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Wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego w Sierakowi-
cach to trzecia wizyta urzędującej głowy państwa w naszej miejscowości. 
Dokładnie 92 lata temu - 28 kwietnia 1923 r. - w Sierakowicach gościł 
prezydent Stanisław Wojciechowski, a 20 lat temu - 28 października
1995 r. – Lech Wałęsa. 

Pobyt Prezydenta RP w naszej gminie trwał nieco ponad dwie 
godziny, ale wymagał mnóstwa przygotowań, rozmów i uzgodnień oraz 
zaangażowania wielu ludzi. 

Wreszcie nadszedł ten dzień: poniedziałek, 20 kwietnia. Kilka 
minut przed godziną 17.00 kolumna samochodów wioząca Prezydenta, 
jego Małżonkę i towarzyszące im osoby zatrzymała się w Puzdrowie 
przed rodzinnym domem ks. Bernarda Sychty. Tam nastąpiło powitanie 

przypadł państwu Agnieszce i Mirosławowi Myszkom, rodzicom szóstki 
dzieci. 

Pan  Miros ław  zdradzi ł  dz iennikarce  serwisu  
kartuzy.naszemiasto.pl, że obiad był tradycyjny i został przygotowany 
przez rodzinę. Podano rosół, ryż z białym sosem, do tego gotowane 
mięso, zraziki wołowe i gołąbki. 

Po obiedzie Prezy-
dent wraz z Małżonką spot-
kali się z rodzinami wielo-
dzietnymi w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Tam 
jeszcze raz Bronisława i Annę 
Komorowskich powitał wójt 

przez władze gminy – wójta Tadeusza Kobielę, jego zastępcę Zbigniewa Tadeusz Kobiela.
Fularczyka i przewodniczącego rady gminy Zbigniewa Suchtę. Bro- – To wyjątkowy 
nisław Komorowski wraz z Małżonką złożyli wiązankę z białych i czer- dzień w historii naszej gminy 
wonych róż przy obelisku upamiętniającym ks. Bernarda Sychtę. – stwierdził gospodarz gminy. 

Wydarzenie z wielkim zaciekawieniem obserwowali – Pragnę podziękować Panu 
mieszkańcy Puzdrowa, którzy fotografowali i filmowali wyjątkowych Prezydentowi, że odpowie-
gości. Niektórzy mieli możliwość wymiany kilku zdań i uściśnięcia dłoni dział pozytywnie na nasze 
Prezydenckiej Pary. zaproszenie sprzed roku i do 

Pobyt w Puzdrowie nie trwał długo, gdyż program wizyty był nas przyjechał. Podczas tego 
bardzo napięty. Para Prezydencka udała się do Sierakowic, na obiad do spotkania chcemy mówić
rodziny wielodzietnej. Zaszczyt goszczenia tak niecodziennych gości o naszych sukcesach, radości, 

Prezydent Bronisław Komorowski w Sierakowicach

Powitanie w Puzdrowie

Prezydent złożył kwiaty przy obelisku upamiętniającym ks. B. Sychtę

Dyrektorzy ZSP i ZSZ witają
prezydencką parę przed budynkiem szkoły



3

ale i o troskach, tak jak ojcu się zwykło mówić. Spotkanie w tym gronie 
chcielibyśmy traktować z szacunkiem dla idei Pana i Pańskiej Małżonki, 
bo wiemy, że leżą  Państwu szczególnie na sercu sprawy dzieci i młodego 
pokolenia. I tu, jak w soczewce,  skupia się życie naszej gminy. 
Chcielibyśmy chociaż odrobinę tego szczęścia Wam pokazać. Bo cóż 
może być większym szczęściem od rodziny i tego najmłodszego 
pokolenia? 

W dalszej części swojego wystąpienia wójt Tadeusz Kobiela
z dumą mówił o fenomenie demograficznym gminy Sierakowice i popu-
larnym u nas modelu rodziny wielopokoleniowej. – W naszych rodzinach 
jest miejsce dla dziadków, a niekiedy nawet dla pradziadków – dodał. – 
To środowisko wydało wielu zacnych ludzi – kontynuował sierakowicki 
włodarz. – Jest wśród nas ks. prałat Alfred Franciszek Cybula, kapelan 
prezydenta Lecha Wałęsy, nasz mieszkaniec. Z tej gminy pochodzi znana 
aktorka Danuta Stenka, a także rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. Bernard Lammek. Ale nasze największe szczęście, nasze naj-
większe dobro jest tutaj – powiedział wójt Kobiela i wskazał na dzieci 
uczestniczące w spotkaniu.

Państwo Agnieszka i Mirosław Myszkowie z dziećmi

Państwo Emilia i Kazimierz Langa z rodziną

Złoci Jubilaci - państwo Ewa i Czesław Benkowscy
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Podczas tego spotkania prezydent Bronisław Komorowski 
wręczył odznaczenia państwowe. W uznaniu wielkiej dobroci serca, 
mądrości i ofiarności, które rodzice wkładają  w trud wychowania dzieci 
w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych: zaufaniu, 
współpracy i szacunku dla drugiego człowieka Złotym Krzyżem Zasługi 
odznaczeni zostali państwo Emilia i Kazimierz Langa, będący rodziną 
zastępczą. Ponadto państwo Ewa i Czesław Benkowscy, którzy obcho-
dzili w tym roku jubileusz 50. rocznicy ślubu, otrzymali z rąk Prezydenta 
RP Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

dobry klimat dla rodziny w przekonaniu, że trzeba wiele wysiłku włożyć 
nie tylko w to, aby pokonać kryzys demograficzny, ale też w to, aby 
wskazać coś, co każdy z nas czuje, że właśnie rodzina i dzieci są źródłem 
szczęścia, spełnienia, nadziei na dobrą przyszłość. Tu w Sierakowicach 
prezydent może na tym poprzestać, może po prostu podziękować i może 
zaproponować reszcie Polski, aby wzięła dobry przykład z tak nielicz-
nych gmin, gdzie występuje równolegle zjawisko wysokiej dzietności, 
solidarności międzypokoleniowej i umiejętności radzenia sobie w życiu. 

– Jeżdżę po całej Polsce i propaguję Kartę Dużej Rodziny, 
staram się tworzyć dobry klimat dla rodziny, a tu w Sierakowicach mogę 
tylko podziękować za to, że ten dobry klimat trwa i że przynosi tak piękne 
efekty – powiedział prezydent Bronisław Komorowski. – W całej Polsce 
istnieje problem niżu demograficznego, a tu on nigdy nie dotarł i jest za 
co dziękować. Serdecznie dziękuję za dobry wzorzec wart naśladowania. 
To nie jest przykład polegający tylko i wyłącznie na tym, że ma się dużo 
dzieci, tu chodzi o to, że umie się dźwigać ciężar odpowiedzialności za 
dzieci w sposób skuteczny. Dzietności tak wysokiej towarzyszy także 
zaradność życiowa, przedsiębiorczość i odwaga w pokonywaniu trud-

Prezydent podkreślił, że wspieraniu rodzin wielodzietnych
w naszym kraju służy wprowadzenie ulgi podatkowej. – Jestem przeko-
nany, że już w tym roku milion rodzin w Polsce, korzystając z tych ulg, 
będzie zastanawiało się, czy warto może i innym podpowiedzieć, że ży-
cie z dużą liczbą dzieci nie oznacza wyłącznie wyrzeczeń – stwierdził.  

Po spotkaniu z rodzinami wielodzietnymi Prezydent udał się 
do budynku urzędu gminy na spotkanie z przedstawicielami społeczności 
lokalnej. 

I tu ponownie jako pierwszy zabrał głos wójt Tadeusz Kobiela, 
który wyraził radość z wizyty głowy państwa w tak wyjątkowym czasie, 

ności. Dowiedziałem się, że w Sierakowicach jest także dużo rodzin a mianowicie w roku jubileuszu 25-lecia istnienia samorządów. 
zastępczych, a to znaczy, że jest zrozumienie, iż rodzina jest wartością, – Dwadzieścia pięć lat temu rozpocząłem pracę w tutejszym 
którą warto podzielić się z innymi potrzebującymi. Za to wszystko Siera- urzędzie gminy jako wójt. Jest to moja siódma kadencja – powiedział 
kowicom serdecznie dziękuję – dodał prezydent. – Staramy się tworzyć sierakowicki włodarz. – Jak bardzo przez ten czas zmieniła się gmina i 

jak bardzo zmieniła się Polska, to wiedzą szczególnie ci, którym dane 
było przed laty rozpocząć swoją pracę w służbie samorządowej. 

Tadeusz Kobiela zwrócił uwagę na kolejny fenomen gminy 
Sierakowice -  przedsiębiorczość jej mieszkańców - i dodał, że w gminie 
działa ok. 1300 podmiotów gospodarczych, głównie małych i średnich 
firm. 

– Nasz samorząd przez 25 lat istnienia wybudował od podstaw 
siedem szkół, gimnazjum, halę sportowo-widowiskową, cztery boiska ze 
sztuczną nawierzchnią, sztuczne lodowisko „Biały Orlik” – wymieniał 
sukcesy inwestycyjne wójt gminy. – To wskaźnik demografii determinuje 
nasze poczynania inwestycyjne. Musimy zabezpieczać potrzeby tego 
pokolenia. Naszym mankamentem jest oddalenie od Trójmiasta, brak 
naturalnego rynku zbytu usług i niedostateczna ilość miejsc nauki oraz 
zły układ komunikacyjny. Wierzymy, że to się poprawi. Czynimy usilne 
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Prezydent z dyrektorami szkół...

... i z radnymi

Pierwsza Dama zwiedziła Drewniany Zabytkowy Kościół
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starania w celu reaktywacji zawieszonej linii kolejowej. W tym 
przedsięwzięciu mamy wielu sprzymierzeńców w osobach posła 
Stanisława Lamczyka oraz marszałka Mieczysława Struka. W sytuacji, 
gdy będziemy mieli sprawne i szybkie połączenie z Trójmiastem, to 
przed nami dosyć szeroko otworzy się rynek pracy i edukacji.  

Prezydent Bronisław Komorowski z uznaniem wyraził się
o przedsiębiorczości sierakowiczan. – Jestem pewien, że ten region jest 
regionem ludzi pracowitych i zaradnych, jest regionem ludzi racjo-

nalnych w swoich ambicjach i działaniach – powiedział. – Powinienem 
powiedzieć wielkie słowo dziękuję za to, że jesteście państwo pozy-
tywnym przykładem, iż można łączyć tradycyjny styl życia, oparty
o rodzinę i świat wiary, z postępem, nowoczesnością i bogaceniem się. To 
jest dobry przykład dla całej Polski.

Po części oficjalnej była chwila na rozmowę z Prezydentem
i wspólne fotografie. 

W czasie, gdy Bronisław Komorowski spotkał się z przedsta-
wicielami społeczności lokalnej, jego żona - Anna Komorowska - udała 
się do Drewnianego Zabytkowego Kościoła. W zwiedzaniu obiektu Pani 
Prezydentowej towarzyszyły: starosta Janina Kwiecień, Sabina Kobiela
z córką Julią, Lucyna Fularczyk oraz Ewelina Kreft z kancelarii prezy-
denta. 

Historię tego jedynego w naszej gminie zabytku Pierwszej 
Damie przybliżyła Aneta Kulwikowska, natomiast Irena Kulwikowska - 
dyrektor GOK-u - opowiedziała o wydarzeniach kulturalnych, jakie od-
bywają się w kościółku, a Emilia Reclaf skupiła się na różnego rodzaju 
wystawach. 

Jak udało nam się dowiedzieć, Pani Prezydentowej bardzo 
spodobał się kościółek i była nim zachwycona.

Prezydencka Małżonka na pamiątkę wizyty w Sierakowicach 
otrzymała posrebrzaną monetę, wydaną na zakończenie prac 
rekonstrukcyjno-renowacyjnych w Drewnianym Zabytkowym Kościele 
i z okazji jego poświęcenia, a także album „Sierakowice, dobry adres” 
oraz kaszubskie korale wykonane z bursztynu i drewna przez Angelikę 
Szulfer z Kamienicy Szlacheckiej.  

Z Sierakowic Para Prezydencka udała się do Sianowa, do 
sanktuarium Matki Boskiej Królowej Kaszub. 

AK, foto: Andrzej Karolak, Małgorzata Karolak

Licznym Delegacjom,
Znajomym i Przyjaciołom,

którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze mojego Ojca

serdeczne Bóg zapłać
składa

Grażyna Warmowska z rodziną

Śp. Zbigniewa Borowskiego

Zbiórka odzieży 
używanej to forma pomo-
cy poprzez obdarowanie 
rodzin potrzebujących, 
której celem jest dzielenie 
się z drugim człowiekiem 
oraz utwierdzanie się
w przekonaniu, że warto 
pomagać i być otwartym 
na drugiego człowieka.

Dnia 15 kwiet-
nia 2015 r., w godzinach 
od 9.00 do 13.00, w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach została zorga-
nizowana wystawka odzieży używanej dla potrzebujących z Gminy 
Sierakowice. W naszej Gminie jest wiele rodzin potrzebujących pomocy 
i wsparcia. Od dwóch lat jednym z wyrazów społecznej wrażliwości jest 
gromadzenie i przekazywanie używanych ubrań osobom potrzebującym. 
Niezastąpioną pomocą okazał się udział pracowników socjalnych, którzy 
z uśmiechem na twarzy zgłaszają chęć udziału w takiego rodzaju akcjach. 
Dzięki wspólnej akcji pomocą zostało objętych 75 rodzin, które z ra-
dością i zadowoleniem pytały o termin kolejnej wystawki. 

Drodzy czytelnicy, zamiast wyrzucać niepotrzebne ubrania, 
zabawki, sprzęty AGD i inne potrzebne do życia codziennego rzeczy, 
ofiarujmy je potrzebującym, którzy tej pomocy potrzebują i przyjmują
z otwartymi dłońmi. 

Może i Ty przyłączysz się do kolejnej akcji?

Wolontariat przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
Sierakowice, ul. Lęborska 34
tel. 58 684 60 37

Patrycja Wenta

Zbiórka odzieży używanej
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE Z DNIA 7 KWIETNIA 2015 ROKU

w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.1) podaje się do publicznej 
wiadomości  informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których 

odbędzie się głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu Siedziba  Obwodowej
Komisji Wyborczej

1 sołectwo: Bukowo, Karczewko, Paczewo, Pałubice, Załakowo
tj: miejscowości: Bukowo, Karczewko, Kokwino, Migi, Paczewo, Pałubice, Poręby, 
Olszewko, Skrzeszewo, Załakowo

Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych
83-340 Sierakowice
ul. Dworcowa Nr 3
(lokal dostosowany  do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych)
58/6816-270

2 Sierakowice ulice: Abrahama, Chłopska, Dworcowa, E. Orzeszkowej, Fl. Ceynowy, Gen. 
Andersa, Gen. Maczka, Gen. Sikorskiego, H. Derdowskiego, J. Wybickiego,
Ks. B. Łosińskiego, Legionów, Lęborska, Parkowa, Spokojna, Św. Floriana, Wojska 
Polskiego, A. Mickiewicza, Cicha, I. Krasickiego, J. Słowackiego, Jeziorna, Ks. B. Sychty, 
Ks. J. Nowickiego, Łąkowa, Słupska 

Urząd Gminy 
83-340 Sierakowice
ul. Lęborska Nr 30
(lokal dostosowany  do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych)
58/6819-531, 58/6819-507

3 sołectwo : Mrozy, Sierakowska Huta, m. Sierakowice
tj: miejscowości: Janowo, Jelonko, Mrozy, Patoki, Sierakowice, Sierakowska Huta, 
Sosnowa Góra, Stara Maszyna, Welk, Wygoda Sierakowska
Sierakowice ulice: Brzozowa, Gen. Hallera, Gryfa Pomorskiego, Jana Pawła II, Kaszubska, 
Klonowa, Kościerska, Ks. Czapiewskiego, Lipowa, M. Kopernika, Marsz. Piłsudskiego, 
Nowe Osiedle, Orła Białego, Piwna, Pogodna, Polna, Sambora, Wiejska, Zalesie, Zielone 
Wzgórze, Źródlana 

Gminny Ośrodek
Kultury
83-340 Sierakowice
ul. Kartuska Nr 27
(lokal dostosowany  do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych)
58/6816-214

4 Sierakowice ulice: Dębowa, J. Kochanowskiego, J. Sobieskiego, Kartuska,
Ks. J. Popiełuszki, Kubusia Puchatka, Ogrodowa, Podgórna, Przedszkolna, Rynek, 
Słoneczna, Sportowa, Wichrowe Wzgórze, Widokowa

Szkoła Podstawowa
83-340 Sierakowice
ul. Kubusia Puchatka Nr 7
58/6816-234

5 sołectwo: Łyśniewo Sierakowickie, Puzdrowo, m. Piekiełko, tj: miejscowości: Łyśniewo 
Sierakowickie, Dąbrowa Puzdrowska, Moczydło, Piekiełko, Puzdrowo 
Łyśniewo Sierakowickie ulice: Osiedle  Brzozowe, Osiedle Klonowe, Osiedle Lipowe, 
Osiedle Sosnowe

Szkoła Podstawowa
 w Puzdrowie Nr 32
58/6816-205

6 sołectwo: Borowy Las, Gowidlino, Kowale, Stara Huta, Smolniki
tj: miejscowości: Borowy Las, Dolina Jadwigi, Gowidlino,  Kamionka Gowidlińska, Kawle, 
Kowale, Lemany, Smolniki, Stara Huta, 
Gowidlino ulice:  Jana Pawła II, Jeziorna, Kartuska, Ks. S. Karczykowskiego Kolorowa, 
Kościelna, Marszałka Piłsudskiego, Łąkowa, Modrzewiowa,  Na Skarpie, Podgórna, 
Pogodna, Polna, Prymasa Wyszyńskiego, Spokojna, Świerkowa, Zaciszna, Zielona

Zespół  Szkół
83-341  Gowidlino
ul. Wyszyńskiego  Nr 5
58/6856-555

7 sołectwo: Kamienica Królewska, tj. miejscowości: Ciechomie, Kamienica Królewska, 
Kamienicki Młyn, Kukówka, Nowalczysko
Kamienica Królewska ulice: Dworcowa, Gryfa Kaszubskiego, Jana Pawła II, Kamienna, 
Kaszubska, Klonowa,  Królewska, Partyzantów, Piaskowa, Polna,  Sosnowa, Szkolna, 
Wrzosowa, Zamkowa,  

Remiza
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Kamienicy Królewskiej
ul. Królewska Nr 10
605 104 799

8 sołectwo: Bącka Huta, Mojusz
tj. miejscowści: Bącka Huta, Bór, Karwacja, Łączki, Mojusz, Mojuszewska Huta, Poljańska, 
Szopa

Szkoła Podstawowa
w  Mojuszu Nr 23
58/6847-750

9 sołectwo: Długi Kierz, Leszczynki, Nowa Ameryka, Szklana
tj: miejscowści: Ameryka, Długi Kierz, Jagodowo, Kamienicka Huta, Leszczynki, Lisie 
Jamy, Nowa Ameryka, Przylesie, Srocze Góry, Szklana, Szramnica

Szkoła Podstawowa
w Lisich Jamach Nr 60 A
(lokal dostosowany  do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych)
58/6846-809

10 sołectwo: Tuchlino
tj. miejscowości: Karłowo, Kujaty, Rębienica, Tuchlino, Tuchlinek, Zarębisko

Zespół  Szkół 
w Tuchlinie Nr 16B
58/6846-880

11 Sierakowice ulice:   11 Listopada, A. Lammka, B. Prusa, Dr. Majkowskiego, Fredry,
H. Sienkiewicza, Jana Matejki, Kard. S. Wyszyńskiego, Krótka, Ks. A. Peplińskiego, 
Kwiatowa, Leśna, M. C. Skłodowskiej, M. Reja, Mirachowska, Okrężna, S. Wyspiańskiego, 
Skarpowa, Sosnowa, Spacerowa, Stolema, Wita Stwosza, Zaciszna, Zielona

Gimnazjum 
83-340 Sierakowice
ul. Spacerowa Nr 14
(lokal dostosowany  do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych)
58/6846-875
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UWAGA!
1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do Urzędu Gminy do dnia 27 
kwietnia 2015 r. (poniedziałek)
2. Wyborca  niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania 
kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy zgłosić do 
Urzędu Gminy  do dnia 4 maja 2015 roku ( poniedziałek) 
3. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, są komisjami 
właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju.
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą  w godzinach od 7 00 do 2100 .

