiąz-
kom związanym z reprezentowaniem 
Waszych spraw. 

Składam gratulacje Wójtowi 
Panu Tadeuszowi Kobieli i Radnym Rady 
Gminy, życząc jednocześnie owocnej 
współpracy dla wspólnego dobra mieszkań-
ców naszej gminy.

Maria Marcińska

W dniach od 24 do 28 listopada 2014 roku Chór Kameralny Discantus z Gowidlina 
odbył podróż do miasta Porto położonego w północno-zachodniej Portugalii, nad Oceanem 
Atlantyckim. Z Gdańska w samo południe wylecieliśmy do Francji, gdzie na lotnisku
w Beauvais oczekiwaliśmy 6 godzin na przesiadkę. Czas oczekiwania wydawać się może długi, 
ale wykorzystaliśmy go prowadząc twórcze rozmowy oraz bawiąc się w gry integracyjne.
O 21.00 wsiedliśmy do samolotu lecącego do Porto. Około północy zakwaterowaliśmy się
w hotelu Vice Rei.

Nazajutrz rano, po śniadaniu, wybraliśmy się na pieszą wycieczkę po mieście.
W trakcie spaceru mogliśmy podziwiać urokliwe kamienice położone nad rzeką Douro, której 
brzegiem się przechadzaliśmy. Po przerwie na kawę i gorącą czekoladę przeszliśmy mostem 
Luisa I (Ponte Luis I) na 
drugą stronę rzeki. Most 
ten jest dwukondygna-
cyjny, przez górny po-
ziom prowadzi linia me-
tra, a dolny przezna-
czony jest dla samocho-
dów i pieszych. Po dru-
giej stronie rzeki miasto 
również urzekało swoim 
klimatem i wyglądem. 
Po powrocie z miasta 
czekały nas jeszcze in-
tensywne próby przed 
koncertem. 

W środę uda-
liśmy się brzegiem rzeki 
Douro nad Ocean Atlan-
tycki. Słońce i kilka-
naście stopni ciepła do-
dawało wszystkim energii. Fale oceanu zrobiły na nas wszystkich wielkie wrażenie, niektórzy 
dali się zaskoczyć przez siłę fal i zmoczyli nogi. Po powrocie do hotelu przygotowaliśmy się do 
koncertu. O godzinie 19.00 czekał na nas najważniejszy punkt naszego pobytu w Portugalii, 
czyli koncert. Występ nasz odbył w kościele ojców Redemptorystów – Missionários 
Redentoristas przy Rua Firmeza. W programie naszego koncertu znalazły się przede wszystkim 
utwory polskich kompozytorów od renesansu po współczesność. Szczególnym zaintere-
sowaniem publiczności cieszył się utwór Andrzeja Koszewskiego – „Zdrowaś Królewno 
Wyborna”. Portugalska publiczność narodziła nasz występ gromkimi brawami, nie obyło się 
bez bisowania. 

Kolejny dzień 
przeznaczony był na 
zwiedzanie najważniej-
szych obiektów miasta, 
u m i e j s c o w i o n y c h
w dzielnicy Vila Nova da 
Gaia, gdzie znajdują się 
obiekty, w których od-
bywa się produkcja słyn-
nego wina Porto. Odwie-
dziliśmy jedno z muze-
ów – winiarnię, gdzie 
pani przewodnik opo-
wiedziała nam historię 
powstania wina Porto, 
zapoznała nas z etapami 
jego produkcji i rodza-
jami wina. Dowiedzie-

liśmy się, do jakich potraw podaje się różne rodzaje wina. Piwnica winiarni robiła wielkie 
wrażenie. Dębowe beczki zawierały nawet 16 200 litrów wina, a niektóre w nich liczyły po 
kilkadziesiąt lat. Na zakończenie pobytu w winiarni odbyła się symboliczna degustacja 
słodkiego Porto. 

W czwartkowe popołudnie zwiedziliśmy też katedrę p.w. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, budowlę o charakterze obronnym, z bardzo wysokimi murami.   

Pogoda przez cały okres naszego pobytu była idealna do zwiedzania. Temperatura 
powyżej 15 stopni Celsjusza i słońce, które co jakiś czas zachodziło (ale tylko na chwilę).

W piątek rano metrem wybraliśmy się na lotnisko. W drodze powrotnej znowu 
czekała nas przesiadka na lotnisku w Beauvais (tym razem troszkę krótsza). Na lotnisku
w Gdańsku zastał nas wiatr i temperatura -10° C… 

Tekst i foto: nadesłane

Chór Discantus w Portugalii
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Po raz kolejny okazało się, że nie ma rzeczy niemożliwych. 
Najpierw w lutym 2013 r. grupa podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego z Sierakowic i Trzebunia wraz z rodzi-
cami i opiekunami poleciała do Maroka, kilka miesięcy później, bo
w grudniu ubiegłego roku, do Polski przyjechała trzyosobowa delegacja
z Maroka, a w listopadzie br. znacznie liczniejsza grupa Marokańczyków 
odwiedziła Kaszuby. W ten sposób sierakowicki i trzebuński OREW 
nawiązał międzynarodową współpracę z afrykańskim państwem 

pokonując tym samym bariery językowe, kulturowe i religijne. A wszyst-
ko w jednym celu – aby wymieniać się doświadczeniami w pracy z dzieć-
mi o różnym rodzaju niepełnosprawności.   

Goście z Afryki przylecieli do Polski 1 listopada. Grupa liczyła 
dziesięcioro dzieci z ośrodka w Biougra, w którym gościli w ubiegłym 

roku Polacy. Dzie-
ciom towarzyszyły 
dwie  opiekunki ,
a także dwóch przed-
stawicieli marokań-
skich władz państwo- rodzaju zajęciami integracyjnymi. Goście zwiedzili Gdańsk z Naro-
wych oraz Abdelaziz dowym Muzeum Morskim, Westerplatte i Starym Miastem oraz sko-
Moussaid, dyrektor rzystali z oferty gdyńskiego Centrum Nauki Experyment. Odwiedzili 
Federacji Stowarzy- także Ośrodek Jeździecki „Pegaz”, w którym przygotowano dla nich 
szeń Osób o Potrze- zajęcia jeździecko-hipoterapeutyczne.
bach Specyficznych. Ewa Przepiórska, dyrektor OREW w Sierakowicach i Trze-

Marokań- buniu mówi o gościach z Maroka jako o sympatycznych, niezwykle 
czycy przyjechali do ciepłych i empatycznych ludziach. – Powinniśmy się od nich uczyć 
placówek Polskiego empatii i radości z życia. Z każdego życia – mówi pani Ewa. – Tam, być 
Stowarzyszenia na może z racji kultury i wiary, jest wyjątkowe traktowanie osoby 
rzecz Osób z Upośle- niepełnosprawnej. Niepełnosprawność to nie jest kara za grzechy czy 
dzeniem Umysło- kula u nogi. U nas jest taki dystans wobec osób z różnego rodzaju 
wym i oprócz wizyty niepełnosprawnością, a gdy byliśmy w Maroku, to do naszych dzieci 
w sierakowickim podchodzili obcy ludzie i obejmowali je. 
ośrodku odwiedzili W programie wizyty nie zabrakło też miejsca na spotkania
t a k ż e  p l a c ó w k ę z władzami samorządowymi – w kartuskim starostwie z Janiną Kwiecień 
w Gdańsku i Trzebu- oraz z wójtem Gminy Dziemiany Leszkiem Pobłockim. Wójt Dziemian 
niu. Ich sześciodnio- podpisał ze swoim marokańskim odpowiednikiem list intencyjny
wy pobyt na polskiej w sprawie partnerstwa Gminy Dziemiany i Gminy Biougra w Maroku. 
ziemi był wypełniony 
atrakcjami i różnego 

Nie ma rzeczy niemożliwych!
 Marokańczycy na Kaszubach

Dogoterapia

W Ośrodku Jeździeckim „Pegaz”

Na Westerplatte

AK, foto: z archiwum OREW
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„Ośrodek to nasze życie” – to tytuł kon-
certu charytatywnego, którego celem była zbiórka 
pieniędzy na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w Sierakowicach. 
9 listopada w Drewnianym Zabytkowym Kościele 
zgromadzili się ci, którym nie jest obojętny los 
podopiecznych placówki. Inicjatorką wydarzenia 
była Aleksandra Woźniak, dziennikarka „Kuriera 
Kaszubskiego”. 

Podczas koncertu charytatywnego 
wystąpiły zespoły Agape i Taraban oraz pod-
opieczni i opiekunowie ośrodka. Wyemitowano 
także reportaż o działalności OREW-u przygo-
towany przez Telewizję Wybrzeże. Ale to nie 
wszystkie atrakcje przygotowane przez organiza-
torów. Wiele emocji wzbudziła zwłaszcza aukcja 
obrazów namalowanych przez wychowanków 
ośrodka. Dzięki osobom, które zdecydowały się 
wesprzeć placówkę poprzez datek do puszki lub 
licytację zebrano ponad 16 tys. zł.             

Sierakowicki OREW jest członkiem 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym. Rozpoczął swoją dzia-
łalność w styczniu 2001 r. i była to wówczas 
pierwsza tego typu placówka na terenach 
wiejskich. Jednakże działania mające na celu 

naukę, rehabilitację i terapię dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnoś-organizację zajęć i terapii dla dzieci niepełnosprawnych rozpoczęły się 
cią. Dziś już wiadomo, że Starostwo Powiatowe zawarło z OREW-em znacznie wcześniej. W 1998 r., z inicjatywy rodziców dzieci niepełno-
umowę użyczenia budynku na trzy lata, czyli do 31 grudnia 2017 r. sprawnych i przy wsparciu samorządu gminy Sierakowice, pierwsze tego 

Obecnie do ośrodka przywożone są dzieci i młodzież z trzech typu zajęcia odbywały się w tzw. salkach przy parafii św. Marcina.
powiatów: kartuskiego, kościerskiego i lęborskiego – razem 25 osób. Jak W marcu 1999 r. powstało w Sierakowicach Koło Terenowe Polskiego 
zaznacza dyrektor placówki, jest to odpowiednia ilość, aby ośrodek nie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
stracił swojego domowego, rodzinnego charakteru. Bo dla dzieci i mło-I wówczas problemem stał się brak lokalu – miejsca umożliwiającego 
dzieży to miejsce jest jak drugi dom. Tu się uczą, rehabilitują, tu mają stałą, codzienną pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. Gdy Gmina Sie-
swoich przyjaciół.  rakowice wydzierżawiła od Starostwa Powiatowego budynek po Rejonie 

– Chcielibyśmy, aby ten ośrodek mógł funkcjonować na nor-Dróg Publicznych na siedzibę GOPS, znalazło się też tam miejsce na 
malnych zasadach. – mówi Ewa Przepiórska, dyrektor OREW-u. – To prowadzenie zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla niepełnospraw-
jest budynek starostwa i jakiekolwiek zmiany muszą być konsultowane nych dzieci. Po „przeprowadzce” GOPS-u do budynku na ulicę Lęborską
ze starostwem. Najpilniejszą potrzebą jest w tej chwili wymiana okien. w 2012 r., OREW otrzymał do dyspozycji pomieszczenia na piętrze 
Mamy pieniądze z koncertu charytatywnego i chcemy, aby posłużyły budynku zajmowane dotychczas przez pracowników opieki społecznej.  
nam na podniesienie standardu budynku. Ale to z kolei oznacza, że Celem listopadowego koncertu charytatywnego była zbiórka 
inwestuję w budynek starostwa i podnoszę jego wartość.środków na wykup i remont siedziby ośrodka przy ul. Brzozowej. Ewa 

Brak aktu własności budynku blokuje rozwój ośrodka. Nie-Przepiórska, dyrektor OREW-u, od początku istnienia ośrodka ubiegała 
zwykle ważne dla jego dalszej działalności jest stałe poprawianie standar-się o przekazanie budynku na jego działalność. Niestety, właściciel, czyli 
du budynku oraz uzyskanie większej stabilizacji i pewności. Zależy na Starostwo Powiatowe jedynie zawierało kolejne umowy dzierżawy 
tym zarówno rodzicom, jak i dyrektor placówki.  obiektu. Jeszcze do niedawna ośrodek miał umowę obowiązującą do 

– Jeżeli te dzieci mnie akceptują, jeżeli ich rodzice mi zaufalikońca 2014 r., a zatem jego dalsze losy stały pod wielkim znakiem 
i wybrali ten barak, mając inną alternatywę, to trzeba uszanować wolę zapytania. Ze strony starostwa padła także propozycja sprzedaży 
tych ludzi, a ja nie mogę zostawić ani ich, ani ich dzieci – dodaje Ewa budynku, którego wartość wyceniono na ponad 600 tys. zł. Jak wiadomo 
Przepiórska.  jest to kwota raczej nierealna do zdobycia przez placówkę prowadzącą 

Ośrodek to całe ich życie

Podczas listopadowego koncertu charytatywnego zbierano pieniądze
na wykup i modernizację siedziby OREW-u przy ulicy Brzozowej

Tekst i foto: AK
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Patrzę na pożółkłe fotografie
i uśmiecham się wśród łez.
Dziś już wytłumaczyć nie potrafię
Czemu mi tak dobrze z tobą jest?

W mieszkaniu 
państwa Urszuli i Tadeusza 
Mejnów przy ulicy Jezior-
nej w Sierakowicach sie-
dzimy wokół stołu przeglą-
dając album historii rodzi-
ny Mejnów. Najmłodsza 
córka państwa Mejnów – 
Lucyna Gilmajster – mówi, 
że album opracowano
z okazji złotych godów jej 
rodziców, czyli 10 lat temu. 
Ponieważ w tym roku, 17 
listopada, rodzice obcho- nikt z naszych dzieci i wnuków nie umarł, nie uległ tragicznemu 
dzili 60 lat małżeństwa, wypadkowi, że do dnia dzisiejszego towarzyszy mi moja żona, że jest 
należałoby uzupełnić al- moją podporą w sta-
bum o wydarzenia z ostat- rości, i że lata wspól-
niej dekady życia rodziny. nego życia minęły
Pani Lucyna wspomina, że w jako takim zdro-
gdy tata po raz pierwszy wiu, które dopiero te-
przeglądał album, rozczulił raz zaczyna podupa-
się do tego stopnia, że nie dać. Mam za co Bogu 

mógł opanować łez szczęścia. Gdy wszystko obejrzał i przeczytał, dziękować!
powiedział: ależ mam ja piękne życie! Przegląda-

Gdy dzisiaj pytam pana Tadeusza o refleksje i wspomnienia, my kolejne zapisy
potwierdza, że w życiu było ciężko, napracował się potwornie, a jednak i stronice albumu. 
jest bardzo szczęśliwy i nie zamieniłby żadnej chwili swojego życia na Pierwsze zdjęcia 
inną, przyjemniejszą. – Mam piękne życie! – mówi. przedstawiają rodzi-

Drążę wątek szczęśliwego życia i pytam pana Tadeusza – co ców diamentowych 
złożyło się na piękno jego życia? Po krótkim zastanowieniu pan Tadeusz jubilatów. Rodzice 
wylicza: – Moim szczęściem jest to, że spotkałem Urszulę, że pobraliśmy pani Urszuli – Anna
się; szczęściem są moje dzieci, wnuki i prawnuki. Szczęściem była ciężka i Leon Konkel; ro-
praca i ludzie, których spotykałem na mojej drodze życia, moi praco- dzice pana Tadeusza 
dawcy – czyli kolejni proboszczowie w parafii św. Marcina w Sierako- – Rozalia i Wiktor 
wicach. Szczęściem jest to, że ominęły naszą rodzinę życiowe tragedie – Mejna. Pani Urszula 

pochodzi z Widnej Góry w gminie 
Sulęczyno, należącej do parafii
w Gowidlinie. Pan Tadeusz mieszkał 
za miedzą gminy, pochodzi z nieda-
leko położonej Rębienicy, należącej 
do parafii i gminy Sierakowice.

