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Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Biuro Powiatowe 
w Kartuzach oraz Urząd Gminy w Sierakowicach zorganizowały w dniu 
10 marca szkolenie dla rolników. Rolnicy poznali zasady wypełniania 
wniosków o dopłaty bezpośrednie na działania związane z modernizacją 
gospodarstw rolnych oraz z programem „Młody rolnik” i innymi. 
Poszczególne tematy referowali pracownicy Agencji Modernizacji
i Restrukturyzacji Rolnictwa. W szkoleniu uczestniczyło około 70 
rolników z gminy Sierakowice. Ponadto Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska, Mariusz Laska, przedstawił wymogi oraz nowe przepisy 
dotyczące budowy oczyszczalni przydomowych na terenie gminy.

Włodzimierz Siemieniuk
foto: AK

Rolnicy się szkolą 

Zapraszamy
Alior Bank Sierakowice

ul. Lęborska 26
tel. 531 506 785

lub 58 684 62 90



3

W tym roku zakończyły się pięcioletnie kadencje zarządów 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zebraniem sprawozdawczo-
wyborczym w Tuchlinie, w dniu 23 stycznia, zainaugurowano cykl spot-
kań podsumowujących działalność poszczególnych jednostek w 2015 
roku oraz wybór nowych władz. 

Na początek trochę danych statystycznych. W ubiegłym roku 
strażacy w całym powiecie kartuskim interweniowali 2226 razy. Dla 
porównania w roku 2014 podjęli 1969 interwencji. Strażacy z jednostek 
OSP gminy Sierakowice wyjeżdżali do zdarzeń 242 razy (w 2014 r. 215 

zdarzeń w tym 3 pożary i 18 zagrożeń miejscowych; OSP Gowidlino – 43 
interwencje, w tym 11 pożarów i 32 zagrożenia miejscowe; OSP Tu-
chlino – 21 zdarzeń, w tym 3 pożary i 18 zagrożeń miejscowych; OSP 
Kamienica Królewska – 14 zdarzeń, w tym 1 pożar i 13 zagrożeń 
miejscowych. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowicach zajmuje drugie 
miejsce w powiecie (po OSP Żukowo) pod względem ilości interwencji, 
jakie podejmuje w ciągu roku. 

Straty spowodowane przez pożary, jakie wybuchły na terenie 
gminy Sierakowice, wyniosły 189 tys. zł, natomiast wartość uratowa-

razy) – 51 razy wzywano ich do pożarów, a 188 razy do miejscowych nego mienia oszacowano na 2.378.000 zł. 
zagrożeń, były też 3 fałszywe alarmy. Oto jak wyglądało to w poszcze- Warto wspomnieć, że podczas ubiegłorocznej inspekcji 
gólnych jednostkach: OSP Sierakowice – 178 zdarzeń, w tym 45 poża- gotowości bojowej wszystkie jednostki – uzyskując maksymalną liczbę 
rów, 130 zagrożeń miejscowych i 3 fałszywe alarmy; OSP Mojusz – 21 punktów – otrzymały ocenę bardzo dobrą.   

Strażacy podsumowali miniony rok i wybrali nowe władze

Zarząd jednostki OSP w Tuchlinie

Komisja rewizyjna
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Oferujemy:

- Zarybianie jezior, stawów
  (świadectwo zdrowia) 
  oraz oczek wodnych
  (ryby kolorowe i stawowe)
- Projektowanie i budowanie oczek wodnych
- Profesjonalne doradztwo
- Pisanie operatów rybackich
- Zakładanie i serwis akwariów

Sierakowice, ul. Kościerska 57   www.zlotaryba.pl
tel. 608 283 407  wlodek.j.siemieniuk@gmail.com

ichtiolog
Włodzimierz Siemieniuk

Wracając do tematu wyborów władz w jednostkach OSP, na 
uwagę zasługuje fakt, że w wielu przypadkach druhowie po raz kolejny 
obdarzyli zaufaniem te same osoby,  powierzając im funkcje w zarządzie 
i komisji rewizyjnej.  

Jako pierwsi władze jednostki na kolejną kadencję wybrali 
druhowie z Tuchlina. Na prezesa zarządu ponownie wybrano Kazimierza 
Kreftę, naczelnikiem został Rafał Migowski, zastępcą naczelnika Jacek 
Myszk, skarbnikiem Maciej Zaworski, a sekretarzem Zbigniew 
Migowski. Komisję rewizyjną tworzą: Wojciech Myszk – przewodni-
czący - oraz Zenon Breza i Robert Zaworski. Jednostka OSP w Tuchlinie 
liczy 58 ochotników, w tym 17 kobiet. 

Kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 30 
stycznia w jednostce w Kamienicy Królewskiej. Druhowie wybrali 
zarząd w składzie: Zbigniew Kostuch – prezes, Arkadiusz Lejk – 
wiceprezes/naczelnik, Eugeniusz Bigus – skarbnik, Andrzej Marciński – 
sekretarz, Jan Bronk – kronikarz - oraz Zbigniew Pawelczyk i Adam 
Maszota. Komisja rewizyjna: Łukasz Lejk – przewodniczący, Sławomir 
Szynszecki – zastępca przewodniczącego i Małgorzata Bigus. Jednostkę 
tworzy 43 strażaków-ochotników, w tym 4 kobiety.

Jóskowski – skarbnik, Jan Sikora – gospodarz. Skład komisji rewizyjnej: 
Marek Tryba – przewodniczący, Bogdan Pioch – sekretarz i Marian 
Korda. Mojuszewską jednostkę tworzy 56 strażaków, w tym 10 kobiet. 

6 lutego zarząd i komisję rewizyjną na kolejną kadencję 
wybrali druhowie z Gowidlina. Skład zarządu przedstawia się 
następująco: Andrzej Wenta – prezes, Karol Wenta – naczelnik, Henryk 
Sobisz – zastępca naczelnika, Ryszard Głodowski – skarbnik, Damian 
Wenta – sekretarz, Wojciech Wenta – gospodarz - i Marek Brzeski. Skład 
komisji rewizyjnej: Andrzej Choszcz – przewodniczący, Leszek Krefta – 
sekretarz oraz Mateusz Mielewczyk. Gowidlińska jednostka liczy 43 
strażaków, w tym 5 kobiet.

Strażacy-ochotnicy z Mojusza wybrali władze jednostki
w niedzielę 21 lutego. Skład nowego zarządu: Łucjan Jóskowski – 
prezes, Weronika Sikora – wiceprezes, Jan Stachnik – naczelnik, Sławo-
mir Joskowski – zastępca naczelnika, Witold Dejk – sekretarz, Jarosław 

Zarząd jednostki OSP w Kamienicy Królewskiej

Komisja rewizyjna

Zarząd jednostki OSP w Gowidlinie

Komisja rewizyjna

Zarząd jednostki OSP w Mojuszu

3 (308) marzec 2016
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Skład komisji rewizyjnej: Karol Zwara – przewodniczący, Piotr Stencel – 
sekretarz - oraz Daniel Bojanowski. Sierakowicka jednostka liczy 
obecnie 77 strażaków, w tym 12 kobiet.

Jako ostatni na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym spotkali 
się druhowie z jednostki w Sierakowicach. Zebranie odbyło się w nie-
dzielę 28 lutego. Na prezesa zarządu ponownie wybrano Daniela Pole- Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego tytułem Hono-
jowskiego, wiceprezesem został Krystian Dułak, naczelnikiem Andrzej rowego Członka OSP Sierakowice odznaczono Huberta Piotrowskiego. 
Bojanowski, zastępcą naczelnika Radosław Stenka, skarbnikiem Tomasz 
Polejowski, sekretarzem Elżbieta Gliszczyńska, a gospodarzem Edward 
Gliszczyński. W skład zarządu wchodzi także Krzysztof Brzeski.

Oprac. AK
foto: Adam Wróblewski 

Komisja rewizyjna

Zarząd jednostki OSP w Sierakowicach

Przedstawiciele komisji rewizyjnej z powiatowym komendantem PSP 
Edmundem Kwidzińskim i wójtem Tadeuszem Kobielą

Honorowy członek OSP Hubert Piotrowski (drugi z lewej)
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Cztery panie z gminy Sierakowice – członkinie Koła Gos- pomorskiego, które postanowiły sprawdzić swoją wiedzę o wiejskim 
podyń Wiejskich „Marzëbiónczi” z Długiego Krza – wzięły udział w zor- gospodarstwie domowym. Olimpiada składała się z dwóch części: 
ganizowanej po raz trzeci Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Wiej- pisemnej i ustnej. W pierwszej części panie rozwiązywały test składający 
skim Gospodarstwie Domowym. Olimpiada odbyła się 11 marca w sie- się z 45 pytań. Zadanie nie było łatwe: uczestniczki musiały wykazać się 
dzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Patro- wiedzą m.in. z turystyki wiejskiej, produktu tradycyjnego i regionalnego, 
nat nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego. zasad racjonalnego żywienia, savoir-vivre, bhp w rolnictwie,

dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego i unijnej polityki
PROW 2014-2020. Do drugiego etapu zakwalifikowało się pięć osób. 

Nad przebiegiem części finałowej czuwała komisja
w składzie: Mirosław Boruszczak – prof. nadzw. dr hab. Wyższej Szkoły 
Turystyki i Hotelarstwa, dr Katarzyna Mysiak z Katedry Organizacji 
Usług Turystyczno-Hotelarskich, Wydział Przedsiębiorczości i Towaro-
znawstwa, Akademii Morskiej w Gdyni i Antoni Antonik – starszy 
Inspektor Pracy w Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku.

Dorota Wolska, Teresa Okrój, Marzena Korzeniewska
i Stefania Konkel znalazły się w gronie 55 kobiet z terenu województwa 

O tym, jakie każda z pań otrzyma pytania, decydowało 
losowanie. Uczestniczki olimpiady wykazać musiały się bardzo szeroką 
wiedzą. Najwięcej emocji wzbudziło zadanie, podczas którego finalistki 
musiały zidentyfikować zioła. Przy gorącym dopingu publiczności naj-
lepszych odpowiedzi udzieliła Dorota Wolska z Długiego Krza, która 
tym samym zajęła pierwsze miejsce. Na podium znalazła się także 
Mirosława Liberska z Lisewca (powiat gdański) oraz Elżbieta Szczu-
kowska z Rakowca (powiat kwidzyński). Wyróżniono Teresę Okrój
z Sierakowic oraz Barbarę Warenycia ze Starej Kiszewy (powiat 
kościerski).

oprac. AK, informacja i foto: www.podr.pl

III Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym
Dorota Wolska z Długiego Krza najlepsza

Przed częścią pisemną olimpiady; w głębi Marzena Korzeniewska 

Teresa Okrój przyjmuje gratulacje

Dorota Wolska z wicemarszałkiem Ryszardem Świlskim

3 (308) marzec 2016
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Podczas tegorocznego VI Powiatowego Turnieju Kół miejsce w tej kategorii. Poza tym panie miały za zadanie przygotować 
Gospodyń Wiejskich, który odbył się 12 marca w Stężycy, gminę Sie- suknię z papieru gazetowego, zaprezentować piosenkę kabaretową
rakowice reprezentowały panie z Gowidlina. Jezioranki wróciły z tur- z inscenizacją „Przez dziurkę od klucza” i zatańczyć taniec ludowy.  
nieju z nagrodą za wykonanie tablicy tematycznej „Z tego powodu 
rozpiera nas duma”.  

Do turniejowej rywalizacji stanęło osiem kół reprezentujących 
każdą gminę powiatu. Panie ubiegały się nie tylko o główną nagrodę, 
czyli Grand Prix, ale także o przywilej reprezentowania powiatu kar-
tuskiego w kolejnym – wojewódzkim – etapie turnieju.  

– Jesteśmy z siebie dumne – mówi Jolanta Dyszer, przewod-
nicząca KGW z Gowidlina, dodając, że Jezioranki po raz pierwszy brały 
udział w tego typu imprezie, ale sprostały wszystkim wymaganiom

Gowidlinianki włożyły mnóstwo wysiłku i poświęciły sporo 
czasu, aby przygotować się do turniejowych konkurencji. Komisja 
oceniała bowiem nie tylko kulinarne talenty uczestniczek, ale także 
wokalne, aktorskie, taneczne i artystyczne. Każde z kół miało za zadanie 
przygotować produkt tradycyjny – w tym roku były to pierogi. Kolejną 
konkurencją było zaprezentowanie tablicy tematycznej zatytułowanej
„Z tego powodu rozpiera mnie duma”. Jezioranki zamieściły na swojej 
zdjęcia znanych osób związanych z Gowidlinem, a także obiektów 

i zdobyły nowe doświadczenia. – Serdecznie dziękuję wszystkim paniom 
z koła, a szczególnie Bożenie Lejk i Jolancie Wójcik, za zaangażowanie, 
pomoc, wysiłek i czas poświęcony na przygotowania do turnieju.   

W tym roku tytuł Grand Prix VI Powiatowego Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich przypadł paniom z KGW w Chwaszczynie i to one 
będą reprezentowały powiat kartuski na turnieju wojewódzkim w dniu
2 kwietnia. Ponadto, wygrana w powiatowych rozgrywkach oznacza, że 
gmina Żukowo będzie organizatorem przyszłorocznego turnieju KGW.

AK
Foto: Anna Lehmann; kartuzy.info oraz KGW Jeziorankicharakterystycznych dla tej miejscowości – kościoła, szkoły, Ściany 

Papieskiej. Komisja doceniła ich prezentację przyznając pierwsze 

Jezioranki z Gowidlina na Powiatowym Turnieju KGW

Jolanta Dyszer odbiera nagrodę z rąk Aleksandra Macha,
dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
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Od momentu spłonięcia kościoła filialnego w Mojuszu minęły Dla przypomnienia: projekt kościoła w Mojuszu wykonała 
już dwa lata (13 II 2014 r.). W tym czasie trwały prace: najpierw firma, która wykonała także projekt rozbudowy kościoła parafialnego św. 
usunięcie pozostałości dawnego kościółka po pożarze, potem niwelację Jana Chrzciciela w Sierakowicach: Zespół Projektowy „Centrum” s.c. z 
i oczyszczanie terenu, wykonanie kompletu dokumentacji na budowę Pruszcza Gdańskiego. 
nowej świątyni, przystąpienie do wykonania stanu zerowego pod nową 
budowlę, pierwszy etap budowy w roku 2015 i obecnie II etap budowy 
(od lutego 2016 r.).