Wójt Gminy
/-/  Tadeusz Kobiela

___________________________________________________

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 
889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Zarządzenie Nr 37/2015
Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Na podstawie art.182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku powołuje się w 
gminie Sierakowice obwodowe komisje wyborcze 
w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
_______________________________________
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, 
poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072. 

SKŁAD
obwodowych komisji wyborczych powołanych w gminie Sierakowice

Załącznik do zarządzenia Nr 37/ 2015 
Wójta Gminy Sierakowice 
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Zgłoszony przez

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sierakowicach

1. Deik Małgorzata, Helena Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2. Pawelczyk Katarzyna, Małgorzata Sierakowice
KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego

3. Woźniak Piotr Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

4. Szyca Magdalena Gowidlino KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

5. Laska Mariusz, Ryszard Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta 

6. Paracki Paweł, Andrzej Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

7. Formela Patrycja, Krystyna Tuchlino Wyborca uzupełniający skład komisji
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Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Zgłoszony przez

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Sierakowicach

1. Owsińska Michalina, Agnieszka Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2. Jabłońska Kornelia Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

3. Martyna Joanna Mrozy KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

4. Plocke Krystian, Damian Lemany KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke

5. Szyca Anna Gowidlino KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

6. Recław Beata, Katarzyna Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno

7. Bulczak Maria, Janina Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sierakowicach

1. Szutenberg Renata, Ewa Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2. Dworak Klaudia, Weronika Pałubice KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

3. Wolska Aneta, Katarzyna Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

4. Szyca Joanna, Zyta Gowidlino KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

5. Bigus Rafał, Grzegorz Gowidlino KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin - Mikke

6. Kulwikowska Irena, Jadwiga Tuchlino Osoba wskazana przez Wójta 

7. Kotłowska Gabriela, Małgorzata Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sierakowicach

1. Gilmajster Małgorzata, Barbara Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2. Jabłońska Grażyna, Brygida Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

3. Płotka Daria Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

4. Kobiela Ilona, Anna Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno

5. Mielewczyk Iwona Paczewo Osoba wskazana przez Wójta 

6. Szymanowski Ryszard Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

7. Miotk Danuta, Teresa Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Puzdrowie

1. Gilmajster Stanisław Puzdrowo KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2. Teclaf Jan, Piotr Szopa KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

3. Smentoch Michał Stara Huta KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

4. Rompa Sylwia Gowidlino KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

5. Klejna-Czaja Sylwia, Barbara Puzdrowo Osoba wskazana przez Wójta 

6. Skierka Tomasz Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

7. Labuda Karolina Piekiełko Wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Gowidlinie

1. Polejowska Ewelina, Anna Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2. Zengerska Katarzyna, Joanna Gowidlino KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

3. Ziegert Mariusz, Grzegorz Stara Huta KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

4. Dyszer Michał Lemany KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke

5. Rompa Patrycja Gowidlino KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

6. Choszcz Monika, Małgorzata Łyśniewo Sierakowickie Osoba wskazana przez Wójta 

7. Formela Agata, Bogumiła Łyśniewo Sierakowickie Wyborca uzupełniający skład komisji

4 (298) kwiecień  2015/maj
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Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Zgłoszony przez

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Kamienicy Królewskiej

1. Reclaf  Stanisław Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2. Stenka Aleksandra Skrzeszewo KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

3. Kreft  Mateusz Gowidlino KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

4. Leszczyński Tomasz, Piotr Pałubice KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke

5. Krefft Maria, Teresa Kamienica Królewska KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

6. Zengerski Piotr, Krzysztof Gowidlino Osoba wskazana przez Wójta 

7. Labuda Urszula, Irena Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Mojuszu

1. Mielewczyk Szymon, Kazimierz Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2. Młyńska Janina, Agnieszka Mojusz KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

3. Gołąbek Weronika Mojusz KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

4. Czaja Bożena Mojusz KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke

5. Marcińska Ewa, Maria Tuchlino KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

6. Płotka Anna, Małgorzata Dąbrowa Puzdrowska  Osoba wskazana przez Wójta 

7. Młyńska Maria Mojusz Wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Lisich Jamach

1. Recław Eugenia, Jadwiga Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2. Dworzaczek Danuta, Małgorzata Załakowo KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

3. Recław Grażyna, Bernadeta Lisie Jamy KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

4. Mądra Honorata, Maria Lisie Jamy KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke

5. Reclaf-Ropel Agata Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

6. Kostuch Maria Barbara Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta 

7. Mańska Justyna, Maria Jelonko Wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  10 w Tuchlinie

1. Mielewczyk Beata, Teresa Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2. Dworak Andrzej, Michał Pałubice  KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

3. Kreft Kinga, Katarzyna Gowidlino KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

4. Rompa Wiesława Gowidlino KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

5. Cymerman Agata, Elżbieta Sierakowice Osoba wskazana przez Wójta 

6. Formela Teresa, Ewa Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

7. Grzenkowicz Kornel, Wojciech Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 11 w Sierakowicach

1. Gafka Kazimiera, Ewa Skrzeszewo KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2. Reiter Patrycja, Barbara Mojusz KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

3. Woźniak Joanna, Grażyna Sierakowice KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

4. Muńko Sebastian Lemany KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke

5. Labuda Barbara, Teresa Skrzeszewo Osoba wskazana przez Wójta 

6. Kotlenga Maria Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji

7. Skierka Dorota,  Paulina Sierakowice Wyborca uzupełniający skład komisji
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Po raz dwunasty w sianowskim Sanktuarium Matki Bożej 8) Magdalena Kropidłowska – Radio Gdańsk , 9) Paweł Hincke – ZKP 
Królowej Kaszub została odprawiona Kaszubska Droga Krzyżowa. Reda, 10) Kazimiera Cylkowska – ZKP Warzno, 11) Józef Belgrau – 
Przewodniczył jej 20 marca 2015 roku ks. Wojciech Klawikowski ZKP Żukowo, 12) Zygmunt Orzeł – ZKP Władysławowo, 13) Mariusz 
(obecnie proboszcz parafii w Grzybnie), wywodzący się z Sierakowic. Szmidka – redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, 14) Wanda 
Tradycyjnie nabożeństwo rozpoczęto w świątyni, przy odsłoniętej Kiedrowska – ZKP Stężyca, 15) Kazimierz Kleina – senator RP.
figurze Sianowskiej Pani, a po wspólnej modlitwie wierni udali się 
procesyjnie na plac pielgrzymkowy, dookoła którego ustawione są stacje 
Drogi Krzyżowej.

Po Drodze Krzyżowej odbyło się spotkanie w Domu 
Pielgrzyma. Dla zebranych Eugeniusz Pryczkowski przygotował 
prezentację multimedialną o kilku znaczniejszych postaciach 
duchownych, które wyszły z parafii sianowskiej lub były z nią związane. 

Ksiądz dr Wojciech Klawikowski prowadził oczywiście Uczestnicy wysłuchali także informacji o pracy nad przygotowaną przez 
nabożeństwo w języku kaszubskim. Śpiewem uświetnił je zespół „Re- Aleksandrę i Dariusza Majkowskich „Biblią dla dzieci” w języku 
dzanie” z Redy. Organizacji całości podjęła się Parafia p.w. Narodzenia kaszubskim (oczywiście można było także tę książkę zakupić).
NMP w Sianowie, miejscowy oddział ZKP oraz o. ZKP w Baninie. Tego- Na podstawie liczby ludzi zgromadzonych już po raz kolejny 
roczne rozważania pasyjne przygotował Dariusz Majkowski, redaktor na Kaszubskiej Drodze Krzyżowej można wnioskować, że Królowa 
naczelny miesięcznika „Pomerania”. Zgodnie z wolą organizatorów co Kaszub będzie witała u swych stóp rzesze wiernych nie tylko podczas 

pielgrzymek z okazji odpustów.

Danuta Pioch

roku mają powstawać nowe teksty, co roku też mają się zmieniać autorzy 
tychże rozważań. Lektorami tegorocznych rozważań byli przy kolejnych 
stacjach: 1) Ryszard Wenta – o. ZKP Lębork, 2) Dariusz Majkowski – 
red. nacz. „Pomeranii”, 3) Danuta Pioch – przewodnicząca Rady Języka 
Kaszubskiego, 4) Bernard Hinz – przewodniczący Rady Oddziałów 
Środkowych ZKP, 5) Albin Bychowski – ZKP Banino, 6) Danuta 
Kobiela – ZKP Sianowo, 7) Gabriela Jóskowska – ZKP Chmielno,

Kaszubska Droga Krzyżowa w Sianowie
pod przewodnictwem ks. dr. Wojciecha Klawikowskiego

Nabożeństwo prowadził ks. W. Klawikowski,
a rozważania czytali działacze kaszubscy

Poza dorosłymi w Drodze Krzyżowej brały też udział dzieci

Oprawę muzyczną spotkania w Domu Pielgrzyma zapewnił chór „Redzanie”

4 (298) kwiecień  2015/maj

DREWNIANY ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ 
w Sierakowicach, ul. Ks. B. Łosińskiego 1B

Zapraszamy od 1 maja do 30 września 2015 r. 
od wtorku do niedzieli w godzinach:
wtorek                            14.00 - 18.00
środa, czwartek              12.00 - 18.00
piątek, niedziela             12.00 - 20.00
sobota                             10.00 - 18.00

STAŁA EKSPOZYCJA MUZEALNA 
Zwiedzanie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00.
Lekcje regionalne w poniedziałki i środy
w godzinach od 9.00 do 14.00.
Gminny Ośrodek Kultury     
ul. Kartuska 27 
83-340 Sierakowice
tel. 58 681 62 14; 58 684 76 02

gok.sierakowice@gmail.com, www.gok.sierakowice.pl
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Mimo niesprzyjającej aury nadzwyczaj wiosennie i kolorowo 
było w Niedzielę Palmową, 29 marca, w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. A wszystko za sprawą 
Świątecznego Kiermaszu i VII Pokazu Stołu Wielkanocnego. Imprezom 
towarzyszył XVI Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô 
Bina”.   

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Starostwo Powiatowe w 
Kartuzach oraz Lokalną Grupę Rybacką KASZUBY.

W przerwach między spektaklami widzowie mogli podziwiać 
wyroby twórców ludowych i degustować potrawy wielkanocne 
przygotowane przez miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich oraz uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Na stołach królowały jajka 

Od kilku lat Gminny Ośrodek Kultury wraz z Zespołem Szkół przyrządzone na kilka sposobów, nie zabrakło sałatki jarzynowej, a także 
Ponadgimnazjalnych, lokalnymi twórcami ludowymi i Kołami kurczaka w galarecie, żurku, pasztetu z królika, szynki wędzonej i białej 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy w niedzielę poprzedzającą święta kiełbasy z chrzanem i ćwikłą. Na świąteczny deser gospodynie 
Wielkanocne i Bożonarodzeniowe organizuje cykl imprez pod zaproponowały tradycyjne serniki, babki i mazurki, a dla tych, którzy 
wspólnymi nazwami: „Jastrë na Kaszëbach” oraz „Gòdë na Kaszëbach”. liczą kalorie – sałatki owocowe. 
Odwiedzający w tych dniach miejscową szkołę ponadgimnazjalną mają Stoiska twórców ludowych, a także panie z KGW z Lisich 
szansę obejrzeć i zakupić wyroby twórców ludowych oraz skosztować Jam, Długiego Krza, Kamienicy Królewskiej i Paczewa oraz ze 
tradycyjnych polskich i kaszubskich potraw świątecznych. Istotnym Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sierakowicach 
elementem tych wydarzeń jest promocja kaszubskiej kultury i języka prezentowały świąteczne dekoracje. Dominowały różnego rodzaju 
poprzez występy szkolnych grup teatralnych i zespołów kolędniczych. pisanki oraz koszyki z papierowej wikliny. Wszystkie wyroby można 

W tegorocznym Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô było oczywiście zakupić. Ponadto uczniowie ZSP przedstawili własne 
Bina” wzięły udział trzy zespoły teatralne. Grupa „Wicherki” z Zespołu pomysły na dekoracje i nakrycie stołu do wielkanocnego śniadania. 
Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej zaprezentowała „Jastrë na Kaszëbach” były doskonałą okazją do podpatrzenia 
widowisko „Jurata” na podstawie legendy Janusza Mamelskiego. Grupa pomysłów na świąteczne menu i zaopatrzenia się w niepowtarzalne 
teatralna „Krôsniãta” ze Szkoły Podstawowej w Starej Hucie wystąpiła w dekoracje na Wielkanoc. Ci, którzy z tej możliwości skorzystali na pewno 

nie żałują.
Tekst i foto: AK

widowisku „Krôsniãta ksãdza Bernarda”. Trzeci z teatrów uczniowskich 
– „Mòdré Zwónczi” ze Szkoły Podstawowej w Mirachowie – 
zaprezentował spektakl „Diôbelsczé zelësko” według opracowania 
Jerzego Sampa. 

Występy młodych aktorów oceniała komisja w składzie: Maria 
Krośnicka – dyrektor Biblioteki w Luzinie, Irena Warmowska – 
choreograf, Dariusz Narloch – kierownik Teatru Młodych Gotów. 
Jurorzy zadecydowali przyznać główną nagrodę Przeglądu, czyli Złotą 
Maskę, grupie teatralnej z Ośrodka Edukacji Kaszubskiej – Szkoły 
Podstawowej w Starej Hucie. 

Jastrë na Kaszëbach

Zajęcia dodatkowe:Zajęcia dodatkowe:

Oferujemy opiekę na godziny

             - łagodny start przedszkolaka

Oferujemy opiekę na godziny

             - łagodny start przedszkolaka

- logopedia
- język angielski
- rytmika

- logopedia
- język angielski
- rytmika

83-340 Sierakowice, ul. Mirachowska 2783-340 Sierakowice, ul. Mirachowska 27

Na stołach zagościły świąteczne smakołyki

Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich były niezwykle kolorowe; na zdjęciu panie
z KGW „Marzëbiónczi” z Długiego Krza

Przed publicznością wystąpiły trzy grupy teatralne, a wśród nich
„Wicherki” z Kamienicy Szlacheckiej
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Wszyscy mamy jeszcze w pamięci obchody Dnia Jedności Ka-
szubów z ubiegłego roku w Sierakowicach, gdzie padł oficjalny rekord
w jednoczesnej grze na akordeonach, a już odbyły się kolejne uroczys-
tości w sąsiadującej z Sierakowicami sulęczyńskiej gminie. Dla 

przypomnienia – obchody te są or-
ganizowane na pamiątkę poja-
wienia się pierwszej pisemnej 
wzmianki o Kaszubach w bulli 
papieża Grzegorza IX z 19 marca 
1238 roku (777 rocznica). Tego-
roczny gospodarz obchodów Dnia 
Jedności Kaszubów zaplanował 
świętowanie w gronie mieszkań-
ców i sympatyków regionu na 
niedzielę 22 marca 2015 roku. 
Było to już dwunaste spotkanie 
tego typu. Obchodom jak zwykle 
towarzyszył turniej gry w „baśkę”, 
ale większość emocji skupiała się 

bisu, którym była powszechnie znana piosenka ks. A. Peplińskiego na biciu rekordu w jednoczesnej 
„Kaszëbë wòłają nas” (popularnie zwana „Kaszëbsczé jezora”). grze na akordeonach.

Jednak zanim zagrali akordeoniści i „baśkarze”, najpierw, Akordeoniści przybyli 
zgodnie z kaszubską tradycją, wszyscy zgromadzili się na wspólnej na spotkanie tłumnie, gdyż Sulę-

czyno uważane jest powszechnie 
za pomorską stolicę akordeonu. 

Próba bicia rekordu była dziesiątą (jubileuszową) edycją. Jak zwykle 
muzyków przygotowywał do wspólnej gry Paweł Nowak, związany
z Sulęczynem w sposób szczególny, i pod jego batutą akordeoniści 

eucharystii w miejscowym kościele p.w. Świętej Trójcy. Potem czarno-
żółty korowód przeszedł ulicami miejscowości do budynku szkoły 
podstawowej, gdzie trwały główne uroczystości i bicie rekordu
w jednoczesnej grze na akordeonach. W budynku sulęczyńskiego 
gimnazjum tymczasem zmagali się ze sobą sympatycy gry w „baśkę”. 

ustanowili rekord – zagrało równocześnie 346 osób, tj. o 32 więcej aniżeli 
w ubiegłym roku w Sierakowicach (314). Wykonano wspólnie dwa 
utwory „Kukówka” i „Wele wetka”. Oczywiście słuchacze domagali się 

I jednym i drugim gorąco kibicowali licznie zgromadzeni 
mieszkańcy wszystkich zakątków Kaszub i nie tylko, byli także 

Dzień Jedności Kaszubów po raz XII 

Od rana rejestrowali się akordeoniści

Sulęczyńska świątynia z trudem pomieściła zebranych

Akordeoniści gotowi do akcji

Paweł Nowak jak zwykle w roli dyrygenta

Andrzej Olszewski zaopatrzony w ogromną ilość tabaki

Przemarsz ulicami miejscowości

4 (298) kwiecień  2015/maj
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parlamentarzyści, samorządowcy i sympatycy regionu. Ciepłe słowa do czynkowym „Zajazd na Stawem” w Grabówku – zdobył Andrzej Skiba 
zgromadzonych skierował wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, (Pogodni Dziemiany). Drugie miejsce wywalczył Marek Klecha (Darz-
również Kaszuba. lubie). Na trzecim miejscu uplasował się Krzysztof Sildatk (Wodociągi 

Sierakowice), ubiegłoroczny zwycięzca turnieju rozegranego podczas 
DJK w Sierakowicach. Wśród pań zwyciężyła Irena Kozioł, która 
wyprzedziła Elżbietę Kruk, Bernadetę Banowską, Helenę Hinc, Teresę 
Grzenia i Karolinę Kuczkowską.