Na kliszach aparatu utrwa-
lono kolejne wydarzenia z życia Ur-
szuli i Tadeusza. Rok 1945 – grupowa 
fotografia z przyjęcia jedenastoletniej 
Urszuli do pierwszej komunii świętej. 
Z boku stoi ksiądz radca Olszewski – 
kapłan przygotowujący dzieci do tego 
ważnego wydarzenia w ich życiu. Pan 
Tadeusz dodaje, że ten sam kapłan, 
dziewięć lat później – w 1954 r. – 
udzielał im ślubu. Przyjęcie Urszuli 
do pierwszej komunii świętej było 
okazją do utrwalenia całej wielopoko-
leniowej rodziny. Fotografie oddają 
radość, szczęście i uśmiechy osób. 
Utrwalają także zabudowania, budyn-
ki z cegły lub drewniane na podmu-
rówce, strzechę na dachu – oddają 
klimat tamtych chwil. – To jest ładne 
zdjęcie – pokazuję pana Tadeusza na 
rowerze! – Na tym rowerze jeździłem 

Zapraszamy do 3 Oddziału
w Sierakowicach 

ul. Przedszkolna 4 
tel. 58 684 20 27, pn.–pt. 9:00–17:00

Diamentowi jubilaci - państwo Urszula i Tadeusz Mejna
Wywiad dla „Wiadomości Sierakowickich” z okazji 60. lat małżeństwa

Jubilaci

Wnuki dziękują za lata dzieciństwa

Z synem Markiem
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na Widną Górę do Urszuli – mówi pan Tadeusz. Kto posiadał rower Małżeństwo było związkiem na całe życie, aż do śmierci. Może dlatego 
w tamtych czasach – to był gość, miał większe szanse u panien na wy- kobiety w tamtych czasach. patrzyły na przyszłych mężów nie tylko 
daniu. przez różowe okulary zakochania, ale analizowały, czy przyszły mąż jest 

Jak się poznaliście? – Na potańcówce! Na naszym podwórzu w stanie zapewnić utrzymanie rodzinie, czy jest pracowity, opiekuńczy, 
odbywały się potańcówki – mówi pani Urszula. Miałam muzykalną troskliwy i szukały wielu innych wartościowych cech.

Co panu podo-
bało się w żonie, co zachwy-
cało? Bez chwili namysłu 
pan Tadeusz stanowczo 
odpowiada: – Mnie wszystko 
się w niej podobało, całość 
była doskonała i zachwy-
cająca. Urszula jest moim 
największym skarbem.

15 listopada 1954 r. 
wzięliście państwo ślub
w kościele w Gowidlinie. 
Czy wesele robiliście duże? 
Pani Urszula: – Wesela
i śluby 60 lat temu wyglądały 
zupełnie inaczej niż dzisiaj. 
Nasz ślub braliśmy w środę 
przed południem – o godz. 
10.00 i bawiliśmy się do 
następnego dnia do obiadu.
A i wtedy było trudno je za-
kończyć, bo goście mieli 
jeszcze wiele sił i ochoty do 
zabawy. Ale orkiestra nie 
mogła dłużej grać. Chyba ze 
względu na orkiestrę bra-
liśmy ślub w środę? – próbuje 
sobie przypomnieć pani Ur-
szula. – Grali u nas Doliń-
czycy, tak się mówiło na 
orkiestrę Puzdrowskich
z Puzdrowa. Ostatni, Leon rodzinę. Gdy na podwórze zeszło się kilka osób, mój tata i bracia brali 

Puzdrowski, zmarł przed kilku laty. Muzykowanie było ich pasją. Jak oni instrumenty i zaczynała się zabawa – taka zwykła wiejska potańcówka. 
wytrzymywali te maratony muzykowania – nie wyobrażam sobie. Na Tu jest zdjęcie tej podwórkowej orkiestry. Grano na mandolinie, 
plecach nosili bęben, na ramieniu akordeon i grali dniami i nocami. saksofonie, dwa akordeony, perkusja. To były wspaniałe zabawy, a dla 
Podczas grania dużo tabaczyli, byli aż czarni od tej tabaki. Między ludzi młodych okazja do poznania się. Tadzio był bardzo wesołym 
jednym uderzeniemczłowiekiem. Czasami także grał na akordeonie i tym wzbudzał moje 
w bęben a drugim zdążyli zainteresowanie.
zażyć tabaki. Grali tak – Dziewcząt na tych zabawach było mniej niż kawalerów – 
siarczyście, że nogi same dodaje pan Tadeusz. Urszula cieszyła się dużym powodzeniem i miała 
szły do tańca. Oni szliwielu adoratorów. Byłem w trudnej sytuacji, żeby wyprzedzić konku-
z wesela na wesele i nie rentów w zabieraniu jej do tańca – tu pan Tadeusz śmieje się szczerym
wiem kiedy wypoczy-i szerokim uśmiechem – czaiłem się jak pies, który poluje na zająca, aby 
wali? Orkiestra grała od porwać ją do tańca, i udawało się!
poniedziałku na kolej-– W podjęciu decyzji o małżeństwie pomogło mi kilka oko-
nych weselach i wolną liczności – kontynuuje pani Urszula. Ożenił się mój brat. Do rodziny 
mieli środę, więc nasze weszła nowa gospodyni i ja poczułam się na drugim planie – mniej waż-
wesele wyprawiliśmy do-na, a nawet zbędna. Czułam, jakbym im zawadzała. W tym czasie nie ży-
piero w środę. Goście ła już mama Tadzia, siostra wyszła za mąż. W domu pozostało trzech 
bawiliby się najchętniej mężczyzn, którzy musieli obrobić pole, oporządzić w chlewach, zatrosz-
przez jeszcze jedną dobę, czyć się o dom, jedzenie i ubranie. Samotni mężczyźni nie radzili sobie
tylko orkiestra miała z tyloma obowiązkami, więc przyszedł do nas Tadeusz ze swoim ojcem i 
umówione następne we-przyszły teść prosił mnie, abym wyszła za mąż za jego syna, ponieważ 
sele. W tamtych czasach, potrzebowali w domu kobiecej ręki. Ktoś powie – mało romantyczne, czy 
po wojnie, przy ołtarzu powinnam taką szczerością się obrazić? Zgodziłam się! Przyznaję, że
stawało jednocześnie po w życiu kierowałam się zawsze bardziej rozsądkiem niż uczuciami. 
kilka par. Pamiętam, że Uczucia przeważnie schodziły na drugi plan. W tej sytuacji był i rozsądek 
ksiądz udzielał pięć ślu-i uczucie, kochałam Tadzia, więc się nie zastanawiałam. Gdy brałam 
bów jednocześnie. Nie ślub, miałam już 20 lat i wydaje mi się, że roztropnie podchodziłam do 
było wtedy zwyczaju, że życia. Godząc się na ślub z Tadziem wiedziałam, że dokonuję dobrego 
śluby muszą się odbywać wyboru i to na całe życie! Przy zawieraniu związku małżeńskiego wątpli-
w soboty.wości towarzyszą chyba wszystkim – czy podejmuje się właściwą 

Wesela odbywały się w domu, z którego wystawiano meble. decyzję, brzemienną na całe życie? Ludziom, którzy żenili się pół wieku 
Najpierw było podane jedzenie. Gdy wszyscy sobie podjedli, stoły były temu i wcześniej, ani cień myśli nie wpadł do głowy, że jak mi małżonek 
wystawiane z pokoi na zewnątrz, przeważnie do stodoły i robiło się nie będzie odpowiadał, to się z nim rozstanę, to go porzucę czy odejdę od 
miejsce na tańce. Podczas tańców podawało się gościom jakieś przekąski niego. O rozwodach w ogóle się nie mówiło! To było nie do pomyślenia! 

Wesele państwa Mejnów

Tadeusz Mejna z synami – Wojtkiem i Markiem
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 – kawałki kiełbasy, śledzia, ogórki, suszone śliwki. Kobietom podawano łem, że się na tym nie znam – ona obiecała, że we wszystkim mi pomoże, 
do picia samorobne wino. Z ciast była drożdżówka i babki. Wtedy wytłumaczy, powie co i jak, jakie kolory ornatów używać, jak nazywają 
jeszcze nie były znane ciasta z kremami czy torty. Mięsa i kiełbasy były się różne przedmioty i szaty liturgiczne, jak dbać o kościół i zakrystię, co 
własnej roboty. Zabijano krowę, świnię, i to największą, czasami cielaka. będzie należało do moich obowiązków. I tak, przy jej pomocy i księdza 
Z kur gotowano rosół. Kiełbasy robiło się samemu, nie było kupowa- Nowickiego, zacząłem się wdrażać w rolę kościelnego. Najbardziej 
nych. Na weselach były tylko własne wyroby. Czasami były jakieś ryby przeżywałem zbieranie kolekty. Potwornie się wstydziłem iść przez koś-
czy śledzie. Gdy przychodziła pora kolejnego posiłku – stoły i ławy ciół i zbierać pieniądze. Szedłem szybko ze spuszczoną głową, omijałem 
wnoszono z powrotem do budynku. spojrzenia ludzi. Musiałem przeciskać się przez tłum wiernych, bo 

Pan Tadeusz pokazuje zdjęcie grupowe ze swojego wesela. kościół w Sierakowicach obejmował tereny od Skrzeszewa i Kamienicy 
Wesele było duże. Widzę, że sporo było gości i wszyscy odświętnie Młyn aż po Mojusz i Miechucino. Ludzi na mszach było o wiele więcej 
ubrani, w garniturach i kostiumach. Czy suknie nie były wtedy w modzie niż teraz, gdy powstało kilka parafii z jednej. 
– rodzi się we mnie wątpliwość?

Pani Urszula kontynuuje – Wesele było po to aby świetnie się 
bawić. Nie przywiązywano uwagi do prezentów. Pamiętam, że dostałam 
taki duży talerz do ciasta i sześć talerzyków. Był także jakiś kawałek 
materiału, jako narzuta na łóżko, ale zbyt krótki, żeby spełniał tą funkcję. 
Cieszono się sobą, swoją obecnością i wspólną zabawą.

Gdzie zamieszkaliście po weselu? – W Rębienicy – mówi pan 
Tadeusz. Mieszkaliśmy tam przez 6 lat. W tym czasie przychodziły na 
świat nasze dzieci – najstarsza Terenia, potem Ania, Wojtek i Marek. 
Prawie po dziesięciu latach urodziła się nasza najmłodsza pociecha -
- Lucyna. 

– Czworo dzieci urodziłam w porodówce, która mieściła się
u Koszałków na rynku – uzupełnia pani Urszula. Lucynę rodziłam już
w izbie porodowej w Ośrodku Zdrowia. Porody w porodówce u Ko-
szałków przyjmowała położna Peplińska. – Peplińska była moją ciocią – 
dodaje pan Tadeusz. To była siostra mojego taty. Z tego rodu pochodzi 
także Józia Drężkowa, która jest moją kuzynką.

Jak liczną macie Państwo rodzinę? Jubilaci jednogłośnie 
podają, że mają 5 dzieci, 16 wnuków i nieco wahania mają przy pra-
wnukach. Lucyna jest bardziej zorientowana i mówi, że na chwilę obecną Od tego czasu nasze życie związane było z Sierakowicami
mają 23 prawnuków, a dwoje urodzi się po nowym roku. Czyli przyszły i życiem parafii. Dobrą stroną mieszkania w Sierakowicach było to, że 
rok zapowiada się szczęśliwie i w rodzinie państwa Mejnów będzie wszędzie było blisko – i do szkoły, i do kościoła, i do sklepów, a ja mia-
razem 25 prawnuków. łem blisko do pracy. Mieliśmy kawałek ziemi, którą uprawialiśmy. Nasz 

Pan Tadeusz kontynuuje historię swojej rodziny: – Nie potrafię dom był domem otwartym – każdego dnia zachodziło do nas sporo ludzi.
powiedzieć, jak wyglądałoby moje życie, gdybym któregoś dnia nie Po śmierci ks. Nowickiego proboszczem został ks. Jan 
spotkał Księdza Nowickiego. W 1960 r zagadnął mnie ówczesny Czapiewski. Wspaniały człowiek – dobry i mądry. Ja w dalszym ciągu 
proboszcz sierakowicki ks. Jan Nowicki: „Gdzie ty Tadeuszu pracujesz? pełniłem funkcję kościelnego. Potem był ks. Tadeusz Klan. Wtedy 
Czy nie chciałbyś u mnie karmić krów? Dałbym ci 500 zł na miesiąc za tę zacząłem chorować. Czułem się bardzo źle i postanowiłem zrezygnować 
robotę.” z funkcji kościelnego. W czasie mojej choroby przewinęło się kilku 

Dzieci mieliśmy już czwórkę, pieniędzy za dużo nie było, więc kościelnych, którzy szybko rezygnowali z tej pracy, ponieważ widzieli, 
pomyślałem – czemu nie? Pomogę trochę, a zawsze jakiś grosz wpadnie. jakie z tym wiążą się obowiązki. Zdesperowany ksiądz Klan prosił mnie 
Zgodziłem się. Ks. Nowicki dał mi mieszkanie w budynku należącym do abym, pomimo choroby wrócił na krótki czas do pracy. Obiecywał mi, że 
parafii, gdzie obecnie mieszkają Plichtowie, dostaliśmy także mórg poprosi ministrantów, aby mnie w niektórych pracach wyręczali. Tak 
ziemi, w miejscu obecnego Parku Papieskiego, i obiecane 500 zł. nalegał, że zgodziłem się na krótko wrócić do obowiązków kościelnego. 

Pani Lucyna uzupełnia tatę – Modlę się za księdza Nowickiego Wtedy, w najbliższą niedzielę, w ogłoszeniach podał, że od obecnej 
do dzisiaj, tak jestem mu wdzięczna, że wyciągnął nas z Rębienicy i mo- niedzieli wrócił do obowiązków kościelnego pan Mejna. Postawił mnie 
gliśmy zamieszkać w Sierakowicach. Okazał naszej rodzinie wiele serca. przed faktem dokonanym. Po ks. Klanie przyszedł ksiądz Mroczyński,

Pan Tadeusz: – Najpierw, jak uzgodniliśmy z proboszczem, a po nim obecny ks. Bronisław Dawicki. Przez 50 lat pełniłem funkcję 
karmiłem i oporządzałem bydło. Po pewnym czasie Ks. Nowicki kościelnego. Za mojej bytności było 5 proboszczów.
zaproponował mi, czy nie zechciałbym pomóc panu Młyńskiemu Pani Lucyna wspomina zabawne sytuacje, np. nazwisko 
w kopaniu grobów na cmentarzu. Jest to ciężka praca, a on miał już Mejna tak ściśle wiązano z funkcją kościelnego, że młodzi ludzie, będąc 
prawie 80 lat. Proboszcz poprosił mnie o delikatność w tej sprawie, aby w kościołach poza Sierakowicami, często mówili – a kto u was jest 
pan Młyński nie odczuł, że chcę odebrać jemu robotę, i żeby się 
przypadkiem nie zdenerwował, bo był człowiekiem bardzo nerwowym. 
Zdarzyło się, że nawet z widłami gonił za proboszczem, gdy ten go czymś 
zdenerwował. Wszyscy wiedzieli, że z panem Młyńskim należy ob-
chodzić się delikatnie i ostrożnie. Miałem jemu tylko pomagać. Roboty 
przy kościele ciągle przybywało. Po pewnym czasie ksiądz proboszcz 
zaproponował mi pracę kościelnego i obiecał dołożyć drugie 500 zł. 
Głęboko się wahałem nad tą propozycją. O ile na pracy w polu i przy 
zwierzętach się znałem, to zadania kościelnego były mi zupełnie obce. 
Zwyczajnie się bałem, że nie poradzę sobie.