Nowy sezon rozbudowy kościoła w Mojuszu rozpoczęty

18 V 2015 r. pojawił się ciężki sprzęt do niwelacji terenu

Stan zerowy: ławy i fundamenty

Rok 2015 został zamknięty postawieniem murów z wieżą Wielki dźwig unosił kolejne elementy

Pracownicy na górze kładli mocowania belkowe na murach

22 II 2016 r. przystąpiono do prac przy poszyciu dachowym, elementy więźby 
dachowej przygotowywano na ziemi

3 (308) marzec 2016
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Bryła kościoła wpisana jest w kształt krzyża. Dach pokryty 
będzie dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym. Konstrukcja 
dachowa wykonana będzie z drewna klejonego. Ściany fundamentowe
i ściany nośne wykonane z żelbetu o grubości 40 cm. Ściany zewnętrzne 
pokryte będą cegłą klinkierową.

Mapę do celów projektowych wykonała  firma Geo-Detal 
Handlowo – Usługowa Danuta Korda z Sierakowic.

Wykonawcą głównym jest firma Rulis z Jelonka.
Budynek kościoła zaprojektowano w całości z materiałów 

naturalnych takich jak: ceramika budowlana, silikaty, beton, stal, drewno, 
wełna mineralna, szkło.

Kościół jest nieco większy od poprzedniego. Wieża będzie 
miała wysokość 24 m, wysokość głównej bryły kościoła 12 m, szerokość tekst i foto: Danuta Pioch

elewacji frontowej12 m, długość 26 m.

26 II 2016 r. większość krokwi była już na miejscu

Po zamocowaniu pierwszej pary „kozłów” wszystko potoczyło się szybko

I pierwsza para „kozłów” poszła w górę

W połowie marca 2016 r. pojawiła się na dachu papa i przystąpiono do 
mocowania łat pod dachówkę

Czapę wieży przygotowano na ziemi, gdzie czeka na posadowienie w końcowym 
etapie prac przy zadaszeniu

Ruszyły prace przy obijaniu konstrukcji deskami
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Na początku bieżącego roku w kościele św. Jana została 
ułożona posadzka z granitowych płytek. Czy to oznacza zakończenie 
prac przy rozbudowie świątyni?

Rzeczywiście, w styczniu została ułożona posadzka, ale nie
jest to jeszcze koniec prac związanych z rozbudową. Do dokończenia 
pozostała przednia ściana w prezbiterium, gdzie na razie znajduje się 
tabernakulum ze starej części kościoła, ale docelowo zostanie ono wy-
mienione. Natomiast na zewnątrz ściany nowej części kościoła zostaną 
obłożone cegłą i wtedy będzie można powiedzieć, że to już wszystko. 

Czy można spodziewać się, że w tym roku prace te zostaną 
wykonane?

Być może. W tej chwili prace są podzielone ze względu na 
budowę kościoła w Mojuszu, więc musimy ważyć nasze środki i staramy 
się działać tu i tam. Tu, w Sierakowicach, prace zmierzają ku końcowi. 

Czy już wiadomo, co będzie się znajdować w dawnym 
prezbiterium starej części świątyni? 

Dawne prezbiterium zostanie przeznaczone na kaplicę dwóch 
świętych: św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana. Ostatnio udało Kto zaprojektował mojuszewski kościół, a kto jest wyko-
nam się pozyskać relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego, którą nawcą prac budowlanych?
przekazał nam jeden z parafian. Projektantem kościoła jest ta sama firma, która zaprojektowała 

Czy kaplica powstanie ze względu na działający przy kościół św. Jana Chrzciciela, czyli Zespół Projektowy „Centrum”
parafii Franciszkański Zakon Świeckich? z Pruszcza Gdańskiego. Natomiast głównym wykonawcą prac 

Jest to prężnie działający zakon i z taką prośbą do mnie budowlanych jest firma „Rulis” pana Andrzeja Rulis. 
zwróciła się wspólnota. Uważam, że jest to dobre miejsce, aby zaznaczyć Czy nowa świątynia jest większa od poprzedniej?
ich działalność w naszej parafii. Nowa świątynia jest nieznacznie większa. Jest wydłużona

Czy ma Ksiądz plany dotyczące zagospodarowania o kilka metrów i jest nieco szersza. Poza tym ma o wiele bardziej 
przestrzeni wokół kościoła? pojemny chór. W porównaniu z tym, który był, to chór jest bardzo duży, 

Plany są. Na pewno trzeba będzie dokończyć chodnik z kostki nawet większy niż w kościele parafialnym.
klinkierowej dookoła kościoła. Poza tym chcemy trochę poszerzyć par- Czy można oszacować, kiedy zakończą się prace budow-
king przykościelny. Co prawda nie ma tu dużej możliwości powięk- lane, a kościół zostanie oddany do użytku?
szenia, ale chcemy go przesunąć o kilka metrów w każdą stronę i przy Chcielibyśmy już w tym roku tam odprawiać msze święte. 
okazji trochę odnowić. Potem pozostanie wykonanie ogrodzenia wokół Zapewne w tym roku nie ukończymy wszystkiego, ale w tej chwili 
kościoła, które co prawda już częściowo istnieje, czyli za kościołem, jesteśmy na etapie zamawiania okien i gdy kościół będzie w stanie 
gdzie sąsiadujemy z hurtownią.  surowym, zamkniętym, rozpoczną się prace wewnątrz. Myślę, że jesienią 

Rozbudowa kościoła rozpoczęła się w 2012 r., a więc cztery świątynia będzie na tyle wykończona w środku, że będzie można
lata temu, i powoli zmierza do końca. Czy te cztery lata to, zdaniem z niej korzystać.
Księdza, krótko czy długo?   Do tej pory msze święte i inne nabożeństwa odbywają się

Uważam, że to krótko. Dużo przez ten czas zrobiliśmy. w miejscowej remizie strażackiej. Parafianie przyzwyczaili się do tak 
Nazywamy to rozbudową kościoła, a tak naprawdę to wszystko było nietypowych warunków? 
budowane od podstaw. Nowa część jest przecież większa od starego koś- Mieszkańcy przyzwyczaili się i są zadowoleni, bo jest to nie-
cioła. Gdyby to była rozbudowa małej części, to można by powiedzieć, że mal to samo miejsce, więc kościół jako wspólnota wiernych w miejsco-
czas trwania prac budowlanych jest w normie, ale tu uważam, że prace wości pozostał. W remizie korzystamy z dwóch sal – w niedziele korzys-
postępowały bardzo szybko. tamy z większej sali, a w dni powszednie do dyspozycji jest mniejsza 

Jest Ksiądz zapewne jednym z nielicznych, jeśli nie jedy- sala. 
nym gospodarzem parafii, przed którym stanęło niezwykle trudne Parafianie, którzy zawsze chodzili do kościoła w Mojuszu
zadanie rozbudowy jednej świątyni i budowy kolejnej. Dwa lata te- w dni powszednie, nadal chodzą na Msze do remizy. Część mieszkańców 
mu, 13 lutego 2014 r., niemal doszczętnie spłonęła świątynia w Moju- tego terenu przyjeżdża także do Sierakowic. Być może wolą modlić się
szu, która służyła tamtejszym mieszkańcom przez 30 lat. Jakie były w murach prawdziwego kościoła, ale większość parafian korzysta
Księdza pierwsze myśli i reakcje na tę tragiczną wiadomość? z remizy. 

Pierwsze myśli były bardzo smutne, bo zaledwie tydzień W tym roku minęła 10. rocznica śmierci pierwszego 
wcześniej cieszyliśmy się, że wchodzimy do nowej części kościoła para- proboszcza parafii – ks. Ryszarda Słomowicza. Czy miał Ksiądz 
fialnego. Myśli były bardzo bolesne. wcześniej okazję poznać swojego poprzednika?

Nie był Ksiądz przerażony tym, że czeka go wielkie Tak, miałem okazję poznać ks. Ryszarda. Zanim zostałem 
wyzwanie budowy kolejnego kościoła? proboszczem w Sierakowicach byłem kapelanem ks. biskupa Jana 

Przerażony może nie, bo wiedziałem, że parafianie i cała Bernarda Szlagi, więc wielokrotnie byłem z ks. biskupem tu w Siera-
wspólnota jest bardzo aktywna i wszyscy deklarowali swoją pomoc. kowicach w czasie odpustów, bierzmowań i innych okazji, zatem znałem 
Oczywiście zmartwiłem się tą sytuacją, ale z tego doświadczenia i tak ks. Ryszarda Słomowicza bardzo dobrze. Bardzo się lubiliśmy.
wyszliśmy obronną ręką, bo na szczęście nikomu z ludzi nic się nie stało. Ks. Ryszard był człowiekiem życzliwym, sympatycznym i do Sierako-
Wokół kościoła znajdują się domy, sąsiedzi mieszkają blisko z wszyst- wic zawsze przyjeżdżaliśmy z radością.  
kich stron, i gdyby pożar przeniósł się dalej i ucierpieliby ludzie, to byłaby W tym roku mija także 10 lat od objęcia przez Księdza 
jeszcze większa tragedia. Owszem, szkoda, bo spalił się kościół. Resztki, probostwa w parafii św. Jana. Jak podsumowuje ksiądz to dzie-
które zostały, trzeba było zburzyć i zacząć od nowa. Były to trudne sięciolecie?
chwile, ale od razu została podjęta decyzja, że będziemy budować na Dziesięć lat to faktycznie okres, kiedy można podsumować 
nowo i dzisiaj możemy cieszyć się, bo mamy już dach na nowej świątyni. pewne działania. Najpierw muszę wyrazić wdzięczność Panu Bogu

No właśnie, dziś w miejscu spalonego kościoła urosły mury i parafianom, którzy są niezwykle życzliwi i dzięki którym udaje się 
nowego. Proszę powiedzieć, na jakim etapie są prace budowlane? wiele przedsięwzięć zrealizować. Ta wspólnota, jak już się wielokrotnie 

W tej chwili  trwają prace na dachu, niedługo będzie także wyrażałem, jest bardzo zatroskana o kościół, nie tylko ten materialny, ale 
dachówka i zostanie zainstalowana kopuła wieży. też duchowy. 

„Każdy dzień przynosi kolejne wyzwania…”
 Rozmowa z ks. Markiem Werą, proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach

3 (308) marzec 2016
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O ile trudno ocenić duchowe osiągnięcia, bo to jest niewi- Stowarzyszenie Młodzieży, schola parafialna, ministranci, Francisz-
doczne dla oka, to pozostałe działania są wymierne i to wszystko cieszy. kański Zakon Świeckich, Kościół Domowy, do którego należą rodziny

Jakbym miał podsumować te dziesięć lat, to cieszę się z roz- z wielu okolicznych parafii, są szafarze komunii świętej, czciciele 
woju obu kościołów: zarówno tego duchowego, jak i materialnego i na- Bożego Miłosierdzia, Róże Różańcowe, więc jeżeli chodzi o typową 
dal chcę kontynuować misję pierwszego proboszcza. działalność duszpasterską to jest bardzo wiele do zrealizowania i po-

Jak się Ksiądz w Sierakowicach odnajduje? trzeba na to poświęcić wiele czasu i energii. Jako duszpasterze chcemy 
Bardzo dobrze. Sierakowice to typowa kaszubska miejsco- dobrze wypełniać swoje zadania. 

wość z tradycjami, rozwijająca się. Poza tym niedaleko, w Kościerzynie, Na zakończenie zapytam o książkę dr. Mirosława Kucz-
jest mój dom rodzinny, można powiedzieć, że „za miedzą”, więc kowskiego „Szybko mkną lata”. Co ksiądz o niej sądzi?
naprawdę dobrze się tu czuję. Książka jest bardzo ciekawa, bo obejmuje czas od powstania 

Jakie plany związane z parafią chce Ksiądz w przyszłości parafii i objęcia parafii przez ks. kanonika Ryszarda Słomowicza jako 
zrealizować? pierwszego proboszcza, aż do jego śmierci, czyli 20 lutego 2006 r. 

Każdy dzień, miesiąc, rok przynosi kolejne wyzwania, To była myśl autora, aby przez wydanie tej książki w jakiś 
chociażby takie jak kościół w  Mojuszu. Mam nadzieję, że takich zaska- sposób zaznaczyć lata posługi duszpasterskiej Proboszcza. 
kujących i smutnych wydarzeń już nie będzie. Książka cieszyła się dużą popularnością. Autor nie spodziewał 

Chcemy nadal dbać o duchowy wymiar kościoła, o wszystkie się, że aż tak wielką. Pan Mirosław miał zamiar rozprowadzać książkę 
grupy działające w naszej parafii. Przypomnę, że działa tu Katolickie przez trzy kolejne niedziele, może nawet dłużej, a okazało się, że 300 

egzemplarzy roze-
szło się w ciągu 
kilku Mszy św. Na 
mszę św. o godz. 
13.00 już książek 
zabrakło. Książka 
była jednocześnie 
cegiełką na budo-
wę naszych koś-
ciołów.

J e s t  
myśl o dodruku, bo 
wiele osób chciało-
by mieć tę książkę 
na pamiątkę. 

Dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiała 
Agnieszka 

Rybakowska-Król 
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Rozmowa z Mirosławem Kuczkowskim, doktorem nauk W tym miejscu 
teologicznych w zakresie historii Kościoła, autorem publikacji: „Dzieje chciałbym podziękować 
Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu na ziemiach polskich w latach Państwu Teresie i Kazimie-
1918-1939 w świetle czasopism tercjarskich”, „Tercjarze św. Franciszka rzowi Woźniakom, bo dzięki 
z Asyżu”, „Proboszcz jakiego nie znamy” oraz „Szybko mkną lata”. ich wsparciu finansowemu 

można było wydać ,,Szybko 
W lutym ukazała się książka „Szybko mkną lata”, w której mkną lata”. Dochód z książki 

opisuje Pan historię powstania parafii p.w. św. Jana Chrzciciela został w całości przeznaczony 
i przedstawia postać pierwszego proboszcza, ks. Ryszarda Słomo- na rozbudowę i budowę 
wicza. Co skłoniło Pana do napisania tej książki? Dlaczego ukazała naszych kościołów, jako mały 
się właśnie teraz? udział w tak ważnych dziełach 

W zasadzie oby- na ,,większą chwałę Bożą”.
dwie parafie sierakowickie Książka „Szybko 
do czasów nam obecnych nie mkną lata” graficznie na-
doczekały się spisania wiązuje do Pańskiej wcześ-
swoich historii w drukach niejszej publikacji o ks. Ber-
zwartych, inaczej mówiąc nardzie Łosińskim, zatytuło-
w książkach drukowanych. wanej „Proboszcz jakiego 

Parafia p.w. św. nie znamy”. Czy zapowiada 
Jana Chrzciciela w Sierako- to cykl książek poświę-
wicach została utworzona conych lokalnej historii lub 
w 1983 r. i jej początki dla postaciom ważnym dla 
znaczącej części parafian naszego środowiska?
i mieszkańców Sierakowic Nasza lokalna historia warta jest zobrazowania. Mam
są ogólnie znane. Niestety w niedalekim planie wydanie trzeciej książki o podobnej szacie 
nasza pamięć jest ulotna, graficznej, a dotyczącej proboszczów parafii sierakowickich zmarłych
a słowo zapisane przetrwa w dwudziestym wieku. Zostanie ukazanych dziesięciu księży, nie tylko 
dłużej. Można by stwierdzić, opisanych słowami, ale też ukazanych w fotografii. Chciałbym za-
iż był to jeden z powodów prezentować również kilka innych postaci, ale o tym później.
napisania tej publikacji, choć Jakie są Pańskie dalsze plany wydawnicze? Nad czym 
nie najbardziej istotny. obecnie Pan pracuje?
Chciałem ukazać przede W najbliższym czasie ukaże się książka po tytułem: ,,Parafia 
wszystkim  zaangażowanie p.w. św. Marcina w Sierakowicach (1382-2015). Zarys dziejów”, której 

wielu ludzi, na czele z pierwszym proboszczem, w budowanie nowej jestem współautorem. Obecnie zajmuję się kolejną publikacją dotyczącą 
wspólnoty parafialnej. Było to wówczas wielkim wydarzeniem, historii Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na podstawie źródeł 
trwającym do dnia dzisiejszego. Oprócz tych motywów jest mi bliskie opartych na drukach efemerycznych, czasopismach, brewiarzach oraz 
wszystko, co związane jest z naszą parafią i to na pewno miało znaczący cyberprzestrzeni.  
wpływ na spisanie tej krótkiej historii. Jest Pan nadzwyczajnym szafarzem Komunii św., prze-

Poprzez publikację książki w lutym 2016 r. chciałem przypom- łożonym wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich działa-
nieć o postaci śp. ks. kanonika Ryszarda Słomowicza, a najbardziej oddać jącego przy parafii, a także udziela Pan porad narzeczonym
Mu należne wyrazy wdzięczności i pamięci w dziesiątą rocznicę śmierci. w ramach parafialnej poradni rodzinnej. Co skłoniło Pana do tak 

Proszę opowiedzieć o swojej przyjaźni z ks. Ryszardem dużego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej? 
Słomowiczem. Jaki był pierwszy proboszcz parafii św. Jana Te formy działania nie zaczęły się wszystkie naraz, czy nawet 
Chrzciciela? Jak Go Pan zapamiętał? w sposób zaplanowany. Podjęcie tych zadań odbywało się stopniowo

Znajomość ze śp. ks. Ryszardem bardzo sobie ceniłem, i nawet nie zauważyłem specjalnego zaangażowania. Uważam, iż każdy 
spotykaliśmy się często i w różnych sytuacjach. Był dla mnie osobą, z nas powinien się nieustannie rozwijać i nie zatrzymywać w miejscu. 
wobec której zawsze czułem szacunek. Nie należał do tych, którzy dużo Jest to potrzebne w naszym życiu, a tym bardziej kiedy możemy też 
mówią, jeżeli już podjął dyskusję, to była ona bardzo konkretna. Lubił realizować swoje predyspozycje z innymi i dla innych.
żartować i niekiedy robić psikusy, ale nie były one szkodliwe, a wręcz Jedną z bolączek współczesnego świata jest ciągły brak 
można było wyciągnąć budujące wnioski. Miał bardzo dobre wyczucie czasu. Jak udaje się Panu łączyć życie prywatne, obowiązki 
różnych sytuacji, a także bardzo trafnie ,,rozpoznawał” osoby chcące być zawodowe, pracę naukową, działalność społeczną przy parafii,
innymi niż były w rzeczywistości. W ciężkim czasie choroby towarzy- a także przeróżne zainteresowania i hobby, takie jak np. pszcze-
szyłem księdzu od jego pierwszych chwil po diagnozie choroby larstwo?
nowotworowej, aż do momentu zamknięcia trumny w dniu pogrzebu. Odpowiedzią na postawione przez Panią pytanie niech będą 
Pamięć o nim w moim sercu nie zaginęła i często wracam do wspomnień słowa Koheleta ze Starego Testamentu: Wszystko ma swój czas, i jest 
z tego czasu, kiedy przebywał wśród nas. wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Myślę, że można 

Pańska publikacja wzbudziła duże zainteresowanie wśród to odnieść do naszego postępowania. Naturalnie, iż praca zawodowa 
parafian. Wydana w liczbie 500 egzemplarzy bardzo szybko się zajmuje ważne miejsce w naszym życiu, ale rodzina jest ponad 
sprzedała. Czy w związku z tak dużym zainteresowaniem planuje wszystkimi innymi obowiązkami i zainteresowaniami. W zasadzie swój 
Pan dodruk książki? czas rodzinny i pozazawodowy dostosowuję w pewien sposób do pór 

Właściwie książka miała być rozprowadzana od niedzieli roku. Szczególnie mam tu na myśli zamiłowania naukowe, w które 
poprzedzającej rocznicę śmierci ks. proboszcza Ryszarda. Jednak już trzy angażuję się najbardziej w czasie jesienno – zimowym. Zaś odnosząc się 
tygodnie wcześniej (na próbę), w niedzielę, wszystkie egzemplarze się do pszczelarstwa, to chciałbym bardzo podkreślić, iż przebywanie
,,rozeszły” i nie doczekały nawet Mszy św. wieczornej. Cieszy mnie takie z pszczołami jest autentycznym wypoczynkiem, pomimo często ciężkiej 
zainteresowanie tą książką, co chyba świadczy o tym, iż parafianie żyją pracy w pasiece. Już w zimie czekam z niecierpliwością, kiedy będzie 
swoim Kościołem. Dodruk książki jest niewykluczony i możliwy. można poczuć miły zapach uli i zobaczyć pracowite pszczoły.  

Dziękuję za rozmowę.Dlaczego zdecydował się Pan przeznaczyć dochód ze 
Rozmawiała Agnieszka Rybakowska-Królsprzedaży książki na rozbudowę kościołów w Sierakowicach

i Mojuszu?

„Nasza lokalna historia warta jest zobrazowania”

Okładka książki „Szybko mkną lata”

3 (308) marzec 2016
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Nie znaje smiercë Pón żëcégò. Òn żëje. Òbjôwiô sã Marie 
Magdalenie, ùcznióm w Emaùs, wiele jinszim. I nama sã pòkôzywô Żëwi 
na kòżdi mszë swiãti. Je z nama, żëwi i prôwdzëwi na mòdlëtwie, w 
kòżdim sztóce naszégò żëcégò, bò jak rzekł: Dze dwaji, abò trzeji są 
zebróny w mòje miono, tam jô jem midzë nima. Òn je z nama. Chcemë z 
mòcą i redoscą ògłaszac, że Pón zmartwëch pòwstôł. Òn je żëwi i 
prôwdzëwi. Òn nie je abstrakcją, ale òsobą z krëwi i cała, Bóg 
prôwdzëwi, Syn Bòżi, Bóg z nama.

Z rozważań tegorocznej Kaszubskiej Drogi Krzyżowej 
autorstwa br. Z. Joskowskiego

Termin odprawienia tegorocznej Drogi Krzyżowej w języku 
kaszubskim w Sianowie wyznaczono na 11 marca. Zgodnie z założe-
niami kustosza Sanktuarium miał to być kolejny krok na drodze do uro-
czystych obchodów 50. rocznicy koronacji Matki Bożej Sianowskiej na 
Królową Kaszub. 

nia podczas kolejnych stacji wykonali zasłużeni i znani na Kaszubach 
ludzie, w tym dwie mieszkanki gminy Sierakowice: Irena Kulwikowska 
– dyrektor GOK oraz Ewa Warmowska – poetka z Bąckiej Huty.

Proboszcz parafii i kustosz sanktuarium - ks. Eugeniusz 
Grzędzicki - witał wszystkich serdecznie, cieszył się z obecności przy-
byłych na nabożeństwo, dziękował organizatorom (ludziom z Parafii 
NNMP Królowej Kaszub w Sianowie, o. ZKP w Baninie z Eugeniuszem 
Pryczkowskim na czele, o. ZKP w Sianowie), wszystkim lektorom 

Podjęte działania spotkały się z szerokim odzewem śro-
dowiska. Oczywiście stawili się na niej wierni miejscowej parafii, ale 
wspierani przez liczne grono gości: dzieci i młodzież  ze szkół
w Łyśniewie, Mojuszu i Szopie (30 rowerzystów w jednolitych strojach), 
reprezentantów parafii z Chmielna, Kartuz, Przodkowa, Pucka, Siera-
kowic, Władysławowa i wielu jeszcze innych zakątków Kaszub. Pro-
wadzenie nabożeństwa i wygłoszenie Słowa Bożego przyjął na siebie ks. 
Damian Klajst (obecnie wikariusz chmieleński, kiedyś posługujący
w parafii św. Marcina w Sierakowicach). Oprawę muzyczną przygoto-
wali  instruktorzy wraz z członkami zespołu Tuchlińskie Skrzaty. Czyta-

XIII Kaszubska Droga Krzyżowa w Sianowie

W oczekiwaniu na uroczyste rozpoczęcie nabożeństwa

Ks. Damian Klajst głosi Słowo Boże

Mimo dojmującego chłodu młodzież z zespołu Tuchlińskie Skrzaty 
profesjonalnie wykonywała swoją powinność

Ewa Warmowska podczas czytania kolejnego z rozważań

Tuchlińskie Skrzaty zaprezentowały się również przed zgromadzonymi
w Domu Pielgrzyma
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czytającym kolejne rozważania, młodzieży z zespołu Tuchlińskie 
Skrzaty za przygotowanie oprawy muzycznej, ks. Damianowi Klajstowi 
za gotowość do prowadzenia nabożeństwa i wygłoszenia rozważania,
a także bratu Zbigniewowi Joskowskiemu - autorowi tegorocznych 
rozważań pasyjnych. 

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w Domu Pielgrzyma, 
gdzie zgromadzeni wysłuchali informacji nt. przygotowywanych uro-
czystości jak również powspominali wydarzenia sprzed 50 lat związane
z koronacją Figury, a także mieli możliwość obejrzenia zdjęć z koronacji. 

Kult Matki Bożej Sianowskiej trwa już ponad sześćset lat, a od 
pięćdziesięciu lat cudami słynąca Figura jak i Jej Dzieciątko są ukoro-
nowane koronami papieskimi. Stało się to w 4 września 1966 roku
(w dniu odpustu parafialnego) na mocy dekretu papieża Pawła VI.

Wcześniej, przed rokiem świętowania 1000-lecia Chrztu 
Polski, biskup Kazimierz Józef Kowalski (ordynariusz chełmiński) dos-
tał zapewnienie, iż papież zezwoli na koronowanie figur lub obrazów 
cieszących się szczególną czcią wśród ludu. Niejednokrotnie wcześniej 
słyszał o MB Sianowskiej (zarządzając diecezją od 1946 roku), potrze-
bował jedynie potwierdzeń i świadectw Jej cudownego działania, które 
niebawem uzyskał (m.in. od Augustyna Kowalewskiego z Kartuz).  