W trakcie wspólnego świętowania zaprezentowali swoje 
umiejętności m.in. uczniowie Pawła Nowaka, wystąpił kaszubski zespół 
Motylki oraz zespół Kosakowianie. Impreza jak zwykle sprzyjała 

Przy tak szczelnie wypełniającym ramy czasowe programie zaprezentowaniu przebogatej twórczości artystów ludowych. W związku 
wielu uczestników nie zdążyło zmonitorować wszystkich atrakcji. Czas ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocy ich dzieła cieszyły się wielką 
szybko minął i nie pozostało nic innego, jak czekać na przyszłoroczną popularnością, każdy uczestnik chciał zakupić oryginalny prezent.
edycję DJK.Wśród zawodników turnieju „Baśki” mobilizacja trwała przez 

cały dzień. Zapewne nie widzieli oni wielu atrakcji ze sceny głównej, 
Danuta Pioch

zbyt byli zajęci rozgrywaniem kolejnych rozdań kart. W ostatecznym Foto ze zbiorów ZKP
rozrachunku nagrodę główną – weekend dla 2 osób w ośrodku wypo-

Twórcy ludowi z naszej gminy też prezentowali swoje wyroby

Krzysztof Sildatk wśród nagrodzonych w turnieju „baśki”



W tym roku mija 150. rocznica urodzin ks. Bernarda Ło- Polaków, to Polska nie miałaby szans odrodzić się i odzyskać 
sińskiego oraz 75. rocznica jego męczeńskiej śmierci. Te dwie rocznice niepodległość.  
były inspiracją do zorganizowania lekcji historii dla uczniów Zespołu W sytuację polityczną przed wybuchem drugiej wojny świa-
Szkół Ponadgimnazjalnych oraz lokalnej społeczności. W dniu poprze- towej wprowadził zgromadzonych Łukasz Reiter, nauczyciel historii. Ale 

niewątpliwie niezwykle ważnym świadectwem jest wspomnienie krew-
nego ks. Bernarda, pana Bogdana Łosińskiego, który jako młody czło-
wiek spędzał na plebanii u Księdza Wujka wakacje i ferie. Pan Bogdan 
przyjechał na kilka dni do Sierakowic z Bydgoszczy, aby dać świadectwo 
o swym wybitnym krewnym. 

– Dlaczego byłem zapraszany przez sześć kolejnych lat 
poprzedzających wybuch drugiej wojny światowej na plebanię do Sie-
rakowic? Gdy osiągnąłem siódmy rok życia, a było to w 1934 r., Ksiądz 
Wujek upatrzył sobie mnie do reprezentowania kolejnego pokolenia 
rodziny Łosińskich w stanie duchownym – powiedział pan Bogdan 
Łosiński. 

Niestety, wybuch wojny, śmierć ks. Łosińskiego, a także 
skierowanie trzynastoletniego Bogdana do ciężkich robót przymuso-
wych na cały okres wojny, spowodowały, że nie udało się tych zamierzeń 
zrealizować. 

dzającym to wydarzenie, w niedzielę 19 kwietnia, w kościele p.w. św. 
Marcina w Sierakowicach została odprawiona msza św. o rychłą beaty-
fikację Sługi Bożego ks. Bernarda Łosińskiego. 

20 kwietnia, w rocznicę śmierci ks. Bernarda Łosińskiego,
w miejscowej szkole ponadgimnazjalnej zebrali się uczniowie i zapro-
szenie goście, aby wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.
O Słudze Bożym, kapłanie, męczenniku, wielkim patriocie i społeczniku, 
osobie niezwykle ważnej dla sierakowickiej społeczności mówili: pan 
Bogdan Łosiński, ks. Bronisław Dawicki, dr Mirosław Kuczkowski, Łu-
kasz Reiter i Roman Dawidowski.

Grzegorz Machola, dyrektor placówki, witając uczestników 
wyraził radość z możliwości pełniejszego poznania osoby ks. Bernarda 
Łosińskiego. Podkreślił, że zwłaszcza dla młodzieży jest to żywa lekcja 
historii. 

Wspominając czas pobytu w Sierakowicach w latach 1934-
1939, pan Bogdan przytoczył zdarzenie, które doskonale oddawało 
charakter ks. Łosińskiego. 

– Każdego dnia, po kolacji poświęcał mi czas. Graliśmy w sza-
chy i inne gry planszowe, ale przede wszystkim poświęcał ten czas na 
kształtowanie mojej osobowości w zakresie duchowości i patriotyzmu. 
Przebywając na plebanii w Sierakowicach miałem kontakt tylko z doros-
łymi, ale starałem się zachowywać jak najbardziej godnie, aby w niczym 
nie podpaść księdzu, ale mimo to zdarzało mi się otrzymać dość poważne 
reprymendy z jego strony, kiedy uznał, że moje zachowanie nie licuje
z tym, do czego mnie przygotowuje. 15 sierpnia, w rocznicę Cudu nad 
Wisłą, Ksiądz Wujek organizował mszę św. polową przy figurze Matki 
Boskiej Królowej Korony Polskiej. Wtedy bardzo podpadłem mojemu 
stryjecznemu dziadkowi. Taki szczegół, drobiazg, ale bardzo istotny. 
Jako ministrant przekomarzałem się z innym ministrantem o to, kto ma 
dzwonić dzwonkiem podczas podniesienia. Wydawało mi się, że ja jako – Ks. Bernard Łosiński jest z całą pewnością jedną z naj-
krewny mam większe prawo do tego. Zauważył to Ksiądz Wujek. Przy-bardziej znaczących postaci w dziejach Sierakowic – powiedział ks. Bro-
wołał mnie do siebie i wytargał za uszy. To był dla mnie wielki wstyd.nisław Dawicki i przypomniał, że postać dawnego proboszcza parafii św. 
A wieczorem dodatkowo skarcił. Ale właśnie taki wujek był. Powiedział Marcina doskonale nakreślił dr Mirosław Kuczkowski w swojej książce 
mi także słowa, które pamiętam do dziś: „Chłopcze, jeśli kiedykolwiek„Proboszcz jakiego nie znamy”, która ukazała się w ubiegłym roku. – Za 
w życiu staniesz na rozdrożu i nie będziesz wiedział jak postąpić, to wys-to, że był działaczem na rzecz odrodzenia Polski, tutaj w Sierakowicach, 
tarczy, że postąpisz przyzwoicie, a postąpisz właściwie”. został ks. Bernard Łosiński aresztowany i skazany na śmierć. Bo cóż ten 

Pan Bogdan wyznał, że tymi słowami Księdza Wujka kierował 75-letni człowiek miał robić na dnie piekła, w obozie zagłady 
się przez całe swoje życie i będzie tak czynił do końca swoich dni. Sachsenhausen, gdzie słowo człowiek nie znaczyło nic? Cała działalność 

Najważniejsze wydarzenia z życia Sługi Bożego ks. Bernarda ks. Łosińskiego opierała się na umiłowaniu polskości. To nie był jedyny 
Łosińskiego, jego działalność kapłańską, społeczną i polityczną przybli-przypadek takiego księdza w ten sposób zamordowanego przez 
żył dr Mirosław Kuczkowski, autor wspomnianej publikacji „Proboszcz hitlerowców za to, że był Polakiem i księdzem katolickim. Takich księży 
jakiego nie znamy”. w diecezji chełmińskiej było wówczas wielu. Zginęło ich ponad trzystu 

Na zakończenie głos zabrał Roman Dawidowski, prezes zamordowanych w obozach koncentracyjnych. 
zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach. W ubiegłym roku in-Jak stwierdził ks. Bronisław Dawicki, gdyby nie patriotyczna 
stytucja obchodziła 115. rocznicę powstania, a jej założycielem był ks. postawa takich księży jak ks. Bernard Łosiński, którzy w czasie zaborów 
Bernard Łosiński.walczyli o polskość i o zachowanie patriotycznych postaw wśród 

Tekst i foto: AK
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Bóg, Honor, Mała Ojczyzna
Sługa Boży ks. Bernard Łosiński
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Bogdan Łosiński opowiadał młodzieży o Księdzu Wujku



15

przystało): Alojzy, Jan, Władysław, Franci- w latach 1949-1956 we wsi parafialnej Reda, 
szek, Stanisław, Leon, Józef, Edmund i naj- potem w Białej Rzece. Po pięciu latach nauki
młodszy Jerzy (była też siostra, która wcześnie w Liceum Pedagogicznym w Wejherowie zdał 
zmarła). maturę i zdobył zawód nauczyciela. Uczył ję-

Ze wspomnień Jana Tredera, ur. 5 zyka polskiego w Ciechocinie (od 1967 r. część 
VIII 1924 r. (brata Jerzego), można odtworzyć miasta Redy), później w latach 1968-1972 (już 
okruchy z życia rodziny Trederów w gminie po studiach) dodatkowo w szkołach średnich 
Sierakowice (w omawianym czasie nie było dla pracujących: Liceum Ekonomiczne w Wej-
jeszcze na świecie Jerzego): Moi rodzice: herowie i kurs eksternistyczny (z maturą)
matka Anastazja (z domu Młyńska),urodzona w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
4 lipca 1898 roku, ojciec Władysław, urodzony W 1962 r. rozpoczął studia polo-
19 marca 1898 roku. Rodzina nasza była nistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej
liczna: dziewięciu chłopców i jedna dziew- w Gdańsku.
czynka, która umarła, o ile pamiętam, mając Bardzo interesowała go praca w kole 

W Wieki Czwartek, 2 kwietnia 2015 
zaledwie kilkanaście miesięcy. Ja byłem dru- językoznawczym, którego był przewodni-

roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 
gim z kolei dzieckiem. Urodziłem się w domu czącym w latach 1964-1966. Pokłosiem zain-

Profesor Jerzy Treder, wybitny naukowiec, po-
rodziców mojej mamy, którzy mieli małe gos- teresowań i pracy w kole są wydrukowane

lonista-językoznawca, specjalizujący się w za-
podarstwo i gdzie mieszkaliśmy. Tutaj wycho- w studenckim piśmie „Językoznawca” arty-

kresie onomastyki, dialektologii (w tym szcze-
wywałem się i rosłem do lat pięciu czy sześciu. kuły - pierwsze publikacje naukowe: Gwara 

gólnie kaszubskiej), frazeologii, stylistyki i his-
Od moich urodzin aż do swego kaszubska w utworach Augustyna Necla 

torii języka. Śmierć ta spowodowała ogromną 
przejścia na emeryturę ojciec pracował na (1966) i Nazwy miejscowe powiatu wejhe-

wyrwę w działaniach i badaniach kaszubo-
kolei. Dostał pracę na kolei, bo gdy Polska rowskiego (1967 – temat związany z pracą 

znawczych, jest też niesamowitą stratą dla 
walczyła o swą niepodległość, zgłosił się magisterską). 28 VI 1967 r. uzyskał dyplom 

środowiska naukowego Uniwersytetu Gdań-
ochotniczo do tworzącego się wojska i brał magistra filologii polskiej po obronie pracy pt. 

skiego i nie tylko.  
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Ze Toponimia powiatu wejherowskiego.

Zmarły był poniekąd członkiem 
względu na tę pracę często nie było go w domu. Od 1 X 1967 rozpoczął pracę jako 

wspólnoty sierakowickiej, bo Jego przodkowie 
Moje życie w tej małej wiosce było asystent w Katedrze Języka Polskiego WSP

wywodzili się właśnie z tej gminy. Jerzy Treder 
przyjemne. W owych czasach można się było w Gdańsku. Do utworzonego w 1970 roku 

urodził się 14 kwietnia 1942 r. w Białej Rzece. 
bawić wszędzie i mama zawsze była pewna, że Uniwersytetu Gdańskiego przeszedł jako 

Wychowywał się jako najmłodszy syn w wie-
nic nam nie groziło. Często z dziadkiem cho- starszy asystent. Prowadził na filologii polskiej 

lodzietnej  rodzinie Władysława, robotnika ko-
dziłem łowić ryby, bo w okolicy było dużo i rosyjskiej stacjonarnej, wieczorowej i zaocz-

lejowego, i Anastazji z domu Młyńskiej. Ro-
jezior. Lubiłem go i jeszcze dziś pamiętam nej ćwiczenia z różnych przedmiotów, były 

dzice osiedlili się w tych stronach w 1933 r.,
zawsze uśmiechniętego. Plótł z korzeni piękne wśród nich: gramatyka opisowa i historyczna 

a przybyli właśnie z sierakowickich stron. Oj-
i różnego rodzaju kosze i koszyki. Babcia zaw- języka polskiego, gramatyka staro-cerkiewno-

ciec pochodził z Bukowa, a matka z Paczewa. 
sze, od rana do wieczora, zajmowała się gos- słowiańska, dialektologia, leksykologia i kul-

Tutaj miał więc wujów i stryjów, ciotki i stryj-
podarstwem. Gdy był sezon zbierania jagód tura języka polskiego. Doktorat uzyskał 10 XII 

ny, liczne kuzynki i kuzynów. Jak sam za życia 
i grzybów, zabierała nas z sobą na cały dzień 1973 r. na Wydziale Humanistycznym UG na 

opowiadał, chętnie i z wielką przyjemnością 
do lasu. podstawie rozprawy Toponimia powiatu puc-

odwiedzał rodzinę z rodzicami jako dziecko,
Kiedy miałem pięć czy sześć lat, kiego. W lutym następnego roku został 

a potem już samodzielnie podczas świąt i wa-
a ojca głównym miejscem pracy była Gdynia, adiunktem w Zakładzie Języka Polskiego UG. 

kacji. Nie omieszkał też przywozić w rodzinne 
nasza rodzina przeprowadziła się do miej- W latach akad. 1982/83 i 1992/93 kierował 

strony żony Gertrudy, czasami pokonując
scowości Zagórze. Zamieszkaliśmy w domu pierwszą i trzecią edycją Podyplomowego 

z małżonką duże odległości na rowerach. 
dwurodzinnym w pięknej okolicy, pod samym Studium Wiedzy o Pomorzu; według przygo-

Okolice Bukowa, Paczewa, Bąckiej Huty
lasem sosnowo-bukowym. towanego wcześniej programu, który następnie 

(w której stryj Stanisław był leśniczym w 
Nie wiem dlaczego, ale do czasu, wdrażał. 

latach 1946-1967) dały młodemu Jerzemu, ale 
kiedy rodzice kupili kawałek własnej ziemi, W 1975 r. rozpoczął badania nad 

i jego kuzynkom i kuzynom wiele radosnych 
zmienialiśmy kilka razy miejsce zamieszkania. frazeologią kaszubską – tematem dotychczas 

przeżyć i miłych wspomnień (takie same ma 
Następne mieszkanie było w Zagórzu, przy nieopracowywanym, ukazując ją na tle 

kuzynka Jadwiga Dejewska – córka wuja Le-
głównej szosie z Wejherowa do Gdyni. Potem polskiej i zachodniosłowiańskiej. Zaintere-

ona, która wspomina szczególnie ciepło stryjnę 
w samym centrum Rumi, nad rzeką. Ostatnie sowania frazeologią i dialektologią zaowoco-

Walentynę). Często zatem i chętnie wspominał 
nasze mieszkanie było w domu dwurodzinnym, wały rozprawą Ze studiów nad frazeologią 

te strony i te lata, również w Jego  naukowych 
ktory też stał przy szosie Wejherowo – Gdynia. kaszubską na tle porównawczym (Gdańsk 

pracach znalazły one swoje miejsce (praca 
Moi rodzice krótko przed wojną kupili kawałek 1986), która była podstawą habilitacji przed 

Okolice Bukowa i Paczewa pod Sierako-
ziemi blisko miejsca, gdzie mieszkaliśmy Radą Wydziału Humanistycznego UG 9 X 

wicami w nazwach (1983), w której zwraca 
i rozpoczęli budować własny dom, niski, par- 1986 r. Decyzją Ministra z 4 VI 1987 r. został 

m.in. uwagę na właściwości lokalnej kaszub-
terowy, w pruski mur, burzony stopniowo po powołany na  stanowisko docenta. Od 1 X 

szczyzny).
1956 r., kiedy zaczęto budowę nowego 1987 r. do lutego 1990 r. pełnił funkcję 

Rodzina Trederów ma swoje drzewo 
z cementowych kloców, wówczas przy ulicy zastępcy dyrektora IFP do spraw naukowych. 

genealogiczne, pieczołowicie spisywane przez 
Dolnej 6. I tego budynku już nie ma; w tym W roku 1988 podjął dodatkową pracę na 

Panią Jadwigę Dejewską z Sierakowic. Wid-
miejscu, na tzw. ojcowiźnie, piętrowy dom połowie etatu w WSP w Słupsku.

nieje na nim Izydor Treder z żoną Julianną; 
postawili wnukowie Władysława. Wielokrotnie po 1973 r. uczestniczył 

Juliusz Treder (dziadek Jerzego) z żoną Jose-
W tym właśnie domu rodzinnym, w organizowanych przez Zarząd Główny 

finą Augustyną z d. Szmidtke (która po owdo-
w Białej Rzece (od 1954 roku włączonej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego we 

wieniu poślubiła Augustyna Baranowskiego); 
w obręb miasta Rumia) 14 kwietnia 1942 roku Wdzydzach spotkaniach pisarzy, w wyniku 

ich dzieci: Władysław (ojciec Jerzego), Sta-
przyszedł na świat Jerzy Treder – najmłodszy których powołano Komisję do Spraw Pisowni 

nisław, Joanna, Leon, Jan, Franciszek oraz 
syn Władysława Tredera (*19 III 1898 – †1 II Kaszubskiej (gdzie pełnił funkcję sekretarza). 

Elżbieta i Augustyn (z drugiego małżeństwa
1978) i Anastazji (z d. Młyńska, *4 VII 1898 Wymiernym efektem tych działań było opra-

z Baranowskim). Rodzeństwo Jerzego było 
Paczewo – †1 VIII 1993 Wejherowo, cowanie Zasad pisowni kaszubskiej, wspólne

liczne (jak na tradycyjne kaszubskie rodziny 
cm. Reda). Szkołę podstawową realizował z Edwardem Brezą (przewodniczącym 

Pamięci Profesora Jerzego Tredera
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Komisji). Te doświadczenia dały kolejny efekt w postaci Gramatyki Zajmował się weryfikacją ortografii kaszubskiej w wielu 
kaszubskiej. Zarys popularny (Gdańsk 1981), też napisanej razem wydawnictwach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – np. dzieł takich 
z E. Brezą. To za te m.in. prace otrzymał odznakę Zasłużony Działacz pisarzy: J. Ceynowy, A. Dominika, A. Łajming, L. Roppla, P. Szefki, 
Kultury (1981), a od Klubu Studentów Pomorania medal Stolema S. Pestki (ps. Jan Zbrzyca, zmarłego tego samego dnia co J. Treder – czyli 
(1983 r., razem z E. Brezą i J. Drzeżdżonem). 2 kwietnia 2015 roku, w Wielki Czwartek; jednego dnia kaszubszczyzna 

straciła dwóch wielkich działaczy: pisarza/poetę oraz wybitnego 
naukowca). 