Wtedy moja Urszula przekonywała mnie, że jeżeli ktoś po-
trzebuje pomocy, a ty masz siły i zdolności, żeby to robić – to musisz się 
tego podjąć. Takie było myślenie mojej żony – nigdy nie myślała ma-
terialnie, ile my z tego będziemy mieli, w czym to nam pomoże, jakie
z tego będą korzyści? Często powtarzała – jeżeli Bóg obdarował ciebie 
jakimś talentem, to musisz go używać i pomnażać, i pomagać innym. U 
księdza Nowickiego gospodynią była jego ciocia. Ona poprosiła mnie na 
rozmowę i przekonywała, abym przyjął funkcję kościelnego. Gdy mówi-
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Mejną? Wasz Mejna kazał mi to…, czy tamto…! Długo trwało, zanim się uśmiechnął, i po godzinie wszystko wracało do normy. Byliśmy 
nazwisko Mejna oddzielono od funkcji kościelnego. pogodzeni. 

Może i dobrze, kontynuuje pani Lucyna, że tata dzisiaj nie Pani Lucyna śmiejąc się, podsumowuje wypowiedzi rodziców 
może pełnić tej funkcji? On traktował ministrantów jak swoich synów, – Ja jestem ich nieodrodnym dzieckiem. Mam po Mejnach nerwy
kogoś pogłaskał, kogoś pociągnął za ucho lub ścisnął za szyję, na kogoś i szybko wpadam w złość, a po mamie mam to, że zabójczo długo mnie to 
uniósł głos, pogroził palcem, trzymał porządek i dyscyplinę. Dzisiaj trzyma. W relacjach z mamą tata ma trudny orzech do zgryzienia – 
rodzice podnieśliby raban, że kościelny znęca się nad ich dziećmi. wszyscy wybuchają śmiechem.

Pan Tadeusz uśmiecha się i mówi – Nasze podwórko pełne – Gdy przestałam być kucharką i chodzić po weselach, a mąż 
było dzieci, i naszych, i nie naszych. Ministranci przychodzili nie tylko na przeszedł na emeryturę, zrobiło się w naszym domu zbyt spokojnie
msze św. Oni spędzali przy kościele swój wolny czas – jeździli na rowe- i cicho. Brakuje mi tej adrenaliny. Od tego czasu jesteśmy stale razem
rach wokół kościoła, grali w piłkę, mieli inne zabawy i zwyczajnie i musieliśmy się na nowo uczyć bycia ze sobą, co wcale tak łatwo nie 
wygłupiali się. Ja traktowałem ich jak swoich synów. Oni byli chętni do przychodzi!
pomocy – coś przynieśli, coś podali, starali się zdobyć moje względy, Jaką dalibyście Państwo receptę na trwałość małżeństwa? 
abym na przykład  pozwolił im rozpalić kadzidło i przydzielił jakieś – Nie umiemy dać recepty na trwałe i szczęśliwe małżeństwo. Ktoś 
funkcje, z których byli dumni. Wokół kościoła było gwarnie i wesoło. powiedział, że przetrwaliśmy ze sobą tak długo ponieważ Urszula 
Nikt z ministrantów nie narzekał, gdy razem jesienią grabiliśmy liście, chodziła po weselach i nie było jej w domu pół tygodnia – od środy do 
zimą odśnieżali przejścia, a w ciągu lata zbieraliśmy papierki wokół niedzieli. W niedziele ja byłem zajęty przy kościele i przez 2 miesiące 
kościoła. Oni robili to chętnie. Gdy proboszcz poczęstował cukierkiem – jeździłem na kolędy. Więc przez połowę życia nie przebywaliśmy ze 
to był szczyt radości i zadowolenia. Mile wspominam te czasy, chociaż sobą. To jednak jest jedna strona medalu, ta żartobliwa. Prawdą jest, że 
praca przy kościele była służbą przez 24 godziny na dobę. Wtedy księża oboje jesteśmy i byliśmy bardzo wierzący. Nasz system wartości, nasza 
nawet nocami jeździli do chorych, gdy ktoś wzywał. Nieraz musiałem wiara, była tym, co zawsze cementowało naszą rodzinę. Potem poczucie 
wstawać w środku nocy, aby w czymś pomóc. obowiązku, wierność przyrzeczeniu złożonemu przed Bogiem, że 

Czy w waszej rodzinie był podział obowiązków? – Jak będziemy ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, dopóki 
trzeba było robiłem wszystko – wyznaje pan Tadeusz. Nie wstydziłem się śmierć nas nie rozłączy. Ludzie mawiali, że słowo ważniejsze jest od 
żadnej pracy. Gdy Urszula chodziła na wesela jako kucharka, musiałem weksla. Raz danego słowa czy przyrzeczenia nie wolno złamać. Honor na 
wykonywać wiele prac w domu przy dzieciach. – Z początku, gdy dzieci to nie pozwalał. Małżonków łączą dzieci – są ich troską i radością, nadają 
były jeszcze małe – dodaje pani Urszula – prosiłam moją mamę, aby do sens życiu. Dla dzieci człowiek jest zdolny ponieść największą ofiarę. 
nas przyjeżdżała i opiekowała się nimi. Jednak istotną cechą trwałości każdego związku jest zdolność kochania

– Na ten temat to ja mogę coś powiedzieć – zdominowała i ofiarowywania siebie drugiemu człowiekowi. Trzeba codziennie 
rodziców pani Lucyna. – Zanim mama zaczęła kucharzyć na weselach, pokonywać swój egoizm, samolubstwo, zapatrzenie w siebie. Ktoś po-
robiła wieńce pogrzebowe. Nasz dom przypominał mi krajobraz po wiedział, że miłość nie polega na patrzeniu na siebie, ale na wspólnym 
tajfunie. Robione były kwiaty (wtedy z papieru i wosku). Było sporo patrzeniu przed siebie, w ten sam punkt. Oboje mieliśmy przed sobą ten 
różnych kwiatów na wypadek jakiegoś pogrzebu. Gdy ludzie w plebanii sam punkt – dobro naszych dzieci, naszej rodziny i dobro ludzi, których 
zamawiali pogrzeb, to wchodzili po drodze do nas i zamawiali wieńce na Bóg postawił na naszej drodze życia. To wszystko, złączone w jeden 
ten pogrzeb. Czasu zawsze jest mało przed pogrzebem, wiec mama była bukiet dało przepiękne życie.
przygotowana i w wolnej chwili robiła kwiaty. Dom pełen był świerka, 

Rozmawiała Maria Karolakigliwia i innych gałęzi. Tata jeździł na motorze z mamą, nawet zimą, gdy 
Foto: z archiwum rodzinnego było mniej śniegu, do lasu po świerk na wieńce. Babcia była krawcową

i nas obszywała. Często rozłożona była maszyna do szycia, a stół był 
pełen naszych ubranek i materiałów. Przecież wtedy dużo rzeczy się 
przerabiało, obszywało, łatało i poprawiało. Mama już wtedy piekła 
ludziom ciasta. W kuchni stały blachy, miski, tłuszcze, mąki, a my 
musieliśmy zachowywać się ostrożnie, żeby czegoś nie wysypać, nie 
przewrócić, nie rozlać! To był horror. Jako kilkuletnie dziecko nie 
ogarniałam tej sytuacji, byłam nią zmęczona i zirytowana. Nadmiar 
obowiązków, jaki brała na siebie mama, przeżywałam do tego stopnia, że 
gdy raz przyszła do mamy jakaś kobieta, ja od progu zaczęłam na nią 
krzyczeć, niech idzie precz, że mama już nie będzie robić żadnych 
wieńców i nie będzie piekła żadnych ciast.

Pani Urszula uśmiecha się na te słowa i mówi, że ona to 
ogarniała, że lubiła tą robotę i wcale nie czuła się przepracowana.

– To jest cała nasza mama! – mówi w emocjach pani Lucyna. 
Ona lubi pracować, cieszy się gdy ma pracę, praca sprawia jej największą 
przyjemność. Zawsze szuka w sobie nowego talentu, który mogłaby 
wykorzystać i ofiarować ludziom. Często powtarzała nam dzieciom, że 
nie wolno zaniedbać żadnego daru, który otrzymaliśmy od Boga. I tak 
było! Za to ją cenię i poważam! Lecz wszelkie święta wspominam 
koszmarnie. Gdy inni ludzie obrobieni już świętowali, to u nas tonęliśmy 
w największej robocie. Dopiero od kilku lat, gdy mama wycofała się
z kucharzenia, a my nie musimy jej pomagać, ja zaczęłam celebrować 
święta, zaczęłam świętować święta i cieszyć się nimi.

W niedziele i święta Pan miał najwięcej pracy. Jak godzi-
liście śniadanie wielkanocne, czy w ogóle niedzielne śniadania i obia-
dy z Pana obowiązkami? – Myśmy nasze życie podporządkowali pod 
taty obowiązki. Był na wszystko plan, który pozwolił pogodzić życie 
rodzinne z taty pracą. To wszystko da się zorganizować. Robiliśmy tak, 
aby wszyscy byli obecni przy stole na rodzinnych spotkaniach.

Zdarzyło się wam pokłócić? – Oczywiście, bez tego nie ma 
małżeństwa – odpowiada pan Tadeusz. – Gdy ja się pogniewałam – mówi 
pani Urszula – mogłam cały tydzień się nie odzywać i nie szukałam 
pojednania. Jak Tadzio się pokłócił, szybko szukał zgody. To zagadnął, to 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć

oraz błogosławieństwa
Dzieciątka Narodzonego 

w każdym dniu nadchodzącego
Nowego Roku życzą pracownicy

Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach
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Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, zwane na Kaszubach Ludzie uznawali konia za niezwykle mądre zwierzę: wierzyli, 
Gòdë. Same święta trwają dwa dni, ale okres bożonarodzeniowy że ma on dar rozpoznawania czarownic, odróżniania prawych panien od 
znacznie dłużej. W tym czasie można spotkać co najmniej kilka różnych nierządnic. Wierzyli, że zna drogę w zaświaty, a grzebiący nogą w ziemi 
zespołów kolędniczych (od adwentu do Trzech Króli), a niepoślednią kopie mogiłę dla pana. W Mojuszewskiej Hucie opowiadano , że koń 
rolę w każdym z nich pełnią maszkary zwierzęce. Chodzenie z masz- szybko umie zaspokoić głód, inaczej aniżeli wół, w nagrodę za to, że 
karami zwierzęcymi ma w kulturach Europy i Azji bardzo stare tradycje. przeniósł Pana Jezusa przez rzekę, podczas gdy wół wykręcał się brakiem 
Zatem kilka słów na temat roli tychże zwierząt w wierzeniach Kaszubów. czasu, gdyż mùszi żgrzéc. W Puzdrowie mawiali: Wół mô mòc w rogach, 

W kaszubskich pochodach maszkar z postaci zwierzęcych kóń w nogach, dzëk w nosu, a chłop w rakach.
najczęściej można spotkać kozę/kozła – zwierzę oswojone przez Bardzo liczne frazeologizmy ze słowem koń dowodzą, że
człowieka jako jedno z pierwszych, będące symbolem płodności i uro- w kulturze kaszubskiej zwierzę to cieszyło się ogromną popularnością. 
dzaju. W Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej ks. Bernarda Znalazły się tu m.in.: òdebrac kòniowi ówsa (ukarać kogo), kònie pasc 
Sychty jest mowa o tym, że w okolicach Jamna i Parchowa tydzień przed (leżeć w cieniu na trawie, też leżeć na brzuchu – szczególnie małe 
Bożym Narodzeniem chodzili kolędnicy zwani Kòzë – chłopcy przebrani dziecko, a także zabawa polegająca na łaskotaniu kolan i sprawdzaniu 
za kozy w ilości 2-8 sztuk. W innym miejscu Słownika, pod hasłem czy rozmieje kònie pasc, czyli nie ma łaskotek). Koń funkcjonuje także
Kòzłë/ Kòzłowie, mowa o obrzędowym pochodzie maszkar po domach w licznych porównaniach: mòcny jak kóń, zgniłi jak kóń, ùparti jak kóń. 
w wigilię Nowego Roku – szczególnie bociana, niedźwiedzia i kozła, od Można też sadzëc na kògò jak na łëségò kònia (ofukać). Cała prawda
którego cały zespół wziął nazwę (czasami nazywano tę grupę po prostu o życiu kryje się w powiedzeniach z koniem w roli głównej: Pańskô łaska 
Bocë – tak np. w Chwaszczynie). Kozłem jest też jedna z maszkar idąca na bestrim kòniu jezdzy. Jak spadnąc z kònia, to z dobrégò. Kóń mô 
w obrzędowym pochodzie Gwiôzdków w okresie Bożego Narodzenia, wikszi łeb, niech sã jiscy. Chto ju rôz sôdł na kònia, nierôd z niegò zlôżô. 
najczęściej w Wigilię (tu i ówdzie mówią, że głowa kòzła zaczinô czile Chto chce kònia ùderzëc, wiedno batug naléze. Kòżdi pies ùgrëze, kòżdi 
dni przed gwiôzdką bleczec). kóń kòpnie. 

Z kozłem związane są różne frazeologizmy: smierdzec jak Nie może zabraknąć wśród postaci kolędujących po chatach 
kòzeł, bleczëc jak kòzeł, ùpic sã jak kòzeł (upić się do nieprzytomności), bociana. Bocian cieszy się najwyższą czcią u Kaszubów, nie wolno go 
bëc cwiardégò łba jak kòzeł (być upartym). Jest też ciekawy prognostyk  krzywdzić, zabijać ani jeść jego mięsa – Zabicé bòcóna mòże sprowadzëc 
pogody związany z tym zwierzęciem: Czej kòzeł reno zableczi, tej nieszczescé na całą wies: abò wies sã spôli, abò grôd zniszczi séw na 
chmùra z deszczã sã wlecze (bek kozła z rana wróży deszcz) polach. Według ludowych wierzeń to zamieniony mężczyzna (stąd 

B. Sychta zapisał w Słowniku legendę wyjaśniającą pogłos wyrażenie chłop na liwkù). Jednak w zimie gapa dzecë nosy (czasem 
kozła: Czemù kòzeł gôdô „nniéé”. Temù, że òn nie chcôł jic do żłóbka. sowa); stąd zwrot z gapama jesz latac (nie być na świecie). Bocian może 
Aniół sã pitôł: „Chto chce pòkłónic sã Bògù?” Òwce òdrzekłë: być w ludowym rozumieniu symbolem próżnowania, co widać w po-
„më…ë…ë” i zarô biegłë, a kòzeł łbã pòtrząsł i rzekł: „nniéé”. wiedzeniu Na jedny łące chòdzy wół i bòcón (na świecie żyją ludzie 

We frazeologii kaszubskiej kozę wiąże się często z diabłem; pracowici i próżniacy – zanotowane w Patokach). W Borze śpiewano 
uważa się we wierzeniach ludowych, że dziewczyna, która nie wyszła za dzieciom kołysankę: Bòcón lecy, ni mô dzecy, a jô móm, nie przedóm za 
mąż będzie po śmierci pasła kozy przed wrotami piekieł (zwroty: przed czerwòny zbón. Z tym ptakiem związany jest także prognostyk 
piekłã kòzë pasc, pò smiercë kòzë pasc, pchłë pasc przed piekłã – o sta- pogodowy: Niechle bòcón przëlecy, słuńce wnet wëswiécy (Mrozy).
rym kawalerze). Istnieje wierzenie ludowe mówiące o tym, że koza to pół W Mojuszu zanotowano wierzenie, iż bocian wracający wiosną do 
diabła. Odbicie sposobu myślenia o kozie widać w zwrotach: kòza kòmù gniazda bez bocianicy zwiastuje gospodarzowi rychłe owdowienie. 
zabë wëpiardła (o szczerbatych zębach), zdrzec na kògos jak kòza na Wiosną pilnie obserwowano bociany, bo kto ujrzał pierwszego bociana
jarmùż (wpatrywać się). Niezbyt pochlebna opinia zawarta jest również w locie bãdze całi rok robòcy, a kto dostrzeże ptaka stojącego na jednej 
w przysłowiu: Chto reno wstaje, temù Pón Bóg daje, a chto długò spi, nodze bãdze zgniłi. Jeśli będzie bocian trzepotał skrzydłami, obserwujący 
temù kòza do ùcha bzdzy. będzie rozrzëtny, a kto spojrzy na odpoczywającego – bãdze òbszcządny. 