Będąc na kolejnym z sianowskich odpustów biskup nawiązał 
w plebanii rozmowę z ówczesnym proboszczem ks. Aleksandrem Kaź- ordynariusz gdański, ks. bp Edmund Nowicki, a kazanie głosił sufragan 
niakiem i obecnym tam również ks. Franciszkiem Gruczą, który miał chełmiński, ks. bp Zygfryd Kowalski. Za akt koronacji podziękował ks. 
wiele do opowiedzenia w kwestiach związanych z cudownym dzia- Proboszcz Kaźniak. Świadkami tego podniosłego wydarzenia było  ok. 
łaniem Sianowskiej Pani, że biskup wyjechał z  ugruntowanym zdaniem 20 tys. wiernych, 100 kapłanów, w tym 7 biskupów (K. J. Kowalski, 
na temat konieczności ukoronowania Figury. Bernard  Czapliński i Zygfryd Kowalski z Pelplina, Edmund Nowicki

We wrześniu 1965 roku biskup Kazimierz Józef Kowalski i Lech Kaczmarek z Gdańska, Jerzy Stroba z Gorzowa, Jan Obłąk
wystosował pismo do Ojca Świętego z prośbą o pozwolenie na koronację z Olsztyna).
Matki Bożej z Dzieciątkiem w Sianowie. Indult koronacyjny (czyli W roku 2016 wkroczyliśmy zatem w czas szczególny dla 
pozwolenie Stolicy Apostolskiej) wystawiono 24.10.1965 roku. Po jego Sianowa, Kaszub, Pomorza, dla wyznawców i czcicieli Matki Bożej, dla 
odebraniu zaczęły się przygotowania do uroczystości, które miały mieć orędowników Królowej Kaszub - a jego kulminacja będzie miała za-
miejsce podczas wrześniowego odpustu 1966 roku. Akt koronacji był pewne miejsce podczas uroczystości odpustowych, na których trady-
niezwykle starannie i długo przygotowywany; w lutym biskup wydał cyjnie nie zabraknie w Sianowie wiernego, kaszubskiego ludu (i nie 
dekret, na mocy którego został powołany komitet koronacyjny w skła- tylko).
dzie: ks. Aleksander Kaźniak, ks. Franciszek Żur z Kartuz, ks. dr Hilary Danuta Pioch
Jastak z Gdyni, ks. Fran-
ciszek Grucza z Sopotu, ks. 
Józef Bystroń z Żukowa, ks. 
Józef Czapiewski, ks. Józef 
Bigus z Matarni, ks. Józef 
Rotta ze Strzepcza, ks. Pa-
weł Jankowski z Przod-
kowa, ks. Tadeusz Gregor-
kiewicz z Kiełpina, ks. dr 
Kazimierz Myszkowski
z Pelplina i ks. Mieczysław 
Rożek z Mirachowa. W ma-
ju pojawiła się odezwa
w sprawie koronacji, czy-
tana we wszystkich koś-
ciołach diecezji w trzecio-
majowe święto. Aż wreszcie 
nadszedł  upragniony czas 
koronacji - 4.09.1966 r.

W trakcie cere-
monii koronatorowi Figury 
towarzyszyli kaszubscy 
księża Franciszek Grucza
i Józef Bigus. Uroczystą 
mszę świętą celebrował 

Pamiątkowe zdjęcie z repliką Figury przeznaczoną jako dar dla Kaszubów
w Kanadzie
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Tegoroczny Wielki Post zaczął się bardzo wcześnie, to ozna- zwyczaj kaszubskiego smaganego dyngusa. Niektórzy badacze kultury 
cza, że i Święta Wielkanocne wypadną w jednym z najszybciej możli- twierdzą, że z kolącą gałązką jałowca chodzi się w drugi dzień świąt 
wych terminów. Tak wczesne rozpoczynanie okresu wiosennego było smagać za boże rany. 
zawsze wielką niewiadomą (Czej są wczas Jastrë, tej bãdze wczasny Na inne znaczenia smaganego dyngusa wskazują przysłowia 
i dłudżi zymk, a czej Jastrë są pòzdze, tej mdze pózny i krótczi zymk), więc Chto sã nie daje rózgama w Jastrë bic, ten nie mdze téż miôł ze zdrowia 
wróżono sobie dawniej na podstawie obserwacji przyrody w sprawach nic albo Bez brzozowi krutczi chłop nie naléze brutczi (tu odniesienie do 
mających istotne znaczenie co do przyszłości, urodzajów, pomyślności. wypraw chłopców z gałązkami – szczególnie do domów, w których były 
Ważną rolę pełniły tu szczególnie prognostyki pogodowe, na drugim panny na wydaniu). Dziewczętom zaś nie wypadało się chować ani 
miejscu przepowiednie związane z urodzajami, potem tłumaczenie uciekać, bo o sile uczuć i powodzeniu wróżono z ilości śladów na nogach. 
różnych zachowań społecznych. Najczęściej posługiwano się środkami Wypatrzone w ten sposób przez chłopców dziewczyny przychodził 
językowymi wzbogacającymi kulturę niematerialną. W każdym z regio- potem „zamówić” u rodziców rajca (dobri mąż). Zresztą nie tylko 
nów do każdego z okresów w roku powstały liczne przysłowia i frazeo- dziewczęta czekały na dyngusiarzy, pozostali również chętnie poddawali 
logizmy, wywodzące się wprost z mądrości ludowej. Ma je też okres się tym smaganiom, bo chto sã nie dô wëdëgòwac, tegò bãdą grëzłë 
wielkopostny i wielkanocny. W kulturze niematerialnej Kaszub również pchłë. Smagający wypowiadali przy tym różne oracje:
nie brakuje przykładów odbicia tej tematyki w warstwie językowej. Dëgùs, dëgùs – pò dëgùskù,

W dawnych czasach okres wiosenny wiązał się zwykle leżi kùch na òbrëskù.
z przednówkiem, kończeniem się zapasów zgromadzonych na zimę matka kraje, òjc daje – 
i wydłużającym się okresem oczekiwania na nowe zbiory. W kaszubskiej proszã ò malowóné jaje. 
kulturze zwano go określeniem „jôchim”. W ten czas doskonale wpi- lub
sywał się okres postny, gdzie z pobudek czysto religijnych podejmowano Dëgùs, dëgùs – pò dwa jaja,
różnego rodzaju ograniczenia, w tym umiarkowanie w jedzeniu. Dawniej nie chcã chleba, leno jaja.
egzekwowano to bardzo rygorystycznie, co wybrzmiewa w powiedzeniu Wielkie znaczenie w obrzędowości świątecznej miała też 
W zôpùstné òstatczi mëj grôpë i statczi, tzn. odstawiano naczynie służące obserwacja przyrody i warunków pogodowych, bo przysłowie głosiło: 
do pieczenia, duszenia i gotowania ciężkich straw. Dla okresu postnego Jak na Jastrë z dakù cecze, to do Zelonëch Swiątk wicy wòdë jak pògòdë. 
utarło się używać określenia sledzowi czas, gdyż podstawowym poży- Dobrze więc było, kiedy na Jastrë zapowiadała się piękna aura, a to
wieniem stawał się właśnie śledź pod różnymi postaciami, najczęściej z kolei można było przewidzieć obserwując księżyc: Miesąc mô kòło, 
solony, do czego nawiązują przysłowia: W pòsce beczka sledzy, a w żniwa mdze lëché wiodro albo Miesąc mô krąg, to na deszcz abò wiater czy też 
beczka piwa czy też Lepszé rëbë w pòsce jak gòsce. Oprócz ryb Pò pełnym ksãżëcu przińdze deszcz. Z prawdziwym też przejęciem 
synonimem postnego jedzenia był też żur – nie ten smakowity, z dużą wyglądano czasu przylotu ptaków i cieszono się, kiedy nie zjawiały się 
ilością białej kiełbasy, suto okraszony i doprawiony; ale ten przygo- zbyt wcześnie, gdyż Jak kùkówka zastanie gòłi las, bãdze biédny czas, jak 
towany na prostym zakwasie i bez omasty. Żur i slédz to są dwaj pòstny zastanie zeloné gaje, badą dobré òbrodzaje.

Danuta Piochbracô – mawiano dawniej, aby utwierdzić domowników w słuszności 
drastycznej diety. Prawda, że po takim czterdziestodniowym żywieniu 
nie trzeba było wprowadzać innej oczyszczającej diety.

Druga strona medalu była jednak taka, że monotonia w diecie 
dawała się domownikom srodze we znaki, więc z niecierpliwością 
wyczekiwali upragnionego momentu rozstania się ze znienawidzonym 
menu. Na Półwyspie Helskim rozbijano przed Wielkanocą gar z żurem
i wołano Wëganiôjta pòst, a kładzta gapë w grôpã. Marian Selin - znany 
twórca kaszubski z Jastarni opowiadał, że w biednych powojennych 
czasach chłopcy przygotowywali specjalnie skonstruowane pułapki 
(klapce), w które łapali mewy spacerujące po plaży, by przyrządzić z nich 
mięsne pożywienie po drastycznym poszczeniu, ale pociecha była mar-
na, bo przecież mewa żywi się rybą, więc i smak jej mięsa wcale 
mięsnym nie był. W głębi lądu odbywało się obrzędowe wëléwanié żuru, 
chòwanié żuru. Ten żur tak dalece odcisnął swoje piętno na językowej 
sferze, że funkcjonuje we frazeologizmach i przysłowiach, np. Gôdô
ò żurze, a Jastrë są ju tu (mówi o czymś nieaktualnym) albo Na swiãti Jur 
kùńczi sã ju żur.

Podstawą tworzenia kaszubskich idiomów stawały się 
niejednokrotnie wydarzenia wzięte z Nowego Testamentu, np. wyrażenie 
judaszowé dëtczi (pieniądze pochodzące z niedobrego źrodła), czy zwrot 
łazëc jak Judôsz (unikać innych z powodu 
wyrzutów sumienia). Męka Pańska stała się 
podstawą utworzenia zwrotu wòdzëc kògò òd 
Annôsza do Kajfôsza/ òd Piłôta do Heroda (czyli 
zwodzić, prowadzić bez celu). Od Heroda bierze 
też swój początek wyrażenie Herod baba/ hôk 
baba (kobieta despotyczna, energiczna). Przejście 
wielu mąk, cierpień i bólu często określano 
mianem przeńc przez Gòlgòtã/ przez piekło.

Z postnym jedzeniem szło też w parze 
umartwianie. W Wielki Czwartek lub Wielki 
Piątek przyjętym było smaganie domowników 
koląca gałązką (np. agrestu). Miało to wszystkim 
przypominać Bòżé renë i wywołać płacz, co 
kwitowano kwestią Płaczta, dzys je Płaczëbòga, 
dlatego często dzień ten nosi w kulturze ludowej 
nazwę Płaczëbóg. Stąd też można dalej wywodzić 

Wielkopostne i wielkanocne przysłowia oraz frazeologizmy
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Wszystko o świadczeniu „500+”

Urząd Gminy w Sierakowicach, Dział Świadczeń Rodzinnych, informuje, iż od 7 marca 2016 r. można pobierać w tutejszym urzędzie 
wniosek o świadczenie „500+” w formie papierowej lub elektronicznie ze strony .
Wypełnione wnioski będzie można składać, zgodnie z ustawą, od 1 kwietnia 2016 r. 

www.sierakowice.pl

Komunikat

przysługuje na pierwsze dziecko do ukończenia 18 roku życia, jeżeli dobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie 
800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole 
świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieod-
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty płatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (art. 8 pkt 2 
1 200,00 zł. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci);
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wycho- 3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wycho-
wawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 wawczego na własne dziecko (art. 8 pkt 3 ustawy).
września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia 
wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z któ- Świadczenie wychowawcze nie przysługuje członkowi rodziny, 
rego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia jeżeli na dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze lub 
wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świad- świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowaw-
czenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą prze- czego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabez-
pisów o utracie i uzyskaniu dochodu. pieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 8 pkt 4 ustawy
Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzi- z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
nie w wieku - do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci 
urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstar- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wycho-
szymi dziećmi w rodzinie w wieku - do ukończenia 18. roku życia  wawcze, lub członek rodziny tej osoby, przebywa w państwie,
(czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 
jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się. zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wnio-

sek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. 
Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orze-
czeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabili- W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świad-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw- czenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia 
nych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do
niepełnosprawności. 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowaw-

czego oraz wypłata świadczenia dokonywana jest z odpowied-
Rodzina oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, nim wyrównaniem w terminie do trzech miesięcy, licząc od dnia 
opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 
faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do 
sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkujące Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na drugie i ko-
wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci lejne dziecko, nie musimy dołączyć do wniosku żadnych dodat-
w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które kowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie 
ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacz- będzie uzależnione od kryterium dochodowego.
nym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełno-
sprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze 
specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym dziecko dołącza do wniosku odpowiednie załączniki (oświadcze-
mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie nia) dotyczące osiągniętych dochodów, wypełnione przez członków 
zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny.
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 
opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeń- Jeśli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub 
skim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku 
dziecko. kryterium dochodowe) musimy dołączyć do wniosku:

ź oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlega-
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod jącego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycz-
opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, ży- nych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
jących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się ź oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez 
jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców. osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku do-

chodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawa- ź dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub 
lera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wycho-
wuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpi- W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy gmina 
suje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka. będzie mogła zażądać udokumentowania innych, istotnych dla 

prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, 
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: okoliczności.  
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim (art. 8 pkt 1 ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci); Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze oraz załączników 
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej cało- znajduje się na stronie www.sierakowice.pl

Świadczenie wychowawcze „500+”
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W I części wniosku osoba ubiegająca się o świadczenie będzie W punkcie 5. podać imię i nazwisko dziecka legitymującego się 
musiała: orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarko-
W punkcie 1. podać swoje dane, a więc: imię, nazwisko, numer wanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wchodzącego
PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub w skład rodziny
pobytu, telefon/adres e-mail, miejscowość, kod pocztowy, ulicę W punkcie 6. osoba ubiegająca się o świadczenie na pierwsze 
i numer domu/mieszkania. dziecko musi także zakreślić odpowiedni kwadrat przy organie, do 
W punkcie 2. zawnioskować o ustalenie prawa do świadczenia którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne (np. 
wychowawczego na dzieci pozostające na utrzymaniu. ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno-
Jeżeli osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biuro Emerytalne 
dziecko, należy zaznaczyć: „Wnoszę o ustalenie prawa do świad- Służby Więziennej).
czenia wychowawczego na pierwsze dziecko”. W punkcie 7.1. osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 
Jeżeli osoba nie ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierw- podaje inne dane, takie jak np. łączną wysokość kwoty alimentów 
sze dziecko, należy zaznaczyć: „Nie wnoszę o ustalenie prawa do świadczonych w danym roku na rzecz innych osób
świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko”. W punkcie 7.2. zaznacza oświadczenia, jakie dołączyła do wniosku. 
W rubryce „Pierwsze dziecko” należy wpisać jedyne lub najstarsze W punkcie 7.3. zaznacza czy nastąpiła utrata oraz uzyskanie 
dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przy- dochodu przez członka rodziny w okresie od 2014 r. do dnia złożenia 
padku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, bę- wniosku
dących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. .
roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci, wskazane W części drugiej osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 
przez osobę ubiegającą się o świadczenie. zaznacza czy przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
Warto również przypomnieć, że 500 zł co miesiąc na pierwsze oraz czy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej 
dziecko mogą otrzymać jedynie rodziny, w których dochód na osobę Polskiej.
nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł netto (gdy członkiem rodziny jest Każdorazowy wyjazd członka rodziny za granicę w celach 
dziecko niepełnosprawne). zarobkowych należy zgłosić w tut. urzędzie.
W punkcie 2A. oraz 3B. należy „wymienić” dzieci, na które ma być Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze będzie 
przyznane świadczenie, podając imię i nazwisko, płeć, numer zobowiązana podać także nr rachunku bankowego w przypadku, gdy 
PESEL, stan cywilny, obywatelstwo datę urodzenia. świadczenie wychowawcze ma być wpłacane na rachunek bankowy.
W punkcie 4. podać dane członków rodziny (w tym dziecka do Osoba zapoznaje się z pouczeniem a następnie wpisuje miejscowość, 
ukończenia 25. roku życia, a także dziecka, które ukończyło 25 rok datę oraz podpis pod oświadczeniem o odpowiedzialności karnej za 
życia, legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno- złożenie fałszywego oświadczenia.
sprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo WAŻNE !!!
zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów). PUNKT   2A,  5,  6 oraz  7 
Do członków rodziny nie zalicza się dziecka umieszczonego
w instytucji zapewniającej całodobowej utrzymanie, dziecka pozos-

WYPEŁNIA OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘtającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 
O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZEposiadającego własne dziecko. 