Jak wszechstronne były zainteresowania J. Tredera, można się 
zorientować, analizując aktywność i różnorodność Jego badań na 
podstawie publikacji, wśród których znajdują się prace dotyczące: 
onomastyki (w tym większość toponomastyki, antroponomastyki), 
etymologii, historii języka, frazeologii (zwłaszcza kaszubskiej na tle 
porównawczym), dialektu kaszubskiego i kaszubszczyzny literackiej, 
stylistyki (zwłaszcza dialektyzacji), historii nauki i badań (m.in.
w zakresie slawistyki), kultury języka i edukacji regionalnej. Ponadto są 
też: bibliografie, sprawozdania, recenzje, artykuły o charakterze po-
pularnym i polemiki. Dużo miejsca i czasu poświęcał na badanie 
kaszubskiego języka literackiego, poszerzył te zainteresowania o historię 
badań kaszubszczyzny mówionej i pisanej w działaniach słowiano-
znawczych.  Zestawił m.in. bibliografię prac kaszubologicznych (1991)
i opracował udział w tychże badaniach: Polaków S. Ramułta (1996, 
1997) i K. Nitscha (1997); Czechów i Słowaków (1994); Rosjan:
P.I. Prejsa (1999, 2002, 2003), A.F. Hilferdinga (2002) i I.I. Sriez-
niewskiego (2003). 

Pracował dla Komisji Ustalania Nazw Miejscowych
i Obiektów Fizjograficznych (KUNMiOF) przy MSW, opiniował m.in. 
podwójne nazewnictwo wprowadzane przez gminy na Kaszubach. 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego UG powierzono mu
1 II 1992 r., a w marcu 2002 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. 
W ramach obowiązków dydaktycznych recenzował prace doktorskie

Z prac na rzecz kaszubszczyzny warto odnotować wieloletni 
w Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.Nie rozstawał się też

udział w jury różnych konkursów: recytatorskim Rodnô Mòwa
z dydaktyką kaszubską. W roku akad. 1999/2000 przygotował w zespole 

w Chmielnie, gawędziarzy ludowych w Wielu,  poetyckim dla młodzieży 
z nauczycielami praktykami i innymi akademikami program kursu 

szkolnej w Przodkowie,  Ogólnopolskim Konkursie Prozatorskim
pedagogiczno-metodycznego dla nauczycieli języka kaszubskiego, na 

 im. J. Drzeżdżona w Wejherowie, itd. Pokłosiem pierwszego
podstawie którego uzyskano grant z MEN-u i zrealizowanego w roku 

z konkursów było wydanie w 1994 roku (wraz z córką Justyną) antologii 
akad. 2000/01 na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG Studium 

kaszubskich tekstów literackich dla recytatorów  (wybór dokonany
Podyplomowe Kwalifikacyjne Pedagogiczno-Metodyczne Nauczania 

z podziałem na grupy wiekowe).
Języka Kaszubskiego, którego był kierownikiem. 

Od 1973 r. członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
Był też kierownikiem Zakładu Historii Języka Polskiego, 

o. Wejherowo, gdzie wszedł w sklad zarządu, komisji rewizyjnej i był 
Dialektologii i Onomastyki. Od 2003 do 2008 r. recenzował wnioski

również prezesem. W grudniu 1992 r. został wybrany do Zarządu 
o granty na badania własne z zakresu językoznawstwa.

Głównego ZKP. Należał też do Związku Harcerstwa Polskiego, którego 
Czynnie działał w Polskim Towarzystwie Językoznawczym 

idee długo były obecne w jego życiu. 
(od 1971), Gdańskim  Towarzystwie Naukowym, Komisji Frazeolo-

Naukowo zajmował się językoznawstwem polonistycznym. 
gicznej KJ PAN (od 1979) i Komisji Słowiańskiej Frazeologii przy 

Bibliografia jego prac zamyka się (od 1966 r.) liczbą ok. 450. Wśród 
Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 1992). Należał do człon-
ków-założycieli Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku (od 1996).

Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1985), Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1994) i Medal Komisji Edukacji Narodowej 
(1997). Niecałe dwa tygodnie przed śmiercią, 23 marca 2015 roku, 
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie  Profesor Jerzy Treder dołączył do panteonu ludzi zasłu-
gujących na najwyższe pomorskie wyróżnienie „Za zasługi dla Woje-
wództwa Pomorskiego”. Wśród laureatów tej nagrody są m.in. prof. 
Gerard Labuda, ks. abp. Tadeusz Gocłowski, Lech Wałęsa czy Bogdan 
Borusewicz. Władze miasta Wejherowa, gdzie naukowiec mieszkał
i tworzył, wręczyły Mu  również Medal Miasta Wejherowa „Za wielo-
letnią popularyzację historii i tradycji Pomorza i Kaszub oraz 
upowszechnianie języka kaszubskiego”.

Śmierć, choć nie nagła, jednak zdecydowanie przedwczesna, 
zabrała niezwykle pracowitego członka wielu społeczności. Rodzina, 
rzesze naukowców, wychowanków, Kaszubów wdzięcznych za wszelkie 
działania dla kaszubszczyzny odprowadzili Profesora na miejsce 
wiecznego spoczynku w dniu 7 kwietnia 2015 roku. 

Danuta Pioch
licznych pozycji na uwagę zasługują szczególnie te związane z kaszub-
szczyzną, bo były to niejednokrotnie jedne z pierwszych naukowych Foto ze zbiorów rodzinnych (za udostępnienie materiałów
opracowań w tym zakresie. Zredagował Słownik polsko-kaszubski i zdjęć dziękuję córce Profesora – Justynie oraz kuzynce Jadwidze 
A. Labudy (1980), dwutomowy Słownik polsko-kaszubski J. Trepczyka Dejewskiej z Sierakowic za obszerne informacje)
(1994). Zanalizował dogłębnie  Słownik języka pomorskiego, czyli 
kaszubskiego S. Ramułta z 1893 r. Dzięki jego staraniom dzieło to 
wydano w formie scalonej i w znormalizowanej pisowni w 2003 r. 

Z ks. Zenonem Pipką - współcelebransem mszy żałobnej Profesora, 
wejherowianinem, w dzieciństwie mieszkającym w Lini; wikariuszem w Toruniu, 

Wejherowie, obecnie proboszczem parafii w Małym Kacku p. w. Chrystusa 
Króla (parafii rodzinnej bpa J. B. Szlagi), zdjęcie wykonane 26 II 2015 r., 
właśnie w Kacku, w drodze na ostatni wykład Profesora dla Towarzystwa 

Miłośników Języka Polskiego

Ostatni wykład Profesora na spotkaniu Towarzystwa Miłośników Języka
Polskiego w Gdańsku 26 lutego 2015 r., gdzie prezentuje na slajdach rękopisy 
słownika Mrongowiusza - ostatnie „odkrycie naukowe”, na zdjęciu członkowie 

TMJP,  a w ostatnim rzędzie studenci etnofilologii kaszubskiej

4 (298) kwiecień  2015/maj
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Pan Stanisław Krefta w Związku Kombatantów jest członkiem 
pocztu sztandarowego. Na uroczystościach państwowych i kościelnych 
sztandar Związku Kombatantów zwykle niesie trzech panów. Jednym
z nich, pełniącym tę zaszczytną funkcję, jest pan Stanisław Krefta. 

Pan Stanisław na co dzień jest niezwykle pogodnym i rados-
nym człowiekiem, o ogromnym poczuciu humoru pomimo pogarsza-
jącego się stanu zdrowia. Nie narzeka, nie uskarża się, zawsze dostrzega 
dobro, pomijając milczeniem to, co było złe. A może nie da się zapom-
nieć zła i krzywd, które jak tatuaż wycisnęły swe piętno głęboko pod 
skórą, głęboko w pamięci, głęboko w sercu? Może trzeba heroicznej siły
i niezwykłej filozofii życiowej, aby przed ludźmi nie obnażać swoich ran 
i nie okazywać bólu? 

Gdy pytam pana Stanisława o jego przeżycia okupacyjne, 
przez dłuższy czas milczy, jakby sięgał do przepastnej skrzyni, w której 
ukrył zapiski z tamtego okresu. Słyszę głębokie westchnienie, jakby pan 
Stanisław odsuwał płytę nagrobną rodzinnego grobowca, w którym 
pogrzebał przeszłość, lęk, doznane krzywdy i upokorzenia. Przeszywa 
mnie myśl, czy dobrze robię rozrywając zabliźnione rany i ekshumując 
wspomnienia?

– Od tamtego czasu mija 70 lat – przyciszonym głosem mówi Do lagru wywieźli nas troje – rodziców i mnie. Gdy nas 
pan Stanisław. - To już 70 lat od tamtych wydarzeń! – powtarza wywozili na roboty, miałem 12 lat. Gdy wojna się skończyła, miałem lat 
w zamyśleniu. – Okupacja hitlerowska miała niejedno oblicze. Gdy 14. 
dzisiaj, z perspektywy czasu, myślę o tamtej rzeczywistości, to Z Gowidlina jechaliśmy ciężarowym samochodem do Kartuz. 
dostrzegam niezwykłą bezwzględność i przebiegłość okupanta w zdo- Tej nocy wywożono sporo Polaków, ponieważ samochód był pełen ludzi. 
bywaniu zagrabianych terytoriów. Jak na polu szachowym, eliminowano Z Kartuz jechaliśmy pociągiem. Wtedy nie wiedzieliśmy, dokąd nas 
Polaków, aby czarne pionki zastąpić białymi, czyli rasą aryjską. wiozą. Nie pamiętam, czy była jeszcze jakaś przesiadka. Dojechaliśmy 
Zasiedlanie polskich gospodarstw Niemcami, przekazywanie Niemcom do Nakła, a z Nakła szliśmy piechotą do Potulic – to było około 7 kilo-
dobrych i dużych gospodarstw polskich – to jeden ze sposobów na pod- metrów. 
bijane tereny. Wraz z wybuchem wojny widzieliśmy proces przejmo- W Potulicach wybudowano nowe baraki. Osadzono nas w 12 
wania polskich gospodarstw przez rolników niemieckich. Stopniowo baraku (na wprost kuchni). W pokoju było ciasno, łóżka były piętrowe. 
wywożono do lagru lub na roboty polskie rodziny, a w zabudowaniach Najboleśniejszy i najdokuczliwszy był jednak głód. W obozie była nawet 
zamieszkiwali Niemcy. Chociaż modliliśmy się, aby nas to nie spotkało, szkoła dla dzieci. Miałem iść do tej szkoły, ale nie poszedłem, ponieważ 
podświadomie czuliśmy, że możemy być kolejną wysiedloną rodziną. nie chciałem się uczyć języka znienawidzonych hitlerowców. Z chłopa-
Wokół nas, tu w Gowidlinie na wybudowaniu, większość gospodarstw kami bawiliśmy się w pobliskim lesie. Lecz beztroskich chwil było 
zajmowali już Niemcy. Jeden z nich wystąpił z podaniem do władz, że niewiele. Dzieci w moim wieku musiały już pracować. Nosiliśmy cegłę
chce powiększyć posiadane gospodarstwo o nasze grunty, które były po z berlinek, które pływały rzeką. Cegłę nosiliśmy do pałacu.
sąsiedzku. Nie wiem, w jaki sposób tata się o tym dowiedział, ale wtedy Około pół roku w obozie byłem razem z rodzicami. Tata 
już mieliśmy świadomość, że wysiedlenie nas będzie kwestią czasu, że pracował przy wyrabianiu torfu, a mama pracowała w kuchni. Czasami 
czeka nas ten sam los, co pozostałych rolników w okolicy. udało się jej przemycić 3-4 kartofle, które dała tacie, a on przy wyrabianiu 

To gospodarstwo jest moją ojcowizną. Tu się urodziłem torfu mógł z tych kartofli ugotować sobie szlichtę. Przy torfie była ciężka 
i wychowałem. Rodzice mieli ośmioro dzieci – siedmiu synów (pan praca, a racje pokarmowe były głodowe. 
Stanisław z uśmiechem dodaje – było nas siedmiu braci śpiących) i jedną Po pół roku pobytu w obozie Niemcy wybrali około 150 
córkę. Byłem najmłodszy w rodzinie. Przed wojną gospodarstwo miało chłopców z mojego rocznika i starszych do pracy w fabryce butów
12 hektarów. Ziemia była dobrze uprawiana, zadbana i dawała dobre w Bydgoszczy. Jednym z działów tej fabryki było rymarstwo i siod-
plony. Starsi bracia, w obawie przed wywiezieniem do Niemiec, larstwo. Szyliśmy różne przedmioty na potrzeby wojska, a więc: plecaki, 
nocowali poza domem, chowali się w lasach i zagajnikach. Postanowili ładownice na naboje, paski do koców, pokrowce na saperki, kabury na 
nie poddać się bez walki i oporu. broń. W fabryce było lepiej niż w obozie, ponieważ praca była pod 

Nadeszło lato 1943 r. Na dworze było już na tyle ciepło, że dało dachem i w suchym, ale za to normy, które musieliśmy wyrobić były 
się nocować poza domem. Tej pamiętnej nocy, 1 czerwca 1943 r., wyśrubowane. Chwila nieuwagi lub zmęczenie spowalniało produkcję. 
pamiętam, że była to sobota, o 12 w nocy przyjechali furmanką jacyś Pilnował nas kapo – Polak, nazywał się Brylowski. Był bezwzględny. Za 
Niemcy. Myśmy jeszcze nie spali, chociaż tej wizyty okupanta nie niewyrobienie normy bił nas pejczem zakończonym rzemieniem. Na 
spodziewaliśmy się. Nocowalibyśmy gdzieś poza domem. Niemcy zakończeniu rzemienia była metalowa kulka. Uderzenie takim pejczem 
powiedzieli, że mamy szybko się spakować i zabierają nas. Pozwolili kaleczyło, robiło siniaki i było bardzo bolesne. Plusem pracy w fabryce 
nam zabrać ze sobą chleb, słoninę, ubranie, a nawet pierzynę. Gdy było lepsze jedzenie w porównaniu do jedzenia obozowego. Dostawa-
dojechaliśmy do celu, czyli do obozu w Potulicach, na główniej bramie liśmy nawet kanapki do pracy. Nie było wprawdzie do syta, ale było 
zabrali nam jedzenie, a zostawili ubrania i pierzynę. Ponieważ było lato względnie dobre i nieco więcej. Nocowaliśmy w barakach postawionych 
i nie czuło się zimna, wolałbym wtedy oddać pierzynę, a zatrzymać chleb na placu koło fabryki. W wolnym czasie przeprowadzali z nami musztrę. 
i słoninę. Z żalem patrzyłem,  jak zabierają nam jedzenie. Traktowali nas jak rekrutów. Cały czas ćwiczyliśmy jak wojsko. Przy-

W domu, w chwili aresztowania było nas czworo – rodzice, puszczaliśmy, że zamierzają nas wcielić do wojska i kierować do walki 
moja starsza siostra i ja. Siostra była już w łóżku i spała. Obudziła się, gdy na linię frontu. Miałem wtedy zaledwie 13 lat. My, więźniowie, jeszcze 
weszli Niemcy. Ubierała się, ale w chwili zamieszania i nieuwagi wtedy nie wiedzieliśmy, że szala wojny chyliła się na niekorzyść 
Niemców, wyskoczyła przez okno i ukryła się wśród drzew. Niemcy Niemców.
krzyczeli, aby się zatrzymała i wróciła. Wybiegli za nią i strzelali do niej, Z Bydgoszczy wzięli nas pod Mielec na 3 miesiące do kopania 
ale miała tyle szczęścia, że jej nie trafili, a nawet nie zranili. Po pewnym rowów obronnych. Potem na 3 dni wrócili nas do lagru w Potulicach. 
czasie siostra zgłosiła się jako służąca do Niemca i była w tej rodzinie do Dwa razy jedliśmy tam obiad. Jedzenie było tak okropne, że pamiętam je 
końca wojny. W ten sposób uniknęła wywózki do Niemiec, a jak później do dnia dzisiejszego. Nawet krowom dawałem lepsze żarcie. Głód
wspominała, podczas ukrywania się najdokuczliwszy był głód. Chociaż w obozie był tak straszny, że gdy ktoś umierał, to trzymano go w baraku 
służyła Niemcom, co było upokarzające dla niej, to przynajmniej nie jeszcze dwa dni, wystawiano na apel, aby pobrać za niego rację 
cierpiała głodu.  

Wojenne wspomnienia Stanisława Krefty
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żywnościową i porcję zupy. W obozie czasami dochodziło również do blisko domu, więc udałem się z tą kobietą i jeszcze kilkoma osobami. 
kanibalizmu. Tym, którzy umierali, wycinano mięśnie pośladków i zja- Powoli, z wieloma trudnościami szliśmy piechotą na Czersk, Tucholę
dano. Głód jest najpotworniejszym cierpieniem. i tak dotarliśmy do Kościerzyny. Powroty więźniów do domu nazwano 

Rodzice moi przeżyli obóz. Gdy wróciłem z kopania okopów, później marszami śmierci.
rodziców w obozie już nie było. Wyszło takie zarządzenie, że rodzina Po drodze spotykaliśmy ludzi wracających do domu. Zebrała 
mogła starać się o uwolnienie więźniów w podeszłym wieku i dzieci, się nas grupa kilkanaście osób – kilku młodzieńców i kilka dziewcząt. 
którymi chciał się ktoś zaopiekować. Rodzice z Potulic pojechali do Problemem była żywność i noclegi. Mijaliśmy opustoszałe zabudowania 
Zakrzewa. Przez chwilę miałem żal, że rodzice nie zabrali mnie ze sobą, i gospodarstwa. Ludzie opuścili je w pośpiechu, zostawiając żywność,
że rodzina nie wydostała z obozu także i mnie. Dowiedziałem się, że a w piwnicach zapasy na zimę. Były kartofle, jakieś zaprawy. Braliśmy 
Niemcy nie puściliby mnie do domu; byłem młody i zdolny do pracy; sobie jedzenie w takich miejscach. W pewnym miejscu zabiliśmy nawet 
byłem potrzebnym robotnikiem. Pracowałem jak dorosły. jakiegoś prosiaka. Opaliliśmy go, oskrobali i gotowaliśmy. Kobieta, która 

Obóz wyzwolono 20 stycznia 1945 r., a ja w styczniu miałem była naszą przewodniczką, gotowała nam i przyrządzała posiłki.
14 lat. W jednym miejscu znaleźliśmy nawet konia i wóz. Cóż za radość! 

Pojedziemy wozem! Ujechaliśmy może z 10 kilometrów i… napot-
kaliśmy Rosjan. Zabrali nam konia i wóz. Na szczęście zostawili żyw-
ność. Szliśmy dalej i trafiliśmy na jakiś dwór. Dużo pomieszczeń bogato 
wyposażonych. Tam zorganizowaliśmy sobie spanie. Gdy już dobrze 
spaliśmy, wtargnęło dwóch Rosjan. Wzięli dziewczyny, które zgwałcili.

