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Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu
4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na 
rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz 
innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – 
wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo 
istotnie zwiększa szansę wyleczenia. 

– Mimo iż mammografia to najskuteczniejsza metoda 
profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się 
bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED 
Diagnostyka. – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem 
piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród 
Polek. 

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania 
mammograficzne w mammobusie, które odbędą się: 
ź Żukowo – 4-7 maja koło remizy Ochotniczej Straży Pożarnej,
ul. Gdańska 50;
ź Sierakowice – 4-7 maja przy Ochotniczej Straży Pożarnej,
ul. ks. B. Sychty; Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ra-
ź Przyjaźń – 8 maja przy Szkole; mach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). 
ź Chmielno – 10 i 11 maja na parkingu przy Urzędzie Gminy, Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
ul. Gryfa Pomorskiego 22;
ź Kartuzy – 11-13 maja przy Parku Solidarności; ź 40 – 49 oraz 70 – 75 lat 
ź Przodkowo – 12 i 13 maja pomiędzy Urzędem a OSP, ul. Kartuska 21; Badania wykonywane są w ramach Projektu „Poprawa dostępności
ź Sulęczyno – 16 i 17 maja na parkingu koło szkoły Podstawowej, i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu 
ul. Żeromskiego 16; Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy 
ź Somonino – 16 i 17 maja przy Ochotniczej Straży Pożarnej, EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wymagane jest 
ul. Ceynowy 1; skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej 
ź Stężyca – 18 i 19 maja przed Domem Sportowca, przy Ośrodku Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: 
Zdrowia, ul. Abrahama 11. www.fundusze.mammo.pl 

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą 
rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na www.mammo.pl/formularz. 

ź 50 – 69 lat Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez 

Mammobus w Twojej miejscowości 
Zadbaj o swoje zdrowie na wiosnę!
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Emisja obligacji komunalnych nr 152024G relacji Tuchlino – Szklana na odcinku Szklana – Jelonko”. 
Radni wyrazili zgodę na emisję 1600 obligacji komunalnych, Inwestycja ma zostać realizowana w roku 2017, a dzięki zawartemu 

o wartości nominalnej jednego tysiąca złotych każda, na łączną kwotę 1,6 porozumieniu samorządy mają szansę uzyskać dofinansowanie z Progra-
mln zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
realizację zadań inwestycyjnych: 400 tys. zł na remont i budowę dróg Realizacja tej inwestycji będzie miała na celu poprawę 
w Sierakowicach oraz 1,2 mln zł na budowę sali gimnastycznej i roz- bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1914G, relacji 
budowę szkoły w Tuchlinie. Obligacje zostaną wykupione w 2023 roku. Sierakowice – Borucino, z planowaną do budowy drogą relacji Tuchlino 

– Szklana na odcinku Szklana – Jelonko. Nowo powstały szlak 
Gmina przystępuje do projektu „Pomorskie szlaki kajakowe….” komunikacyjny planuje się włączyć do drogi powiatowej.   

Gmina Sierakowice przystępuje do projektu „Pomorskie szlaki 
kajakowe – szlak górnej Słupi”. Projekt zostanie zgłoszony w konkursie Nadanie nazw ulicom
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Trzy ulice zlokalizowane na terenie gminy otrzymały nazwy. 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerami Sierakowic W Sierakowicach droga przylegająca do ulicy Peplińskiego otrzymała 
w tym projekcie będą podmioty spoza sektora finansów publicznych oraz nazwę ulicy Wrzosowej. W Gowidlinie droga biegnąca w prawo od ulicy 
gminy: Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo i Sulęczyno, Podgórnej nosi nazwę Nad stawem. Natomiast w miejscowości Kawle, 
która jest równocześnie partnerem wiodącym projektu. przy osiedlu kilku domów, powstała ulica Słoneczna.  

Dzięki udziałowi w tym projekcie gmina będzie miała 
możliwość otrzymania dofinansowania na budowę infrastruktury dla Wstępna lokalizacja nowych przystanków autobusowych 
turystyki kajakowej na Jeziorze Gowidlińskim w miejscowości Radni zaakceptowali wstępną lokalizację nowych przystan-
Gowidlino. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego z Regional- ków autobusowych przy drogach wojewódzkich 211 i 214. Proponuje 
nego Programu Operacyjnego jest przystąpienie do realizacji inwestycji się, aby przystanki autobusowe powstały przy trasie Gowidlino – Kawle 
wspólnie z innymi samorządami i jednostkami spoza sektora finansów (w obu kierunkach), tuż przy zakładzie państwa Mielewczyk. Kolejne 
publicznych, zlokalizowanych w obrębie tzw. szlaku górnej Słupi. proponuje się zlokalizować w Sierakowicach przy stacji Orlen. 

Uchwała została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
Porozumienie dot. budowy drogi w Gdańsku, który podejmie ostateczna decyzję o lokalizacji przystanków 

Gmina Sierakowice przystępuje do porozumienia z Powiatem autobusowych, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpie-
Kartuskim w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa drogi czeństwa ruchu drogowego. 

Z sesji Rady Gminy – 23 marca 2016 r. 

Dolina Jadwigi – mała osada w odległości 5 km za 
Gowdlinem i 5 km do następnej wsi w drugą stronę – Rokity. 
Główna szosa do Słupska i dalej do Niemiec. A na szosie 
rozpędzone samochody – na liczniku 120 i 190 km na godzinę. 
Dzieci chodzą tą szosą do szkoły, jeżdżą do niej na rowerach. 
Ścieżki rowerowej brak. Rodzice ze strachem prowadzą dzieci na 
szkolny autobus, który odjeżdża z przystanku w Dolinie Jadwigi. 
Policji ani radarów nie ma. Droga pełna zakrętów, dwie barierki, 
w dole potok, a wiosną i latem na szosę wystają zielone gałęzie 
ograniczające widoczność. Brak znaku ograniczenia prędkości. 
Nazwa wsi umieszczona za zakrętami i od strony Słupska nie 
widać jej. To prawda, że to tylko cztery domy, w tym dwa oddalone 
od szosy, myślę jednak, że policja powinna sprawdzać prędkość
i trzeźwość kierowców. Często jeżdżą na „podwójnym gazie”.
A nasze służby drogowe powinny wycinać gałęzie na zakrętach.

Droga między Gowidlinem a Doliną Jadwigi usłana jest 
krzyżami i zniczami. Pod kołami giną ludzie, sarny, lisy, jeże, psy
i koty, czyli wszystko, co żyje. 

Piszę ten list, bo sama uległam wypadkowi na tej trasie
i ledwo uszłam z życiem. Nie zauważyłam samochodu jadącego
z Rokit na zakręcie w porze letniej, gdy zielone liście zasłaniały 
szosę. Na liczniku auta musiało być ponad 100 km…

W szpitalu w Kościerzynie leczono mnie 2 miesiące. 
Lekarze dokonali cudu, za który bardzo serdecznie im dziękuję, 
ale nadal nie powróciłam do pełni sił.