W tym miejscu należy podać imię i nazwisko, stopień pokrewień- NA PIERWSZE DZIECKO
stwa, nr PESEL oraz dane urzędu skarbowego.

Jak wypełnić wniosek „500+”

Strona 1
Wypełnia

jeden z rodziców
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Zaznaczyć
w przypadku

ubiegania się o 500+
na pierwsze

dziecko

Zaznaczyć
w przypadku

ubiegania się o 500+
na drugie i kolejne

dziecko Strona 2

Uzupełnić dane
dziecka w przypadku
ubiegania się o 500+

na pierwsze
dziecko

Uzupełnić dane
dziecka w przypadku
ubiegania się o 500+

na kolejne
dzieci

Strona 3

Uzupełniają
wszyscy członkowie
wchodzący w skład

rodziny
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Strona 4
Uzupełnić dane

w przypadku
ubiegania się o 500+

na pierwsze
dziecko

Strona 5

Uzupełnić dane
w przypadku

ubiegania się o 500+
na pierwsze

dziecko
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Strona 6

Strona 7

Uzupełniają
wszyscy

ubiegający się
o 500+

Uzupełniają
wszyscy

ubiegający się
o 500+

Strona 8
Uzupełniają

wszyscy
ubiegający się

o 500+



21

Żołnierzami Wyklętymi nazywa się żołnierzy polskiego Piłsudskiego w Sierakowicach wzięli udział w spotkaniu z Kazimierzem 
podziemia antykomunistycznego, którzy pod koniec II wojny światowej Sochą-Borzestowskim z Kartuz, który od kilku lat propaguje wiedzę na 
i po jej zakończeniu stawiali opór sowietyzacji Polski i podpo- temat żołnierzy niezłomnych, także na łamach naszego miesięcznika. 
rządkowaniu jej ZSRR. Żołnierze ci toczyli walkę nie tylko ze służbami Spotkanie miało dość nietypową oprawę muzyczną. Roz-
bezpieczeństwa ZSRR, ale także z podporządkowanymi im służbami poczęło się i zakończyło występem grupy PPW, czyli dwójki młodych 
w Polsce. Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej raperów: Jakuba Różnickiego – absolwenta sierakowickiego gimnazjum 
terytorium do ZSRR sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło oraz Dacjusza Kierznikiewicza – ucznia klasy IIIc. Chłopcy wykonali 
broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości. przed swoimi koleżankami i kolegami patriotyczne utwory o niezłom-

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do nych. 
powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu Gość spotkania, Kazimierz Socha-Borzestowski, przybliżył 
społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej uczniom genezę marcowego święta i opowiedział o pobycie 5. Wileń-
aktywności zbrojnego podziemia (1945) działało w nim bezpośrednio skiej Brygady Armii Krajowej na terenach Kaszub, także w Sierako-
150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo wicach. 
różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach Młodzież obejrzała fragment filmu „Jastrząb – żołnierz Łu-
partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający paszki” o Józefie Bandzo, ostatnim żyjącym żołnierzu brygady mjr. 
partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka. 
trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych orga- Po zakończeniu spotkania harcerze z DSH Tajfuny udali się na 
nizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje sierakowicki cmentarz, aby zapalić znicze na grobie partyzantów,
to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy a modlitwą i chwilą ciszy uczcić ofiary walki o wolną ojczyznę. 
Wyklętych. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef 
Franczak „Laluś”, zginął w walce w październiku 1963 roku.

Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako „żołnierze 
wyklęci”, „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako „żołnierze niezłomni”. 
W czasach PRL ogół jednostek antykomunistycznych określany był jako 
reakcyjne podziemie. Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 r. 
– użyto go pierwszy raz w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – 
antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, organizowanej przez 
Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był 
Leszek Żebrowski. Stanowi ono bezpośrednie odwołanie do listu 
otrzymanego przez wdowę po jednym z żołnierzy podziemia, w którym, 
zawiadamiając o wykonaniu wyroku śmierci na jej mężu, dowódca 
jednostki wojskowej pisze o nim: Wieczna hańba i nienawiść naszych 
żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie 
polską krew, przeklina go – niech więc wyrzeknie się go własna jego żona 
i dziecko. Termin „żołnierze wyklęci” upowszechnił Jerzy Ślaski, 
publikując książkę o takim tytule.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych po raz 
pierwszy obchodzono w Polsce 1 marca 2011 r. Inicjatywę 
ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 r. 
ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do 
projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta jest wyrazem hołdu dla 
żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy 
patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną 
w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których 
patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej 
pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.

W lutym 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia
1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data nie jest 
przypadkowa. 1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu komuniści 
strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego to-
warzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólno-
polskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Historia żołnierzy wyklętych zostaje odkrywana na nowo. Ich 
losy wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Powstają filmy 
dokumentalne, spektakle teatru telewizji, a na rynku wydawniczym 
pojawia się coraz więcej publikacji poruszających tematykę związaną
z żołnierzami, dla których koniec drugiej wojny światowej nie oznaczał 
końca walki o niepodległość Polski. 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
z roku na rok angażują coraz większe grono społeczeństwa. Pamięć
o niezłomnych jest kultywowana także w lokalnym środowisku. W tym 
roku, podobnie jak w ubiegłym, Sierakowice włączyły się w obchody 
tego święta. 

„Historia nie zginie dopóki my żyjemy, Żołnierze Niezłomni teraz 
Wam dziękujemy” 

1 marca uczniowie trzecich klas Gimnazjum im. Józefa 

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
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Radni uczcili pamięć Niezłomnych

Tego sa-
mego dnia hołd żoł-
nierzom niezłom-
nym oddali przed-
stawiciele  Rady  
Gminy i Gminnego 
Ośrodka Kultury 
składając kwiaty
i zapalając znicz przy 
p o m n i k u  M a t k i  
Boskiej Królowej 
Korony Polski. Wią-
zankę biało-czer-
wonych kwiatów 
złożyli Irena Kul-
wikowska – dyrektor 
GOK, a w imieniu 
samorządu Gminy 
Sierakowice radni: 
Janusz Wenta, Hen-
ryk Labuda, Andrzej 
Krefta i Wiesław 
Gafka. 

Spotkanie z Kajetanem Rajskim
7 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sie-

rakowicach miało miejsce spotkanie z Kajetanem Rajskim, autorem 
dwutomowej publikacji „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy 
Wyklętych”, redaktorem naczelnym kwartalnika „Wyklęci”. To była 

był katem, a kto ofiarą. druga wizyta młodego pisarza i publicysty w Sierakowicach – w ubieg-
Po spotkaniu uczestnicy mieli okazję zakupić książki i zdobyć łym roku gościł w tutejszym gimnazjum. 

autograf autora.

Wystawa „Ks. Władysław Gurgacz – Kapelan Polski Podziemnej” 

Od 17 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach 
można oglądać wystawę przygotowaną przez krakowski oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej, poświęconą ks. Władysławowi 
Gurgaczowi, kapelanowi oddziału partyzanckiego Polskiej Podziemnej 
Armii Niepodległościowców. 

Ekspozycja składa się 18 plansz, na których przedstawiono 
poszczególne etapy posługi kapłańskiej ks. Gurgacza oraz jego 
działalność w ramach organizacji podziemnej. Na wystawie znalazło się 
wiele niepublikowanych dotychczas zdjęć i dokumentów, jak również 
materiały z pokazowego procesu jezuity, który odbył się przed 
Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie.

Wystawa jest czynna do końca marca. 

AK

Autor „Wilcząt” przybliżył słuchaczom 
losy żołnierzy wyklętych i ich rodzin. Każdy tom 
książki zawiera 12 niezwykłych rozmów z 
ludźmi, którzy płacili bardzo wysoką cenę za 
patriotyczną postawę swoich ojców. Kajetan 
Rajski  przeprowadził  wywiady  m.in.
z Andrzejem Pileckim – synem rotm. Witolda 
Pileckiego, Markiem Franczakiem – synem sierż. 
Józefa Franczaka ps. Lalek i Zbigniewem 
Kurasiem – synem mjr. Józefa Kurasia ps. Ogień. 

Podczas spotkania młody publicysta 
poruszył niezwykle istotny problem fałszowania 
powojennej historii Polski, a także współczesne 
ataki na środowisko żołnierzy niezłomnych
i umniejszanie ich zasług. Podkreślił, że w III RP 
zabrakło rozliczenia zbrodniarzy, pokazania kto 
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Ks. Władysław Gurgacz Wtedy ze wszystkich stron padły strzały. Nasz dowódca Stanisław Pióro 
ps. Ojciec i Sem urodził się 2 kwiet- ps. Emir, widząc, że nie wymkniemy się, tuż przy mnie strzelił sobie
nia 1914 r. w Jabłonicy Polskiej w głowę. Zginął natychmiast. Położyłem się na podłogę autobusu. Trwał 
z ojca Jana i matki Marii Gurga- huraganowy ogień karabinów maszynowych. Z szyb sypało się szkło, kule 
czów. W domu codziennie wspólnie dziurawiły blachę. Słyszałem jęki rannych. Zacząłem robić rachunek 
modlono się. Władysław miał dwie sumienia, chciałem odebrać sobie życie, ale wtedy kula raniła mnie
siostry: Anielę i Zofię. Ojciec wal- w szyję, od śmierci dzielił mnie centymetr. 
czył w armii austriackiej. Ks. Władysław Gurgacz po aresztowaniu został przesłu-

Po uzyskaniu przez Pol- chiwany przez funkcjonariuszy UB: Jana Bądka, Adama Błażejczaka, 
skę niepodległości w 1918 roku, Bolesława Tomiaka, Tadeusza Ziarko i Henryka Capiga. Po krótkim
Władysław rozpoczął naukę w szko- i brutalnym śledztwie urządzono członkom PPAN pokazowy proces. 
le podstawowej w rodzinnej wsi. Trwał on od 8 do 15 sierpnia 1949 roku przed Sądem Okręgowym w Kra-
W 1925 r. rozpoczął naukę w gim- kowie i nazywany był procesem bandy ks. Gurgacza. Przewodniczącym 
nazjum w Korczynie, zaś ostatnią składu sędziowskiego został szef WSR w Krakowie Stanisław Stasica, 
klasę ukończył w Krośnie. Latem wspierał go sędzia Ludwik Kiełtyka i ławnik Mieczysław Motyczko. 
1931 roku wstąpił do nowicjatu Ko- Oskarżycielem był Henryk Ligęza, szef Prokuratury Wojskowej z Kato-
legium Jezuitów w Starej Wsi. wic. Proces był szeroko relacjonowany przez prasę i radio i był seansem 

Kleryk Gurgacz po no- nienawiści wobec Kościoła katolickiego w Polsce i podziemia 
wicjacie – dwuletnim okresie przygotowania do życia we wspólnocie niepodległościowego. 
zakonnej – w 1933 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Potem nauki W czasie procesu ks. Gurgacz starał się pomagać i bronić 
pobierał w Kolegium Jezuitów w Pińsku, gdzie złożył egzaminy matu- swoich współoskarżonych oraz idei PPAN. Jednym z biografów Księdza 
ralne. Następnie udał się do Krakowa, gdzie zaczął studia filozoficzne była Danuta Suchorow-
w Kolegium Najświętszego Serca Jezusowego. Po wybuchu wojny ska, która zebrała ostatnie 
wyjechał z Krakowa do Dubna, gdzie 17 września wkroczyli Rosjanie słowa Księdza przed 
i udał się do Lwowa, a potem ponownie do Chyrowa. Po ukończeniu ogłoszeniem wyroku. Oto 
studiów filozoficznych wrócił do Starej Wsi, gdzie studiował teologię. one: (…) ci młodzi ludzie, 
W 1942 roku zdał ostatnie egzaminy teologiczne. 24 sierpnia 1942 których tutaj sądzi-
otrzymał na Jasnej Górze święcenia kapłańskie z rąk biskupa często- cie, to nie bandyci, jak ich 
chowskiego. Potem studiował teologię w Kolegium Jezuickim w War- oszczerczo nazywacie, ale 
szawie. obrońcy Ojczyzny. Nie 

Wiosną 1945 roku został kapelanem w szpitalu powiatowym żałuję tego, co czyniłem. 
w Gorlicach. W czasie pobytu w Gorlicach dotarł do ks. Gurgacza Moje czyny były zgodne
Stanisław Pióro ps. Kohort i Emir, przywódca i jeden z twórców Polskiej z tym, o czym myślą 
Podziemnej Armii Niepodległościowców PPAN. miliony Polaków, tych 