Koza czy kozioł – zgodnie z powyższym opisem – jest zatem Wśród maszkar chodzących z kolędnikami bocian jest oczywiście 
bardzo żywiołową maszkarą w pochodach kolędników, dokazuje nie symbolem płodności, stąd uciekają przed nim niezamężne dziewczyny,
mniej od purtka, bo przecież według ludowych wierzeń właśnie od niego a kręcą w pobliżu mężatki oczekujące potomstwa.
się wywodzi. Ciekawe wyjaśnienie prowadzenia po domach maszkar 

Czasami w pochodzie maszkar pojawia się baran. Jest to zwierzęcych daje w książce „Sztuka ludowa Kaszubów” Wojciech Błasz-
zwierzę kojarzone raczej z niewdzięcznością, upartością, wreszcie kowski: „Gwiôzdka pojawia się w wieczór wigilijny. W jej licznym zes-
głupotą – ale i takie musi być, bo może trzeba było ludziom na przy- pole pojawiają się postacie symbolizujące wszystkie etapy rozwoju gos-
kładzie tej maszkary udzielić reprymendy. Całą prawdę o baranie wyraża podarki i kultury na ziemiach lechickich, a wiec i kaszubskich. Na prze-
przysłowie: Chòcbë chto baranowi dobrze zrobił, to òn sã rogama dzie prowadzą niedźwiedzia i turonia (stary) – wielkie trofea łowieckie, 
òdwdzãczi (o baraniej niewdzięczności); to samo w wyrażeniu: baranié za nimi idą baran i bocian oraz kozioł z epoki pasterstwa. Bocian 
pòdzãkòwanié (niewdzięczność). O człowieku nieokrzesanym mówio- przypomina postulat przyrostu naturalnego, a wywołujący popłoch 
no: To je baraniasti człowiek, ten sã nie znaje na òbëczajach. (zwłaszcza wśród dziewcząt) kozioł  wyraża witalną siłę męską (grecki 

Obowiązkowo wśród maszkar stąpa Koń. Jest to mężczyzna tragos). Jest też jeździec na koniu – prawdopodobnie  echo mitycznego 
dosiadający konia (jeździec na koniu), chodzący z zespołem Gwiôzdków. rycerza Selmana. Dominująca postacią w tym widowisku jest Pani 
W Łebczu było w zwyczaju chòdzëc z kòniã w wigilię Nowego Roku. Gwiôzdka, uosabiająca boginię-królową urodzaju (rzymska Cerera).

Danuta PiochKoń ten zjawiał się w towarzystwie innych roztańczonych maszkar 
(małpy, dziewczyny, chłopca). Dawniej pochód z koniem był zwyczajem 
także zapustnym, tzw. zôpùstny kóń, który pojawiał się na zabawach
w sobotę przed zapustami. 

Wierzy się, że koń widzi człowieka w trzykrotnym powięk-
szeniu, bo inaczej nie dałby się ujarzmić: Czejbë kón ò swòji mòcë 
wiedzôł, tobë człowiek na nim nie ùsedzôł. Istnieje też ludowe 
przekonanie, że pierwotnie koń posiadał także oczy na czterech nogach 
(stąd wyrażenie diôblé òczë – brodawkowe twory pokryte grubą warstwą 
rogową na skórze kończyn). W Puzdrowie mawiali, że te umieszczone 
nisko oczy wystawione były na kurz, pył, śnieg i błoto – zatem Stwórca 
postanowił je stamtąd usunąć, ale jak kóń wchôdô do wòdë, to òn na te 
dôwné òczë widzy. Stąd powszechne przekonanie, że koń widzi dusze, 
podobnie jak pies. W takich momentach wspinô sã na tilné nodżi i r`zy.

Świat zwierząt w bożonarodzeniowych wierzeniach Kaszubów

12 (294) grudzień 2014
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niego zimna woda. Przeżył wielogo- Wieczorem 1 marca 1951 r. wyprowadzono 
dzinne stójki bez możliwości snu, był IV Zarząd WiN z celi śmierci. Przed wyjściem 
katowany, bity głową o ścianę, wyrwano Ciepliński połknął medalik, aby w ten sposób można 
mu paznokcie i włosy, miażdżono palce. było zidentyfikować jego ciało. Wiedział, że bezpieka 
Po przesłuchaniach przenoszono go na nie urządzała pogrzebów i zakopywała ciała w nie-
kocu, ze względu na połamane kości rąk znanych miejscach, w bezimiennych grobach.
i nóg. Wybito mu wszystkie zęby i stracił Wyrok wykonał st. sierż. Aleksander Drej 
słuch na jedno ucho. strzałem w tył głowy. Protokół wykonania wyroku 

Akt oskarżenia IV Zarządu podpisali: mjr Arnold Rak, mjr Alojzy Grabicki, kpt. 
WiN-u przygotował major Mieczysław Kazimierz Jezierski, st. sierż. Aleksander Drej – 
Dytry. Omówiono go na łamach „Try- dowódca plutonu egzekucyjnego. 
buny Ludu” w artykule Zdrajcy Narodu W 1992 roku sąd unieważnił wyrok 
i szpiedzy na żołdzie amerykańskim. wydany 14 października 1950 roku. Prezydent Lech 
Sprawa była prowadzona przez Wojsko- Kaczyński odznaczył pośmiertnie ppłk. Łukasza 
wy Sąd Rejonowy w Warszawie w skła- Cieplińskiego Orderem Orła Białego.   
dzie: płk  Aleksander Warecki – prze- Dzień zamordowania ppłk. Łukasza Łukasz Ciepliński ps. Pług urodził 
wodniczący, mjr Zbigniew Furtak – sę- Cieplińskiego i reszty IV komendy WiN-u od 2011 się 26 listopada 1913 roku w Kwilczu. Był sy-
dzia, mjr Władysław Tryliński – ławnik, r. obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci nem Franciszka i Marii z domu Kaczmarek. 
w obecności prokuratora ppłk. Jerzego Żołnierzy Wyklętych.Rodzina była liczna i liczyła siedmioro ro-
Tramera. Pierwszym dniem procesu był 5 dzeństwa. Ojciec był jednym z założycieli 
października 1950 roku, a wyrok ogło- Literatura: Banku Ludowego w Kwilczu i członkiem 
szono 14 października. Ppłk  Łukasz Cie- „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie”, Joanna zarządu, a matka zajmowała się domem.
pliński został skazany na pięciokrotną ka- Wieliczko-SzarkowaW 1927 roku Łukasz ukończył pięcioklasową 
rę śmierci. Pozostałych współpracow- „Bohater września 1939”, opracowała Klaudia Prętka  Publiczną Szkołę Powszechną w Kwilczu.
ników skazano również na karę śmierci W tej miejscowości mieszkał z rodzicami do 

Kazimierz M. Borzestowski poza Ludwikiem Kubikiem. Obrońca, 1929 roku. 1 września 1929 r. zdał egzamin Foto: Internetmecenas Jerzy Urbański, złożył do i został kadetem Korpusu Kadetów nr 3 w Ra-
Naczelnego Sądu Wojskowego wniosek wiczu. Skończył szkołę i otrzymał świadec-
rewizyjny, ale ten podtrzymał wyrok. two dojrzałości. Następnym etapem edukacji 

Ppłk. Cieplińskiemu przez lata była Szkoła Podchorążych Piechoty w Ko-
aresztu odmówiono widzenia i wymiany morowie. We wrześniu 1939 roku Ciepliński 
korespondencji z najbliższymi: żoną Jad-jako dowódca plutonu przeciwpancernego 
wigą, synem Andrzejem, matką i współ-walczył w okolicach Bydgoszczy, Kutna
pracownikami. Oto kilka grypsów napi-i w obronie Warszawy. Za walkę otrzymał or-
sanych przez ppłk. Łukasza Ciepliń-der Virtuti Militari i Krzyż Walecznych. Po 
skiego: kampanii wrześniowej wraz ze swoim do-

Widzisz Synku, z Mamusią wódcą oraz z jednym z kolegów wyjechali do 
modliliśmy się zawsze, byś wyrósł ku Rzeszowa i przedostali się na Węgry, gdzie 
chwale idei Chrystusowej, na pożytek przeszedł przeszkolenie konspiracyjne.
Ojczyźnie i nam na pociechę. Chciałem W kwietniu 1940 roku wrócił do Rzeszowa, 
służyć Tobie swoim doświadczeniem. rozpoczął działalność konspiracyjną i został 
Niestety, to może moje ostatnie do Ciebie komendantem ZWZ-AK Rzeszów. Brał 
słowa. W tych dniach mam zostać zamor-udział w wielu akcjach  bojowych, m.in.
dowany przez komunistów za realizo-w przechwyceniu części rakiet V-1 i V-2 oraz 
wanie ideałów, które Tobie w testamencie wykryciu tajnej kwatery Hitlera. Po wkrocze-
przekazuję. O moim życiu powie Tobie niu wojsk sowieckich, widząc, jak giną boha-
Mamusia, która zna mnie najlepiej. W tej terowie podziemia z rąk sądów sowieckich, 
ciężkiej dla mnie godzinie życia świa-przeniósł się do Krakowa, gdzie był człon-
domość, że ofiara moja nie pójdzie na kiem sztabu Okręgu Krakowskiego AK, a we 
marne, że niespełnionych snów i marzeń wrześniu 1945 roku został prezesem Okręgu 
nie zamknie nieznana mogiła, ale że bę-WiN Kraków. Po ślubie z Jadwigą Sicińską 
dziesz je realizował Ty, jest  dla mnie przeniósł się do Zabrza, gdzie otworzył sklep.  
wielkim szczęściem. Będę umierał w wie-10 stycznia 1947 roku Ciepliński 
rze, że nie zawiedziesz nadziei w Tobie postanawia kontynuować działalność WiN-u 
pokładanych. Do serca Cię tulę i bło-i zostaje prezesem IV Zarządu Głównego 
gosławię. Bóg z Tobą.  WiN. Zarząd stanowili poza nim: Adam 

Lazarowicz – wiceprezes (z zadaniem odbu-
Wymodlony, wymarzony i ko-dowania zarządów terenowych), Ludwik Ku-

chany mój synku. Piszę do Ciebie po raz bik – szef wydziału organizacyjnego, Mie-
pierwszy i ostatni. W tych dniach bowiem czysław Kawalec – szef wydziału informacji, 
mam być zamordowany. Chciałem być Józef Rzepka – szef komórki politycznej, 
Tobie ojcem i przyjacielem. Bawić sięFranciszek Błażej – szef propagandy, Józef 
z Tobą i służyć radą i doświadczeniemMaciołek – szef delegatury WiN za granicą. 
w kształtowaniu twego umysłu i charak-Wszyscy oni zostali aresztowani wraz z sze-
teru. Niestety okrutny los zabiera mnie fami Okręgów na przełomie listopada i grud-
przedwcześnie, a Ciebie zostawia sierotą. nia 1947 roku. Ciepliński przebywał w ciem-
Dlatego piszę i płaczę... nej celi, gdzie z otworu w suficie lała się na 

Żołnierze Wyklęci 
Łukasz Ciepliński, ps. Pług
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W końcówce listopada, dokładnie 21 dnia tego miesiąca, spot-
kali się uczniowie szkół gminnych nauczających języka kaszubskiego, 
by popróbować w gronie rówieśników sił w zakresie tworzenia własnego 
tekstu w języku kaszubskim. Była to już 12. edycja tego Konkursu, 
organizowanego przez sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, od początku w murach gościnnego sierakowickiego 
gimnazjum, za co Dyrekcji składamy serdeczne podziękowania.

W etapie gminnym wzięło udział 9 uczniów szkół 
podstawowych oraz 7 gimnazjalistów. Wyniki eliminacji przedstawia 
poniższe zestawienie:
w kategorii szkół podstawowych
I miejsce – Kinga Gruchała-Węsierska z SP w Mojuszu
II miejsce – Amelia Penk z SP w Sierakowicach
III miejsce – Julita Okroj z SP w Mojuszu
wyróżnienie: Weronika Reszka z SP w Sierakowicach

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych, gimnazjaliści oraz uczniowie sierakowickiej szkoły 
ponadgimnazjalnej. Licząc wszystkie typy szkół – jest ich w gminie 14 
(bez rozdzielania na osobne typy zespołów szkół). To całkiem sporo, 
czego nie widać było po frekwencji uczestników.

w kategorii gimnazjalistów
I miejsce – Edyta Wenta z Gimnazjum w Gowidlinie
II miejsce – Klaudia Głodowska z Gimnazjum w Sierakowicach
III miejsce – Martyna Lejk z Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej
wyróżnienia:
Julia Formela z Gimnazjum w GowidlinieDla uczniów szkół podstawowych przewidziano napisanie
Dominik Miotk z Gimnazjum w Sierakowicach. w ciągu 60 minut pracy związanej tematycznie ze światem bohaterów 

legend, baśni i mitów kaszubskich bądź najbliższym środowiskiem 
Główny organizator Konkursu, czyli Zarząd sierakowickiego ucznia. Uczniowie szkoły gimnazjalnej pisali pracę na temat świata 

oddziału ZKP, serdecznie dziękuje wszystkim opiekunom i uczestnikom, bohaterów literatury kaszubskiej i życia codziennego.
którzy mimo nawału obowiązków i obłożenia przeróżnymi konkursami Zanim uczestnicy przystąpili do etapu gminnego, musieli 
przedmiotowymi zdecydowali się na udział w kolejnym zmaganiu. przejść pozytywnie eliminacje na szczeblu szkolnym. Każda szkoła 
Efektem zapisów były rzeczowe, a niekiedy wzruszające teksty o wyso-podstawowa mogła wytypować po 2 przedstawicieli, a gimnazja i szkoła 
kim stopniu dojrzałości (szczególnie w grupie gimnazjalnej). Komisja ponadgimnazjalna po trzech. Nad przebiegiem Konkursu czuwała 
była urzeczona systemem myślenia młodzieży w sprawach kardynalnych Komisja w składzie: Danuta Pioch, Magdalena Bigus i Zbigniew Wenta, 
(jeden z tematów dotyczył zapatrywań uczestników na przyszłość która oceniając uczniowskie realizacje brała pod uwagę następujące 
kaszubszczyzny, możliwości jej przetrwania i niepośledniej w tym roli kryteria: stopień realizacji tematu, poprawny zapis (zgodnie z zasadami 
rodziny).pisowni w języku kaszubskim), bogactwo słownictwa oraz estetykę 

Danuta Piochpracy.