Uważam, że trasa Gowidlino – Rokity zalicza się do 
niebezpiecznych miejsc na mapie powiatu kartuskiego.  

Z poważaniem 
Teresa Sienkiewicz 

List od Czytelniczki
Mapa niebezpiecznych miejsc
w powiecie kartuskim – Dolina Jadwigi

AK
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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

Zaledwie dwa głosy zadecydowały o pozostawieniu na stano-
wisku sołtysa Tuchlina Wojciecha Koszałki. Na wniosek grupy 
mieszkańców 30 marca zostało zwołane zebranie w sprawie odwołania 
władz sołeckich.   

W środowy wieczór 30 marca w tuchlińskiej szkole licznie 
zgromadzili się mieszkańcy sołectwa, którzy zadecydowali o dalszym 
losie sołtysa i rady sołeckiej. Na listę obecności wpisało się 261 osób 
uprawnionych do głosowania. Obrady były bardzo burzliwe, ale udało 
się przeprowadzić głosowanie. 

Kilka dni wcześniej, 16 marca, do Urzędu Gminy w Siera-
kowicach wpłynęło pismo, podpisane przez 52 mieszkańców sołectwa,
z wnioskiem o odwołanie władz sołeckich. Osoby podpisane we wniosku 
stwierdziły: „Wniosek nasz podyktowany jest dobrem naszego sołectwa, 
które od czasu pełnienia funkcji sołtysa przez pana Wojciecha Koszałkę 

Podczas zebrania ponownie został odczytany wniosek grupy 
mieszkańców. Sołtys Wojciech Koszałka zażądał odczytania pełnego 
wniosku z podaniem nazwisk podpisanych pod nim osób, na co nie zgo-
dził się wójt, zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych. 

Pomimo słownych przepychanek została wyłoniona komisja 
skrutacyjna i przeprowadzono głosowanie, w którym wzięły udział 254 
osoby. Za odwołaniem sołtysa opowiedziało się 126 mieszkańców 
biorących udział w głosowaniu, a przeciwko odwołaniu – 128 osób. 
Zaledwie dwa głosy zadecydowały o pozostaniu na stanowisku 
Wojciecha Koszałki.

Za odwołaniem rady sołeckiej w składzie: Jacek Niklas, 
Marcin Lis i Franciszek Mielewczyk opowiedziało się 106 mieszkańców, 
a przeciwko – 146. 

jest skonfliktowane, a bieżące sprawy sołectwa nie są realizowane. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania sołtys i rada sołecka 

Dalsze pełnienie funkcji przez sołtysa i radę sołecką w obecnym składzie 
w sołectwie Tuchlino nie zmieniły się.  

nie daje nadziei na poprawę istniejącej sytuacji”. 
W związku z tym władze Gminy Sierakowice zadecydowały Tekst i foto: AK

o wszczęciu procedury odwołania sołtysa, wyznaczając datę zebrania 
wiejskiego. 

Zebranie wiejskie w Tuchlinie w sprawie odwołania sołtysa

Zbigniew Fularczyk, wójt Tadeusz Kobiela i sołtys Wojciech Koszałka 

Konkurs „Piękna Wieś 2016” organizowany jest w kate-
goriach: „Wieś”, „Zagroda rolnicza” i „Zagroda nierolnicza”. Dotyczy 
wsi oraz zagród położonych w granicach Gminy Sierakowice. 
Regulamin Konkursu jest dostępny na portalu województwa pomor-
skiego - Wrota Pomorza (www.wrotapomorza.pl) oraz stronach 
in t e rne towych  Kra jowe j  S i ec i  Obsza rów  Wie j sk i ch  
(www.pomorskie.ksow.pl) i Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gdańsku (www.podr.pl).

Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach: gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim. Zagrody nierolnicze rozpatrywane są na 
poziomie gminnym. Warunkiem przystąpienia do konkursu w kategorii 
„Wieś” jest złożenie do miejscowego urzędu gminy, w terminie do 29 
kwietnia 2016 r., podpisanej przez sołtysa wsi karty zgłoszenia.
W kategorii „Zagroda” w konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze 
oraz nierolnicze, w tym gospodarstwa agroturystyczne, z wyłączeniem 
kwater turystyki wiejskiej oraz laureatów I miejsc zdobytych w finałach 
wojewódzkich w poprzednich 6 edycjach konkursu. Warunkiem przystą-
pienia do konkursu w kategorii „Zagroda” jest złożenie do miejscowego 
urzędu gminy, w terminie do 29 kwietnia 2016 r., podpisanej przez 
właściciela zagrody karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 2 do 
regulaminu konkursu.

Prosimy o składanie zgłoszeń przez chętnych do udziału
w konkursie w pokoju 108 Urzędu Gminy Sierakowice.

Referat rolnictwa Urzędu Gminy w Sierakowicach 

Zapraszamy do konkursu
„Piękna Wieś 2016”

4 (309) kwiecień 2016
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Wiosną, gdy rozpoczynamy pozimowe porządki w ogrodzie
i na przydomowych trawnikach pozostaje nam pewna ilość liści, trawy 
czy gałęzi. Co należy z nimi zrobić? Zgodnie z Regulaminem 
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Sierakowice 
zgrabione liście czy też skoszona trawa nie mogą trafiać do 
pojemników na odpady zmieszane. Jeżeli wystawimy worki
z odpadami zielonymi lub umieścimy odpady zielone w pojemniku 
przeznaczonym na odpady zmieszane, to firma wywozowa takich 
odpadów od nas nie odbierze. A informacja, że takie odpady były 
wystawione i nie zostały odebrane trafi do Referatu Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy.