Powstała jesienią 1947 r. PPAN składała się w dużej części Polaków, o których obec-
z ludzi młodych. Miała być grupą cywilną, kładącą nacisk na samo- nym losie zdecydowały 
kształcenie i szerzenie wartości patriotycznych. Później powstał pion bagnety NKWD. Na 
wojskowy tzw. Żandarmeria, która miała chronić organizacje, zdobywać śmierć pójdą chętnie. Cóż 
środki finansowe na działalność konspiracyjną oraz ochronę dla to jest zresztą śmierć? 
poszukiwanych przez bezpiekę działaczy. Wierzę, że każda kropla 

Ks. Gurgacz zdecydował się wejść w struktury PPAN w maju krwi niewinnie przelanej 
1948 roku pod pseudonimem Sem i został kapelanem Żandarmerii, której zrodzi tysiące przeciwni-
dowódcą został Matejak ps. Brzeski, a po jego aresztowaniu Mieczysław ków i obróci się wam na 
Rembiarz ps. Orlik. Następnym dowódcą Żandarmerii został Stanisław zgubę. 
Pióro, który, zagrożony aresztowaniem, wraz z innymi schronił się 14  s ie rpnia  
w lesie. 1949 r. WSR w Krakowie 

Ksiądz Gurgacz niestrudzenie niósł duchową pociechę wydał wyrok. Na karę 
ściganym i coraz bardziej osaczanym przez bezpiekę konspiratorom. Im śmierci skazano ks. Wła-
gorsza była sytuacja, tym większy kładł nacisk na to, by działania dysława Gurgacza, Stefana Balickiego ps. Bylina, Stanisława Szajnę ps. 
partyzantów były zgodne z etyką chrześcijańską. Myślę, że działania ks. Orzeł oraz kleryka Michała Żaka. Bolesław Bierut we wrześniu 1949 r. 
Gurgacza były skuteczne, ponieważ unikali potyczek zbrojnych, a rekwi- złagodził karę śmierci na karę dożywotniego więzienia dla kleryka Żaka. 
zycji pieniędzy i towarów dokonywali tylko od instytucji państwowych. Wyrok został wykonany14 września 1949 roku na podwórku 

W celu przetrwania Żandarmerię podzielono na trzy patrole. więzienia przy ulicy Montelupich. Według relacji naocznego świadka 
Pierwszym dowodził Stanisław Pióro ps. Emir, drugim Mieczysław egzekucji dokonano strzałem w tył głowy. Katem był Władysław 
Rembiarz ps. Orlik, trzecim Stefan Balicki ps. Bylina i w tym patrolu był Szymaniak. 
ks. Gurgacz. Podział Żandarmerii nie poprawił trudnej sytuacji grupy. Kapelan został pochowany na Cmentarzu Rakowickim
W celu zdobycia pieniędzy postanowili zorganizować jednorazową w Krakowie. Po 1989 roku stało się możliwe przypomnienie jego losów 
rekwizycję pieniędzy z państwowego banku. Akcję przeprowadzono jako bohaterskiego kapelana. Ks. Gurgacz ma swoje ulice w Krakowie
2 lipca 1949 roku przez oddział Balickiego. Rekwizycja się nie udała i Krynicy. 
i wszyscy zostali aresztowani, chociaż ks. Gurgacz nie uczestniczył W 2008 roku Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył 
w akcji, ale nie opuścił swoich towarzyszy i został również aresztowany. pośmiertnie ks. Władysława Gurgacza Krzyżem Orderu Odrodzenia 

Pozostałe dwie grupy również zostały rozbite. 14 sierpnia 1949 Polski, który trafił do muzeum jezuitów Starej Wsi.  
roku w Milavie na Słowacji, w zasadzce zorganizowanej przez UB przy 

Kazimierz Socha-Borzestowskipomocy milicji czechosłowackiej, została rozbita grupa PPAN 
Foto: http://podziemiezbrojne.blox.pldowodzona przez Stanisława Pióro ps. Emir. Akcją dowodził Stanisław 

Wałach z UB w Krakowie. Akcję opisał Tadeusz Ryba: Dojechaliśmy do 
pierwszej serpentyny, kierowca nagle się zatrzymał. I wyskoczył do rowu. 

Żołnierze Wyklęci 
Ks. Władysław Gurgacz – kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców

Ks. Władysław Gurgacz

Ks. Władysław i Stanisław Szajna ps. Orzeł,
wiosna 1949 r.  
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Szczególnym wyróżnikiem, swoistym znacznikiem kaszub- Na promocji byli obecni przedstawiciele wszystkich szkół
skości jest ciągle jeszcze żywy język kaszubski. Niestety z badań z terenu Kaszub, w których nauczany jest język kaszubski, gdyż podczas 
Europejskiego Biura Języków Mniej Używanych (EBLUL) wynika, iż  takich akcji przekazywane są do szkół egzemplarze okazowe nakładu 
rokowania co do przyszłości małych języków nie są optymistyczne. wykupionego przez MEN. Kto nie zdążył odebrać dystrybuowanych tą 
Problemowi temu przyglądał się bliżej socjolog Brunon Synak, który drogą podręczników (rozdaje się cały pierwszy nakład), będzie zmu-

szony zakupić je z oferty wydawniczej ZKP. Tym razem szczególnie war-
to było pojawić się na promocji, bo do szkół trafiły aż trzy pozycje: pod-
ręcznik dla klasy V „Z kaszëbsczim w szkòle" Aleksandry Pająk i Lucyny 
Sorn, Poradnik dla nauczycieli własnej historii i kultury Kaszubów 
„Kaszuby przez wieki” Michała Kargula i Krzysztofa Kordy oraz pod-
ręcznik dla gimnazjów „W jantarowi krôjnie” Elżbiety Pryczkowskiej
i Jadwigi Hewelt. Nauczyciele czekali już od jakiegoś czasu szczególnie 
na podręcznik do nauki własnej historii i kultury, bo od 2012 roku, kiedy 
to przedmiot został wprowadzony do szkół, nie mieli żadnego wsparcia 
w tym zakresie. 

Laudacje nowych publikacji wygłosiły: Danuta Pioch i Wanda 
Lew-Kiedrowska. Oprócz licznie zgromadzonych nauczycieli na pro-
mocji obecni byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Gdańsku
(z Pomorskim Kuratorem Oświaty Elżbietą Wasilenko na czele), władz 
samorządowych (z burmistrzem Gminy Żukowo Wojciechem Kan-
kowskim) i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (które reprezentował 
prezes Łukasz Grzędzicki). Prezes ZKP gorąco zachęcał nauczycieli do 
tworzenia nowych pozycji podręcznikowych, których nigdy za wiele;

postawił stanowczą i zdecydowaną tezę: należy zastopować zanikanie a szczególnie do napisania tych, których w tej chwili brakuje dla 
i degradację kaszubskiej mowy, a da się tego dokonać w następujący konkretnych klas.

Danuta Piochsposób: „Należy nadać kaszubszczyźnie nowego statusu. Może w tym 
Foto Wanda Lew-Kiedrowskapomagać używanie języka przez inteligencję kaszubską, wprowadzenie 

kaszubszczyzny do kościoła, wykorzystywanie jej w szeroko pojętych 
mediach. Jednak największe możliwości w nadawaniu kaszubszczyźnie 
oficjalnego statusu ma szkoła”. C. Obracht - Prondzyński uważa w tej 
kwestii, że „język kaszubski ma szanse na przetrwanie, a nawet na roz-
wój, bo ze szkół dzieci wyniosą nie tylko bierną, ale i czynną (w piśmie) 
znajomość języka, znajomość literatury kaszubskiej, umiejętność posłu-
giwania się literacką kaszubszczyzną”.

Żeby jednak szkoła miała szanse na wypełnianie swoich 
powinności w tym zakresie potrzeba wielu czynników wspierających 
proces edukacyjny. Ważnym elementem wśród nich jest zabezpieczenie 
stanowiska pracy w środki dydaktyczne, a wśród nich niebagatelną rolę 

pełnią podręczniki. Od 2000 roku, kiedy pojawiły się pierwsze z nich, 
minęło sporo czasu. Środowisko doczekało się niemal dziesięciu pozycji 
podręcznikowych, które po zmianie podstawy programowej w 2008 roku 
straciły aktualność i trzeba było zaczynać proces dostosowywania bądź 
tworzenia nowych pozycji. Dziś sprawa wyposażenia w podręczniki 
przedstawia się już dość dobrze, ale ciągle jeszcze brakuje podręczników 
dla niektórych klas  II, III i IV etapu nauczania. Środowisko kaszubskie 
(szczególnie ZKP – główny wydawca podręczników do nauczania
j. kaszubskiego) pracuje usilnie (we współpracy z MEN) nad corocznym 
przygotowywaniem kolejnych pozycji. Właśnie pojawiły się na rynku 
kolejne pozycje, a 3 II 2016 r. odbyła się ich promocja w Publicznym 
Gimnazjum w Żukowie. 

Promocja nowych podręczników do nauczania języka kaszubskiego

Licznie zgromadzeni nauczyciele i goście

Laudację dwu pozycji wygłosiła D. Pioch (recenzent MEN ds. podręczników)

info@discantus.pl
www.discantus.pl

tel. 600 031 122
facebook.com/discantus.chor
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Gminny Konkurs wiedzy o regionie 2016
Czternastoletnią już tradycję ma Konkurs, w którym uczniowie 

szkół gminnych wykazują się wiedzą o swoim regionie: Kaszubach
i Pomorzu. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół wszystkich 
szczebli: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest to ten 
rodzaj konkursu, w którym trzeba się wykazać wiedzą, a są uczniowie, 
którzy taki system konkursowy preferują. Tutaj wszystko działa na 
zasadzie kuli śniegowej, wiedza zdobyta w jednym roku narasta w kolej-
nych latach i w ten sposób uczestnicy prezentują coraz wyższy poziom.

Formuła Konkursu zmusza uczestników do szerokiego 
zainteresowania regionem, muszą się oni bowiem wykazać wiedzą
z zakresu kultury, literatury, języka, geografii, przyrody i wiedzy o 
współczesnym ruchu społecznym na Kaszubach i Pomorzu. Dla młodych 
ludzi jest to bardzo szeroki zakres, stąd wygrywają zwykle ci najbardziej 
zaangażowani, oczytani i mający dużą pojemność pamięciową.

Założeniem przyjętym przed laty przez organizatora – 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Sierakowice – było zmobilizowanie 
młodych do zainteresowania najbliższym otoczeniem (co wcale nie jest 
znowu tak powszechnym wśród mieszkańców, często przybysze
z zewnątrz prezentują szerszą wiedzę na temat zasobów naszego regionu 
niż rdzenna jego ludność). Z perspektywy  tych minionych z Konkursem 
lat można powiedzieć, że przynajmniej wśród uczniów naszych szkół, ich 
nauczycieli i wspierających ich rodziców ta wiedza jest już całkiem niezła, 

III miejsce – Maja Król (Puzdrowo) , Jakub Jeliński (Kam. Król.) 45,5 a zaszczepiona raz ciekawość będzie procentowała w przyszłości 
p.wyróżnienie – Zuzanna Myszk (Sierakowice) 44,5 p.szerszym zainteresowaniem.

Kolejne edycje konkursu zawsze miały miejsce w murach 
Gimnazja (na możliwych do uzyskania 67,5 pkt):Gimnazjum w Sierakowicach. Uczynni gospodarze goszczą uczestników, 
I miejsce – Dominik Miotk (Sierakowice) 57,5 p.przygotowują salę i całą logistykę. Doceniamy tę pomoc, bo wiemy, ile 
II miejsce – Aleksandra Olejnik (Gowidlino) 52,5 p.trzeba przy tym wysiłku – wobec tego na ręce dyrektora Krzysztofa 
III miejsce – Patrycja Szczypior (Kam. Król.) 50,5 p.Andryskowskiego z zespołem pracowników kierujemy ciepłe słowa 
wyróżnienie: Adriana Olejnik (Gowidlino) 49,5 p.podziękowań za zaangażowanie w krzewienie wiedzy wśród naszych 

uczniów.
Szkoły ponadgimnazjalne (na możliwych do uzyskania 67,5 pkt):W tegorocznej edycji Gminnego Konkursu, która miała 
I miejsce – Maciej Teclaf (Lic. Sierakowice) 48,5 p.miejsce 12 lutego,  wzięło udział 18 uczniów szkół podstawowych 
II miejsce – Magdalena Cichosz (Tech. Sierakowice) 46,0 p.(Gowidlino, Jelonko, Kamienica Królewska, Lisie Jamy,  Łyśniewo, 
III miejsce – Aneta Ruszkowska (Tech. Sierakowice) 45,0 p.Mojusz,  Puzdrowo, Sierakowice, Szopa, Tuchlino); 12 uczniów 

gimnazjów (Gowidlino, Kamienica Królewska, Sierakowice, Szopa, wyróżnienie: Wioleta Kreft (Szk. Zaw. Sierakowice) 39,0 p.
Tuchlino) i 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (technikum, liceum, 
zasadnicza szkoła zawodowa). Gratulujemy nagrodzonym i wszystkim uczestnikom oraz ich 

Jury Konkursu w składzie: Danuta Pioch – członek Zarządu opiekunom. Chociaż formuła konkursowa zmusza organizatorów do 
ZKP o. Sierakowice; Zbigniew Wenta – członek Zarządu ZKP wyróżniania najlepszych, wiemy że wiedza pozostałych też jest 
o. Sierakowice; Kazimierz Breza – członek Zarządu ZKP o. Sierakowice imponująca, widoczne to było w zestawieniu wyników, które bardzo były 
przeprowadziło konkurs, oceniło prace i przyznało następujące lokaty: do siebie zbliżone i o zwycięstwie decydowały niejednokrotnie połówki 

punktów. Zapraszamy na przyszłoroczną edycję Konkursu wszystkich z 
ugruntowaną już wiedzą i nowych uczestników, których region bardzo Szkoły podstawowe (na możliwych do uzyskania 65,5 pkt):
interesuje.I miejsce – Konrad Łagoda (Mojusz) 46,5 p.