XII Gminny Konkurs Twórczości w Języku Kaszubskim

Uczestnicy Konkursu z opiekunami, dyrekcją goszczącego gimnazjum
i organizatorami

Zapisy gimnazjalistów i kodowanie nazwisk

Zapisy uczniów szkół podstawowych

Praca koncepcyjna

12 (294) grudzień 2014
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W 2014 roku zrealizo-
wano ze środków finansowych 
Biblioteki Narodowej, w ramach Na-
rodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa, zadanie – zakupiono no-
wości wydawnicze do biblioteki
w ilości 305 woluminów książek za 
kwotę 7.300,00 zł, przekazanych 
przez Bibliotekę Narodową w ra-
mach Programu Biblioteki Naro-

dowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Z wymienionych 
7.300,00 zł, kwotę w wysokości 2.433,33 zł biblioteka zobowiązana była 
wydać na nowości dla dzieci i młodzieży. Zobowiązanie dotyczące za-
kupu nowości dla dzieci i młodzieży zrealizowano w 103,8%, przez-
naczając kwotę 2.526,42 zł na zakup 123 woluminów książek. Za 
pozostałą kwotę 4.773,58 zł zakupiono literaturę piękną (151 wolu-
minów) oraz książki biograficzne, reportaże, itp. (31 woluminów).

Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 czytamy m.in.: „Celem „Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do 
wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić 
znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego i krea-
tywnego Polaków.”

www.mkidn.gov.pl

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, który przypada 25 
listopada, odwiedziły nas przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w 
Sierakowicach oraz grupa przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w 
Łyśniewie. Dzieci wysłuchały bajki ze zbioru „Misiostwo świata” o polarnym 
misiu Zimowicie pt. „Barwna podróż”. Chętnie też wzięły udział w scenkach, 
które towarzyszyły lekturze. Pozdrawiamy dzieci i panie przedszkolanki. 
Zapraszamy na kolejne „misiowe” spotkanie w przyszłym roku. Fotorelacji z 
zajęć należy szukać na stronie  w zakładce DLA 
DZIECI – GALERIA.

www.bibliotekasierakowice.pl

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Bibliotece

Przedszkolaki z Łyśniewa układają misiowe puzzle

Maleństwa z Przedszkola w Sierakowicach w Bibliotece

Hurra ! Udało się ! – Przedszkolaki z Łyśniewa na spotkaniu w Bibliotece
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W październiku i listopadzie uczestnicy „Bajkowych Spotkań” 
mieli okazję do zaprezentowania swoich zdolności plastycznych. Z kolo-
rowych jesiennych liści, szyszek, orzechów i kwiatów wykonali piękne 
ozdobne stroiki. Czytano wspólnie wiersze, „Przyjaciele” Adama Mic-
kiewicza i „Krzak i ogień” Iwana Kryłowa. Uczestnicy opowiadali
o swoich przyjaźniach, a na zakończenie wypisali imiona swoich przy-
jaciół na tablicy. Podczas innego bajkowego wieczoru dzieci poznały 
legendę o Gowidlinie i wykonały piękne ilustracje, co widać na jednym 
ze zdjęć. Wszystkie pozostałe zdjęcia z Bajkowych Spotkań można 
oglądać na stronie  w zakładce – DLA 
CZYTELNIKÓW – GALERIA. 

Po raz kolejny okazało się, że wspólna zabawa w gronie 
znajomych i przyjaciół to najlepszy sposób na długie jesienno-zimowe 
wieczory, a biblioteka w Gowidlinie, w której dzięki pani Janinie panuje 
szczególna atmosfera, to najlepsze miejsce na takie spotkania.

www.bibliotekasierakowice.pl

Bajkowe Spotkania w Filii w Gowidlinie

Bajkowe Spotkanie w bibliotece w Gowidlinie

Pełne zabawy i radości było piątkowe popołudnie 5 grudnia 
dla dziewięćdziesięciorga dzieci z naszej gminy. Pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z działającymi przy tej instytucji 
wolontariuszami, przygotowali „Mikołajki” dla podopiecznych 
instytucji. Świąteczna zabawa w sali „Bieszczadna” trwała przez trzy 
godziny, a zakończyła się wizytą świętego Mikołaja.   

W ten wyjątkowy czas oczekiwania na jedne z najbardziej 
rodzinnych świąt, żadne dziecko nie powinno być smutne. Dlatego 
Mikołaj pamiętał o tych najbardziej potrzebujących i sprawił im wiele 
radości, przychodząc z podarkami. Ale zanim to nastąpiło, czas oczeki-
wania umiliły gry i zabawy prowadzone przez animatorki. A te przygo-
towały masę atrakcji, wiec żadne dziecko się nie nudziło i wesoło spę-
dziło czas. Oprócz wspólnych zabaw był też czas na poczęstunek. Zwień-
czeniem tego pełnego emocji spotkania była wizyta Świętego Mikołaja. 
Nie przyszedł z pustymi rękoma, bo dla każdego miał podarunek. Ten 
wyjątkowy dzień zapewne na długo pozostanie w pamięci dzieci. 

Tekst i foto: AK

Mikołajkowa zabawa dla dzieci

12 (294) grudzień 2014
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WSTĘP Ewy Warmowskiej

Jubileusz 5-lecia Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Fraszek
Ewy Warmowskiej

28 listopada odbył się w naszej placówce Wojewódzki 
Konkurs Recytatorski Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej. Tym razem 
obchodziliśmy małe, ale za to podwójne święto, gdyż był to piąty
i jubileuszowy Konkurs. Podobnie jak i w poprzednich latach, do udziału 
w spotkaniu recytatorskim zgłosiło się bardzo wielu chętnych, prawie 
190 uczestników z przeróżnych szkół i miejscowości, jak np. Klukowa 
Huta, Kościerzyna, Popowo, Lipusz, Miszewo, Banino, Sulęczyno czy 
Stężyca. Warto tutaj także zaznaczyć, że tegoroczni uczestnicy byli nie-
mal bez wyjątku przepięknie ubrani. Począwszy od białych koszul, 
gustownych sukienek, a skończywszy na kolorowych i oryginalnych 
strojach kaszubskich, w których uczestnicy wyglądali jak żywe lalki.

Krasomówcze zawody rozpoczęły się o godz. 9.00 od 
najmłodszej kategorii, jaką stanowiły dzieci z przedszkola i zerówki. Po 
tej części, podobnie jak i po następnych, nastąpiła obowiązkowo chwila kategorii wyłoniono 3 wyróżnienia (w najmłodszej wyjątkowo wyróż-
przerwy, podczas której komisja konkursowa udała się na naradę niono 5 uczestników) oraz wybrano zawodnika, który otrzymał nagrodę 
i wybrała zwycięzców. Oprócz tradycyjnego miejsca 1., 2., i 3. w każdej publiczności. Zadecydowała o nim widownia – dorosłe osoby, rodzice,

Mija właśnie dziesięć lat od mojego poetyckiego debiutu. Mijô prawie 10 lat òd mòjégò pòeticczégò debiutu. W 2004 
W 2004 roku w miesięczniku „Pomerania” wydrukowano kilka moich rokù w „Pomeranii” òstało wëdrëkòwónëch czile mòjich wiérztów. 
wierszy. Spotkanie z kaszubską poezją zaczęło się nagle i niespo- Pòtkanié z kaszëbską pòezją zaczãło sã nôgle i niespòdzajno, i je w nim 
dziewanie, i jest w nim jakaś tajemnica. Ale do dzisiaj nie potrafię jej jakôs krëjamnota. Leno do dzysdnia nie rozmiejã ji wëjasnic. Bëc mòże, 
wyjaśnić. Być może, że po chorobie, która dopadła mnie znienacka, że pò chòrobie, chtërna mie pòdstãpno dopadła, jô zaczãła czësto jinaczi 
zaczęłam zupełnie inaczej postrzegać życie, przyrodę i uczucia. Może pòstrzegac żëcé, nôtërã i wseczëca. Mòże stądka wzãła sã ta mòja 
stąd wzięła się ta moja wierszowana przygoda? wiérztowónô przigòda?

Przez te dziesięć lat udało mi się opublikować trzy tomiki Bez to 10 lat ùdało mie sã òpùblikòwac trzë zbiérczi wiérztów. 
poezji. Pierwszym – dość oryginalnym zbiorkiem były „Trapë do nieba”, Pierszim – dosc apartnym dzélëkã bëłë „Trapë do nieba”, wëdóné w 2006 
wydane w 2006 roku. Dwa lata później wyszedł tomik „Dzéń za dniã”, rokù. Dwa lata pózni wëszedł tómik  „Dzéń za dniã”, a na jeseni 2009 
a jesienią 2009 roku ukazała się kolejna książka „A serce bije jedno...” rokù ùkôzôł sã pòsobny zbiérk „A serce bije jedno…” w dwajãzëkòwi 
w wersji dwujęzycznej – po kaszubsku i po polsku. W 2012 roku w pod- wersji – w kaszëbsczi i pòlsczi gôdce. W 2012 rokù w ùczbòwnikù do 
ręczniku do nauki języka kaszubskiego „Z kaszëbsczim w swiat” zna- kaszëbsczégò jãzëka "Z kaszëbsczim w swiat”, nalazło sã dosc tëli 
lazło się sporo moich wierszy i rymowanek dla dzieci. mòjich wiérztów i rimòwanków dla dzecy.

Wiele zawdzięczam Dyrektorowi „Małej Szkoły” w Szopie – Wiele zawdzãcziwóm Direktorowi „Môłi Szkòłë” w Szopie – 
Przemysławowi Łagoszowi, dzięki któremu moje wiersze ujrzały światło Przemkòwi Łagòszowi, dzãka chtërnémù mòje wiérztë ùzdrzałë wid dnia 
dzienne i nie leżą na dnie szuflady albo skrzyni... Moje utwory są proste i nie leżą na spódkù szuflôdë abò skrzëni… Mòje dokazë są prosté
i zwyczajne, mówię w nich o codziennych ludzkich sprawach. Chętnie i zwëczajné, gôdóm w nich ò codzénnëch lëdzczich sprawach. Chãtno 
piszę dla dzieci, a one polubiły to pisanie i często występują na kon- piszã dlô dzôtków, a òne pòlubiłë to pisanié i czãsto wëstãpùją z mòjima 
kursach „Rodnej Mòwy”. W 2010 roku Dyrektor, który nigdy nie spo- wiérztama na kònkùrsach „Rodny Mòwë”. W 2010 rokù Direktor, 
czywa na laurach – wymyślił nową formułę konkursu recytatorskiego. chtëren nigdë „nie òdpòcziwô na laùrach”, wëmëslił nowy sztôłt 
Miały być na nim deklamowane moje utwory, a miejscem tych ora- kònkùrsu recytatorsczégò. Miałë bëc na nim deklamòwóné mòje dokazë, 
torskich szranków miała być szkoła w Szopie. a môlã nëch òratorsczich biôtków mia bëc szkòła w Szopie.

Na początku byłam dość sceptycznie nastawiona do tego po- Na pòczątkù jô bëła dosc scepticzno nastawionô do tegò 
mysłu, ponieważ bardzo rzadko odbywają się występy krasomówcze ùmëslënkù, bò baro rzôdkò òdbiwają sã wiôlgòmòwné wëstãpë 
poświęcone tylko jednemu autorowi. Muszę jednak przyznać, że moje pòswiãconé blós jednémù aùtorowi. Mùszã jednak rzec, że mòje òbawë 
obawy były bezpodstawne. Konkurs cieszy się ogromną popularnością bëłë bezpòdstawné. Kònkurs ceszi sã wiôlgą pòpùlarnoscą i kòżdégò 
i każdego roku zgłasza się nadspodziewanie wielu uczestników. A ja rokù zgłôszô sã niespòdzajno wiele bëtników. A mie nawetka nie sniło sã, 
nawet nie śniłam o tym, że osobiście będę mogła słuchać tak pięknych że òsobisce bãdã mògła słëchac tak snôżich interpretacjów słów, chtërnë 
interpretacji słów, które napisałam. jô napisa. 

Każdego roku, od nowa, nie mogę nadziwić się występom Kòżdégò rokù z nowa ni mògã sã nadzëwic wëstãpóm môłëch 
małych i większych artystów z różnych stron Kaszub, w pięknych lu- i wikszich artistów z rozmajitëch strón Kaszëb, w piãknëch lëdowëch 
dowych strojach. To prawdziwe święto kaszubskiej mowy. Często prze- strojach. To je prôwdzëwé swiãto kaszëbsczi mòwë. Czãsto przecéróm 
cieram oczy ze zdumienia, bo nie jestem pewna, czy to co widzę i słyszę, òczë ze zdzëwòwaniô, bò nie jem gwës, czë to, co widzã i czëjã, to spik 
to tylko sen czy jawa? Gdy słucham artystycznych prezentacji moich czë jawa? Jak słëchóm artisticznëch prezentacji mòjich wiérztów, zdôrzô 
wierszy, zdarza się, że łza w oku się zakręci... Ale nie dlatego, że sã, że łza w òkù sã zakrący… Leno nié dlôte, że jô napisa te  tekstë, blós 
napisałam te teksty, tylko dlatego, że dzieci tak pięknie potrafią je mówić temù, że dzecë tak piãkno rozmieją kôrbic – bò wiérztë, nawet nô-
– bo wiersze, nawet najpiękniejsze, są puste i niepotrzebne, jeśli nikt ich piãkniészé, są pùsté i niepòtrzébné czej nicht jich nie czëtô i nie recytëje. 
nie czyta i nie recytuje. Dopiero odbiorca, czytelnik dodaje im skrzydeł Dopiérze òdbiérôcz, czëtińc dodôwô jima skrzidłów i nalôżają swój môl 
i znajdują swoje miejsce w duszy i umyśle drugiego człowieka. w dëszë i môgù drëdżégò człowieka.

Przez te cztery lata konkursy w Szopie dostarczyły mi dużo Bez te sztërë lata kònkùrsë w Szopie przëniosłë mie wiele 
radości, pięknych chwil i wzruszeń. Chcę podziękować wszystkim, któ- redoscë, piãknëch chwilów i wzrëszeniów. Chcã pòdzãkòwac wszëtczim, 
rzy czytają i uczą się moich tekstów. To dzięki Wam to, co napisałam chtërny czëtają i ùczą sã mòjich tekstów. To dzãka Wama to, co jô napisa 
wciąż żyje. W tym roku po raz piąty będziemy gościliśmy kolejnych wcyg żëje. W tim rokù piąti rôz më gòscëlë ù nas pòsobnëch recytatorów. 
recytatorów. Życzę wszystkim udanych występów na scenie, artys- Żëczã wszëtczim ùdónëch wëstąpieniów na binie, artisticznëch 
tycznych sukcesów i radości ze spotkania w Szopie. zwënégów i redoscë z pòtkaniégò w Szopie.

Ewa Warmowska

Recytatorskie zmagania w Małej Szkole w Szopie
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opiekunowie itd. Oczywiście – głosy należało oddawać na recytatorów
z innej szkoły.

W tym roku nagrodami były gliniane sowy, zdobione wykra-
wanymi i malowanymi kaszubskimi kwiatami, stanowiące nie tylko rolę 
dekoracyjną, ale i funkcjonalną, gdyż mogą spełniać się jako lampion – 
podświetlony miniświeczką (tzw. lajcikiem). Gliniane sowy* zostały 
wykonane na specjalne zamówienie w galerii pana Pawła Seli
z Gowidlina i są w 100% oryginalnym wytworem. Oprócz tego każdy 
zawodnik otrzymał pamiątkowy dyplom, niezależnie od faktu czy zajął 
jakiekolwiek miejsce (dyplom uczestnika konkursu). Ponadto, zwy-
cięzcy V Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Fraszek 
Ewy Warmowskiej oraz placówki, które wzięły udział w jego elimi-
nacjach, otrzymają w grudniu drugą część nagrody, a dokładnie album 
książkowy – „Jak to na Kaszubach dawniej bywało…”. Pozycja ta będzie 
zawierała przede wszystkim stare fotografie, na których uwiecznione 
zostały przeróżne sytuacje z życia Kaszubów na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat. Zdjęcia odnoszą się przede wszystkim do zwyczajów 
panujących na naszych terenach – tych zapomnianych i tych jeszcze 

w sekcji technicznej, kulinarnej i porządkowej.