Spotkaliśmy również życzliwych Rosjan, którzy podwieźli nas 
ciężarówką jakieś 20 kilometrów. Okazało się, że podwieźli nas za blisko 
linii frontu. Byliśmy zmuszeni się wycofać. Rosjanie uprzedzili nas, 
gdzie są Niemcy i jak mamy iść, aby nas nie zabili.

Powoli dotarliśmy do Kościerzyny. W Kościerzynie spotkałem 
mężczyznę, nazywał się Mielewczyk. Zaproponował mi, że możemy iść 
razem do Tuchlina. Gdy dotarliśmy na Tuchlinek, przenocowałem u 
niego i dostałem kolację. Rano wytłumaczył mi, jak mam iść na Gowid-
lino. Wtedy byłem już jak w domu.

Do domu wróciłem w marcu 1945 r. Szedłem od stycznia do 
marca – przeszło dwa miesiące. 

A co z pana rodzicami i pozostałym rodzeństwem?
Gdy wróciłem do domu, wszyscy już byli na miejscu – rodzice 

(ojciec Bazyli, matka Amelia) i rodzeństwo. Gdzie byli rodzice po W nocy 20 stycznia 1945 r. obudził mnie alarm przeciw-
wyjściu z obozu dowiedziałem się od mojego brata Leona. Jego wzięli do lotniczy i warkot samolotów. Byliśmy w Bydgoszczy, w fabryce obuwia. 
firmy TOT. Była to jakaś tajna organizacja i dokładnie nie wiem,  co tam Spaliśmy głębokim snem w barakach. Zrobiło się zamieszanie i popłoch. 
się robiło. Gdyby dokończyli to zadanie, to w tej firmie likwidowano W pośpiechu, na wpół ubranych zagonili nas do bunkra mieszczącego się 
ludzi i on na pewno by zginął. Dali mu urlop na trzy miesiące przed pod fabryką. Zdziwiło nas, że Niemcy nie ratują tylko siebie, ale pomyś-
końcem wojny. Odwiedził mnie w Bydgoszczy i opowiedział o rodzicach leli także o więźniach. Po chwili znaleźliśmy się w bunkrze przeciw-
i rodzeństwie. Ode mnie już nie wrócił do firmy, ukrywał się do końca lotniczym. W napięciu i grobowej ciszy czekaliśmy na kolejne wyda-
wojny. Bracia byli rozproszeni, jeden z braci służył u Niemca w Łosie-rzenia. Gdzieś około godz. 5. nad ranem Rosjanie wdarli się do fabryki, 
nicach. Siostra także służyła u Niemca.wyważyli drzwi bunkra w piwnicy. Pamiętam ten potworny chaos i kon-

W rozmowie towarzyszy nam żona pana Stanisława – Zofia sternację. Co robić – czy będą bombardowania, czy będą rozstrzeliwać, 
z.d. Wejer. co robić? Kto swój, a kto wróg? Pamiętam taką dzikość Rosjan, którzy 

Jak pani poznała swojego męża? tłumem wdarli się do fabryki i brali wszystko, co wpadło w ręce. 
Mąż wrócił z wojska w piątek, a w sobotę wybrał się do Również niedoszyte buty, wykroje cholewek, zelówki. Dlaczego nie 

Smolnik na potańcówkę. Przypadliśmy sobie do gustu i taki był początek biorą sobie butów wykończonych? – pomyślałem. Rosjanie nie niszczyli 
naszej znajomości, która skończyła się małżeństwem.mienia, raczej rabowali co popadło. W ogólnym rozgardiaszu wziąłem 

Dziękuję za rozmowę.sobie uszyte buty, abym miał w czym wracać do domu. Na Rosjan 
Rozmawiała Maria Karolakpatrzyliśmy jak na naszych wyzwolicieli, przynieśli nam wolność. 20 

stycznia 1945 roku poczułem, że 
jestem wolny i muszę wrócić do 
domu. Tylko jak, którędy, dokąd,
z kim? Stałem zagubiony. Rosjanie 
szli na Berlin, Niemcy uciekli, cywile 
spanikowani biegli ulicami, nie wie-
dząc dokąd? Linia frontu zmieniała 
się z godziny na godzinę. Trzeba było 
uważać, aby nie dostać się pod ostrzał 
wroga, albo trafić na przypadkową 
kulę. Przeżyłem chwile grozy. Byłem 
daleko od domu, w nieznanych mi 
stronach. Pytaliśmy jeden drugiego, 
kto wraca w którą stronę, aby mieć 
towarzystwo, bo w grupie łatwiej. 
Wtedy przyszła do nas pewna kobieta, 
która zdawała mi się staruszką, ale dla 
14-latka każdy człowiek w wieku 30 
lat wydaje się staruszkiem. Owa 
kobieta zaproponowała, że idzie do 
Kościerzyny i może zabrać każ-
dego, komu pasuje droga w tę stronę. 
Wiedziałem, że Kościerzyna jest 

4 (298) kwiecień  2015/maj
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Wiosną, gdy rozpoczynamy pozimowe porządki w ogrodzie kompostownik i wykorzystywać nawóz kompostowy do uprawy roślin. 
i na przydomowych trawnikach pozostaje nam pewna ilość liści, trawy Dzięki kompostowaniu organiczne „śmieci” można przekształcić w cen-
czy gałęzi. Co należy z nimi zrobić? Zgodnie z Regulaminem Utrzy- ny nawóz – zupełnie za darmo. Wystarczy jedynie trochę pracy i odrobina 
mania Czystości i Porządku na terenie Gminy Sierakowice zgrabione cierpliwości.
liście czy też skoszona trawa nie mogą trafiać do pojemników na odpady Odpady przeznaczone na kompost muszą być biodegra-
zmieszane. Jeżeli wystawimy worki z odpadami zielonymi lub umieś- dowalne, ale nawet w tej grupie znajdują się wyjątki.
cimy odpady zielone w pojemniku przeznaczonym na odpady zmie-
szane, to firma wywozowa takich odpadów od nas nie odbierze.
A informacja, że takie odpady były wystawione trafi do Referatu Ochro-
ny Środowiska Urzędu Gminy.

Wszelkie odpady zielone powstające na naszych posesjach 
powinny zostać poddane kompostowaniu w przydomowych kom-
postownikach albo należy je oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK-u). Taki Punkt znajduje się w Siera-
kowicach na ul. Brzozowej 2a. Można przywieźć tam dowolną ilość 
odpadó

W trakcie kompostowania pamiętaj o kilku zasadach: 
ź  warstwa świeżej trawy nie może być zbyt gruba, bo łatwo 
zbija się wtedy w nieprzepuszczalną warstwę blokującą dopływ tlenu
w głąb pryzmy kompostowej i powoduje gnicie; dlatego przed dodaniem 
do kompostownika należy ją podsuszyć lub układać cienkimi warstwa-
mi, przekładając grubszym materiałem, jak rozdrobnione pędy i gałęzie, 
słoma czy kora;
ź  pamiętaj o odpowiednim stopniu rozdrobnienia odpadów 
dodawanych do kompostu; optymalna wielkość cząstek do kompos-
towania naturalnego w pryzmie wynosi 25-40 mm średnicy;
ź  wskazane jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności, dlatego 
w czasie dłuższych upałów należy zraszać kompost wodą;
ź  nie ubijaj kompostu;
ź  unikaj kompostowania liści z roślin porażonych chorobami, 
gdyż zarodniki wielu chorób zimują właśnie w starych liściach; unikajmy 
również kompostowania innych chorych części roślin;
ź  należy unikać nadmiaru produktów pochodzenia zwie-

w zielonych i złożyć je w przygotowanym kontenerze. Do kon- rzęcego – dodane w dużej ilości  mogą gnić i przyciągać do naszego kom-
tenera wrzucamy luzem czyste odpady zielone, bez worków i innych postownika psy lub koty; nie znaczy to jednak, że musimy przebierać 
zanieczyszczeń. resztki z naszych stołów, niewielka ilość odpadków odzwierzęcych na 

pewno nie zaszkodzi; 
ź  odpadki do kompostowania różnią się zawartością azotu, 
wilgotnością, stopniem zdrewnienia; materiały ubogie w azot (np. liście - 
trudniej rozkładające się) przed ułożeniem na kompostowniku należy 
rozdrobnić i wymieszać z nawozami  zawierającymi dużo azotu – saletrą 
amonową, obornikiem bydlęcym lub ptasim, czy roślinami motylko-
wymi; przy produkcji kompostu jednolitego z kory, trocin, liści lub słomy 
konieczne jest dodanie azotu, ponieważ materiały te zawierają go bardzo 
mało.

Kompostowanie należy uznać za najbardziej pożądany sposób 
unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych – pozwala znacznie 
zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko. Skorzysta na tym 
środowisko naturalne, a my dodatkowo uzyskamy cenny nawóz, który 

Jeżeli masz miejsce na działce, a nie możesz dowieźć liści lub można wykorzystywać w ogrodzie bez ograniczeń. Dlatego wszystkich, 
trawy do PSZOK-u, to dobrym rozwiązaniem jest kompostownik. którzy mają taką możliwość, zachęcamy do stosowania tej metody 
Kompost jest dobrym i naturalnym nawozem, doskonałym sposobem na unieszkodliwiania bioodpadów.
wykorzystanie odpadów roślinnych, jest także tanią i łatwą do uzyskania Referat Ochrony Środowiska

Mariusz Laskaalternatywą obornika. Warto w swoim ogrodzie zbudować najprostszy 

Wiosenne porządki czas zacząć! Ale co zrobić ze skoszoną trawą
i innymi odpadami z ogrodu?

NIEPRAWIDŁOWONIEPRAWIDŁOWO

NIEPRAWIDŁOWONIEPRAWIDŁOWO

Kontener na odpady zieloneKontener na odpady zielone

PSZOK Sierakowice, ul. Brzozowa 2aPSZOK Sierakowice, ul. Brzozowa 2a

Co nadaje się na kompost?

- rozdrobnione gałęzie z przyciętych krzewów lub zeschłe gałęzie
  z drzew;
- opadłe z drzew i krzewów owoce, niewykorzystane warzywa;
- chwasty bez nasion, darń, liście, kora, trociny;
- skoszona trawa, kwiaty cięte;
- popiół drzewny (np. z kominka lub grilla);
- odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego (np. obierki z warzyw
  i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty);
- niezadrukowana rozdrobniona tektura.

Co nie nadaje się na kompost?

- materiał nieorganiczny (szkło, plastik, gruz, piasek, środki
  chemiczne);
- odpadki zakonserwowane octem lub solą;
- skórki z owoców cytrusowych;
- resztki potraw zawierających dużą ilość tłuszczy;
- kości, mięso;
- porażone, chore rośliny lub ich części;
- chwasty z dojrzałymi nasionami oraz rośliny mogące rosnąć
  z kłącza, np. perz;
- zadrukowana tektura lub papier.
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 Urząd Gminy Sierakowice informuje, że na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 87), gminy mają obowiązek wprowadzić roczną ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Dotychczas opłata za nieruchomości letniskowe była naliczana od pojemnika i właściciel deklarował co najmniej dwa wybrane miesiące
w sezonie, w których świadczona była usługa wywozu odpadów. Wprowadzenie przez ustawodawcę rocznej zryczałtowanej opłaty powoduje, że na 
gminach ciąży obowiązek zapewnienia całorocznego wywozu odpadów z tych nieruchomości. Ryczałtowy charakter opłaty wymusza ujednolicenie 
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych dla wszystkich nieruchomości. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Sierakowice, uwzględniając pewną sezonowość wytwarzania odpadów komunalnych określił nowe częstotliwość zbiórki zmieszanych 
odpadów komunalnych - raz na dwa tygodnie w okresie od czerwca do sierpnia i raz na miesiąc przez pozostałą część roku. Odpady segregowane 
(plastik i papier oraz szkło) będą odbierane raz w miesiącu w okresie od czerwca do sierpnia, a przez pozostałą część roku raz na kwartał (patrz tabela). 

Biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów powstających na tego rodzaju nieruchomościach, wyrażoną w liczbie pojemników, stawkę opłaty za 
pojemnik oraz zmianę w częstotliwości świadczenia usługi, Rada Gminy Sierakowice w dniu 3 marca 2015 r. podjęła uchwałę Nr V/45/15 w sprawie 
ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. W 2015 roku ustalono stawkę opłaty
w wysokości 140 zł od jednego domku letniskowego - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 210 zł - jeżeli odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny. 

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ww. ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (w tym wypadku zmieniła się metoda naliczania i stawka opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, czyli w terminie do 30 kwietnia 2015 r. Czyste druki deklaracji są dostępne w siedzibie 
Urzędu Gminy w Sierakowicach oraz na stronie internetowej  

Stawka opłaty jest stawką roczną i nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżenie za okresy, w których wywóz odpadów nie był świadczony. 
Dlatego też prosimy o terminowe złożenie nowych deklaracji, tak by maksymalnie skorzystać z wywozu odpadów w ramach ponoszonej opłaty. Po 
złożeniu nowej deklaracji wszelkie wpłaty za odbiór odpadów komunalnych dokonane w 2015 r. na rzecz Gminy Sierakowice, zostaną zaliczone na 
rzecz nowej zryczałtowanej opłaty. 

Właściciele nieruchomości są obowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry bez wezwania, w łącznej 
wysokości za rok kalendarzowy, w terminie do 15 czerwca danego roku. Tak jak dotychczas, wszelkie wpłaty za odbiór odpadów komunalnych, 
należy realizować w oparciu o Pana/i indywidualny numer konta bankowego. 

Deklaracje będą przyjmowane w Referacie Ochrony Środowiska –Gospodarka Odpadami Komunalnymi pok. 111 Urzędu Gminy
w Sierakowicach ul. Lęborska30, 83-340 Sierakowice. Wszelkich informacji na temat sposobu wypełniania nowej deklaracji udzielają pracownicy 
Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i pod nr telefonu (58) 681-95-66.

Częstotliwość i sposób zbierania odpadów komunalnych dla domów letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane przez część roku na terenie gminy Sierakowice. 

www.sierakowice.biuletyn.net

 OBOWIĄZEK DOKONANIA ZMIANY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE 

NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE, UŻYTKOWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

Rodzaje odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie

Sposób zbierania i odbioru odpadów Częstotliwość zbiórki

makulatura, plastik (np.: butelki 
typu PET, opakowania foliowe), 
opakowania wielomateriałowe

(np.: kartoniki po mleku, sokach)
i metale 

Zbierane razem w jednym pojemniku
lub worku i odbierane bezpośrednio

z nieruchomości

w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 1 x miesiąc 

przez pozostałą część roku 1 x kwartał

Dostarczone do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych

w godzinach otwarcia punktu pon. - pt 9-17 sob. 8-15

Szkło bezbarwne i kolorowe
(np.: butelki, słoiki)

Zbierane razem w jednym pojemniku
lub worku i odbierane bezpośrednio

z nieruchomości 

w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 1 x miesiąc

przez pozostałą część roku 1 x kwartał 

Zmieszane odpady komunalne
Zbierane w pojemniku i odbierane

bezpośrednio z nieruchomości

w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 1 x 2 tygodnie

przez pozostałą część roku
1 x miesiąc 

4 (298) kwiecień/maj 2015
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Czterdziesta czwarta edycja Konkursu przebiega pod hasłem wice) wysłuchała prezentujących utwory i wybrała następujących 
„Mądrze przekònëwac młodzëznã...”, którego autorem jest wieloletni laureatów:
juror chmieleńskich finałów prof. dr hab. Jerzy Treder. Kiedy organi- Grupa przedszkolna:
zatorzy przygotowywali Regulamin Konkursu, nikt nie miał wtedy świa- 1. Ewa Kotłowska – Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach
domości, że wkrótce przyjdzie środowisku kaszubskiemu pożegnać tego 2. Oliwia Sychta – Przedszkole „Chatka Puchatka” w Gowidlinie
zasłużonego dla literatury i kultury kaszubskiej uczonego. 3. Szymon Polejowski – Oddział przedszkolny SP w Sierakowicach.

Konkurs „Rodnô mòwa” ma na celu poznawanie i populary- Uczniowie klas I-III:
zację literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego oraz pielęgnowanie 1. Paulina Miotk - SP w Mojuszu
mowy kaszubskiej. Tak się składa, że wszystkie z gminnych szkół uczą 2. Arleta Leyk – ZS w Tuchlinie
już języka kaszubskiego, zatem czują się zobligowane do udziału 3. Piotr Jaroszyk – SP w Mojuszu
w konkursach przedmiotowych, ale i wcześniej stawiały sobie za cel wyróżnienia: Amelia Choszcz – ZS w Gowidlinie, Kinga Szczypior
w tym konkursie uczestniczyć. Tegoroczne gminne eliminacje miały – ZS w Kamienicy Królewskiej
miejsce 10 kwietnia w siedzibie GOK w Sierakowicach. Uczniowie klas IV-VI:

Zmagania konkursowe przebiegają zwykle w sześciu kate- 1. Marta Krefta – ZS w Tuchlinie
goriach (grupa przedszkolna, klasy I-III, IV-VI, gimnazjaliści, uczniowie 2. Karol Marszk – ZS w Tuchlinie
szkół ponadgimnazjalnych i dorośli). Starsze kategorie przygotowują 3. Karolina Miotk – SP w Mojuszu
utwór liryczny i fragment prozy, młodsi wykonują jeden utwór. Całość wyróżnienia: Julia Blok – SP w Mojuszu, Oskar Płotka – SP w Lisich 
eliminacji jest czterostopniowa: etap szkolny, gminny, rejonowy (powia- Jamach
towy) i finał w Chmielnie. Uczniowie gimnazjum:

W tegorocznej edycji gminnej w Sierakowicach swoje 1. Kamila Sychta – ZS w Gowidlinie
umiejętności recytatorskie prezentowało w sumie 49 recytatorów (10 nie przyznano dalszych miejsc
w grupie przedszkolnej, 15 – z klas I-III, 17 – z klas IV-VI, 5 gimnazja- Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej:
listów i 2 ze szkoły ponadgimnazjalnej). Komisja konkursowa w skła- nie przyznano miejsc
dzie: Aleksandra Maciborska-Pytka (Kartuskie Centrum Kultury), Mag- Laureaci 1. i 2. miejsc reprezentowali gminę Sierakowice 
dalena Kropidłowska (Radio Gdańsk) i Emilia Reclaf (GOK Sierako- podczas eliminacji powiatowych w Kartuzach  w dniu 16 kwietnia 2015 

Znamy finalistów gminnej edycji XLIV Konkursu Recytatorskiego „Rodnô Mòwa 2015”

Danuta Pioch
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Oferta zajęć w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym relaksacji oraz rozbudzają zainteresowanie leśną fauną i florą. 
w Szklanej jest bardzo różnorodna. Wychowankowie mogą korzystać Wychowankowie ośrodka, borykający się z różnymi rodza-
z wielu form i metod terapii, które pozytywnie wpływają na ich jami niepełnosprawności,  podczas zajęć hipoterapii odkrywają, że mogą 
wszechstronny rozwój. przełamywać bariery, które wydają się nie do przełamania. Dla wielu 