Danuta PiochII miejsce – Daria Lis (Lisie Jamy) 46,0 p.

Uczestnicy z opiekunami i organizatorami
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Tegoroczne gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Polskiej odbyły się 11 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sie- W kategorii przedszkolaki startowały dwie uczestniczki: Daria 
rakowicach. Wzięło w nich udział 48 recytatorów w trzech kategoriach Neubauer z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Mała Szkoła w Szopie, 
wiekowych. Deklamacje uczniów oceniała komisja konkursowa która zajęła pierwsze miejsce oraz Aniela Zofia Kamińska z Samo-
w składzie: Joanna Telega – Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice, rządowego Przedszkola w Sierakowicach (II miejsce). 
Kazimiera Nowicka – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna W kategorii dzieci młodsze (klasy I-III szkoły podstawowej) 
w Kartuzach oraz Aleksandra Cygan-Brzezińska – Zespół Szkół Ponad- do konkursu zostało zgłoszonych 17 uczniów. Pierwsze miejsce zajął 
gimnazjalnych. Przy ocenie komisja brała pod uwagę m.in. dobór Piotr Jaroszyk (SP Mojusz), drugie – Kinga Szczypior (ZS Kamienica 
repertuaru, interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Królewska), a trzecie – Franciszek Czaja (SP Sierakowice). Komisja 

przyznała dwa wyróżnienia, które otrzymali: Krystian Linsztet (ZS 
Gowidlino) oraz Oliwia Koszałka (SP Jelonko).

W kategorii dzieci starsze (klasy IV-VI szkoły podstawowej) 
startowało 21 uczestników. Zwycięzcą została Marta Krefta (ZS 
Tuchlino), drugie miejsce zajęła Karolina Miotk (SP Mojusz), a trzecie – 
Amelia Maszota (ZS Kamienica Królewska). Wyróżnienia otrzymali: 
Oskar Płotka (SP Załakowo) oraz Maja Knut (SP Puzdrowo). 

 W ostatniej kategorii - młodzież (klasy I-III gimnazjum) 
zostało zgłoszonych 8 uczniów. Pierwsze miejsce zajęła Zofia Kobiela 
(Gimnazjum Sierakowice), drugie – Dominik Ropela (Gimnazjum
w Szopie), trzecie – Kamila Szela (ZS Gowidlino). 

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundo-
wane przez organizatora, czyli Gminny Ośrodek Kultury w Siera-
kowicach, a wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych drobne upominki 
w postaci notesów i długopisów. 

Eliminacje powiatowe konkursu recytatorskiego odbędą się 23 
marca w kartuskim Centrum Kultury. Gminę Sierakowice reprezentować 
będzie sześcioro uczniów: Piotr Jaroszyk, Kinga Szczypior, Marta 
Krefta, Karolina Miotk, Zofia Kobiela i Dominik Ropela. 

AK, foto: Kamil Okuniewski

Wyłoniono reprezentantów na powiatowe eliminacje
Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

Uczestniczki z kategorii przedszkolaki

Nagrodzeni gimnazjaliści 
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8 kwietnia (piątek) w sali konferencyjnej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach 

odbędą się gminne eliminacje
Konkursu Recytatorskiego

Literatury Kaszubskiej „Rodnô mòwa”. 
Organizatorem eliminacji jest

GOK Sierakowice
oraz Oddział ZKP w Sierakowicach.

Kartuskie Hospicjum Domowe Caritas,
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach,

Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego
w Sierakowicach,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach,

Zespół Szkół w Gowidlinie,
Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej

zapraszają do udziału w akcji charytatywnej

„ŻONKIL kwiatem nadziei
dla Hospicjum”

 
w niedzielę 24 kwietnia 2016 r.,

o godz. 16.00 w Drewnianym Zabytkowym 
Kościele.

Z tej okazji odbędzie się koncert w wykonaniu 
artystów zrzeszonych

w sekcjach muzycznych Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sierakowicach.

GOK zaprasza Podczas tegorocznych ferii zimowych wychowankowie 
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej uczestniczyli
w zajęciach kreatywnych. Poniedziałek upłynął pod znakiem sztuki. 
Uczniowie wykonywali własne interpretacje dzieł z różnych epok, m.in. 
impresjonizmu, ekspresjonizmu, rokoko. We wtorek i czwartek gości-

liśmy dzieci i młodzież ze wsi Szklana oraz wolontariuszy z Zespołu 
Szkół w Kamienicy Królewskiej i Gimnazjum w Sierakowicach. 
Wspólnie braliśmy udział w zawodach sportowych oraz w zajęciach
z muzykoterapii – tworzyliśmy teledyski, śpiewaliśmy, tańczyliśmy. 

Goście nie tylko dopingowali naszych wychowanków, ale też chętnie 
służyli im pomocą. W środę wybraliśmy się do teatru Miniatura na 
spektakl pt. „Baltic – pies na krze” o psie, który w styczniu 2010 r. 
przepłynął Wisłę na kawałku kry. Bardzo nas poruszyła relacja między 
człowiekiem a istotą żywą, jaką jest zwierzę. Podczas zimowych ferii 
bardzo zintegrowaliśmy się ze społecznością lokalną. Za mile spędzony 
czas serdecznie dziękujemy.

Grupa Alpiniści
Foto: nadesłane

Ferie w Szklanej
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W ostatni dzień ferii (26 lutego 2016 r.), z inicjatywy Rady 
Szkoły, w świetlicy odbyły się warsztaty artystyczne dla dzieci. Zajęcia 
poprowadziła Pani Ewelina Skrzypczak. 

Na początku warsztatów prowadząca opowiedziała o swojej 
pasji, o tym, że każda praca wykonana własnoręcznie jest nie-
powtarzalna, jedyna,  równocześnie pokazując uczestnikom kilka swoich 
prac. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały, dowiadując się 
niezbędnych informacji na temat techniki, sposobów malowania i wy-
palania porcelany. Ciekawość została szybko zaspokojona, bowiem 
zadaniem, jakie przygotowała dla nich Pani Ewelina, było pomalowanie 
przygotowanych wcześniej talerzy. Dzieci z wielką radością przystąpiły 
do wykonania swoich prac. Pod koniec zajęć ozdobione talerze trafiły do 
specjalnego pieca do wypalania porcelany, którego użyczyła w tym celu 
Pani Ewelina. 

miseczki, byłby to nietuzinkowy, oryginalny i własnoręcznie wykonany 
komplet, kiedyś może pamiątka.

W imieniu dzieci, Rady Szkoły dziękuję serdecznie Pani 
Ewelinie za poświęcony czas, profesjonalizm i chęć przekazania wiedzy.W poniedziałek wszystkie talerze wróciły do swoich 

właścicieli. Dzieci, które uczestniczyły w ubiegłorocznych warsztatach 
Wioletta Szulc, foto: nadesłaneposiadały już kubki, może w przyszłym roku uda się pomalować 

Warsztaty artystyczne w Szkole Podstawowej w Sierakowicach
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W dniach od 24 do 31 stycznia uczennice z Zespołu Szkół kiego stresu, gdyż braliśmy udział w audycji radiowej. Podczas wywiadu 
Ponadgimnazjalnych, w tym z klasy II TŻ i II TE wraz z nauczycielami poruszyliśmy tematykę stanu różnorodności środowiska, w którym 
panią Iwoną Tesmer i panem Dawidem Chmielewskim, udały się w ra- mieszkamy, zaprezentowaliśmy naszą szkołę oraz kraj. Gdy opadła już 
mach projektu ”Erasmus+ Inwentaryzacja i ochrona europejskiej adrenalina, wraz z nauczycielami i przewodnikiem udaliśmy się na 
bioróżnorodności” do Paryża. Dziewczęta miały okazję spotkać się spacer po Paryżu. Mieliśmy okazję zobaczyć gotycką katedrę Notre – 
z uczniami z trzech krajów partnerskich: Francji, Włoch i Litwy. Dame, Panteon, najstarszy kościół i drzewo w Paryżu, Kolumnę Lipcową 
Placówką goszczącą w Paryżu była szkoła Lycee Georges Brassens. w dzielnicy Bastille, wzniesioną na pamiątkę ofiar rewolucji lipcowej

Pierwszy dzień rozpoczął się zabawami integracyjnymi, z 1830 roku. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem miasta, 
mającymi na celu poszerzenie wiadomości z zakresu terminologii 
biologicznej dotyczącej bioróżnorodności. Kolejnym punktem 
obserwacji różnorodności gatunkowej była wizyta w Muzeum Historii 
Naturalnej (Muséum national d’Histoire naturelle), jednym z najwięk-
szych i najciekawszych muzeów przyrodniczych na świecie. Początki 
muzeum sięgają 1635 roku, kiedy to Ludwik XIII utworzył Królewski 
Ogród Roślin Leczniczych. Galeria Anatomii Porównawczej i Paleon-
tologii jest wypełniona prawie w całości szkieletami zwierząt. Na 

zwłaszcza, że pogoda nam dopisywała.
Mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych we 

francuskiej szkole oraz w debacie o bioróżnorodności, której celem było 
zwrócenie uwagi na: przyczyny i skutki globalnego ocieplania się kli-
matu, wpływ zanieczyszczenia środowiska na różnorodność gatunkową, 
oddziaływania antropogeniczne jako zagrożenie dla gatunków 
rodzimych.

Warsztaty różnorodności biologicznej zostały wzbogacone
o tematykę oddziaływania doboru naturalnego. Wiedzę zgłębiliśmy 
biorąc udział w wystawie o Darwinie – twórcy teorii ewolucji. Uważał 
on, że rozgałęziony schemat ewolucji wynika z procesu, który nazwał 
doborem naturalnym. 

Kolejnym punktem integracji z uczniami z krajów partner-
skich było zaprezentowanie i wspólna degustacja tradycyjnej potrawy 
charakterystycznej dla danego kraju.

Następny dzień zaczęliśmy od pobytu w ogrodzie botanicz-
nym Jardin des Plantes, gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach 
warsztatowych. Tematyka zajęć dotyczyła mechanizmów i sposobów 
przystosowania roślin tropikalnych do warunków, w jakich występują.

Kolejnym punktem naszego pobytu w Paryżu była wizyta
w Wielkiej Galerii Ewolucji. Miejsce to umożliwiło nam poznanie 
procesu ewolucji i uzyskanie informacji o zagrożonych lub całkowicie 
wymarłych gatunkach. Obserwowaliśmy szkielety największych ssaków 
na Ziemi – wielorybów, ekspozycje przedstawiające życie w głębi mórz

parterze przy wejściu znajdują się szkielety lądowych ssaków i oceanów, ssaki lądowe oraz zwierzęta afrykańskiej sawanny. 
mięsożernych i roślinożernych, następnie zwierząt morskich, ptaków, Dodatkowo w gablotach zostały zamieszczone informacje o odkrywcach 
gadów, płazów i ryb. Znaleźć też można eksponaty dotyczące ewolucji różnorodności gatunkowej: Lamarcku, Darwinie, Mendlu.
człowieka. Ekspozycje na drugim piętrze poświęcone są dinozaurom. Na Wolny czas oraz popołudnia spędzaliśmy wspólnie z opieku-
ostatnim piętrze budynku znajdują się skamieniałości. Są tam intere- nami, odwiedzając jedno z największych muzeów na świecie - Luwr, 
sujące okazy różnych bezkręgowców: ślimaków, małży, szkarłupni, zwiedzając pałac królewski w Wersalu oraz miejsce uznawane za symbol 
amonitów, trylobitów, a także szczątki roślin uwięzione na wieki w ska- Francji - Wieżę Eiffla. Ogrody wersalskie, obraz Leonardo da Vinci 
łach. „Mona Lisa” oraz wystawa egipska to wspaniałości Paryża, które 

Kolejnym punktem obserwacji europejskiej bioróżnorodności mieliśmy okazję podziwiać. 
była wizyta w muzeum nasion, w którym pracownicy zaprezentowali Udział w projekcie ERASMUS + to dla nas niezapomniane, 
zbiory gatunków roślin występujących w różnych strefach klima- szczególne doświadczenie. Paryż, cudowne miejsca, zabytki, nowo 
tycznych i geograficznych. Ciekawostką było zademonstrowanie poznani ludzie oraz bogactwo różnorodności gatunkowej... to wszystko 
sposobu zbioru i selekcji nasion przeznaczonych do przechowywania sprawiło, że wyjazd na długo zostanie w naszej pamięci.
w banku.

Tekst i foto: nadesłaneNastępny dzień dla wszystkich uczniów zaczął się od wiel-

„Assessing, conserving and protecting European biodiversity:
A citizen science project.”
Inwentaryzacja i ochrona europejskiej bioróżnorodności. Projekt w ramach nauki obywatelskiej
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach ani na Walka pomiędzy drużynami była zacięta, jednak przebiegała
moment nie zwolnił tempa przed feriami. 11 lutego 2016 r. odbyła się w przyjacielskiej atmosferze. Konkurencje wymagały nie tylko szerokiej 
druga edycja konkursu dedykowanego uczniom gimnazjów. W tym roku wiedzy i umiejętności językowych, ale też znajomości najnowszych 
była ona o tyle szczególna, iż turniejowi przyznano Honorowy Patronat trendów muzycznych i filmowych oraz ciekawostek ze świata. Każda
Pomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty Kartuskiego p. Janiny Kwie- z drużyn miała swoje wzloty i upadki, co często wywoływało owację 
cień, patronat medialny „Edukacji Pomorskiej” – biuletynu Centrum publiczności i jury. Zdecydowanymi zwycięzcami okazali się uczniowie 
Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i patronat medialny czasopisma z gimnazjum w Somoninie. Tuż za nimi na podium, po zawziętej 
poświęconemu nauczaniu języków obcych „Języki Obce w Szkole”. dogrywce, stanęli uczniowie z gimnazjum w Sierakowicach oraz 

uczniowie z Kamienicy Królewskiej. Jednak wszyscy uczestnicy bez wy-
jątku zostali obdarowani przez organizatorów nagrodami, które na pewno 
wielu uczniom umilą dalszą naukę języków obcych. Głównym 
sponsorem podarunków byli: Nadleśnictwo Lębork i Rada Rodziców 
ZSP. Nieoceniony był też wkład wszystkich wydawnictw językowych 
współpracujących ze szkołą.