W trakcie kompostowania pamiętaj o kilku zasadach:  
 

ź Warstwa świeżej trawy nie może być zbyt gruba, bo łatwo zbija się ona 
Wszelkie odpady zielone powstające na naszych posesjach 

w nieprzepuszczalną warstwę, blokującą dopływ tlenu w głąb pryzmy 
powinny zostać poddane kompostowaniu w przydomowych 

kompostowej i powoduje gnicie. Dlatego, przed dodaniem do 
kompostowniach, albo należy je oddać do Punktu Selektywnej 

kompostownika należy ją podsuszyć lub układać cienkimi warstwami, 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na ul. Brzozowej 2a

przekładając grubszym materiałem, jak rozdrobnione pędy i gałęzie, 
w Sierakowicach. Można przywieźć tam dowolną ilość odpadów 

słoma czy kora.
zielonych i złożyć je w przygotowanym kontenerze. Do kontenera 

ź Pamiętaj o odpowiednim stopniu rozdrobnienia odpadów dodawanych 
do kompostu. Optymalna wielkość cząstek do kompostowania 
naturalnego w pryzmie wynosi 25-40 mm średnicy.
ź Wskazane jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności, dlatego w czasie 
dłuższych upałów należy zraszać kompost wodą.
ź Nie ubijaj kompostu.
ź Unikaj kompostowania liści z roślin porażonych chorobami, gdyż 
zarodniki wielu chorób zimują właśnie w opadłych liściach. Unikajmy 
również kompostowania innych chorych części roślin.
ź Należy unikać nadmiaru produktów pochodzenia zwierzęcego – 
dodane w dużej ilości  mogą gnić i przyciągać do naszego 
kompostownika psy lub koty. Nie znaczy to jednak, że musimy 
przebierać resztki z naszych stołów, niewielka ilość odpadków 
zwierzęcych na pewno nie zaszkodzi. 
ź Odpadki do kompostowania różnią się zawartością azotu, wilgotnością, wrzucamy luzem czyste odpady zielone, bez worków i innych 
stopniem zdrewnienia. Materiały ubogie w azot (np. liście), trudniej zanieczyszczeń.    
rozkładające się, przed ułożeniem na kompostowniku należy rozdrobnićJeżeli masz miejsce na działce, a nie możesz dowieźć liści lub 
i wymieszać z nawozami zawierającymi dużo azotu - saletra amonowa, trawy do PSZOK, to dobrym rozwiązaniem jest kompostownik. 
obornik bydlęcy lub ptasi lub z roślinami motylkowymi. Przy produkcji Kompost jest dobrym i naturalnym nawozem, doskonałym sposobem 
kompostu jednolitego z kory, trocin, liści lub słomy konieczny jest na wykorzystanie odpadów roślinnych, jest także tanią i łatwą do 
dodatek azotu, ponieważ materiały te zawierają go bardzo mało.uzyskania alternatywą dla obornika. Warto w swoim ogrodzie zbudować 

najprostszy kompostownik i wykorzystywać nawóz kompostowy do 
Kompostowanie należy uznać za najbardziej pożądany uprawy roślin. Dzięki kompostowaniu organiczne „śmieci” można 

sposób unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych! Zmniejsza przekształcić w cenny nawóz - zupełnie za darmo. Wystarczy jedynie 
się przez to ilość odpadów trafiających na składowisko. Skorzysta na trochę pracy i odrobina cierpliwości.
tym środowisko naturalne, a my dodatkowo uzyskamy cenny nawóz, 
który będzie można wykorzystać w ogrodzie. Dlatego wszystkich, Odpady przeznaczone na kompost muszą być biodegradowalne, ale 
którzy mają taką możliwość, zachęcamy do stosowania tej metody nawet w tej grupie znajdują się wyjątki.
unieszkodliwiania bioodpadów.

 Wiosenne porządki w ogrodzie! Ale co zrobić z odpadami z ogrodu?

Kontener na odpady zieloneKontener na odpady zielone

PSZOK Sierakowice, ul. Brzozowa 2aPSZOK Sierakowice, ul. Brzozowa 2a
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Stare przysłowie egipskie mówi: „Kto chce zbierać miód, nie 
może bać się żądeł!” – mówi nam leśnik z zawodu i pszczelarz z zami-
łowania pan Tomasz Kuśnierz z Sierakowic. Pan Tomasz jest leśniczym 
w leśnictwie Wygoda. W jego leśnej pasiece w niedzielę wielkanocną 
pszczoły poczuły wiosnę, obudziły się i miały swój pierwszy oblot po 
zimie. 

Pszczelarz-leśnik o pszczołach i miodzie wie prawie wszystko. 
Jak podkreśla, większość ludzi nie odróżnia pszczół od os, które budzą
w nas ogromny niepokój. Pszczoły potrafią zaatakować i użądlić, ale 
tylko wtedy, gdy poczują zagrożenie dla domu, w którym mieszkają, 
czyli ula. W jego obronie są w stanie stracić życie, gdyż pszczoła po 
użądleniu ginie. Pszczoły poza tym, że dają nam tak cenny miód, to 
odgrywają także ogromną rolę w życiu człowieka, a mianowicie zapylają 
kwiaty. Słynny naukowiec Albert Einstein powiedział: „Od momentu, 

Miód powstający w pasiece pana Tomasza, to miód leśny, 
który charakteryzuje się specyficznym aromatem charakterystycznym 
dla lasu. Różnorodność nektarów, z których pszczoły wytworzyły miód 
leśny nadaje mu subtelnego smaku. Miód ten jest zazwyczaj mieszanką 
lipy, klonu, kasztanowca, dzikiej róży, głogu, jeżyny, kruszyny, rumianku 
i wielu innych ziół oraz spadzi. Miód leśny pomaga w przeziębieniach
i schorzeniach alergicznych, wzmacnia system nerwowy oraz odporność. 

Praca przy pszczołach uczy i wymaga niezwykłego spokoju
i cierpliwości. Nie jest to praca łatwa, gdyż trzeba wszystko robić bardzo 
powoli i ostrożnie, aby nie wyrządzić krzywdy pszczelej matce. To ona 
jest w ulu najważniejsza i to jej będą wszystkie robotnice bronić. 
Przeciętnie matka pszczela żyje około 5 lat, a robotnica 21 dni. Pomimo 
tak krótkiego życia pszczoła od chwili przepoczwarzenia i wygryzienia
z komórki od razu zabiera się do pracy czyli czyszczenia komórek
z oprzędu. Pracowitość tych owadów zasługuje na uznanie, gdyż prze-
ciętna robotnica w celu pozyskania pyłku, nektaru lub wody potrafi 

kiedy zginie ostatnia pszczoła ludzie przeżyją jeszcze tylko cztery lata jednorazowo przemierzyć przeciętnie odległość 3 km, a maksymalnie 
i umrą z głodu”. Dlatego musimy dbać o te cenne owady, gdyż od nich nawet 10 km. Pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów, aby 
zależy nasze życie. Pszczół niestety jest coraz mniej, gdyż masowo zebrać nektar na 1 kg miodu, a podczas jednego „kursu” po nektar 
w ostatnich latach wymierają na skutek działania człowieka. pszczoła odwiedza 50-100 kwiatów. Dlatego powinniśmy naprawdę 
Największym zagrożeniem dla pszczół są opryski chemiczne na polach. docenić ogromny trud pszczół włożony w produkcję miodu, ale również 
Jeden oprysk może przyczynić się do śmierci nawet całej rodziny w zapylenie roślin, dzięki którym możemy żyć. 
pszczelej, dlatego tak ważne jest stosowanie oprysków na polach po Leśna Pasieka Tomasza i Joanny Kuśnierz (Mojusz 8, 
godzinie 20.00, gdyż wówczas pszczoły są już w ulu i nie pobiorą leśniczówka, tel. 511614017) uczestniczy aktywnie w edukacji eko-
szkodliwej substancji z opryskanych roślin. Bardzo ważne jest również logicznej najmłodszych, włączając się w ogólnopolskie świętowanie 
informowanie lokalnych pszczelarzy o tym, że opryski będą stosowane, Wielkiego Dnia Pszczół. 
wówczas pszczelarze zamkną swoje pszczoły w ulach i nie wylecą one na A więc już mamy wiosnę, pszczoły nie mogą się mylić!
pole tego dnia. Innym zagrożeniem dla pszczół jest choroba zwaną 
warrozą, która jest dla nich bardzo niebezpieczna. Mariusz Laska, foto: Marlena Bach