Już od prawie 4 lat podopieczni ośrodka regularnie uczestniczą wyzwaniem wydawało się samo zbliżenie do nieznanego wielkiego 
w wyjątkowych zajęciach, w których integralną część procesu tera- zwierzęcia. Zwłaszcza dzieci z autyzmem często reagowały lękiem, bały 
peutycznego stanowi koń, czyli w zajęciach hipoterapii. Udział w tych się podejść do konia, nie mówiąc już o dotknięciu. Taka sytuacja 
zajęciach stał się możliwy dzięki podjęciu współpracy z Fundacją pojawiała się jednak jedynie na początku cyklu zajęć. Z reguły już drugie 

spotkanie było magicznym momentem przełamania lęku, a samo wejście 
na grzbiet konia i odczucie ruchu zwierzęcia wywoływało mnóstwo 
pozytywnych emocji. Dzisiaj, prawie po 4 latach zajęć, dzieci autys-
tyczne z największą niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie. Część 
wychowanków ośrodka potrafi z niewielką pomocą przygotować konia 
do zajęć, wyczyścić kopyta, samodzielnie wsiąść i zsiąść z końskiego 
grzbietu. Podczas zajęć chętnie wykonują ćwiczenia rozluźniające, 
rozciągające, równoważne itp. Dla dzieci, które ze względu na rodzaj 
niepełnosprawności samodzielnie się nie poruszają  niezmiernie ważne 

„Zdrowie na Końskim Grzbiecie”. Pierwszym etapem przygotowania do 
rozpoczęcia zajęć było kompletowanie niezbędnej dokumentacji. Hipo-
terapia, z uwagi na swoją specyfikę, jest uwarunkowana posiadaniem 
przez dziecko zaświadczeń lekarzy specjalistów (m.in. neurologa, orto-
pedy) o braku przeciwwskazań do zajęć. Oprócz tego zespół hipo-
terapeutów ocenia możliwości udziału dziecka w zajęciach oraz 
bezpiecznej asekuracji. Wychowankowie dysponujący odpowiednią 
dokumentacją lekarską byli sukcesywnie włączani do udziału w zaję-
ciach. Początkowo w terapii uczestniczyło 13 dzieci, w chwili obecnej 
jest ich już 25. Dzięki udanej współpracy zespołu hipoterapeutycznego jest odczucie wzorca chodu, które koń podczas ruchu znakomicie 
zajęcia przebiegają wzorcowo. zapewnia. Wpływ hipoterapii na rozwój dzieci i młodzieży jest bardzo 

– Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Ośrodkiem duży. Zajęcia przynoszą efekty nie tylko w sferze fizycznej, ale także
Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej – mówi pani Marta Sznaj- w emocjonalno-motywacyjnej, poznawczej i społecznej.     
der, prezes Fundacji „Zdrowie na Końskim Grzbiecie”. – Zakładając Z przeprowadzonych w ośrodku, w ramach ewaluacji wew-
fundację przesłałam ofertę do wielu placówek, jednak tylko ORW nętrznej badań wynika, że zajęcia hipoterapeutyczne są bardzo lubiane 
w Szklanej zainteresował się współpracą. To świadczy o tym, że kadra przez wychowanków. Także rodzice podkreślają, że ta forma zajęć 
ośrodka troszczy się o wszechstronny rozwój wychowanków, zapew- bardzo pozytywnie wpływa na rozwój ich dzieci. Zgodnie z ocze-
niając im rożne formy terapii. Początkowo zaczynaliśmy od dwóch dni kiwaniami wychowanków i ich rodziców zajęcia hipoterapeutyczne
zajęć w tygodniu, teraz dzieci na zajęcia przyjeżdżają już cztery razy w dalszym ciągu wpisywać się będą w stałą ofertę zajęć oferowanych 
w tygodniu. przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej. 

Należy także zwrócić uwagę na to, że zajęcia w całości 
odbywają się na terenie leśniczówki Uniradze, w wyjątkowej leśnej Sebastian Formela

Foto: nadesłanescenerii. Terapeuci wykorzystują warunki przyrodnicze do wyciszenia, 

Hipoterapia – niezwykłe zajęcia wychowanków
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej

4 (298) kwiecień  2015/maj

Społeczność Szkoły Podstawowej w Mojuszu
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mojusz  serdecznie zapraszają na

 

Festyn odbędzie się 30 maja 2015 r. (sobota), w godzinach 14.00 - 18.00, na boisku szkolnym.

W programie wiele atrakcji, między innymi: pokaz żonglerki, balonowe show, konkursy z nagrodami
(w tym nagroda główna festynu - rower).

W czasie trwania festynu będzie czynna kawiarenka, grill oraz stanowisko z goframi.

Wszystkich gorąco zapraszamy do wspólnej zabawy!

ZAPROSZENIE

IX Festyn Rodzinny
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Na eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, jakie miały miejsce 10 kwietnia w Kartuzach, naszą 
gminę reprezentowali następujący uczniowie: Maciej Polejowski, 
Klaudia Bojanowska, Barbara Choszcz, Katarzyna Cirocka, Michał 
Woźniak i Piotr Bulczak.

Tylko Barbara Choszcz z Gimnazjum w Szopie 
zakwalifikowała się po części pisemnej do finału. W wyniku 
ostatecznych rozgrywek zajęła V miejsce.

Dziękuję wszystkim reprezentantom i ich opiekunom za 
przygotowanie i udział w OTWP. Może w następnym roku uda się 
zdobyć czołowe miejsca.

Tekst i foto: Adam Wróblewski 

Reprezentanci Gminy Sierakowice na eliminacjach powiatowych OTWP

Paweł Wróblewski z Sierakowic, uczeń ZSZiO w Kartuzach,
zajął III miejsce w kategorii wiekowej 17-19 lat

Barbara Choszcz (pierwsza z lewej) zajęła V miejsce

Uczniowie klasy I SP w Mojuszu pobierający naukę języka wymyślają imiona bohaterów, prezentują swoją wersję fabuły, tym 
kaszubskiego biorą udział w projekcie zatytułowanym „Kaszubskie samym produkując autorską interpretację wybranej legendy. Do każdego 
legendy i bajki w dziecięcej twórczości animowanej”, realizowanym filmu powstanie około 200 klatek, potem nastąpi żmudna praca 
przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a finansowa- fotografowania wytworów, dzieci opatrzą wszystko kaszubskimi 
nym przez ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. tekstami, połączą je ze zdjęciami, zostanie dodany dźwięk i nastąpi 

Pierwszymi tego typu działaniami były warsztaty pt. „Legendy montaż 2-minutowego autorskiego filmu. 
gdańskie” oraz „Legendy warszawskie w dziecięcej twórczości animo-  Po zakończeniu działań odbędzie się w szkole prezentacja 
wanej”, wymyślone przez artystkę Magdę Bielesz, gdzie najmłodsze wykonanych prac, a w sieci filmy umieszczone zostaną na platformie 
dzieci z Gdańska i stolicy uczyły się tworzyć filmy animowane  oparte na youtube ZKP. Relacje z bieżącego działania grupy zamieszczane są na 
fabule legend miejskich. ZKP opracowało i wdrożyło kaszubską edycję portalu ,  oraz na fun-
projektu, zapraszając do inicjatywy uczniów trzech kaszubskich szkół. page’u ZKP na facebooku . 
Do atrakcyjnych zajęć z j. kaszubskiego swój akces zgłosiły szkoły Warsztaty prowadzą  panie Ewa i Elżbieta Okroy (swoją 
z Mojusza, Miszewa i SP nr 40 z Gdyni. pomocą i bogatym doświadczeniem służy też małym filmowcom towa-

rzysząca im nieodłącznie wychowawczyni Irena Brzustewicz). Obie pa-
nie instruktorki mają na koncie bogaty dorobek, w tym w prowadzeniu 
niekonwencjonalnych form pracy artystycznej z uczestnikami zewnętrz-
nymi. Jak na bliźniaczki przystało, nie tylko są do siebie łudząco podob-
ne, ale także ich życiorysy są niemal identyczne.

Elżbieta Okroy – badaczka i animatorka społeczno-kulturowa, 
nauczycielka akademicka. Ukończyła filozofię (2004), od 2006 dokto-
rantka w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Uni-
wersytetu Gdańskiego. W 2009 roku otrzymała Nagrodę Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego za projekt edukacyjny realizowany w ramach 
Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. Od 2009 roku kuratorka i edu-
katorka artystyczno-edukacyjnego programu „AutoArt w LKW Gallery” 
(Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”), od 2006 roku prowadzi 
również w CSW „Łaźnia” warsztaty „Re: filozofia” oraz „EcoOko”
z zakresu filozofii i kultury współczesnej. Koordynowała oraz współ-
pracowała przy realizacji szeregu warsztatów i wydarzeń z zakresu no-
wych mediów, edukacji obywatelskiej i równościowej, teatru tańca
i działań twórczych. Uczestniczyła w projekcie „Działka Praca Edu-
kacja” (2009, Galeria Le Guern), w latach 2007-2009 współredagowała 
„Scenę Off-arte”.  

Po zakończeniu warsztatów poinformujemy czytelników WS 
o efektach i sukcesach małych filmowców z Mojusza.

W trakcie warsztatów, które trwają od marca do czerwca 2015 r., 
dzieci biorące udział w spotkaniach wykonają część plastyczną prac, by Danuta Pioch
potem dokonać montażu filmu. Praca polega na narysowaniu bohaterów Foto ze zbiorów instruktorek projektu.
i ich przygód, do czego inspiracją są kaszubskie legendy. Dzieci same 

www.kaszubi.pl www.wirtualnekaszuby.com.pl

Film animowany w wykonaniu uczniów klasy I SP w Mojuszu

Zespoły w trakcie pracy, przy wsparciu udzielanym przez wychowawczynię



24

Po raz trzeci spotkali się już uczniowie starszych klas szkół 
podstawowych z terenu Gminy Sierakowice, by w gronie rówieśników 
sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę z zakresu języka angielskiego.
W piątek 20 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Mojuszu odbył się 
III Gminny Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez na-
uczycielki: Iwonę Kolka i Beatę Sildatk. Patronat i sponsoring nagród od 
początku trwania Konkursu jest w gestii Wójta Gminy Sierakowice,
p. Tadeusza Kobieli. 

W zmaganiach wzięli udział uczniowie wszystkich szkół
z terenu gminy. Podczas godzinnego testu  sprawdzano wiedzę leksy-
kalno-gramatyczną oraz zasób wiadomości o krajach anglojęzycznych. 
Każda szkoła miała prawo zgłosić do etapu gminnego po jednym uczniu 
z klasy IV, V i VI. 

Uczestnicy pracowali na teście zamkniętym, zatem możliwa 
była wyjątkowo obiektywna ocena prac. W jury, które stanowili wszyscy 
nauczyciele-opiekunowie startujących w Konkursie, nie było rozbież- Przed rozpoczęciem Konkursu wszyscy uczestnicy byli 
ności. Spośród uczestników konkursu nikt nie uzyskał maksymalnej zestresowani, ale w końcu przeważyła przyjazna i miła atmosfera. 
liczby punktów. Komisja w składzie: Anna Czaja, Martyna Mejer, Liczymy też na to, że zadzierzgnęły się nowe przyjaźnie i spotkamy się 
Ewelina Pawłowska, Anita Witos, Janina Leszczyńska, Aneta Pobłocka, na kolejnej edycji Konkursu w roku przyszłym. Laureatom Konkursu 
Jolanta Wójcik, Iwona Kolka, Joanna Labuda stwierdziła następujące wyróżniającym się w znajomości języka angielskiego i krajów 
wyniki III Konkursu Języka Angielskiego: anglojęzycznych nagrody wręczył w imieniu Pana Wójta p. Jacek Mazur 

– dyrektor ZEAS.
Konkurs wiedzowy języka angielskiego już za nami. Jednak to 

nie koniec z działaniami w języku angielskim na ten rok. Organizatorzy 
zapraszają także na Konkurs Piosenki w Języku Angielskim organi-
zowany wspólnie z Gimnazjum w Sierakowicach. W piątek 22 maja 
2015 r. o godz. 15.00 w Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 
rozpocznie się II Przegląd Piosenki w Języku Angielskim – Największe 
Hity! Serdecznie zapraszamy!

Iwona Kolka, Beata Sildatk
Foto: nadesłane

Klasy IV:
1. Gracjan Bulczak, SP Sierakowice
2. Sandra Rejter, SP Mojusz
3. Paulina Korda, ZS Tuchlino; Marta Syldatk, ZS Tuchlino
Klasy V:
1. Hubert Leszczyński, SP Załakowo
2. Norbert Cyman, SP Mojusz
3. Zuzanna Myszk, SP Sierakowice; Joanna Pioch, ZS Gowidlino; 
Michał Wroński, SP Jelonko
Klasy VI:  
1. Anna Sildatk, SP Mojusz; Patrycja Lubotzka, ZS Kamienica 
Królewska
2. Jonasz Mielewczyk, ZS Sierakowice
3. Natalia Plaga, ZS Tuchlino

III Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Laureaci I miejsc

Laureaci II miejsc

Laureaci III miejsc

4 (298) kwiecień  2015/maj
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W dniach 17 i 24 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej
w Sierakowicach przeprowadzono dwa gminne konkursy dla uczniów klas 
trzecich. Pierwszym był Gminny Konkurs Matematyczny, w którym udział 
wzięło 21 uczniów z dziesięciu szkół naszej gminy. Dzieci rozwiązywały 
zadania z treścią o różnym stopniu trudności.
Laureatami tego konkursu zostali:
I miejsce – Igor Mielewczyk, SP Gowidlino;
II miejsce – Maksymilian Wenta, SP Sierakowice; 
III miejsce – Konstancja Puzdrowska, SP Sierakowice.
Wyróżnienia otrzymali: Kacper Migowski – SP Tuchlino oraz Szymon Szulc 
– SP Sierakowice.

Drugim był Gminny Konkurs Ortograficzny, w którym udział 
wzięło 20 uczniów z dziesięciu szkół naszej gminy. Dzieci z uwagą pisały 
dyktando. Po dokładnym sprawdzeniu prac przez komisję wyłoniono 
następujących zwycięzców:
I miejsce – Amelia Formela, SP Gowidlino;
II miejsce – Konstancja Puzdrowska, SP Sierakowice; 
III miejsce – Kinga Domaszk, SP Lisie Jamy.
Wyróżnienie otrzymała Dominika Płotka – SP Sierakowice.

Dla uczestników obu konkursów przygotowano słodki poczę-
stunek i atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice. 

Bardzo dziękujemy opiekunom oraz wszystkim uczniom za udział, 
gratulujemy uzyskanych wyników i zachęcamy do brania udziału w na-
stępnych konkursach.

Organizatorkami ww konkursów były nauczycielki SP Siera-
kowice: Halina Treder, Karina Wenta i Joanna Zalewska.

Foto: nadesłane

Gminny konkurs matematyczny i ortograficzny 

Zapraszamy do Oddziału w Sierakowicach
ul. Przedszkolna 4
tel. 58 684 20 27, pn-pt. 9:00-17:00
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W przeddzień obchodów Dnia Jedności Kaszubów, tj. teresowania (umie także własnoręcznie wykonać meble – przygoda ze 
18 marca 2015 roku, gościem uczniów pobierających naukę języka stolarstwem). Życiowe pasje to turystyka rowerowa, kajakowa i konna 
kaszubskiego w Mojuszu był popularyzator kaszubskich legend i baśni, (własne konie) oraz majsterkowanie. 
twórca liryków, autor przekładu „Trenów” na język kaszubski Oprócz pisania bajek zajmuje się popularyzacją kaszubskich 
(„Jiscënczi”) – Janusz Mamelski. legend. Ma na koncie dwa zbiory legend, których teksty są oparte na 

motywach obecnych w kulturze Kaszub, ale zostały przez autora 
przemodelowane (zwłaszcza drugi ze zbiorków – „Bursztynowy skarb”). 
Wcześniejszy zbiór to „Legendy kaszubskie”, w których pełno dziwnych 
stworów, jak to zwykle w legendach, a na tej kanwie osnute rozważania 

Na co dzień J. Mamelski jest nauczycielem szkoły w Sta-
niszewie; nauczycielem o dość szerokim spektrum zawodowych zain-
teresowań, bo uczy języka polskiego, j. kaszubskiego, jest bibliotekarzem 
i prowadzi zajęcia z informatyki. Uczniom doskonale znane są bajki tego 

na temat ludzi. Jak sam twierdzi, miejsce zamieszkania (Staniszewo) jest autora, które były publikowane na łamach „Pomeranii”. Jak sam 
doskonałym przykładem kontrastu, gdzie jak na dłoni widać dwoistość przyznał, pierwsze próby pisarskie w jego wykonaniu miały miejsce tuż 
ludzkiej egzystencji: z jednej strony jeziora miejsce uświęcone po maturze. To zainteresowanie skutkowało wyborem studiów polo-
(sanktuarium w Sianowie), z drugiej Łysa Góra (miejsce uznane za nistycznych. Ale równolegle dawały też o sobie znać różnorodne, 
siedlisko czarownic) – czyli symbol nieustannego zderzania się dobra ze niekoniecznie zbieżne ze sobą, inne pasje. Do dziś w sumie autor nie 
złem.umie zdecydować, które ważniejsze, czy te humanistyczne, czy też te

Jak przystało na prawdziwego Kaszubę, Pan Janusz doskonale z kręgu nauk ścisłych. Fascynują go i jedne i drugie, stąd po szkole 
mówi po kaszubsku, stąd pomysł na zabawę z uczniami w kaszubsko-podstawowej podjął naukę w szkole technicznej, potem studia 
języczny teatr na podstawie wybranej z własnego zbioru legendy. humanistyczne (polonistyka), znowu nawrót do nauk ścisłych 
Dzieciom bardzo spodobał się pomysł i doskonale się bawiły z „reży-(informatyka), następnie studia kaszubistyczne i bibliotekoznawcze.
serem” Januszem Mamelskim.Lubi nowe doświadczenia, doznania, ma szerokie zain-

Danuta Pioch

Janusz Mamelski gościem uczniów Szkoły Podstawowej w Mojuszu

Gość ze Staniszewa przybył z miotłą czarownic

Dzieci świetnie się bawiły…

4 (298) kwiecień  2015/maj
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - PROFIL EUROPEJSKO - 
INFORMATYCZNY
z pewnością zaspokoi nawet największe apetyty na projektowanie stron 
WWW, zgłębianie tajników grafiki komputerowej oraz tworzenie
i obróbkę plików multimedialnych! Ale to nie koniec! Z nami poznasz Zawód: TECHNIK AGROBIZNESU
wszystkie zakątki Europy! Atrakcyjne miejsca, nowi ludzie, między- UE otwiera prze Tobą wiele możliwości. Ten kierunek z pewnością 
narodowe kontakty z rówieśnikami są wciąż za zamkniętymi drzwiami? ułatwi Ci ich wykorzystanie! Nauczymy Cię zasad Wspólnej Polityki 
Klucz do nich jest w naszych rękach! Już wkrótce sprawimy, że staną Rolnej i kto wie? Może zdecydujesz się na prowadzenie własnego 
przed Tobą otworem! gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku 
3 lata nauki zwieńczone maturą! ekoturystycznego? Jesteś EKO i chciałbyś nauczyć się wypełniania 
Przedmioty o poziomie rozszerzonym: geografia, język angielski, wiedza dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej? 
o społeczeństwie. Nie wiesz jak pozyskiwać do niej dopłaty z funduszy unijnych? 