Do tegorocznego konkursu, którego głównym celem jest 
motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych oraz 
rozwijanie ich zainteresowań w formie quizu i zabawy, przystąpiło sześć 
szkół z powiatu kartuskiego i nie tylko. Gościliśmy u siebie uczniów
z sąsiadującego Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach, a także 
gimnazjalistów z Kamienicy Królewskiej, Gowidlina, Somonina, Buko-
winy oraz Lini. 

Zainteresowanie szkół gimnazjalnych naszym konkursem oraz Czteroosobowe dwujęzyczne drużyny zmierzyły się z zada-
zaangażowanie, z jakim uczestnicy podchodzą do udziału, stanowią dla niami sprawdzającymi znajomość języka i kultury Wielkiej Brytanii oraz 
nas ogromną motywację do kontynuowania tego przedsięwzięcia. krajów niemieckojęzycznych, które zostały przygotowane przez nauczy-
Serdecznie dziękujemy za wsparcie, które otrzymaliśmy z szeregu cieli języków obcych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Szczególny 
wymienionych instytucji oraz za wkład pracy nauczycieli przygotowu-nacisk położono na wiedzę dotyczącą zwyczajów świątecznych. 
jących uczniów jak i sam turniej. Już teraz z przyjemnością zapraszamy W komisji oceniającej poprawność odpowiedzi zasiedli 
do przyłączenia się do nas w przyszłym roku!opiekunowie współzawodniczących drużyn. Dzięki współpracy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych z Akademią Pomorską w Słupsku przewod-
Marta Młyńska, Ewelina Teleganiczącym jury był dr Piotr Bartelik, co jeszcze bardziej podniosło rangę 

Foto: nadesłanewydarzenia.

Międzyszkolny Turniej Językowy „English und Deutsch Masters”

W niedzielę rano, 10 kwietnia 2016 r., wystartuje Harmonogram 6. Pielgrzymki Maratońskiej:
6. Pielgrzymka Maratońska. Pątnicy, biegnąc, pokonają trasę o długości godzina 7:00 – msza św. w kościele św. Filipa Neri w Bytowie;
sześćdziesięciu dwóch kilometrów, od Bytowa poprzez Parchowo, godzina 8:15 – start do Parchowa;
Sulęczyno, Gowidlino, Sierakowice, aż do Sanktuarium Królowej godzina 9:55 – przybycie do Parchowa;
Kaszub w Sianowie. Start zaplanowano o godz. 8:15 sprzed kościoła św. godzina 10:20 – modlitwa w kościele p.w. św. Mikołaja w Parchowie;
Filipa Neri w Bytowie. Wcześniej, o godz. 7:00, odbędzie się msza godzina 10:30 – start do Sulęczyna; 
święta. Do Sianowa pielgrzymi powinni przybyć około godz. 17:20, godzina 11:25 – przybycie do Sulęczyna;
gdzie o godz. 18:00 wezmą udział w uroczystej mszy świętej. Poprzez godzina 11:30 – modlitwa w kościele p.w. św. Trójcy w Sulęczynie;
pielgrzymkę biegacze chcą uczcić pamięć o największym pielgrzymie godzina 12:00 – start do Gowidlina;
świata – Janie Pawle II, upamiętnić ofiary katastrofy lotniczej pod godzina 13:30 – przybycie do Gowidlina;
Smoleńskiem, a także wyjednać łaski poprzez modlitwę i trud godzina 13:35 – modlitwa w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia 
pielgrzymowania. NMP; 

Trawestując znaną pieśń kościelną można by powiedzieć: „Jest godzina 14:00 – start do Sierakowic;
zakątek na tej ziemi (kaszubskiej), gdzie powracać każdy chce”. Nadanie godzina 15:00 – przybycie do Sierakowic;
nowego znaczenia znanym słowom jest jak najbardziej na miejscu, gdyż godzina 15:05 – modlitwa przy Ołtarzu Papieskim w Sierakowicach;
zarówno Sianowska jak i Częstochowska Madonna to ta sama Matka, do godzina 15:30 – start do Sianowa;
której się uciekamy. Spotkajmy się zatem w Sianowie i w tym roku, by godzina 17:20 – przybycie do Sianowa;
tradycji bytowskiego pielgrzymowania stało się zadość i by kolejne godzina 18:00 – msza św. w Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie.
bagaże ludzkich trosk zanieść do „źródła oczyszczenia”.

Gorąco zapraszamy do udziału w uroczystej mszy św. nadesłane
w Sianowie. 

6. Pielgrzymka Maratońska 
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W kwietniu rozpoczynają się w naszej gminie obowiązkowe szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Zgodnie z obowiązującym prawem, 
obowiązkowemu szczepieniu należy poddać wszystkie psy, które ukończyły 3 miesiąc życia. Szczepienie należy powtarzać co roku. Koszt szczepienia 
wynosi 30 złotych. Weterynarz dokonujący szczepień wystawia odpowiednie zaświadczenie, które właściciel psa jest zobowiązany okazać 
odpowiednim służbom, np. funkcjonariuszom policji.

 Harmonogram szczepień psów przeciw wściekliźnie w roku 2016

 Harmonogram obowiązkowych szczepień psów przeciw wściekliźnie

Miejscowość Data Godzina Miejsce szczepienia
(nazwisko gospodarza)

Lek. wet. Michał Bernard

Poręby 5 kwietnia 14.00-14.30 Edmund Grzenkowicz

Karczewko 5 kwietnia 14.30-15.00 Stanisław Cirocki

Migi 5 kwietnia 15.00-15.30 Andrzej Krefta

Ciechomie 7 kwietnia 14.00-14.30 Edmund Gojtowski

Pałubice 7 kwietnia 14.30-15.00 Stanisław Bojanowski

15.00-15.30 Maria Szymichowska

Skrzeszewo 7 kwietnia 15.45-16.30 Marcin Szwaba

16.30-17.00 Zenon Majkowski

Dolina Jadwigi 8 kwietnia 14.30-15.00 Bolesław Tesmer

Smolniki 8 kwietnia 15.00-15.30 Eugeniusz Olejnik

15.30-16.00 Marek Bojanowski

Kamienica Królewska 9 kwietnia 12.00-13.00 Stanisław Baranowski

13.00-14.00 Bożena Szyca

14.00-14.30 Czesław Czylkowski

14.30-15.00 Leśniczówka Niepoczołowice

15.00-16.00 Mieczysław Lipkowski

Załakowo 12 kwietnia 12.00-12.45 Ryszard Toruńczak

12.45-13.30 Jan Grzenkowicz

13.30-14.15 Irena Zielińska

14.15-15.00 Dariusz Gosz

15.00-15.30 Mieczysław Wenta

Leszczynki 14 kwietnia 13.00-13.45 Stanisław Zaworski

13.45-14.30 Jacek Woźniak

Nowa Ameryka 14 kwietnia 14.30-15.00 Aniela Maszk

15.00-16.00 Teresa Ulenberg

Sierakowice 22 kwietnia 8.00-16.00 Lecznica, ul. Kartuska 27

23 kwietnia 8.00-12.00 Lecznica, ul. Kartuska 27

Lek. wet. Hubert Bojek

Szopa 4 kwietnia 17.00-18.00 Roman Grzenkowicz

Bącka Huta 5 kwietnia 17.00-18.00 Ryszard Klinkosz

Wygoda 6 kwietnia 17.00-17.20 Tadeusz Rompa
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Mojuszewska Huta 6 kwietnia 17.30-18.30 Andrzej Kąkol

Patoki 7 kwietnia 17.00-17.45 Brunon Klasa

Lisie Jamy 8 kwietnia 17.00-17.45 Ludwika Meronk

Długi Kierz 11 kwietnia 17.00-17.45 Andrzej Butowski

18.00-18.30 Zbigniew Kąkol

Borowy Las 12 kwietnia 17.00-17.30 Józef Cyman

17.40-18.00 Tomasz Massowa

Kamionka 12 kwietnia 18.15-18.30 Edmund Tusk

Rębienica 13 kwietnia 17.00-17.30 Józef Damaszk

Sierakowska Huta 14 kwietnia 17.00-18.00 Zenon Skrzypkowski

Jelonko 14 kwietnia 18.00-18.30 Jerzy Klasa

Welk 14 kwietnia 18.40-19.00 Józef Karkowski

Stara Maszyna 18 kwietnia 17.00-17.20 Teresa Lica

Mrozy 18 kwietnia 17.30-18.00 Edmund Król

Szklana i Przylesie 19 kwietnia 17.00-18.00 Grażyna Warmowska

Bór 20 kwietnia 16.30-17.00 Mieczysław Andryskowski 

Łączki 20 kwietnia 17.00-17.30 Eugeniusz Tesmer

Bukowo 21 kwietnia 17.00-17.30 Stanisław Baranowski

Kokwino 21 kwietnia 17.30-18.00 Andrzej Grzenkowicz

Dąbrowa 25 kwietnia 17.00-17.30 Mieczysław Płotka

Puzdrowo 26 kwietnia 17.00-17.45 Antoni Reszka

Puzdrowo 26 kwietnia 17.50-18.30 Anna Reszka

Lek. wet. Andrzej Kowalewski

Mojusz 18 kwietnia 12.00-13.00 Jan Sikora

Janowo 18 kwietnia 13.30-14.00 Wiesław Leyk

Lemany 19 kwietnia 14.00-14.30 Eugeniusz Syldatk

Stara Huta 19 kwietnia 15.00-15.40 Bogdan Syldatk

Gowidlino 19 kwietnia 16.00-16.45 Stanisław Cybulla

Paczewo wyb. 20 kwietnia 11.45-12.00 Elżbieta Petta

Paczewo 20 kwietnia 12.30-13.00 Gerard Landowski

20 kwietnia 13.30-14.00 Halina Miotk

Karłowo 21 kwietnia 11.30-12.00 Jan Złoch

Tuchlino 21 kwietnia 12.20-13.00 Jadwiga Labuda

Tuchlino wyb. 21 kwietnia 13.20-14.00 Bernadeta Mielewczyk

Tuchlinek 25 kwietnia 11.30-12.30 Marcin Lis

Kujaty 25 kwietnia 13.00-13.20 Kazimierz Olszewski

Zarębiska 25 kwietnia 13.40-14.00 Kazimierz Pranczk

Łyśniewo wieś 26 kwietnia 11.00-11.30 Jan Dawidowski

Łyśniewo wyb. 26 kwietnia 12.00-12.30 Tadeusz Formela

12.50-13.10 Bogusław Gojtowski

13.30-14.00 Jan Franciszek Lis

Kowale 26 kwietnia 14.20-14.30 Kazimierz Pawelczyk

14.40-15.00 Edwin Ruszewski

Sierakowice 27 kwietnia
28 kwietnia

10.00-17.00 Gabinet Weterynaryjny,
ul. Słupska 27, tel. 58 681 60 15

10.00-17.00 Gabinet Weterynaryjny,
ul. Słupska 27
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Sprzedam działkę na Kaszubach; tel. 603-748-535.

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1000 m2 przy tarasie Sierakowice – Mirachowo (300 merów od szosy), tel. 608  587  940

Sprzedam działkę budowlaną z warunkami zabudowy o pow. ponad 1000 m2 w Szopie przy drodze gminnej; wszystkie media przy 
działce; cena do uzgodnienia; tel. 692  379 693

Posiadam na sprzedaż przyczepy nowe, 2 lata gwarancji z homologacją europejską, bezterminowym przeglądem, wystawiam FV 23%. 
Przyczepy od 1.290 zł brutto do 6 tys. zł. Interesuje cię jednoosiówka, dwuosiówka, z plandeką, ze sklejki. Zadzwoń, służymy poradą: 
605 877 880. Sierakowice

Sprzedam lub zamienię VW Tourana 2010 r. 7-OSOBOWY 1.6TDI common rail, nowy model, roczna gwarancja VIP 100 tys km 
przebiegu. Auto bardzo zadbane, czyste, wygląda jak nowe, bogato wyposażone, posiada: nowe opony, rejestrator jazdy, nawigację, 
alufelgi, klimatronik, tempomat, komputer itp. Czekam na propozycję. CENA: 46.900zł. Tel: 693 648  333.

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!

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, Dolina Jadwigi,
tel. 691  688  971

Ogłoszenia drobne

Informacja
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. 609  180  881 

– Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice
tel. 609  180 881
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 12.00

– Grupa Anonimowych Alkoholików „Pogoda Ducha”
w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać
z nałogiem alkoholizmu oraz ich rodziny. Spotkania odbywają się
w każdy piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego
w Sierakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na piętrze).

– Porady prawne
 Porad z zakresu prawa rodzinnego udziela bezpłatnie mecenas 
KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca od 
godziny 16:00 do 19:00 w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskie-
go 1 w Sierakowicach:
29 kwietnia, 20 maja, 24 czerwca, 29 lipca, 26 sierpnia, 30 września,
28 października, 25 listopada, 30 grudnia.

– Mediacje rodzinne prowadzi mediator sądowy KATARZYNA 
KURKIEWICZ w terminach uzgodnionych telefonicznie (tel. 609  180 
881).

Pchełka szuka nowego domu
Pchełka to trzymiesięczna suczka, która szuka nowego domu.
Przygarnij Pchełkę, daj jej ciepły kąt i miskę pełną jedzenia,
a odwdzięczy Ci się bezwarunkową miłością. 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 725 574 338. 