Leśna pasieka budzi się z zimowego uśpienia, to już na pewno wiosna…

4 (309) kwiecień 2016
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Salon Samochodów Używanych „AutoSzulc” sierakowic-
kiego przedsiębiorcy Mirosława Szulca znalazł się w gronie 27 firm 
wyróżnionych prestiżowym certyfikatem „Przedsiębiorstwo Przysz-
łości”. Uroczysta gala finałowa III edycji Ogólnopolskiego Programu 
Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Prowadzących Działalność 
Gospodarczą „Przedsiębiorstwo Przyszłości” odbyła się 19 kwietnia
w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  

W uroczystości uczestniczyli menedżerowie najlepszych 
polskich przedsiębiorstw – firm inwestujących w rozwój innowacji, 
nowoczesne narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim i rozwiązania 
projakościowe. Goście gali odebrali certyfikaty „Przedsiębiorstwo 
Przyszłości” przyznane w dowód uznania nowoczesności, innowa-
cyjności i nowatorskiego podejścia do prowadzenia biznesu.

Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to inicjatywa środo-
wisk naukowych mająca na celu identyfikowanie i promowanie polskich 
firm, które wyróżniają się na rynku nowoczesnym stylem zarządzania, 
dynamicznym rozwojem, innowacyjnością, a przede wszystkim – inwes-
towaniem w kapitał ludzki i wiedzę. Uzyskanie przez firmę godła „Przed- Samochodów Używanych „AutoSzulc” na przestrzeni dekady zdobył 
siębiorstwo Przyszłości” pomaga budować jej wizerunek na bazie takich duże zaufanie klientów, sukcesywnie budując markę firmy profes-
atutów jak nowoczesność, wysoka jakość, otwartość, kreatywność, jonalnej, rzetelnej, przyjaznej klientowi i spełniając jego najbardziej 
innowacyjność czy odpowiedzialność społeczna. Zdobywców certy- wymagające oczekiwania. Dbałość o jakość usług sprzedażowych jest 
fikatu wyłania specjalna Komisja, w której zasiadają profesorowie priorytetem w codziennej działalności przedsiębiorstwa, co ma bez-
i doktorzy renomowanych polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekono- pośrednie przełożenie na wielkość sprzedaży oraz osiągane zyski. 
micznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Katolickiego Uni- Stosowane przez „AutoSzulc” rozwiązania promocyjne znacząco 
wersytetu Lubelskiego. wyróżniają się na tle konkurencji i posiadają cechy innowacji 

Reprezentanci firm wyróżnionych w Programie „Przedsię- marketingowych. Wśród innowacyjnych działań sprzedażowych 
biorstwo Przyszłości” odebrali pamiątkowe certyfikaty i statuetki z rąk szczególnie wyróżniających firmę na tle konkurencji uwagę komisji 
prof. Macieja Mitręgi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach konkursowej zwróciła tzw. „Gwarancja odkupu” (klient, który zakupił 
oraz Grażyny Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji samochód, ma zapewnioną pisemną gwarancję polegającą na 
i Szkolnictwa Wyższego. pozostawieniu swojego samochodu i zamianie go na inny). 

Obok certyfikatu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, w trakcie Ważnym aspektem wpływającym na przyznanie firmie 
gali wręczono również wyróżnienia nadzwyczajne przyznawane firmom „AutoSzulc” lauru „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jest intensywność 
najwyżej ocenionym w Programie – statuetki „Gold Prize”. Jedną szkoleń kadry pracowniczej i zarządczej. Firma często korzysta z możli-
z takich statuetek otrzymał Mirosław Szulc, właściciel Salonu Samocho- wości odbywania specjalistycznych kursów i szkoleń, co ma bezpośred-
dów Używanych „AutoSzulc”. nie przełożenie na profesjonalizm w stosunku do klienta. 

Salon Samochodów Używanych „AutoSzulc” od 2005 roku Komisja dostrzegła także szeroką działalność Salonu Samo-
działa na rynku sprzedaży używanych samochodów osobowych, chodów Używanych „AutoSzulc” w obszarze społecznej odpowiedzial-
dostawczych oraz ciężarowych. Firma jest także autoryzowanym ności biznesu, co świadczy o dużej empatii właściciela na potrzeby oto-
dealerem nowych przyczep Neptun, wspomaga klientów w zakupie czenia społecznego (pomoc charytatywna na rzecz chorych dzieci, 
części samochodowych oraz w serwisowaniu pojazdów. Salon wsparcie finansowe imprez kulturalnych i sportowych). 

Salon Samochodów Używanych „AutoSzulc” z certyfikatem „Przedsiębiorstwo Przyszłości”
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Nakładem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ukazała się 
płyta z udziałem Chóru Kameralnego DISCANTUS. Płyta „Cierpiącym 
duszom – pieśni pustej nocy” jest efektem realizowanego w ubiegłym 
roku projektu pn. „Odtworzenie zwyczaju Pustej Nocy na Kaszubach”. 
Jego celem było sporządzenie zapisu nutowego pieśni wykorzys-
tywanych podczas kaszubskiego obrzędu nocnego czuwania przy 
zmarłym. Zapis melodii powstał na podstawie badań – nagrań 
terenowych przeprowadzonych wiosną 2015 r. wśród kilkunastu grup 
śpiewaków pustonocnych. Pragnąc zachować ginącą praktykę śpiewania 
pieśni Pustej Nocy w wigilię pogrzebu, na podstawie wspomnianych 
badań wydany został także śpiewnik „Pieśni Pustej Nocy”. Ważną 
częścią nowego kancjonału, stanowiącą uzupełnienie „naśpiewanego” 
podczas badań terenowych materiału, są pieśni żałobne zaczerpnięte
z opracowanego przez ks. Józefa Mazurowskiego śpiewnika „Melodje 
do Zbioru pieśni nabożnych katolickich dla użytku kościelnego. Ułożone 
do grania na organach i śpiewania na cztery głosy” (Pelplin, 1871). 
„Melodje…” powstałe do wydanego w tym samym roku „Zbioru pieśni 
nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego” (tzw. śpiew-
nika pelplińskiego), pod redakcją ks. Szczepana Kellera, były wyko-
rzystywane przez organistów w kaszubskich parafiach.