* Uwaga. Sprawozdanie zawiera lokowanie produktu!

Sabina Lejk

Sponsorzy:
• Gmina Sierakowice,
• Samorząd Województwa Pomorskiego.

Uczestnicy (192 osoby) zostali zakwalifikowani do następujących 
kategorii:
zerówka i młodsi –  25 uczestników,
ź I-III klasa –  rocznik 2007, 2008, 2009 - 31 uczestników,
ź I-III klasa –  rocznik 2005, 2006 - 32 uczestników,
ź IV-VI klasa – rocznik 2003, 2004, 2005 - 44 uczestników,
ź IV-VI klasa – rocznik 2002 - 25 uczestników,
ź gimnazjum – 33 uczestników,
ź szkoła ponadgimnazjalna – 2 uczestników.

kultywowanych, jak i pracy, odpoczynku, czy wiary chrześcijańskiej. 
Materiały zawarte w albumie zostały opracowane na podstawie 
oryginalnych zdjęć udostępnionych przez  mieszkańców Szopy i jej 
okolic. Galeria zostanie okraszona krótkimi opisami i objaśnieniami 
poszczególnych sytuacji i obrazów. Dodatkowo wydanie uzupełnione 
będzie informacjami nt. Konkursów recytatorskich, których właśnie 
obchodzimy w tym roku jubileusz (nazwiska zwycięzców, nagrody, 
fotografie z uroczystości itd.). Z tej racji właśnie na album musimy 
jeszcze poczekać, ale zdradzę tylko tyle, że naprawdę warto.

Zmagania małych i dużych recytatorów zakończyły się o godz. 
17.00, kiedy to rozstrzygnięto, kto otrzyma trzy główne miejsca i wyróż-
nienia w kategorii gimnazjum. Wówczas rozdano ostanie nagrody,  a tak-
że zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Można było kilka słów zamienić z au-

Wyniki przedstawiają się następująco:torką wierszy i fraszek, Ewą Warmowską – przewodniczącą komisji 
Kategoria – zerówka i młodsi – 25 uczestnikówkonkursowej, której członkami były także: Dorota Pawelczyk – prezes 
1. miejsce: Aniela Makurat, Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Koś-Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta (organ 
cierzynieprowadzący Małą Szkołę i Gimnazjum w Szopie) i ja, czyli Sabina Lejk, 
2. miejsce: Wiktor Konkol, Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamie-nauczycielka j. polskiego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szopie.
nicy SzlacheckiejZmagania odbyły się na holu „Małej Szkoły” w Szopie. Nie 
3. miejsce: Mateusz Grzenkowicz, Zespół Szkół im. TOW "Gryf jest on zbyt duży, ale na szczęście wszyscy uczestnicy się pomieścili,
Pomorski" w Miechuciniea w wolnej chwili mieli okazję poczęstować się napojem i zjeść pączka, 
wyróżnieni:czy jak w przypadku opiekunów i rodziców – wypić kawę lub herbatę… 
• Szymon Polejowski, Szkoła Podstawowa im. Floriana CeynowyPodczas tej edycji nasz hol – oprócz niebieskiej dekoracji – przez chwilę 
w Sierakowicachw swym rogu gościł niewielki stragan, na którym znajdowały się prze-
• Dominik Popowicz, Zespół Szkół w Tuchlinietwory z kaszubskiej wsi (kiełbasy, konfitury, masło, jajka, skarpety 
• Samuel Serkowski, Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążniewełniane, grzyby i inne dary natury oraz przedmioty domowego użytku), 
• Oliwia Sychta, Przedszkole Chatka Puchatka w Gowidliniektórymi do dziś się handluje na wiejskich targach. Ten kolorowy kramik 
• Miłosz Teterycz, Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążniepowstał dzięki zaangażowaniu nauczycieli, obsługi szkoły, a także ro-
nagroda publiczności:dziców. Nie możemy także zapomnieć o dzieciach – w sumie już naszej 
• Aniela Makurat, Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzyniemłodzieży – która również bardzo zaangażowała się w organizację 

tegorocznego projektu. Szczególnie klasa III gimnazjum, która pomagała 

12 (294) grudzień 2014
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Kategoria – I-III klasa –  rocznik 2007, 2008, 2009 - 31 uczestników,
1. miejsce: Paulina Miotk, Szkoła Podstawowa w Mojuszu
2. miejsce: Andrzej Galiński, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Borkowie
3. miejsce: Jakub Paczoska, Szkoła Podstawowa w Grzybnie
wyróżnieni:
• Sandra Hinca, Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mie-
chucinie
• Krystian Kotłowski, Szkoła Podstawowa w Jelonku
• Martyna Prądzyńska, Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Majkowskie-
go w Klukowej Hucie
nagroda publiczności:
• Jakub Klamrowski, Mała Szkoła w Szopie

nagroda publiczności:
Magdalena Malotka-Trzebiatowska, Zespół Kształcenia i Wychowania 
w Dzierżążnie

Kategoria – gimnazjum –  33 uczestników
1. miejsce: Marta Lidzbarska, Gimnazjum w Szemudzie
2. miejsce: Paulina Szymikowska, Niepubliczne Gimnazjum w Buko-
winie
3. miejsce: Jan Malek, Zespół Szkół w Sulęczynie
wyróżnieni:
• Dorota Mateja, Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum 
w Przodkowie
• Dominik Ropela, Gimnazjum w Szopie
• Nataniel Stefanowski, Gimnazjum nr 1 im. Antoniego Abrahama
w Kartuzach

Kategoria – I-III klasa –  - rocznik 2005, 2006 - 32 uczestników nagroda publiczności:
1. miejsce: Melania Ostrowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Trepczyka •Marta Lidzbarska,  Gimnazjum w Szemudzie
w Miszewie
2. miejsce: Mateusz Formela, Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzier- Kategoria – szkoła ponadgimnazjalna - 2 uczestników
żążnie 1. miejsce: Marta Okrój, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
3. miejsce: Pola Kostuch, Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzier- cących w Kartuzach
żążnie wyróżnienie: 
wyróżnieni: • Justyna Szlas, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kar-
• Kinga Domaszk, Szkoła Podstawowa im. ks. A. Sadowskiego w Lisich tuzach
Jamach
• Marta Melibruda, Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Miechucinie
• Agnieszka Myszka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kościerzynie
nagroda publiczności:
• Michał Galiński, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie

Kategoria – IV-VI klasa –  rocznik 2003, 2004, 2005 - 44 uczestników
1. miejsce: Anna Białk, Mała Szkoła w Szopie
2. miejsce: Aleksandra Biłanicz, Szkoła Podstawowa im. ks. prałata 
Józefa Bigusa w Baninie
3. miejsce: Anna Szreder, Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum w Pomieczynie
wyróżnieni:
• Anna Komkowska, Mała Szkoła w Szopie
• Agnieszka Leszczyńska, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie
• Karolina Miotk, Szkoła Podstawowa w Mojuszu
nagroda publiczności:
• Anna Białk, Mała Szkoła w Szopie

Kategoria – IV-VI klasa –  rocznik 2002 - 25 uczestników
1. miejsce: Magdalena Malotka-Trzebiatowska, Zespół Kształcenia
i Wychowania w Dzierżążnie
2. miejsce: Gracja Elgert, Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzier-
żążnie
3. miejsce: Kornelia Węsierska, Szkoła Podstawowa im. ks. A. Sadow-
skiego w Lisich Jamach
wyróżnieni:
• Angelika Jeżewska, Szkoła Podstawowa w Łapalicach
• Filip Kucznier, Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie
• Amelia Penk, Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy w Sierakowi-
cach
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„Czary mary, wosku lanie,
Co ma stać się, niech się stanie!”

Jest taki szczególny wieczór, 
pełen magii, wróżb i przepowiedni. 
Został nazwany Andrzejkami, ponie-
waż dzieje się to w wigilię świętego 
Andrzeja. Zwyczaj znany jest w całej 
Europie, bo któż nie chciałby wiedzieć, 
co czeka go w nadchodzącym roku? 

Dzień 27 listopada zapadł
w pamięci naszych wychowanków jako 
czas pełen emocji i wrażeń związanych 
właśnie z Andrzejkami. Na dzieci cze-
kało wiele wspaniałych atrakcji doty-
czących wróżb. Nie ma Andrzejek bez 
lania wosku! To najbardziej magiczna 
wróżba, a przy tym bardzo ważna, bo 
możemy się dowiedzieć, co nas spotka 
w najbliższym roku. Stopiony wosk wy-
lewamy na zimną wodę – koniecznie 
przez otwór w kluczu, bo według sta-
rych wierzeń tylko w ten sposób można 
otworzyć bramy przyszłości. Zastygłą 
w wodzie figurkę należy ostrożnie wy-
jąć i rzucić jej cień na ścianę. A potem za drugim, przy czym ostatni bucik przestawiamy zawsze na początek 

kolejki. Ta osoba, której trzewik pierwszy przekroczy próg, będzie się 
szykować do wesela! W grupie „Odkrywców” Wiktoria miała szczęście, 
że to właśnie jej bucik przekroczył próg jako pierwszy, wróżąc jej szybkie 
zamążpójście. 

Oczywiście należy pamiętać, iż dziś andrzejkowe wróżby 
traktujemy z przymrużeniem oka! Dla naszych wychowanków to przede 
wszystkim świetna okazja do wspólnej zabawy.

można już puścić wodze wyobraźni… Orzeł – oznacza, że osiągniesz 
sukces, koń – przepowiada radość i zwycięstwo, klucz – zmianę miejsca 
zamieszkania, chmura – najwyższy czas, żebyś przestał bujać w obło-
kach! W grupie „Żabek” ulaliśmy z wosku postać przypominającą św. 
Mikołaja. To pewnie zapowiedź nadchodzących Świąt. Dzieci miały 
również okazję dowiedzieć się, kim będą w przyszłości. I tak, np. 
Dawidowi wywróżyliśmy, że będzie strażakiem. 

Równie znaną zabawą andrzejkową jest wróżba z butami. 
Każdy uczestnik zdejmuje but (aby wróżba się udała – z lewej nogi). Edyta Treder, Marzena Marciniak
Należy stanąć na środku sali i rzucić go za siebie. Jeśli upadnie noskiem Foto: nadesłane
w kierunku drzwi, oznacza to szybki ślub! Można też ustawić buty jeden 

Andrzejkowe wróżby w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej

12 (294) grudzień 2014
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Tradycją się stało, że w naszym Przedszkolu „Chatka 
Puchatka” w Gowidlinie 25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego 
Misia. Miękki, puchaty i z taką łatką – najmilsza zabawka, najlepszy 
przyjaciel dzieci, niezastąpiona przytulanka przy zasypaniu – Pluszowy 
Miś, to właśnie jego dzieci przyniosły tego dnia do Przedszkola. Pragnęły 
wspólnie ze swoimi misiami obchodzić święto. Pani Aleksandra Malek 
przygotowała dla dzieci bardzo ciekawe zajęcia rozwijające ich moto-
rykę, spostrzegawczość, empatię, sprawność fizyczną i refleks. Każde 

dziecko opowiedziało nam o swoim pluszaku, przedstawiło, za co go tak 
kocha i dlaczego jest dla niego tak ważny. Na zakonczenie zajęć 
wszystkie Przytulanki zostały pasowane na „Dzielnego Misia”, po czym 
otrzymały przepiękny, kolorowy medal. Cieszymy się, że mimo coraz 
bardziej nowoczesnych i  atrakcyjnych zabawek nasze dzieci uwielbiają 
pluszaki. Nie jest dla dzieci jedną z wielu zabawek, jakąś tam zwykłą 
maskotką, ale przyjacielem, do którego można się przytulić i pobawić, 
gdy za oknem pada deszcz.

Tekst i foto: nadesłane

Dzień Pluszowego Misia w „Chatce Puchatka”

Skromne dziecięce marzenia…
5 grudnia 2014 roku nadszedł tak bardzo oczekiwany przez 

wszystkich przedszkolaków dzień – odwiedziny Świętego Mikołaja.
W tym roku dobrodziej odwiedził Samorządowe Przedszkole w Sierako-
wicach w towarzystwie muzyków grających na trąbkach i akordeonie. 
Obecni byli również pomocnicy, którzy wręczali podarunki. W tę rolę 
wcielili się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Sierakowic. 
Każda grupa przedszkolaków serdecznie ugościła przybyszy oraz powi-
tała wierszem. Przedszkolaki wręczyły też Mikołajowi samodzielnie wy-
konane przez siebie listy do Gwiazdora, aby ten przekazał je we właściwe 

ręce. Dobrodziej poświęcił czas każdemu dziecku. Zapraszał je kolejno 
do siebie i pytał o ich marzenia. Ku naszemu zaskoczeniu dziecięce 
marzenia okazały się być bardzo proste i piękne, bo nieskażone tele-

Każda grupa otrzymała wielki worek z upominkami oraz wizyjnymi reklamami. Przedszkolaki w swych listach prosiły o piłki, lal-
kalendarze adwentowe. Wizyta zakończyła się wspólną pamiątkową ki, klocki, auta… po prostu zwykłe zabawki. W dzisiejszych czasach 
fotografią. Natomiast emocje związane z odwiedzinami Świętego takie marzenia można uznać za rzadkość. Obecnie dzieci najczęściej 
Mikołaja towarzyszyły dzieciom przez cały dzień.proszą o tablety, konsole do gier i inne kosztowne prezenty. 

Maleństwa ze Świętym Mikołajem

Grupa Kubusiów

Przedszkolaki z grupy Sówki także doczekały się wizyty Świętego Mikołaja



22

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierako-
wicach odwiedzili nasze przedszkole również miesiąc wcześniej. Dnia 6 

listopada wraz ze swoimi nauczycielami przeprowadzili warsztaty na 
emat zdrowego odżywiania. Młodzież w atrakcyjnych strojach mar-
chewki, banana oraz królika pomogła przygotować przedszkolakom sok 
Shreka o smaku pietruszki, sok Kubusia Puchatka o smaku marchew-
kowo – jabłkowym, koktajl mleczno – bananowy oraz sałatkę owocową. 
Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w warsztatach. Jednak 
najbardziej oczekiwaną chwilą była degustacja samodzielne wykona-
nych witaminowych przysmaków.

Katarzyna Formela

Króliczki ustawiły się do wspólnej fotografii z niecodziennym gościem

Grupa Tygrysków

Święty Mikołaj i jego pomocnicy

Dyrektor Samorządowego Przedszkola wraz z Radą 
Rodziców składa serdeczne podziękowania dyrektorowi Zes-
połu Szkół Ponadpodstawowych w Sierakowicach - Panu Grze-
gorzowi Machola, nauczycielom: Iwonie Tesmer, Agnieszce 
Kazimierczak, Adamowi Kwidzińskiemu oraz uczniom tejże 
szkoły za pomoc i zaangażowanie się w organizację przed-
szkolnych wydarzeń: dnia Św. Mikołaja i warsztatów kuli-
narnych.