Nauczymy Cię! 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - PROFIL FOTOGRAFICZ- 4 lata nauki zwieńczone maturą + kwalifikacje do wykonywania zawodu 
NO - DZIENNIKARSKI technik agrobiznesu!
to dla prawdziwych humanistów! Nauczane języki obce: angielski i niemiecki.
Masz dobre pióro? Udowodnimy Ci, że może być jeszcze lepsze! 
Odkryjemy w Tobie dziennikarski talent i pobudzimy Twoją Zawód: TECHNIK EKONOMISTA
kreatywność. Wiemy doskonale, że dobry tekst powinien być opatrzony Jeśli kochasz świat cyfr, paragonów, rachunków i rozliczeń, sprawimy, że 
dobrym zdjęciem. Z nami nauczysz się robić piękne fotografie ta miłość zostanie odwzajemniona! Z nami uzyskasz kwalifikacje do 
i własnoręczne odbitki, będziesz pracował z oświetleniem studyjnym, wykonywania pracy w działach finansowo-księgowych, w bankach, 
przygotujesz zdjęcia do obróbki w programach graficznych. Jeśli przedsiębiorstwach prywatnych, firmach ubezpieczeniowych, urzędach 
marzysz o studiach dziennikarskich – to profil stworzony właśnie dla administracji (np. skarbowych) czyli wszędzie tam, gdzie praca zawsze 
Ciebie! na Ciebie czeka!
3 lata nauki zwieńczone maturą! 4 lata nauki zwieńczone maturą + kwalifikacje do wykonywania dwóch 
Przedmioty o poziomie rozszerzonym: geografia, język angielski, wiedza zawodu technik ekonomista.
o społeczeństwie. Nauczane języki obce: angielski i niemiecki.

TECHNIKUM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZ- Absolwencie! Kontynuuj naukę! Czekamy na Ciebie! 
NYCH Z nami zdasz maturę!!!
Jeżeli kuchnia to twoja pasja, uczynimy z Ciebie postrach Magdy Czas nauki: 2 lata.
Gessler! Przedmioty o poziomie rozszerzonym: geografia i wiedza o spo-
Nasze technikum zapewni Ci wszelkie warunki abyś w optymalny łeczeństwie. 
sposób rozwinął swoje kulinarne umiejętności. Odkryjemy przed Tobą Nauczane języki obce to: angielski lub niemiecki.
nie tylko tajniki kuchni świata, ale również nauczymy Cię jak planować 
jadłospis i żywienie człowieka w różnych warunkach środowiskowych, KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH 
a także jak zdobyć EUROPASS na stażu zagranicznym! Jeżeli chcesz uzupełnić lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe 
4 lata nauki zwieńczone maturą + kwalifikacje do wykonywania dwóch dające nowy zawód, zgłoś się na kwalifikacyjny kurs zawodowy
zawodów: kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych! w zawodzie kucharz.
Nauczane języki obce: angielski i niemiecki. Nauka trwa 1,5 roku w systemie zaocznym, kończy się egzaminem.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach na rok szkolny 2015/2016
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Po raz siódmy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sie-
rakowicach zorganizował konkurs talentów dla gimnazjalistów. 
Początkowo formuła konkursu ograniczała się do pokazów tanecznych, 
ale od tego roku zmieniono nazwę konkursu na „Talent Show”,  jak też 
rozszerzono kategorie konkursu o śpiew oraz grę na instrumentach. 

Jurorzy, po obejrzeniu wszystkich występów, wysłuchaniu 
solistów i instrumentalistów postanowili przyznać następujące miejsca: 
w konkursie tanecznym pierwsze miejsce zajął zespół „Just Dance”
z Klukowej Huty, drugie – zespół „Hot” ze Stężycy, a trzecie ex aequo 
„Black and White” z Gowidlina i „Glamour” z Kamienicy Królewskiej; 
w kategorii śpiew pierwsze miejsce przyznano Kamili Sychta z Go-

26 marca przed publicznością zaprezentowały się cztery grupy widlina, a drugie ex aequo – Aleksandrze Nowickiej z Tuchlina oraz 
taneczne z gimnazjów ze Stężycy, z Klukowej Huty, Gowidlina duetowi z  Kamienicy Królewskiej: Klaudii Krefft i Rozalii Wenta;
i Kamienicy Królewskiej. Wokalne umiejętności zademonstrowali: Ka- w kategorii gra na instrumentach zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkół 
mila Sychta z Zespołu Szkół w Gowidlinie, Aleksandra Nowicka w Tuchlinie. 
z Tuchlina oraz Klaudia Kreft i Rozalia Wenta z Kamienicy Królewskiej. Czas oczekiwania na wyniki rywalizacji konkursowych umi-
W kategorii gra na instrumentach wystąpił tylko jeden zespół – ucz- liły występy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz grupa 
niowie z ZS w Tuchlinie – w składzie: Maria Koszałka, Aleksandra Piask, „Black Dance”. 
Korneliusz Choszcz, Paweł Koszałka i Mariusz Wenta. Nagrody i dyplomy wręczyli zwycięzcom członkowie jury 

Występom utalentowanych uczniów przyglądała się komisja wraz z przewodniczącą Rady Rodziców Wioletą Konkel oraz dyrektorem 
konkursowa: Edyta Gawin – choreograf tańca współczesnego przy placówki Grzegorzem Macholą.  
Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, Agnieszka Zelewska – Organizatorzy dziękują sponsorom: państwu Gabrieli i Ed-
absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, Piotr Jereczek – mundowi Witt, pani Marii Wróblewskiej, panu Michałowi Kuczkow-
nauczyciel muzyki oraz gry na instrumentach, Wojciech Złoch – skiemu oraz Radzie Rodziców przy ZSP w Sierakowicach za pomoc
absolwent tutejszej szkoły, student pierwszego roku Akademii w zorganizowaniu tej wyjątkowej imprezy. 

Tekst i foto: AKPomorskiej w Słupsku.  

Talent Show w ZSP

Komisja konkursowa uważnie przyglądała się występom utalentowanych uczniów

Zwycięski zespół „Just Dance” z Klukowej Huty

4 (298) kwiecień  2015/maj

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, 
co się tej nadziei może sprzeciwiać”  
 św. Jan Paweł II
 

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa gorące podziękowanie 
wszystkim, którzy włączyli się do zbiórki pieniędzy w ramach akcji „Pola Nadziei 2015” 
na rzecz Kartuskiego Hospicjum Domowego CARITAS. 

Serdecznie dziękujemy 25 wolontariuszom z:
- Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach,
- Zespołu Szkół w Gowidlinie,
- Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

Wielkie podziękowania należą się koordynatorowi wolontariuszy pani 
Wiesławie Płotce oraz opiekunom: Alicji Dyszer, Aleksandrze Labuda, Adamowi 
Kwidzińskiemu i Bartłomiejowi Leszk. 

Zebrana kwota w 2015 roku to 14.110,57 zł.

Ponadto dziękujemy właścicielom kwiaciarni z Sierakowic za ufundowane kwiaty 
żonkili: 
- Weronice Formeli – „Jasminum”,
- Mireli Kuczkowskiej –„Świat Kwiatów”, 
- Teresie i Romanowi Kotłowskim, 
- Marioli Hodorowicz, 
- Katarzynie Woelke – „Zyta”.

Aleksandra Gliszczyńska

Żonkil kwiatem nadziei 
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Tradycyjnie 20 marca szkoły ponadgimnazjalne powiatu 
kartuskiego otwierają swoje drzwi dla uczniów ostatnich klas gimnazjów. 
W tym dniu przyszli absolwenci mają możliwość zapoznania się z ofertą 
edukacyjną poszczególnych szkół, obejrzenia sal lekcyjnych, wzięcia 
udziału w wybranych zajęciach, kontaktu z uczniami i nauczycielami 
danej szkoły itp. Mogą więc, przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły 
ponadgimnazjalnej, zapoznać się z jej specyfiką, klimatem, bazą 
lokalową, a także osiągnięciami i zestawić „na gorąco” swoje wrażenia 
wyniesione z wizyt.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 
przygotował dla swoich gości specjalny  program pod hasłem „Dołącz do 
nas!”.

Uczniów i ich wychowawców witał na holu dyrektor Grzegorz 
Machola i Kamila Gilmajster, którzy zapraszali wszystkich do zwie-
dzania szkoły i życzyli wspaniałych wrażeń z pobytu.

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

Do godziny 14:00 odwiedzili nas gimnazjaliści z Miechucina, Po poczęstunku gimnazjaliści podzieleni na 10-cio i 12-oso-
Sierakowic, Gowidlina, Sulęczyna, Kamienicy Szlacheckiej, Klukowej bowe grupy, pod opieką starszych kolegów i koleżanek rozpoczęli 
Huty, Mściszewic, Czarnej Dąbrówki, Tuchlina i Kamienicy Królew-
skiej.

Na zakończenie wędrówki po szkole uczniowie okolicznych 
gimnazjów otrzymywali foldery z informacją o ofercie edukacyjnej ZSP
i ZSZ w Sierakowicach na rok szkolny 2015/2016 .

Dyrekcje szkół wraz z nauczycielami i społecznością 
uczniowską bardzo dziękują wszystkim gimnazjalistom i ich opiekunom 
za przybycie w tym dniu do naszej szkoły.

Ewa Szlaga- Ortmann

Zapytaliśmy gimnazjalistów o wrażenia związane z wizytą
w naszej placówce oraz o plany dotyczące wyboru szkoły. 

Jakub z Sierakowic: – Dzień Otwarty w ZSP Sierakowice bardzo mi się 
podobał. Bardzo możliwe, że wybiorę technikum ekonomiczne, 
ponieważ to moje zainteresowanie i bardzo spodobała mi się prezentacja 
tego kierunku, zwłaszcza urządzenie do sprawdzania czy banknoty nie są 
fałszywe.wędrówkę po szkole. Nauczyciele i uczniowie zaangażowani w organi-

zację tego dnia przygotowali dla nich wiele atrakcji: w sali gimnastycznej 
Agnieszka z Mściszewic: – Widziałam już kilka szkół, ale jeszcze nie odbywały się rozgrywki piłki siatkowej, w salce do tenisa stołowego 
zdecydowałam się, do której z nich będę uczęszczać. Być może będzie to swoje umiejętności prezentowali członkowie szkolnego koła fotogra-
placówka w Kartuzach, a może właśnie szkoła w Sierakowicach.ficznego „Kliszaki”. W sali lustrzanej przepiękne fryzury wyczaro-
W czasie Dnia Otwartego skorzystałam z usługi fryzjerskiej. Ten pokaz wywały fryzjerki z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W salach lekcyjnych 
spodobał się mojej koleżance, która w przyszłości chciałaby zostać i pracowniach odbywały się prezentacje poszczególnych kierunków 
fryzjerką.kształcenia w technikum i liceum. Uczniowie utalentowani muzycznie 

przygotowali mini- koncert na trąbkę, akordeon i „klawisze”. W świetlicy 
Krzysiek z Czarnej Dąbrówki: – Nie wiem czy będę tu składał papiery. szkolnej odbywała się projekcja filmu o szkole, który powstał na 
Trochę ciężko z dojazdem. Myślę jednak nad zawodówką, specjalizacją zajęciach koła multimedialnego. Swój punkt konsultacyjny mieli  też: 
murarza-tynkarza.doradca zawodowy i psycholog szkolny. W sali językowej, po krótkiej 

konwersacji w języku angielskim, można było wziąć udział w kon-
Ewa z Gowidlina: –Ze wszystkich stoisk w tej szkole najbardziej utkwiła kursach językowych i wygrać ciekawe nagrody. Sala komputerowa 
mi w pamięci sala o projektach. Wiem, że w ramach nauki zwiedzacie zadziwiła wszystkich nietypowym pokazem „komputer w oleju”, doś-
różne kraje. To jest pasjonujące. Sama chętnie wybrałabym się do wiadczenie to prezentowało parametry komputera zanurzonego w oleju 
Francji, Hiszpanii czy chociaż Niemiec. Na pewno wezmę to pod uwagę roślinnym. W kolejnej sali uczniowie, którzy byli uczestnikami 
decydując się na miejsce mojej dalszej nauki.wyjazdów zagranicznych, demonstrowali prezentację na temat reali-

zowanych w szkole projektów unijnych: „Move!”, „Uchwyć świat na 
Aleksander z Kamienicy Szlacheckiej: – Najlepsza była prezentacja zdjęciu”, „Europejczyk wie, co je”, „Gospodarstwo ekologiczne”. 
komputera w oleju, a co za tym idzie – profilu informatycznego. Tego nie Dzielili się wrażeniami z podróży do Hiszpanii, Finlandii, Niemiec, 
widziałem nigdzie indziej. Interesuję się informatyką, więc można Francji, Chorwacji, Czech i Turcji. Pokaz udzielania pierwszej pomocy 
powiedzieć, że już wybrałem swoją przyszłą szkołę.przygotowali uczniowie z ZSZ działający w Kole Pierwszej Pomocy.

Angażując się w proponowane zajęcia goście mogli zdobyć 
Z gimnazjalistami rozmawiały uczestniczki warsztatów dziennikarskich: drobne nagrody rzeczowe, np. długopisy z hasłem Dnia Otwartego: 

Karolina Labuda i Karolina Lewna.
„Dołącz do nas!”.

Dzień Otwarty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
i w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Sierakowicach
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Jak co roku, tak i w obecnym dnia 26 marca 2015 r.
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Sierakowicach spotkali się lokalni 
pracodawcy kształcący uczniów – pracowników młodocianych naszej 
szkoły. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: pan Zbigniew 
Fularczyk – zastępca wójta gminy Sierakowice, pani Bogumiła Bisewska 
– kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych w Kartuzach, pani Renata 
Kępicka – dyrektor Biura Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Lęborku.

Dyrektor szkoły - pani Krystyna Formela - powitała wszyst-
kich zebranych. Podkreśliła, że w przygotowaniu młodych ludzi do 
zawodu ważna jest współpraca szkoły z pracodawcami. Takie spotkania 
są okazją do podzielenia się istotnymi informacjami dotyczącymi 
nauczania i zachowania uczniów w szkole i u pracodawców.

W imieniu organu prowadzącego szkołę wystąpił zastępca 
wójta gminy Sierakowice pan Zbigniew Fularczyk. W swoim 
przemówieniu podkreślił, że ZSZ doskonale wpisuje się w potrzeby 
środowiska lokalnego, które charakteryzuje duża ilość podmiotów 
gospodarczych. W zakładach tych nasi uczniowie odbywają kształcenie 
praktyczne i uczą się zawodów, na które jest zapotrzebowanie na rynku 
pracy. Badania losów absolwentów potwierdzają, że większość z nich Pani Dyrektor omówiła wyniki klasyfikacji śródrocznej i dzia-
(około 70%) podejmuje pracę, a prawie połowa kontynuuje naukę łalność pozalekcyjną. Stwierdziła, że w szkole oprócz zajęć lekcyjnych 
w liceum dla dorosłych. dzieje się bardzo dużo. Większość uroczystości, konkursów, programów 

Wyniki egzaminu zawodowego 2013/2014 i próbnego profilaktycznych, apeli itp. odbywa się wspólnie z Zespołem Szkół 
egzaminu czeladniczego przedstawiła kierownik szkolenia praktycznego Ponadgimnazjalnych. Młodzież włącza się w organizację różnych 
– pani Anna Polejowska. Wszyscy ubiegłoroczni absolwenci zdali imprez,  przez co zwiększa swoją samoocenę i umiejętności społeczne. 
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, osiągając średni wynik Dyrektor zachęcała do odwiedzania naszej strony internetowej, na której 
z części praktycznej 4,43. W tym roku odbył się także próbny egzamin zamieszczane są wszystkie aktualności z życia szkoły. Dyrektor
zawodowy z części teoretycznej, z którego nasi uczniowie uzyskali K. Formela podziękowała uczestnikom spotkania za przybycie,
średni wynik 4,37. Jak zaznaczyła kierownik Biura Cechu Rzemiosł a przedsiębiorcom za przygotowanie uczniów do egzaminu oraz za 
Różnych w Kartuzach - pani B. Bisewska - jest to najwyższy wynik partnerskie relacje ze szkołą.
w powiecie. Życzyła, aby podobny wynik był również na egzaminie 
właściwym. Doradca zawodowy - Justyna Chrapkowska

Cieszą nas wysokie noty egzaminu – osiągnięcia uczniów są Foto: nadesłane
wspólnym sukcesem pracodawców i szkoły. Można stwierdzić, że 
młodzież jest dobrze przygotowana do konkurencyjnego rynku pracy.

Spotkanie z pracodawcami

Po rekolekcjach wielkopostnych,
w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, 
uczniowie II i III klasy Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej pomalowali klasę, w której na co 
dzień mają zajęcia. Wśród nich znaleźli się 
Radosław Barlasz, Szymon Reiter, Mariusz 
Gillmeister, Krystian Bulczak, Krystian Labuda, 
Mateusz Huczyk i Robert Wenta. 

Uczniowie podjęli się tego zadania
z własnej inicjatywy, czyli po prostu „złapali za 
pędzel” i odnowili salę nr. 3. Od pierwszego 
etapu renowacji sali uczniowie wykazywali 
duże zaangażowanie. Wybrali kolor i rodzaj farb 
oraz sprawdzili jakość dostępnych materiałów. 
Pracę uczniów nadzorowali: wychowawca kla-
sy Aleksandra Labuda oraz Łukasz Reiter.

Pani Dyrektor ZSZ Krystyna Formela 
z uśmiechem dała przyzwolenie na wykonanie 
prac malarskich naszym przyszłym zawodow-
com. Efekt końcowy ich pracy oraz chęć
i zaangażowanie są godne pochwały, a wygląd 
odnowionej sali świadczy o zdobytych umie-
jętnościach na zajęciach praktycznych u pra-
codawców.

Pedagog szkolny
Foto: nadesłane

Sala nr 3 pomalowana przez uczniów ZSZ

4 (298) kwiecień  2015/maj
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Kalendarz imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach w 2015 r.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Szkole Podstawowej im. F. Ceynowy w Sierakowicach

Data Nazwa wydarzenia Miejsce Organizator

5 – 31 maja Wystawa „To je krótczé, to je dłudżé… Wędrówki 
szlakiem obrazkowych nut” w ramach wydarzenia „Liczą 
Kaszuby, żem je tak kochał…” – Ksiądz Prałat  i Kanonik 
B.Sychta”

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

Gminny Ośrodek Kultury

30  maja 
(sobota)

Nabożeństwo Majowe przy Kapliczce  z Puzdrowa Muzeum Park Etnograficzny 
Wdzydze Kiszewskie

Muzeum Park Etnograficzny 
Wdzydze Kiszewskie; 
Sołectwo Puzdrowo; GOK 
Sierakowice

maj Plastyczna wystawa pokonkursowa dzieci w wieku 
przedszkolnym PN. „Moja mała Ojczyzna. Mieszkam w 
Sierakowicach” 
(wystawa czynna do 30.09.2015 r.)