Na zawartość płyty składają się wybrane pieśni Pustej Nocy 
spisane podczas badań terenowych. Wykonane zostały zgodnie z ustalo-
ną tradycją praktyką – jednogłosowo przez mężczyzn. Wykonawcą tego 

specjalności Muzyka Kościelna Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki repertuaru jest męski skład Chóru Kameralnego DISCANTUS z Gowid-
w Gdańsku z organowym towarzyszeniem Marcina Armańskiego.lina. Drugą część płyty stanowią pieśni i ich opracowania na cztero-

Płytę nabyć można w księgarni stacjonarnej ZKP przy ul. głosowy chór mieszany z towarzyszeniem organów (w tym przypadku 
Straganiarskiej 20-23 w Gdańsku lub księgarni internetowej: pozytywu), zaczerpnięte ze śpiewnika ks. Józefa Mazurowskiego. Te 

.pieśni wykonane zostały przez Scholę Cantorum złożoną ze studentów http://kaszubskaksiazka.pl

Nowa płyta z udziałem chóru DISCANTUS

4 (309) kwiecień 2016

Sławomir Bronk
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Od kilku lat Gminny Ośrodek Kultury wraz z Zespołem Szkół Wielkanocnego panie z Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowały 
Ponadgimnazjalnych, lokalnymi twórcami ludowymi i gminnymi tradycyjne potrawy na świąteczne śniadanie oraz słodkie desery – serniki, 
Kołami Gospodyń Wiejskich, w niedzielę poprzedzającą święta Wielka- baby i mazurki. Uczestnicy imprezy mogli także podziwiać talenty 
nocne i Bożonarodzeniowe organizuje cykl imprez pod wspólnymi aktorskie uczniów biorących udział w Przeglądzie Teatrów Szkolnych 
nazwami: „Jastrë na Kaszëbach” oraz „Gòdë na Kaszëbach”. Odwie- „Kaszëbskô Bina”.
dzający w tych dniach miejscową szkołę ponadgimnazjalną mają szansę 
obejrzeć i zakupić wyroby twórców ludowych oraz skosztować 
tradycyjnych polskich i kaszubskich potraw świątecznych. Istotnym 
elementem tych wydarzeń jest promocja kaszubskiej kultury i języka 
poprzez występy szkolnych grup teatralnych i zespołów kolędniczych. 

Tegoroczne „Jastrë na Kaszëbach” odbyły się w Niedzielę 
Palmową 20 marca. Zgromadziły sporą liczbę mieszkańców, którzy 

Na zakończenie zagrała Orkiestra Klezmerska Teatru postanowili podejrzeć pomysły na świąteczne menu i zaopatrzyć się
Sejneńskiego. Orkiestrę tworzą młodzi ludzie związani z Fundacjąw niepowtarzalne dekoracje na Wielkanoc, a przy okazji skorzystać
i Ośrodkiem „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, które to z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. A tych było sporo, 
instytucje w swojej pracy edukacyjnej i artystycznej odwołują się do 
wielokulturowego dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej. Muzycy 
zaprezentowali przed sierakowicką publicznością niesamowitą 
mieszkankę muzyki żydowskiej, bałkańskich brzmień i jazzowych 
improwizacji. 

zwłaszcza dla najmłodszych – był kącik zabaw, zdobienie ciasteczek 
wielkanocnych, quizy i konkursy z nagrodami. Każdy mógł ustawić się 
do zdjęcia z wielkanocnymi zajączkami. Stoiska twórców ludowych oraz 
Kół Gospodyń Wiejskich oferowały przeróżne świąteczne dekoracje. 
Ponadto uczniowie ZSP przedstawili własne pomysły na dekoracje

Tekst i foto: AK
i nakrycie stołu do wielkanocnego śniadania. Podczas VIII Pokazu Stołu 

„Jastrë na Kaszëbach”
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Niezwykłym sukcesem dla młodych aktorów ze Szkoły 
Podstawowej w Mojuszu zakończył się udział grupy teatralnej
w tegorocznych prezentacjach zdolności aktorskich podczas XVII 
Powiatowego Przeglądu Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina” 2016. Po 
wielu latach udziału w konkursie udało się wreszcie zasłużyć na nagrodę 
główną, czyli Złotą Maskę. A trzeba się było zmagać z nie lada prze-
ciwnikami, którzy wielokrotnie już zdobywali laury w tym Konkursie.

prezentują aktorzy- amatorzy, działający w szkołach podstawowych 
powiatu kartuskiego, zmagający się corocznie ze sobą o główną nagrodę, 
czyli „Złotą Maskę”. W bieżącym roku miała miejsce już XVII edycja 
Konkursu.

Początki imprezy, która początkowo miała zasięg wojewódzki, 
należy umieścić w 1993 roku, kiedy to po raz pierwszy została ona 
zorganizowana w Szymbarku. W kwietniu następnego roku, na mocy 
porozumienia trzech podmiotów: Zarządu Gminy Sierakowice, Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Sierakowicach i Centrum Edukacji Teatralnej
w Gdańsku podpisano dokument w sprawie wspólnego organizowania 
Festiwalu Teatralnego „Kaszëbskô Bina”. 

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprosił do udzia-
łu w imprezie wszystkich, którym leży na sercu upowszechnianie twór-
czości pisarzy kaszubskich oraz pielęgnowanie rodzimych tradycji, 
szczególnie tych związanych z działającymi dawniej prężnie teatrami 
wiejskimi; a niepoślednią rolę w tym wszystkim ma też promowanie 
mowy ojców, z jednoczesnym wskazaniem, że może ona być także 
źródłem doznań estetycznych . 

II Festiwal Wiejskich Teatrów Szkolnych odbył się w czerwcu 
1994 roku w Sierakowicach, w ramach obchodów Dni Kultury 
Kaszubskiej. Po upływie sześciu lat postanowiono jednak wrócić do for-
muły powiatowej Festiwalu, z pozostawieniem w roli głównego orga-
nizatora nadal Sierakowic. I tak od 2000 roku trwa w Sierakowicach 
Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych, na którym swoje umiejętności 

Złota Maska dla aktorów z Mojusza
XVII Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina” w Sierakowicach

Grupa teatralna z Mirachowa wystąpiła w pięknych strojach

Przed występem aktorzy z Mojusza zintegrowali się
z wielkanocnymi zajączkami

Potem zagrali najpiękniej jak umieli

Jury wszystko zanotowało
(od lewej: Dariusz Narloch, Jaromir Szroeder, Sławomir Bronk)

Wójt Tadeusz Kobiela wręczał nagrody – tu grupa z Mojusza

4 (309) kwiecień 2016
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XVII Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Szlacheckiej, „Krôsniãta” ze Szkoły Podstawowej w Starej Hucie – 
Bina” zaplanowano na 20 marca w hali Zespołu Szkół Ponad- gmina Kartuzy i „Mòdré zwónczi” ze Szkoły Podstawowej w Mira-
gimnazjalnych w Sierakowicach. Aby umożliwić aktorom swobodny chowie - gmina Kartuzy.
czas na instalowanie się po występach kolejnych grup, organizowane są 
imprezy towarzyszące (pokaz stołu wielkanocnego, kiermasze, wystawy, 
stoiska twórców ludowych, kąciki rękodzieła, stoiska warsztatowe
i wiele innych atrakcji. W sumie wszystko zajmuje całe niedzielne 
popołudnie, podczas którego można miło spędzić czas w gronie rodzin-
nym, przyglądając się jednocześnie zdolnościom aktorskim swoich 
pociech. 