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; 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2015
życzy firma Mor-Kon-Stal

biuro@morkonstal.pl
www.morkonstal.pl 
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Z okazji Dnia Pluszowego Misia, który obchodzą wszystkie 
dzieci na całym świecie, 25 listopada panie z oddziałów przedszkolnych 
przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach - Hanna Leszczyńska i Do-
rota Gierszewska - postanowiły zorganizować konkurs pt. „Mój przy-
jaciel Miś” dla grup zerowych i klas pierwszych. Celem konkursu było 
zainteresowanie dzieci literaturą o misiach, zachęcenie do wypożyczenia 
i przeczytania książek oraz rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności 

nikami plastycznymi: rysunek, miś namalowany farbami, wyklejanka, 
malowanka, prace przestrzenne itp. W konkursie udział wzięło 110 
dzieci, które prezentowały wysoki i wyrównany poziom. Prace zostały 
wyeksponowane na głównym holu i stanowiły piękną dekorację, nie 
tylko podczas uroczystości Światowego Dnia Pluszowego Misia. 

Spośród wszystkich prac jury wybrało 5 prac konkursowych, 
które wysłano na Wojewódzki Konkurs Plastyczny do Gdańska, gdzie
w kategorii klas „0” uczeń naszej szkoły -  Łukasz Król z gr. IV zdobył 
wyróżnienie, z czego jesteśmy bardzo dumni.

plastycznych. Dzieci pokazały, jak wiele mają pomysłów, aby przed- Podsumowanie konkursu szkolnego odbyło się 28 listopada. 
stawić swojego ulubieńca. Prace wykonane były różnorodnymi tech- Oto wyniki:

W kategorii klas „0”:
I miejsce zdobyły: Wiktoria Kobiela, gr. IV i Alicja Domaszk, gr. VI;
II miejsce – Daria Brzeska, gr. II;
III- miejsce – Fabian Hendrich, gr. IV.
Wyróżnienia: Zuzanna Nastały, gr. II; Konrad Pawelczyk; gr. II, Natalia 
Błonk, gr. V; Małgorzata Gojtowska, gr. VI; Jessika Bronk, gr. IV.
W kategorii klas I:
I miejsce – Julian Tesmer, kl. ID;
II miejsce – Filip Bolda, kl. IF;
III miejsce - Julia Woźniak, kl. IF.
Wyróżnienia: Zofia Zakrzewska, kl. IB; Stanisław Gosz, kl. IC; Monika 
Bulczak, kl. IF; Barbara Klejsa, kl. IE; Kinga Stencel, kl. IE.

Każde dziecko, które brało udział w konkursie otrzymało 
nagrodę, za co składamy serdeczne podziękowania Sponsorom. Wszyst-
kim uczestnikom gratulujemy pomysłowości w wykonaniu swojego 
ulubionego misia i zapraszamy do udziału za rok.

Organizatorki: 
Hanna Leszczyńska

Dorota Gierszewska
Foto: nadesłane

Mój przyjaciel Miś

Wyróżnienie dla Łukasza Króla
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Dnia 21 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej w Sie-
rakowicach odbyło się przedstawienie pt. „Słowik”, zrealizowane przez 
panią Barbarę Chrzanowską-Kreffta w ramach cyklu edukacji teatralnej 
pod nazwą „Zapraszamy do szkolnego teatru”. W teatrzyku wzięli udział 
uczniowie klas IV e i IV f, którzy są uczestnikami koła teatralnego. 
Widzami byli uczniowie klas czwartych. Obsada wyglądała następująco: 
narrator – Julia Brzeska, cesarz – Kinga Dalecka, marszałek – Dominik 
Klajn, pomywaczka – Julia Bigus, dworzanin I – Dominik Lejkowski, 
dworzanin II – Filip Mechliński, słowik – Patrycja Penk, nadworny 
muzyk – Nicola Bronk, lekarz – Judyta Myszk, zegarmistrz – Marta 
Cymerman, śmierć – Natalia Massowa.

Należy dodać, że przedstawienie powstało na podstawie baśni 
H. Ch. Andersena. Dzieci nauczyły się długich ról, pięknej piosenki pt. 
„Pióreczko” do muzyki Witolda Lutosławskiego, przygotowały stroje
i rekwizyty. W realizacji sztuki pomagała pani Wioletta Kuczkowska, 
która przygotowała podkład muzyczny do piosenki i nauczyła dzieci 
śpiewać. Poza tym zajęła się efektami dźwiękowymi. Scenografią zajęła 
się jedna z uczennic (Julia Bigus) wraz ze swoja ciocią, a reżyserią
B. Chrzanowska-Kreffta. Uczniowie z powodzeniem zagrali swoje role. 
Narysowali również piękne plakaty dotyczące sztuki, które ozdobiły 

Opiekun koła teatralnego – B. Chrzanowska-Krefftaszkolny korytarz. Za występ otrzymali oceny celujące z języka polskiego 
Foto: nadesłanei plusowe punkty ze sprawowania. Można dodać, że dzięki przedstawie-

niom dzieci łatwiej przyswajają lektury szkolne.

Uczniowie szkolnego koła teatralnego w przedstawieniu „Słowik” 
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Spotkaliśmy się już po raz trzeci. zakątku naszej szkoły. Po zakończeniu kuli-
Może będzie to naszą tradycją? Właśnie narnego przedsięwzięcia odbył się fantas-
w naszym gimnazjum. W poniedziałek 1 gru- tyczny adwentowy poczęstunek dla ro-
dnia zebraliśmy się w naszej szkolnej dziców, uczniów i grona pedagogicznego. 
stołówce. Zajęliśmy się wypiekiem pierni- Dziękujemy wszystkim za przy-
ków i ciastek maślanych wedle receptur przy- bycie: uczniom, rodzicom i tym najmłod-
niesionych z naszych domów. Wśród nas była szym. Dziękujemy też absolwentom naszego 

słodko” swoje przyjście w nasze gimnazjalne 
progi już 1 września 2015 r.

Było gwarno, pachniało pierni-
kami, ciasteczkami maślanymi sporządzo-
nymi według zdrowej, babcinej często, re-
ceptury. Niesamowity smak adwentowego 
szaleństwa był też przyprawiony nasionami 
dyni, słonecznika i migdałów. Do tego ze-
wsząd dobiegał fantastyczny śmiech, który 
przeplatał się z muzyką adwentową. 

Zapraszamy na kolejne spotkanie 
już za rok! 

też pani cukiernik, syn piekarza... Z takim gimnazjum, którzy pomimo ogromu swoich Organizatorki piernikowego spotkania:
zespołem warto było się spotkać i pracować zajęć dołączyli do nas. Dziękujemy też za Beata Wica-Deik, Adriana Wójtowicz, 
pomimo przedświątecznego zabiegania. Za- przybycie uczniom Szkoły Podstawowej Grażyna Paracka
pach pierniczkowy roznosił się w każdym w Sierakowicach, którzy oswajają „na 

W oczekiwaniu na święta
Piernikowa tradycja Gimnazjum w Sierakowicach 

Uczestnicy ciasteczkowego (zdrowego) spotkania w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach

24 listopada odbył się w Kartuzach II Powiatowy Konkurs „Piękno Słowa 
Czytanego”. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach.

Uczennica klasy VI  Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Kamienicy 
Królewskiej – Natalia Klebba miała bardzo udany debiut w Konkursie. Najpierw 
zakwalifikowała się do finałowej dziesiątki uczestników, a następnie w drugim etapie zajęła 
zaszczytne III miejsce.

W tym roku hasłem przewodnim były „MIŁOŚĆ/PRZYJAŹŃ/KOLE-
ŻEŃSTWO”. Oznaczało to, że teksty, które odczytywane były w trakcie konkursu, musiały 
być związane w jakiś sposób z tymi tematami. W sumie w konkursie udział wzięło 
dwudziestu uczniów z dwudziestu szkół powiatu kartuskiego.

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VI, każda szkoła wyłoniła w etapie 
szkolnym jednego ucznia. Uczestnik zgłaszał się do konkursu z wybranym i przygo-
towanym przez siebie fragmentem utworu, zgodnym z tegorocznym hasłem. Autorem 
tekstu mógł być dowolny polski lub zagraniczny twórca. Tekst przygotowany przez ucznia 
musiał mieścić się w przedziale 25 – 30 wersów i mieć charakter prozatorski.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie każdy zgłoszony uczeń 
czytał na głos wcześniej przygotowany przez siebie fragment, w trakcie czytania oceniany 
był przez komisję konkursu. Do drugiego etapu (finałowego) komisja wytypowała 10 uczestników, którzy odczytali fragment przygotowany przez 
organizatorów.

Natalia Klebba przygotowywała się do Konkursu pod okiem nauczycielki Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej –  Krystyny Borek.
Uczestników oceniała komisja w składzie: Marzena Kreft – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach, Anna 

Szmytke – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach, Waldemar Herzberg – Biblioteka Pedagogiczna w Kartuzach.

Udany debiut uczennicy Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej –
Natalii Klebba w II Powiatowym Konkursie „Piękno Słowa Czytanego”

Krystyna Borek, foto: nadesłane
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CENY USŁUG - DO NEGOCJACJI

Uczniowie Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej po raz 
pierwszy wzięli udział w Woje-
wódzkim Konkursie Poezji i Pieśni 
Patriotycznej, który odbył się
w Gdańsku. W tym roku była to już 
XI edycja. Patronat honorowy 
objęli: Wojewoda Pomorski, Mar-
szałek Województwa Pomorskiego, 
Rada Miasta Gdańsk oraz Kura-
torium Oświaty w Gdańsku.

Do konkursu w kilku 
kategoriach przystąpiły 33 szkoły, 
toteż poziom rywalizacji był bardzo 
wysoki, a w momencie ogłaszania 
wyników emocje sięgały zenitu. 
Jakaż była radość młodzieży z Ka-
mienicy Królewskiej, gdy okazało 
się, że ich zespół zajął zaszczytne
II miejsce. Tak wysoką lokatę 
uczennice zdobyły za przygoto-
wanie montażu słowno-muzycz-
nego: pt. „To nasze miejsce, to nasz 
kraj”. Było to wzruszające wido-
wisko patriotyczne, ukazujące 
trudną drogę do odzyskania 
Niepodległości przez Polskę po 123 
latach niewoli. Oprócz wspaniałej 
części muzyczno-poetyckiej na Klebba, Klaudia Kreft, Martyna Mejna, Nikola Weber, Dominika 
pochwałę jury zasłużyła choreografia i ciekawe stroje. Wenta, Natalia Wenta, Rozalia Woźniak, Małgorzata Wójcik, Żaklina 

Dziewczęta zostały  przygotowane przez nauczycieli Zblewska.  
Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej: oprawa muzyczna – Szczególne podziękowania składamy:
nauczycielka muzyki Dominika Formela, montaż poetycki – • Pani Dyrektor Hannie Subkowskiej Wójcik – za wsparcie duchowe
nauczycielka języka polskiego Krystyna Borek. i materialne,

Występy wszystkich uczestników oceniało profesjonalne • Radzie Rodziców za ufundowanie strojów,
jury w składzie: dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska – dyrygent, • Pani Aleksandrze Kamińskiej za uszycie kostiumów,
teoretyk muzyki, adiunkt Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz • Natalii Wenta z Sierakowic za gościnny występ – grę na skrzypcach,
pedagog szkoły muzycznej w Bydgoszczy; Beata Śnieg – pedagog • Natalii Damaszk i Martynie Lejk za dokumentację medialną.
Akademii Muzycznej w Gdańsku; Marzena Marczewska i Anna 

Zespół Redakcyjny Zespołu Szkół w Kamienicy KrólewskiejMatyszkiewicz – nauczycielki języka polskiego.  
Foto: nadesłane Skład zwycięskiego zespołu to: Agata Jaskulska, Natalia 

Młodzież Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej laureatem XI Wojewódzkiego 
Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej

26 listopada 
2014 roku w sali wido-
wiskowo – kinowej im. 
Lubomira  Szopiń-
skiego w Kościerzynie 
odbyła się uroczystość 
wręczenia Stypendium 
Prezesa Rady Mini-
strów. W gronie wy-
różnionej młodzieży 
znalazły się uczennice 
naszej szkoły: Łucja 
Kuczkowska za naj-
wyższą w roku szkol-
nym 2013/2014 średnią ocen w Liceum Ogólnokształcącym i Domi-
nika Szymichowska za uzyskanie najwyższej średniej ocen w Tech-
nikum. Ich wyniki w nauce przynoszą chlubę Zespołowi Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

Gratulujemy Łucji i Dominice wspaniałych osiągnięć
i życzymy im dalszych sukcesów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
na rok szkolny 2014/2015
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Dominika i Łucja zostały stypendystkami
Prezesa Rady Ministrów
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Rok Czytelnictwa w ZSP i ZSZ w Sierakowicach
Rok 2014 ustanowiono ROKIEM CZYTELNICTWA. Jest to 

czas wzmożonych i zintegrowanych działań na rzecz wzrostu 
czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce. W ramach 
obchodów tego roku został ogłoszony 30 września przez bibliotekę 
szkolną konkurs czytelniczy w dwóch kategoriach: grupowy, gdzie 
każda klasa (za wyjątkiem klas maturalnych) miała za zadanie 
wykonać plakat w formacie A1, który miał promować czytelnictwo 
oraz indywidualny, gdzie należało dokończyć zdanie: CZYTANIE 
TO… (dopisz minimum 3 słowa). 

Na początku listopada komisja konkursowa w składzie: 
Grzegorz Machola – dyrektor ZSP, Krystyna Formela – dyrektor ZSZ, 
Mariola Leszczyk – nauczyciel bibliotekarz ZSP, Justyna Chrap-
kowska – nauczyciel bibliotekarz ZSZ, Mariola Kałduńska – pedagog 
szkolny i Ewa Szlaga-Ortmann – nauczyciel języka polskiego i wiedzy 
o kulturze, stojąc przed trudnym zadaniem, dokonała oceny. 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w kon-
kursie, a zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!

Biblioteka szkolna składa szczególne podziękowania księgarni 
„Biały Kruk” z Kartuz za ufundowane w konkursie nagrody. 

Dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przygotowano 
konkurs na plakat promujący czytelnictwo. Wzięli w nim udział 
uczniowie wszystkich klas ZSZ.

Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie plakatu, który 
ma zachęcać  do czytania książek i promować czytelnictwo. 

Młodzież wykazała się niezwykłą pomysłowością i kreatyw-
nością.

W dniu 3 listopada jury w składzie: Krystyna Formela – dyrektor 
ZSZ, Grzegorz Machola – dyrektor ZSP, Mariola Leszczyk – 
bibliotekarz ZSP oraz Justyna Chrapkowska – bibliotekarz ZSZ 
oceniło wszystkie prace. Pod uwagę brano następujące kryteria: 

W pierwszej kategorii pod uwagę brano następujące kryteria: zgodność z tematem, czytelność przekazu, kreatywność oraz estetykę 
zgodność z tematem, czytelność przekazu, kreatywność oraz estetykę pracy. Po długiej naradzie jury wyłoniło zwycięzców:
pracy. Na podstawie tych kryteriów klasa I Te zajęła I miejsce, II zajęła I miejsce – Adrian Kobiela z klasy I a,
klasa I T, zaś klasa III TŻ zdobyła III lokatę. Zaś w drugiej kategorii II miejsce – Angelika Leik z klasy III b,
jury miało za zadanie wybrać 3 najciekawsze dokończenia z dostar- III miejsce – Natalia Jankowska z klasy II b.
czonych prac. Najbardziej podobały się teksty: Ewy Czaja z kl. II TE, Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w kon-
Łucji Kuczkowskiej z kl. II LO i Dominiki Sobisz z kl. IV TE, które kursie, a zwycięzcom gratulujemy!
postanowiono wyróżnić. Tekst i foto: nadesłane 
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Są życzliwi ludzie.
Dziękujesz komuś za przysługę
I w pewnej chwili mniejsze znaczenie ma to,
co on rzeczywiście zrobił, niż to, jak Cię potraktował.
Bezinteresowna życzliwość okazuje się ważniejsza niż „ubicie 
interesu”.