Sala konferencyjna 
Gminnego Ośrodka Kultury

Przedszkole Samorządowe
w Sierakowicach,
Gminny Ośrodek Kultury

„Liczą Kaszuby, żem je tak kochał…”
Ksiądz Prałat i Kanonik Bernard Sychta

4 czerwca 
(czwartek)

Otwarcie Wystawy akordeonów z kolekcji Pawła Nowaka 
(wystawa czynna do 5 lipca 2015 r.),
Koncert Zespołu ALMOST JAZZ GROUP „Na 
Kaszëbach”

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

Wójt Gminy Sierakowice;
Andrzej & Tadeusz Bigus;
Zrzeszenie Kaszubsko
-Pomorskie;
Szkoła Podstawowa 
 Puzdrowo;
Gminny Ośrodek Kultury

5 czerwca 
(piątek)
godz. 19.00

godz. 20.30

Spektakl „Hanka sã żeni” w wykonaniu Teatru 
Regionalnego z Luzina

Uczta weselna 

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

Amfiteatr SZEROKOWIDZE

6 czerwca 
(sobota) 
godz. 10.00-13.00
godz. 16.00 

godz. 17.30

godz. 18.00

Konferencja naukowa: „Seminarium Kaszubskie
w Sierakowicach poświęcone pamięci ks. dr. Bernarda 
Sychty”
Msza św. pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego ks. 
Ryszarda Kasyny;
- odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Bernarda Sychty;

- parada pocztów sztandarowych i gości do Amfiteatru 
„Szerokowidze”
- koncerty zespołów folklorystycznych, muzycznych; 
- kiermasze twórców ludowych, kuchnia kaszubska
Gwiazda wieczoru: BUBLICZKI

Sala Konferencyjna
Gminy Sierakowice 

Ołtarz Papieski

Plac przy kościele
św. Marcina

Amfiteatr „Szerokowidze”

6 czerwca (sobota)
godz. 10.00

Otwarcie wystaw pokonkursowych: plastyczna
i fotograficzna
(wystawy czynne do 30 września 2015 r.)

Sala konferencyjna GOK Szkoły z terenu gminy 
Sierakowice; 
Gminny Ośrodek Kultury 

10-11-12 czerwca
(środa-czwartek-
piątek)

Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych 
i Gimnazjalnych

Stadion 
w Sierakowicach

GKS Sierakowice, 
Gimnazjum w Sierakowicach;
Gminny Ośrodek Kultury

23 czerwca
 (wtorek)
godz. 19.00

Kaszubska SOBÓTKA
- Gwiazda wieczoru: Teatr Młodych Gotów

Amfiteatr SZEROKOWIDZE Gminny Ośrodek Kultury

28 czerwca
(niedziela)

Koncert w wykonaniu artystów zrzeszonych w sekcjach 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

Gminny Ośrodek Kultury

28 czerwca
(niedziela)

Spławikowe zawody wędkarskie
o Puchar Dyrektora GOK

Jezioro, teren gminy 
Sierakowice

Koło Wędkarskie Nr 72;
Gminny Ośrodek Kultury

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, także tych spoza naszej gminy, którym nie jest obojętny los innych,
do włączenia się w akcję i oddania krwi w ambulansie zaparkowanym przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach
w dniu 16. 05. 2015 r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00. Kto może oddać krew i jakie trzeba spełniać wymogi
można dowiedzieć się na stronie internetowej: .
Organizatorem akcji jest Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach.

www.krew.gda.pl/content.php?cms_id=8&lang=pl&p=p1

http://www.krew.gda.pl/content.php?cms_id=8&lang=pl&p=p1


32

W dniach 30-31 maja 2015 roku Kaszubskie Towarzystwo 
Lotnicze organizuje Wiatrakowcowe Ogólnopolskie Zawody na Celność 
Lądowania. Zapraszamy wszystkich pilotów wiatrakowców oraz sym-
patyków lotnictwa na lotnisko w Kornem k. Kościerzyny. Założeniem 
zawodów jest przede wszystkim dobra zabawa, wymiana doświadczeń, 
spotkanie i poznanie pilotów, budowniczych oraz sympatyków 
wiatrakowców. Na lotnisko w Kornem można przylecieć już w piątek 29 
maja 2015 r., skąd mamy doskonałą bazę wypadową do zwiedzania 
Szwajcarii Kaszubskiej z powietrza i lądu – a atrakcji jest mnóstwo. 
Lotnisko dysponuje doskonałym barem z niedrogą konsumpcją, 
miejscem do rozbicia namiotów i rozpalenia ogniska, a w odległości 
kilkuset metrów znajdują się przyzwoite bazy noclegowe. Zapewniamy 
również miejsca w hangarze dla kilkudziesięciu maszyn.

Zasady Zawodów (lądowania):
Lądowania (3 razy) wykonujemy z wysokości 1000 ft nad punktem 
(okręgami o średnicy zewnętrznej 20 i wewnętrznej10m) podchodząc 
prostopadle do kierunku lądowania. Nad punktem dławimy lub regionalne Telewizje z Kościerzyny, Kartuz i Bytowa, zaś „opiekę” 
wyłączamy silnik, następnie lądujemy w centrum okręgów (w miarę radiową sprawować będzie „Radio KASZËBË”. Obecność swoją 
możliwości z przyziemieniem i całkowitym zatrzymaniem w okręgu potwierdziły także różne redakcje regionalnej prasy i internetowych 
10m). Uczestnik, który nie przyziemi w wyznaczonym okręgu, nie portali informacyjnych.
otrzymuje punktów za lądowanie. Lądowanie obserwuje i punktuje 
dwóch sędziów. Zwycięzcą zostanie pilot, który uzyska największą ilość Nie pobieramy opłat za uczestnictwo zawodników
punktów. w Zawodach.

Zawody chcielibyśmy poświęcić pamięci naszego Kolegi
Punktacja: i Przyjaciela Marcina Szpondera, który zginął tragicznie w wypadku 
- przyziemienie w okręgu 10m; 50 pkt. za 1 koło + 50 pkt. za zatrzymanie wiatrakowca w Jarosławcu 23 lipca 2014 roku. 
koła w okręgu
- przyziemienie w okręgu 20m; 25 pkt. za 1 koło + 25 pkt. za zatrzymanie Kontakt do organizatorów:
koła w okręgu -  Lechosław Bierawski, tel. 605-993-288,
- wyłączenie silnika na wysokości 1000 ft;  + 100 pkt.    lechoslaw.bierawski@gmail.com; www.lotniskokorne.gka.pl
Przykładowo:  przyziemienie i zatrzymanie w okręgu 10m (3 kołami) -  Dariusz Jankowski, tel. 602-692-506,
150 + 150 pkt. + 100 pkt. za wyłączenie silnika = 400 pkt. (maksymalna    
punktacja 1 lądowania).  

W razie złej pogody Zawody przenosimy na termin późniejszy 
Media: o tydzień.
Otrzymaliśmy potwierdzenie, że podczas zawodów pojawi się stacja 
„TVN TURBO”, która  będzie nagrywać relację. Pojawią się również 

 brakogyro@02.pl;
www.brakogyro.pl

Wiatrakowcowe Ogólnopolskie Zawody na Celność Lądowania

Klub Sportowy Bat Sierakowice ogłasza nabór do sekcji koszykówki dziewcząt z klas I - IV. Treningi dla grupy naborowej
odbywają się w soboty w godz. 10.00 - 12.00. Telefon kontaktowy: 607-77-90-68.

W dniu 14 mar-
ca w Ostrzycach, w Pen-
sjonacie „U Stolema”, od-
było się Walne Zgroma-
dzenie Delegatów Pomor-
skiego  Okręgowego  
Związku Kolarskiego. 
Podczas spotkania oma-
wiano nie tylko obecną 
sytuację w kolarstwie, ale 
także przyznano „Krzyż 
za zasługi dla Kolarstwa 

Polskiego” pani Bożenie Rzeszutek, mieszkance Sierakowic, oddanej działaczce 
Baszty Bytów. Odznaczenia dokonał prezes Pomorskiego Związku Kolarskiego 
Krzysztof Golwiej. Pani Bożena Rzeszutek od 2008 roku bierze czynny udział
w zmaganiach kolarskich, w licznych wyjazdach, treningach i spotkaniach. 
Troje jej dzieci zdobywa medale dla MLKS Baszty Bytów, dzięki czemu 
promują nie tylko swój klub, ale także gminę Sierakowice, a swoją pasją zarażają 
innych do kolarstwa.

Pani Bożenie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy
z kolarzami. 

Krzyż Zasługi dla Bożeny Rzeszutek

4 (298) kwiecień  2015/maj
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29 marca kolarze zainaugurowali nowy sezon w kolarstwie w Myślęcinku. Pomimo ciężkich warunków atmosferycznych, czyli padającego 
deszczu oraz chłodu, na linii startu stawili się znakomici zawodnicy. Trasa została zorganizowana na stoku narciarskim. W zależności od kategorii 
kolarze pokonywali kilka pętli. Zawodniczka MLKS Baszty Bytów Zosia Rzeszutek zajęła 2 miejsce w grupie seniorek, pokonując 3 duże pętle, jej brat 
Piotr Rzeszutek wywalczył 9. miejsce w grupie seniorów, przejeżdżając aż 10 dużych pętli, niestety, z powodu choroby w zawodach nie wziął udziału 
Tomek Rzeszutek. Wśród młodziczek triumfowała Martyna Krefta, zajmując 1. miejsce po przejechaniu dwóch mniejszych pętli.

Wyścig Kujawia XC 2015 – Bydgoszcz

Zosia Rzeszutek Martyna Krefta Piotr Rzeszutek

Ważnym wydarzeniem w życiu Tomka Rze-
szutka z MLKS Baszty Bytów, mieszkańca Sierakowic,
a także w jego karierze kolarskiej jest powołanie go przez 
trenera Rafała Hebisza do Kadry Narodowej Kolarstwa 
Górskiego. W okresie od 19 kwietnia do 4 maja nowy 
członek weźmie udział w zgrupowaniu w Bardzie 
Śląskim, które zakończy się startem w zawodach UCI 
Junior Series w Henbach w Niemczech.

Rozpoczyna się kolejny emocjonujący rok, 
obfitujący w liczne starty młodzieży z Sierakowic
i innych kolarzy, czego nie możemy przegapić!

Tekst i foto: nadesłane

Powołanie do Kadry Narodowej
Tomasza Rzeszutka

Tomasz Rzeszutek

Na obiekcie Orlika 2012 w Sierakowicach, przy mało sprzyjającej pogodzie, 
został rozegrany turniej piłki nożnej chłopców szkół gimnazjalnych. Były to eliminacje 
gminne w rozgrywanej już po raz XVI Gimnazjadzie z ramienia Szkolnego Związku 
Sportowego. Do turnieju przystąpiły cztery gimnazja: Tuchlino, Kamienica Królewska, 
Gowidlino oraz gospodarze, czyli Sierakowice. 

Można powiedzieć, że sierakowiczanie to murowani faworyci tego turnieju, 
ale sporo czynników mogło pokrzyżować plany. Turniej, pomimo siąpiącego deszczu
i niskiej temperatury, stał na dość wysokim poziomie. Od razu dała się zauważyć 
przewaga szkół, w drużynach których na co dzień któryś z uczniów trenuje pod okiem 
trenera, czyli uczniów z Sierakowic oraz Gowidlina. W tym dniu tabela tak się ułożyła, że 
obie te ekipy spotkały się na końcu. Uczniowie z Gowidlina niczym nie odstępowali 
drużynie z Sierakowic, podczas 20-minutowego spotkania mieliśmy wszystko, co w pił-
ce kopanej możliwe: nie uznany karny dla Gowidlina, nie uznany karny dla Sierakowic, 
strzały szczęśliwie wybronione. 

Po zakończeniu i podliczeniu punktów okazało się, że to uczniowie z Gowid-
lina mogą cieszyć się awansem do finałów powiatowych, bo zaledwie jedną bramką 
wyprzedzili uczniów Sierakowic. 

Drużyna z Kamienicy Królewskiej zagrała mecz o trzecie miejsce z Tuchli-
nem, i znów sporo emocji. Pierwsi na prowadzenie wyszli uczniowie z Kamienicy, ale 
szybko wyrównali uczniowie z Tuchlina i tak kilka razy, aż grupa z Kamienicy odsko-
czyła na dwie bramki z końcowym wynikiem 6:4.

Podczas rozgrywek widać było zacięcie i wolę walki, nikt nie odstawiał nogi, 
każda bramka była cenna. Ogromne gratulacje należą się samym uczestnikom i ich 
opiekunom za wytrwałość.

Wyniki:
ZS Kamienica Królewska – ZS Gowidlino 2:7
ZS Tuchlino – Gimnazjum Sierakowice 0:6
ZS Kamienica Królewska – Gimnazjum Sierakowice 1:6
ZS Tuchlino – ZS Gowidlino 0:7
ZSS Tuchlino – ZS Kamienica Królewska 4:6
ZS Gowidlino – Gimnazjum Sierakowice 0:0

1. ZS Gowidlino
2. Gimnazjum Sierakowice
3. ZS Kamienica Królewska
4. ZS Tuchlino 

Marian Wnuk-Lipiński

Eliminacje Gminne szkół gimnazjalnych
w piłce nożnej chłopców
XVI Gimnazjada z ramienia Szkolnego Związku Sportowego
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„Kaszuby Biegają” to cykl 10 niezależnych biegów na różnych 
dystansach, jednak nie krótszych niż około 10 km. Biegi, prócz promocji 
zdrowego stylu życia, mają promować miejsca wyjątkowe oraz 
zaprezentować tysiącom miłośników biegania fantastyczne Kaszuby i 
ich unikatowe piękno. Każdy będzie mógł podziwiać piękno przyrody, 
zadbane, czyste lasy, cudowne jeziora oraz wspaniałe widoki. Każdy na 
pewno będzie oczarowany wyjątkową przyrodą.

W Sierakowicach biegi odbędą się z okazji 15-lecia Klubu 
Sportowego BAT Sierakowice dnia 24 maja. Start o godz. 13.00. 
Regulamin, trasa i zapisy na stronie www.kaszubybiegaja.pl. 

Marian Wnuk-Lipiński

Kaszuby Biegają 2015

Dnia 29 marca w hali sportowej 
Gimnazjum w Sierakowicach został rozegrany 
V Turniej Halowej Piłki Nożnej - Sierakowice 
2015 „Poprzez Sport Integracja Rodziny i Wy-
chowanie w Trzeźwości”. Zorganizował go 
Gminny Klub Sportowy „Sierakowice”. Tur-
niej współfinansowany był przez Gminę Siera-
kowice.

Do tej sportowej zabawy zgłosiło się 
9 rodzin z gminy Sierakowice. Nazwiska 
rodzin i kolejność drużyn podano według 
zajętych miejsc w turnieju:
1. Koszałka
2. Szutenberg
3. Stenka
4. Reclaf
5. Klejna
6. Hejden
7. Nastały
8. Skrzypkowski
9. Deik.

W pierwszym etapie rozgrywek 
podzielono zespoły na dwie grupy, z których 
dwie najlepsze awansowały do półfinałów 
zawodów. Łącznie w meczach grupowych 
rozegrano 16 spotkań. Po rozegraniu tych 
meczy do półfinałów awansowały z grupy A 
rodziny Stenka i Koszałka oraz z grupy B Stenka - Szutenberg 1 : 1 (karne 1 : wszystkich drużyn, co pomogło bardzo spraw-
rodziny: Reclaf i Szutenberg. 2); Reclaf - Koszałka 0 : 1. nie  przeprowadzić cały turniej – bardzo dzię-

W półfinałowych meczach uzyska- W meczu o 3. i 4. miejsce: Stenka - kujemy.
no następujące wyniki: Reclaf 2 : 0,  a w meczu finałowym: Szuten- Na koniec GKS „Sierakowice” jako 

berg - Koszałka 1 : 1 (karne 1 : 3). Ostatecznie organizator dziękuje władzom Gminy Sierako-
zwycięzcą turnieju została rodzina Koszałka. wice za udzielone środki finansowe, które 

W klasyfikacji „najlepszy zawod- pozwoliły na zorganizowanie tak popularnej
nik” zwycięzcą został Szymon Marszałkowski w naszej gminie imprezy rodzinnej oraz orga-
z rodziny Koszałka, w klasyfikacji „najlepszy nizatorom, bez których turnieju tego by nie 
bramkarz” – Jan Wenta z rodziny Koszałka, było – Panom: Zbigniewowi Szramce, Macie-
najmłodszym zawodnikiem turnieju był 5-letni jowi Lewandowskiemu, Tadeuszowi Wąsow-
Leon Płotka z rodziny Deik, a najstarszym skiemu, Jarosławowi Węsierskiemu-Tesen, 
zawodnikiem turnieju 58-letni Henryk Stenka. Sewerynowi Stenclowi oraz Panu Romanowi 

Zwycięzcom turnieju i wyróżnio- Grubie – dziękujemy.
nym zawodnikom nagrody wręczył prezes Mamy nadzieję, że za rok spotkamy 
GKS „Sierakowice” Waldemar Formela oraz się ponownie i to jeszcze w większym gronie  
wiceprezes GKS Zbigniew Szramka. rodzin. Zapraszamy!

Organizatorzy turnieju bardzo dzię-
Waldemar Formela,kują wszystkim rodzinom uczestniczącym
organizator turniejuw zawodach, jak i licznie przybyłej widowni za 

Foto: nadesłaneogromny doping wspierający zmagania swo-
ich rodzin, zawodnikom za sportową walkę
i grę fair play oraz za zdyscyplinowanie 

Rodzina Koszałków zwycięzcą V Turnieju Rodzinnego

4 (298) kwiecień  2015/maj
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Ogłoszenia drobne

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

– Siedziba i Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
czynne: 
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30
w piątki w godz. 13.00 – 20.00
Przewodnicząca Komisji - MARIA KAROLAK, tel. 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 drugi i ostatni piątek miesiąca od godziny 
16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach:
8 maja, 29 maja, 12 czerwca, 26 czerwca, 31 lipca, 28 sierpnia, 11 września, 25 września, 9 października, 23 października*, 13 listopada, 27 listopada,
18 grudnia*.
*w październiku i grudniu dyżuru wyjątkowo nie będzie w ostatni piątek miesiąca.

– Mediacje rodzinne prowadzi mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 18.00 oraz po telefonicznym 
uzgodnieniu (tel. 609 180 881).

Informacja

Nauka języka szwedzkiego dla osób wyjeżdżających do Skandynawii. Gowidlino, tel. 606 273 608

Sprzedaż drewna opałowego i kominkowego: dąb, buk – 150 zł/m, świerk, sosna – 100 zł/m, Sierakowice, tel. 667 157 948

Przyjmujemy zamówienia na ciasta i torty na każdą okazję: urodziny, jubileusze, wesela, przyjęcia.
Cukiernia „U Iwonki”, Mojusz, tel. 784 77 22 45.
Przy większych zamówieniach tort gratis!

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

przystępne ceny
nowoczesny sprzęt
USG 3D

ź

ź

ź