W wykonaniu grupy ze starej Huty obejrzeliśmy ciekawą 
pantomimę, połączoną z muzyką, tańcem i krótkimi wstawkami 
tekstowymi. Aktorzy z Kamienicy Szlacheckiej (zawsze dobrze 
przygotowani) też pokazali bardzo dobry spektakl i to oni byli naj-

Uczniowie mojuszewskiej szkoły uczestniczą w konkursie od poważniejszą konkurencją dla tegorocznych zdobywców „Złotej 
wielu już lat, zresztą biorą też regularnie udział w Przeglądzie Maski”. Doskonale też prezentowali swoje umiejętności młodzi aktorzy 
Kolędników (także organizowanym w Sierakowicach), wystawiając 
utwory w języku kaszubskim. W trwającym już od siedemnastu lat 
Przeglądzie Teatrów w tym roku udało się zdobyć nagrodę główną – czyli 
„Złotą Maskę”. W spektaklu wystąpili uczniowie klasy V: Sandra Rejter, 
Julia Blok, Karolina Miotk, Karolina Dera, Oliwia Bojanowska, Kinga 
Sychta i Konrad Łagoda pod kierownictwem Danuty Pioch i z muzycz-
nym wsparciem Lucyny Mielewczyk – graną przez nią na żywo muzyką 
akordeonową i dopracowanymi partiami śpiewanymi aktorów (co było 
jednym z ważnych kryteriów, branych pod uwagę przy dokonywaniu 
oceny przez jurorów).

z Mirachowa (szczególnie zachwycały ich przepiękne stroje), ale to 
reprezentantów Gminy Sierakowice tym razem jury oceniło najwyżej, 
choć „Wicherki” były bardzo blisko kolejnego zwycięstwa. Tym bardziej 
zatem cieszy fakt wygranej, bo smak sukcesu jest wtedy duży, kiedy 
wiemy, że wywalczono go z równymi albo i lepszymi przeciwnikami.

Nagroda główna, czyli „Złota Maska” wywołała lawinę 
okrzyków uhonorowanej nią grupy, która odtańczyła „pląsy zachwytu”,

W tegorocznym Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô a dołączona do niej nagroda pieniężna, ufundowana przez o. Zrzeszenia 
Bina” swoje aktorskie umiejętności prezentowały cztery grupy teatralne. Kaszubsko-Pomorskiego w Sierakowicach, została przez dzieci 
Oprócz aktorów z Mojusza zaprezentowały się także przed publicz- przeznaczona na organizację wycieczki.
nością: „Wicherki” z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy nadesłane

„Wicherki” z opiekunką Teresą Wejer (w centrum)

Mirachowscy aktorzy z prowadzącą grupę

Grupa ze Starej Huty odbiera nagrodę

Pamiątkowe zdjęcie laureatów głównej nagrody z jurorami
i wójtem Tadeuszem Kobielą
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Ziemia Sierakowicka nieustannie składa hołd swojemu gromadził stare opowieści, którymi doskonale ubogacił kolejne hasła 
wielkiemu Rodakowi – księdzu Bernardowi Sychcie, który prosił swojego słownika. Spisywał rymowanki, śpiewy, delektował się spotka-
o pamięć, kiedy był jeszcze wśród żyjących. Jego szeroko już znane niami z prostymi ludźmi, bo wiedział, że mądrość ludowa jest ogromna, 
słowa „Może mi kiedyś policzą Kaszuby, żem je tak kochał, tak się dla trzeba tylko umiejętnie ją wyłuskać.
nich trudził” stały się dla następnych pokoleń swoistym testamentem, 
który te starają się wypełniać, by zadośćuczynić woli spadkodawcy.
A spadek pozostawiony przez tego nietuzinkowego człowieka jest 
ogromny.

Od czerwca 2015 
roku w Sierakowicach stoi 
pomnik poświęcony Kapła-
nowi z Puzdrowa, jest za-
tem doskonałe miejsce
w centrum wsi, gdzie moż-
na i trzeba pamięć okazy-
wać, choć miejsc takich jest 
w gminie znacznie więcej. 
21 marca, w dniu urodzin 
wielkiego Rodaka, przy 
pomniku stanęła delegacja 
zrzeszeńców z sierakowic-
kiego oddziału ZKP, by 
złożyć wiązankę kwiatów
i zapalić znicze. Zapewne

Tak spłacał dług wdzięczności wobec ziemi ojczystej, wobec i w innych miejscach zwią-
ludzi na niej żyjących od wieków, wobec ducha kaszubskiego, któryzanych z wybitnym lek-
w tym ludzie drzemał od zawsze. Puzdrowski lud stał się ciekawym sykografem pojawiły się 
przyczynkiem do wypełnienia treścią sztuk scenicznych (echa wydarzeń oznaki pamięci o nim, co 
zaczerpniętych z życia wsi daje się łatwo zauważyć w utworach), silnie bardzo cieszy.
zakorzeniona wiara zaowocowała nie tylko powołaniem kapłańskim, ale Sierakowice i ich 
także twórczością sakralną (licznymi pieśniami kościelnymi, śpiewa-okolice są przecież matecz-
nymi w świątyniach do dziś, jak choćby napisana specjalnie dla ma-nikiem rodu Sychtów – 
cierzystej parafii w Sierakowicach Pieśń do św. Marcina). Ukochana trzeba o tym pamiętać. To 
siostra Anna/Hanka została niewątpliwie uwieczniona w dramacie niezwykły powód do dumy 
„Hanka sã żeni”. Na obrazach pojawiły się okoliczne pejzaże, widziane dla potomnych, ale to 
kiedyś okiem dziecka, drzemiące pod powieką dorosłego, tęskniącego za również szereg zobowiązań połączonych z pielęgnowaniem pamięci o 
rodzinnymi stronami.niezwykle zasłużonym dla kultury kaszubskiej twórcy. To tu żyli, 

wychowywali dzieci, ubogacali ojczyznę swą pracą i patriotycznym 
nastawieniem rodzice – Anna i Jan. Tu – w Puzdrowie – prowadzili 
gospodarstwo i zakład, dając przykład, jak liczne potomstwo wychować 
na światłych i dobrych obywateli. W maleńkim wtedy Puzdrowie 
kształtował się kręgosłup moralny przyszłego kapłana, zawiązały się 
silne więzi z kaszubskim ludem, powstała nieodparta chęć poznawania 
ciekawych opowieści, bajek i legend drzemiących w gło-
wach stłamszonych pruskim uciskiem. Tu ojciec opowiadał swoim 
dzieciom historie rodzinne, przekazywał ludowe wierzenia, przysłowia,
a matka wspierała w kulejącej edukacji, nastawionej na jak najszybsze 
wyrugowanie z młodych głów snów o wolności i niepodległości.