 
Składamy bardzo gorące słowa podziękowania za okazaną pomoc i 
przekazane dary na akcję „Mikołajkowe niespodzianki”:
- Panu Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy Sierakowice;
- Radom Sołeckim: Bącka Huta, Długi Kierz, Mojusz, Nowa Ameryka, 
Paczewo, Stara Huta, Szklana, Tuchlino;
- Hurtowni Spożywczej SKIBIŃSKI w Sierakowicach;
- Sklepowi Spożywczemu ALKOR w Sierakowicach;
- Państwu Gabrieli i Markowi Bojanowskim z Sierakowic;
- Hurtowni RIBENA z Sierakowic;
- Drogerii Państwa Grzenkowicz z Sierakowic.
- Firmie Transport – Spedycja z Tuchlina
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do sołtysów oraz panów: 
Jana Olszewskiego, Andrzeja Olszewskiego, a także wspaniałych 
wolontariuszy: Alicji Bulczak, Lidii Konkol, Alicji Kreft, Natalii Kreft 
- za pełnienie roli „Świętego Mikołaja”.

Dyrektor i pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury

w Sierakowicach

Podziękowania GOK

Żëczbë na Gòdë

Ju przëszłë Gòdów snôżé dnie
lëdzy kòl kùmka trójno je.
Jezësk swą rączką żegnô nas
Zdrowiô i szczescô w kòżdi czas.
Ùbëtkã darzi wszedną chëcz
Niech w zgòdze żëją wszëtcë wstec.
I miłosc w sercach niech téż mdze
przez żëcé, Christe, prowadzë.

Niech te Gòdë bãdą fùlné rozprzenieseniów,
ale przede wszëtczim bòkadné w miłotã,
tã czësto prostą, bez chtërny równak żëcé ni mô szëkù - 

tegò czëtińcóm Serakòwsczich Wiadomòsców żëczi 
Zarząd serakòwsczégò partu Zrzeszeniô Kaszëbskò-Pòmòrsczégò

Koncert kolęd

6 stycznia 2015 r. (wtorek), w kościele p.w. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kamienicy Królew-
skiej, odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu artystów 
zrzeszonych w sekcjach Gminnego Ośrodka Kultury w Sie-
rakowicach. Początek o godz. 16.00. 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Teatralny „Niepospolite Ruszenie” z Tuchlina
 zaprasza na przedstawienie

pt. „Przypadek Nikodema D.”,
które zostanie zaprezentowane
dnia 21 grudnia (niedziela) br. o godz. 17.00
w Zespole Szkół w Tuchlinie. 

Dobrowolne datki będą przeznaczone na rozwój zespołu. 

W dniach 22-23 
listopada 2014 r. rozegrano 
kolejne zawody w Kolar-
s t w i e  P r z e ł a j o w y m
w Zwierzynie i Strzelcach 
Krajeńskich. Na starcie 
stawili się znakomici ko-
larze, dzięki czemu kibice 
mogli obserwować nie-
zwykłe zmagania spor-
towców.

Trasa w Zwie-
rzynie to przejazdy droga-
mi leśnymi i polnymi, 
niezwykły plener, który 
wymaga dużego zaharto-
wania zawodników. Kola-
rze Baszty Bytów, trenu-
jący pod okiem Tomasza 
Natkańca, i tym razem nie 
zawiedli, Martyna Krefta
z miejscowości Kamienicki Młyn zajęła 3 miejsce wśród młodziczek. 
Zosia Rzeszutek z Sierakowic zajęła 2 miejsce wśród „kobiet open” po 
defekcie, który przydarzył się jej na trasie, poddając się jedynie 
Patrycji Lorkowskiej z Cartusii  Kartuzy, która wywalczyła 1 miejsce. 
Niepokonany Tomek Rzeszutek zajął 1 lokatę wśród juniorów, 
natomiast jego brat Piotr Rzeszutek (Hotel Cztery Brzozy Gdańsk) 
wywalczył 6 pozycję w kategorii elita.

Na tym jednak nie zakończono zmagań kolarskich. W nie-
dzielę wszyscy zawodnicy stawili się na starcie w Strzelcach Kra-
jeńskich, mieście uznawanym za stolicę kolarstwa przełajowego. 
Wyścig ten okazał się niezapomnianym wydarzeniem dla młodej 
zawodniczki Martyny Krefta, która zwyciężyła wśród młodziczek. 
Zosia Rzeszutek zajęła 4 lokatę wśród kobiet open. Podobnie jak 
ostatnio, nie zawiódł nas Tomek Rzeszutek, zwyciężając wśród 
juniorów. Piotr Rzeszutek wywalczył 5 miejsce wśród elity.

Niezwykłe zmagania kolarskie
w Zwierzynie i Strzelcach Krajeńskich

Martyna Krefta zajęła pierwsze miejsce
w kategorii młodziczek na zawodach w 

Strzelcach Krajeńskich

Tekst i foto: nadesłane

12 (294) grudzień 2014
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W dniu 6 grudnia, na zaproszenie przedstawicieli klubu sportowego Linia, 
zespół GKS Sierakowice rocznik 2004 /2006 wziął udział w jednodniowym 
Wojewódzkim Halowym Festynie Sportowo-Rekreacyjnym w Lini o Puchar 
Przewodniczącej PZ LZS w Gdańsku. 

Do turnieju zgłosiły się następujące zespoły (układ drużyn zgodnie z zajętymi 
miejscami):
1 miejsce - GKS Sierakowice
2 miejsce - Niepoczołowice
3 miejsce - GKS I Linia
4 miejsce - Luzino
5 miejsce - Łeba
6 miejsce - Połchowo
7 miejsce - GKS II Linia
8 miejsce - Bożepole
9 miejsce - Charbrowo

W skład drużyny GKS Sierakowice weszli: Beker 
Jeremiasz - rocznik 2004, Dejk Jakub - rocznik 2004, Król 
Tymoteusz - rocznik 2004, Woźniak Artur - rocznik 2004, 
Kuczkowski Franciszek - rocznik 2004, Kotłowski Dominik 
- rocznik 2004, Piask Szymon - rocznik 2005, Lis Błażej - 
rocznik 2005, Mielewczyk Dawid - rocznik 2005, Płotka 
Igor - rocznik 2005, Labuda Kacper rocznik 2005, Gosz 
Radosław - rocznik 2006. 

Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano 
naszego zawodnika - Tymka Króla.

Drużyna z Sierakowic rozegrała pięć meczy,
w których straciła zaledwie jedną bramkę. Ostatecznie
w finałowym  meczu z zespołem z Niepoczołowic pokonała 
przeciwnika w rzutach karnych 3 : 1, wygrywając cały 
turniej.

Waldemar Formela
Foto: nadesłane

Juniorzy GKS Sierakowice zwycięzcami
Mikołajkowego Turnieju Halowego Piłki Nożnej w Lini

Jednym wśród nominowanych animato-
rów był Marian Wnuk-Lipiński, animator z Siera-
kowic, który odebrał dyplom „Animatora Roku 
2014” z rąk ministra sportu i turystyki Andrzeja 
Biernata oraz prezes Fundacji Rozwoju Kultury 
Fizycznej z Pucka Moniki Chabor. Animator z Sie-
rakowic znalazł się w gronie 22 animatorów z całej 
Polski nagrodzonych za szczególne zaangażowanie 
i rozpowszechnianie sportu oraz najlepszą współ-
pracę z grupami priorytetowymi. W przypadku 
animatora z Sierakowic grupą priorytetową byli 
seniorzy 60+, która to grupa dodatkowo brała udział 
w projekcie ASOS (Aktywizacja Społeczna Osób 
Starszych) „Seniorzy na Orliki”. W ramach projektu 
powstał film dokumentalno-instruktażowy „Animo-
wani seniorzy na Orlikach”. Premiera filmu odbyła 
się w Warszawie 10 grudnia.

Marian Wnuk-Lipiński

Minister sportu i turystyki Andrzej Biernat wręczył
wyróżnienia animatorom Orlika 2012
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W niedzielę 7 grudnia w Gimnazjum w Sierakowicach
o godz.14.00 zainaugurowano organizowane już po raz XIX przez 
Gminny Klub Sportowy „Sierakowice” rozgrywki Halowej Ligi 
Piłki Nożnej im. Tadeusza Wesółki Sierakowice 2014/2015.

Do rozgrywek zgłosiło się 10 następujących drużyn:
1. AJAX WANDTKE GRUPA SIERAKOWICE
2. GOSZ - DACH
3. LKS ŁEBUNIA
4. JANUS SIERAKOWICE
5. REKLAMA4YOU AND RULIS
6. SPORTING SIERAKOWICE
7. WE - MET TEAM
8. PUZDROWO TEAM
9. ELHAD DANIEL HAPKA
10. SANITAR SYSTEM

Mamy nadzieję jako organizatorzy tej ligi, że przyniesie 
ona dużo pozytywnych  emocji sportowych, podobnie jak w latach 
ubiegłych, nie tylko zawodnikom, ale również licznie zgromadzonej 
publiczności. 

W pierwszym dniu rozgrywek uzyskano następujące 
wyniki:
1. WE - MET TEAM – LKS ŁEBUNIA  4 : 3

Terminy rozgrywek:2. JANUS SIERAKOWICE – AJAX WANDTKE GRUPA SIERAKOWI-
CE  1 : 6

TERMIN III 21.12.2014 rok (niedziela) 3. ELHAD DANIEL HAPKA – GOSZ - DACH  2 : 1 
11. 14.00 LKS Łebunia – Puzdrowo TEAM  4. SANITAR SYSTEM – SPORTING SIERAKOWICE  4 : 1
12. 14.45 WE – MET Team – Elhad Daniel Hapka 5. PUZDROWO TEAM – REKLAMA4YOU AND RULIS 2 : 10
13. 15.30 Gosz - Dach – Reklama4YOU and Rulis 
14. 16.15 Ajax Wandtke Grupa Sierakowice – Sanitar System  
15. 17.00 Janus Sierakowice – Sporting Sierakowice 
TERMIN IV 04.01.2015 rok (niedziela) 
16. 14.00 LKS Łebunia – Janus Sierakowice 
17. 14.45 Puzdrowo Team – Elhad Daniel Hapka   
18. 15.30 Ajax Wandtke Grupa Sierakowice – Gosz - Dach 
19. 16.15 WE - MET Team – Sanitar System 
20. 17.00 Reklama4YOU and Rulis – Sporting Sierakowice 
TERMIN V 10.01.2015 rok (sobota)
21. 16.00 LKS Łebunia – Sanitar System 
22. 16.45 Puzdrowo Team – Gosz - Dach  
23. 17.30 Janus Sierakowice – Elhad Daniel Hapka   
24. 18.15 WE - MET Team – Reklama4YOU and Rulis 
25. 19.00 Ajax Wandtke Grupa Sierakowice – Sporting 
Sierakowice 
TERMIN VI 18.01.2015 rok (niedziela) 
26. 14.00 LKS Łebunia – Sporting Sierakowice 
27. 14.45 Ajax Wandtke Grupa Sierakowice – Elhad Daniel Hapka    

TABELA po I kolejce 28. 15.30 Janus Sierakowice – Reklama4YOU and Rulis 
Strzelcy 3 bramek: Formela Artur, Kąkol Jakub. 29. 16.15 WE - MET Team – Gosz - Dach 
Strzelcy 2 bramek: Konkel Robert, Maszota Michał, Stenka Karol, 30. 17.00 Puzdrowo Team – Sanitar System 
Szutenberg Gracjan, Zengerski Kacper. TERMIN VII 25.01.2015 rok (niedziela) 
Strzelcy 1 bramki: Bielicki Paweł, Cyperski Maciej, Garncarz Szymon, 31. 14.00 Elhad Daniel Hapka – Reklama4YOU and Rulis 
Gilmajster Michał, Hejden Radosław, Hinca Sebastian, Holk-Łebiński 32. 14.45 LKS Łebunia – Ajax Wandtke Grupa Sierakowice 
Damian, Jóskowski Maciej, Kasprzak Jakub, Kitowski Damian, Klejna 33. 15.30 WE - MET Team – Janus Sierakowice 
Daniel, Kotłowski Rafał, Lis Łukasz, Marszałkowski Szymon, Nastały 34. 16.15 Puzdrowo TEAM – Sporting Sierakowice 
Damian, Pawlik Szymon, Płotka Daniel, Stenka Radosław. 35. 17.00 Gosz - Dach – Sanitar System 

TERMIN VIII 01.02.2015 rok (niedziela) 
Klasyfikacja fair play po I kolejce rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej 36. 14.00 LKS Łebunia – Elhad Daniel Hapka   
w Sierakowicach: 37. 14.45 Janus Sierakowice – Puzdrowo TEAM  
1. REKLAMA4YOU AND RULIS (0) 38. 15.30 WE - MET Team – Ajax Wandtke Grupa Sierakowice 
2. SANITAR SYSTEM (0) 39. 16.15 Gosz - Dach – Sporting Sierakowice 
3. ELHAD DANIEL HAPKA (3) 40. 17.00 Reklama4YOU and Rulis – Sanitar System 
4. GOSZ - DACH (3) TERMIN IX 08.02.2015 rok (niedziela) – zakończenie 
5. PUZDROWO TEAM (3) 41. 14.00 WE - MET Team – Sporting Sierakowice 
6. AJAX WANDTKE GRUPA SIERAKOWICE (6) 42. 14.45 Janus Sierakowice – Gosz - Dach 
7. WE - MET TEAM (9)  43. 15.30 Puzdrowo Team – Ajax Wandtke Grupa Sierakowice 
8. LKS ŁEBUNIA (9) 44. 16.15 LKS Łebunia – Reklama4YOU and Rulis 
9. JANUS SIERAKOWICE (9) 45. 17.00 Elhad Daniel Hapka – Sanitar System
10. SPORTING SIERAKOWICE (12)

Waldemar Formela

Rozpoczęły się rozgrywki halowej ligi piłki nożnej 

l.p. drużyna kolejka wynik bramki punkty

1. Reklama4YOU and Rulis 1 10:2 +8 3

2. Ajax Wandtke Grupa Sierakowice 1 6:1 +5 3

3. Sanitar System 1 4:1 +4 3

4. We-Met Team 1 4:3 +1 3

5. Elhad Daniel Hapka 1 2:1 +1 3

6. LKS Łebunia 1 3:4 -1 0

7. Gosz-Dach 1 1:2 -1 0

8. Sporting Sierakowice 1 1:4 -3 0

9. Janus Sierakowice 1 1:6 -5 0

10. Puzdrowo Team 1 2:10 -8 0

12 (294) grudzień 2014
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Ogłoszenia drobne

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siera-
kowicach  uprzejmie informuje o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
czynne: 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
w piątki w godz. 13.00 – 20.00
Przewodnicząca Komisji –
MARIA KAROLAK
tel. 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 Alkoholików „Pogoda Ducha” w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać z nałogiem alkoholizmu oraz 
ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego w Sierakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na 
piętrze).

– Porady prawne
Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 16:00 do 
19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
19 grudnia*, 30 stycznia 2015 r., 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca, 31 lipca, 28 sierpnia, 25 września, 23 października*, 27 listopada, 
18 grudnia*.
*w październiku i grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek miesiąca.

– Mediacje rodzinne prowadzi mediator sądowy KATARZYNA KURKIEWICZ  w terminach uzgodnionych telefonicznie (tel. 609180 881).

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 

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 

Przyjmujemy zamówienia na ciasta i torty
na każdą okazję: urodziny, jubileusze,
wesela, przyjęcia.
Przy większych zamówieniach tort gratis!