Nie dziw, że rodzice nadali na chrzcie małemu Bernardowi 
imię wybitnego patrioty,  działacza społecznego, wielkiego obrońcy 
polskości i kaszubskości Ziemi Sierakowickiej – ks. Bernarda 
Łosińskiego, który udzielał dziecku Sychtów sakramentu. Tu, w kościele 
p.w. św. Marcina, co prawda nie odbyła się potem konfirmacja młodego 
Bernarda (losy związane z edukacją rzuciły go do Gdańska), ale wrócił, 
by po latach formacji duchowej odprawić właśnie tu swoją prymicyjną 
mszę świętą.

W rodzinnym domu wiele mówiło się o ważnych przodkach Sierakowiczanie poczytują sobie za wielki zaszczyt fakt, iż ten 
i krewnych, których dokonania mogły stać się niewątpliwą podnietą do niezwykły człowiek był „stąd”. Jemu zatem dedykują wiele oznak 
przyszłych działań wybitnego leksykografa (dość wspomnieć o wuju pamięci: obelisk przed rodzinną chatą w Puzdrowie, tablice pamiątkowe, 
Pobłockim i o jego słowniku kaszubskim). W domu Sychtów na pewno pomnik w Sierakowicach, imię nadane puzdrowskiej szkole, 
panował etos pracy, każde z dzieci miało zatem silnie wpojoną potrzebę okolicznościowe wydawnictwa, organizowane konferencje i nieustającą 
spłacania długu wobec rodzinnej ziemi, zaciągniętego w dzieciństwie. pamięć, choćby w postaci kwiatów i zniczy – jak te złożone i zapalone 
Ksiądz Bernard był tytanem pracy, wielu zastanawiało się, skąd w tym przy pomniku w dniu urodzin.
drobnym człowieku tyle siły, tyle zapału i przeróżnych pasji.

Danuta PiochA on przemierzał kaszubską ziemię (szczególnie tę najbliższą, 
zaczął od rodziny, potem eksplorował pokłady wiedzy u mieszkańców 
rodzinnej wsi), zbierał informacje na temat życia i wierzeń ludu, 

Kwiaty pod pomnikiem wybitnego Rodaka w dniu urodzin
Ksiądz Bernard Sychta a Ziemia Sierakowicka

Pomnik ks. B. Sychty ufundowany przez braci
T. i A. Bigusów jest jedną z ważniejszych

oznak pamięci o wybitnym rodaku

Delegacja składająca kwiaty w dniu urodzin:
Z. Wenta, M. Lejk, S. Bigus, J. Drywa, T. Bigus

Księże Bernardzie – „pamiętają Kaszuby, żeś się dla nich trudził”

4 (309) kwiecień 2016
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Minęły dwa lata odkąd Sierakowice były gospodarzem Wśród startujących pojawili się też akordeoniści spoza regionu 
obchodów Dnia Jedności Kaszubów (organizowanego na pamiątkę uży- (reprezentujący np. Wielkopolskę, Podlasie, Kociewie). Próby przed 
cia w bulli przez papieża Grzegorza IX po raz pierwszy nazwy Kaszuby biciem rekordu, jak i samo rekordowe granie prowadził, jak zawsze, 
na piśmie, co miało miejsce 19 III 1238 roku). Po naszym samorządzie Paweł Nowak, a granymi w tym roku utworami były melodie: „Kowal”, 
organizacji podjęła się sąsiednia gmina Sulęczyno, a tegoroczną koor- „Na Kaszubach” i hymn kaszubski, a już po ustanowieniu rekordu, na 
dynację obchodów wzięła na siebie Gmina Szemud w powiecie wej- życzenie, zagrano jeszcze dodatkowo „Kaszëbë wòłają nas” ks. 
herowskim. Samo miejsce spotkania wyznaczono w Bojanie (na bazie Antoniego Peplińskiego – zwane potocznie „Kaszëbsczé jezora”.
Zespołu Szkół) na najbliższą dacie niedzielę, czyli na 20 marca 2016 r. 

Jednocześnie z obchodami w hali sportowej toczyły się zorga-
nizowane turnieje gry w „baśkę”. Miejscem spotkania dla uczestników 
była remiza strażacka w Bojanie. Turniej rozegrano według formuły  – W społecznym ruchu Kaszub odbywa się wiele różnych 
Baszka Mester Sport, czyli każdy z zawodników rozegrał 4 rundy po 32 obchodów, świąt, spotkań; ale dwie z organizowanych imprez zasługują 
rozdania, a działo się to w trzech kategoriach: drużynowej, par oraz na szczególną uwagę z racji liczby spotykających się przedstawicieli 
indywidualnej pań i panów. Turniej rozegrany w Dniu Jedności Kaszu-środowiska: są to organizowane corocznie Zjazdy Kaszubów, jak rów-
bów był jednocześnie próbą generalną przed Mistrzostwami Polski, które nież coroczne obchody Dnia Jedności Kaszubów. Na tegoroczne obcho-
zaplanowano, także w Bojanie, na 12 czerwca 2016 r. Patronat honorowy dy w Bojanie stawili się licznie przedstawiciele wielu kaszubskich śro-
turnieju będą sprawowali: Kazimierz Plocke – Poseł RP, Wójt Gminy dowisk z różnych stron Kaszub. Byli przedstawiciele władz naj-
Szemud Ryszard Kalkowski oraz Łukasz Grzędzicki – Prezes ZG wyższych, jak też samorządowcy wszystkich szczebli. Nie zabrakło 
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.oczywiście władz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przedstawicieli 

poszczególnych oddziałów z pocztami sztandarowymi na czele. Stawili 
się licznie akordeoniści, którzy podczas kolejnych obchodów starają się 
bić rekord ilości grających jednocześnie na akordeonach. Byli także 
miłośnicy gry w „baśkę”– tradycyjną na Kaszubach grę w karty – tu też 
trwały zmagania o puchary w poszczególnych kategoriach. Zawitali 
twórcy ludowi i wszyscy żądni wrażeń.

Ponieważ świętowanie ma na celu promowanie szeroko 
pojętej kultury kaszubskiej, nie mogło się obejść bez towarzyszących 
imprezie stoisk twórców ludowych, wystaw rękodzieła, stoisk Kół Gos-
podyń Wiejskich oraz występów zespołów folklorystycznych. Obchody 
zamknięto występem gwiazdy wieczoru – Marcina Wyrostka z zespołem 
– wirtuoza gry na akordeonie, zwycięzcy program „Mam talent”. 
Wszystkim działaniom towarzyszyła wystawa akordeonów z kolekcji Oczywiście zaczęto mszą świętą w pięknym kościele w Boja-
Pawła Nowaka (obecnie liczy ona ponad 300 egzemplarzy akordeonów, nie. Potem kolorowy korowód, prowadzony przez poczty sztandarowe
harmonii, bajanów, chromek, bandoneonów, bandonik, koncertin, i orkiestrę, przemaszerował w stronę hali spotowej, gdzie miały miejsce 
fisharmonii i harmonijek ustnych); odbywał się Kiermasz Wielkanocny; dalsze punkty programu. A było ich sporo. Od rana rejestrowali się akor-
można było skosztować specjałów kuchni kaszubskiej i nie tylko – a więc deoniści chcący zagrać w grupie bijącej rekord – i udało się, zagrały 
był to kolejny dzień pełen wrażeń w kaszubskiej wspólnocie.łącznie 372 osoby (w 2015 r.  w Sulęczynie – 346; a w 2014 r.

Danuta Piochw Sierakowicach – 314). Niesamowitą atrakcją tej edycji był występ
Foto: Arkadiusz Wegner

z akordeonistami Marcina Wyrostka – wirtuoza gry na tym instrumencie. 

Obchody Dnia Jedności Kaszubów 2016

:
Piękna świątynia w Bojanie przyjęła wiernych Kaszubów

Zaproszeni goście otrzymali numer specjalny „Pomeranii”

Rekord w grze na akordeonie ustanawiali ci „więksi”…

… i ci „mniejsi” akordeoniści
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Sierakowicki oddział ZKP planuje na przyszłość organizację był modlitewnik Më trzimómë z Bògã (1998). Następnie pojawiła się 
stałych mszy świętych z kaszubską liturgią słowa. Będą się one odbywały 
w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach. Pierwsza z nich 
miała miejsce 3 kwietnia 2016 r. (w pierwszą niedzielę po Wielkanocy). 
Nie znaczy to jednak, że była to w ogóle pierwsza msza święta z ka-
szubską liturgią słowa w Sierakowicach. Takowe odbywają się od dawna, 
ale są to okazjonalne eucharystie (np. świąteczne – w Boże Narodzenie, 
3-Majowe, sierpniowe – z okazji kolejnych  rocznic Cudu nad Wisłą). 

Jeszcze do niedawna niektórzy uważali, że wprowadzenie ję-
zyka kaszubskiego do kościoła nigdy się nie ziści, ale zapomniano, że 
Szymon Krofej w Bytowie zrobił to dla swoich wiernych Kaszubów już 
w XVI wieku (stąd kaszubskie zabytki językowe zawarte w tekstach 
kościelnych). Na początku XVII wieku w jego ślady poszedł Michał 
Pontanus w Smołdzinie. Przetłumaczone przez nich: katechizm i pieśni
z języka niemieckiego na kaszubski, z elementami polskiego, stały się 
pierwocinami kościelnych tekstów kaszubskich. 

W miejscowości Szczenurze w Bytowskiem zapisano w XIX 
wieku pełen tekst Ojcze nasz (odnaleziony w XX wieku w Berlinie). 
Natomiast Florian Ceynowa opublikował w 1861 roku pierwsze 
tłumaczenie Modlitwy Pańskiej. W jego przekładzie ukazało się też 
Dziesięć przykazań Bożych. 

Na początku XX wieku twórcy i tłumacze jakby przycichli. 
Dopiero okres powojenny przynosi ożywienie, spowodowane też m.in. 
koronacją Matki Bożej Sianowskiej (kilka pieśni ku Jej czci) czy MB 

Knéga Psalmów (Gdańsk 1999)  i lekcjonanarz  To je słowò Bòżé Swarzewskiej.
(fragmenty perykop, Gdańsk 2007). Dotychczasowe teksty tworzono
w oparciu o polskie przekłady, natomiast pierwszych tłumaczeń 
bezpośrednio z języków oryginalnych dokonał biblista o. prof. Adam 
Sikora. Z języka greckiego przełożył on  cztery kolejne ewangelie 
(Ewanielëjô wedle swiãtégò Marka - 2001, Ewanielëjô wedle swiãtégò 
Jana - 2007, Ewanieliô wedle swiãtégò Mateùsza - 2009, Ewanieliô 
wedle swiãtégò Łukôsza – 2010; i ich wydanie zbiorcze Nowi Testament. 
Ewanielie pò kaszëbskù 2010 i 2014), z języka hebrajskiego natomiast 
przełożył Księgę Rodzaju (Knéga Zôczątków, 2015), a w przygotowaniu 
do druku jest obecnie kolejna z ksiąg Starego Testamentu – Księga 
Wyjścia.

Tak więc można powiedzieć, że w przeciągu ponad 
dwudziestu lat powstały wszystkie ważniejsze teksty potrzebne
w sprawowaniu liturgii w języku kaszubskim. Nie może zatem 
nieobecność kaszubszczyzny w liturgii być tłumaczona ich 
niedostatkiem czy brakiem. Dziś Kaszubi mogą się modlić do Boga
w języku ojców, może to się odbywać w majestacie prawa kościelnego, 
bez zbędnych prób amatorskiego tłumaczenia potrzebnych tekstów. 
Zatem pojawiają się w różnych zakątkach regionu kolejne inicjatywy 
lokalnych wspólnot i mnożą się miejsca, w których można uczestniczyć 
w mszy kaszubskiej. Do nich właśnie dołączają, za sprawą starań 
sierakowickiego oddziału ZKP, ze stałą propozycją Sierakowice.

Danuta Pioch

Ważnym i chyba przełomowym wydarzeniem było 
odprawienie pierwszej mszy świętej z częściową liturgią w j. kaszubskim 
20 października 1984 roku w organistówce przy kościele w Wygodzie. 
Celebrował ją ks. prałat Franciszek Grucza. Jego śladami wkrótce poszli 
księża: Marian Miotk (autor zbioru kazań Swiętim turę starków), 
Bogusław Głodowski (msze rozpoczęte w listopadzie 1987 r. w kościele 
Matki Boskiej Różańcowej w Gdańsku) i Edmund Skierka (od 1987 r.
w parafii p.w. Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku ).

Bezpośrednią przyczyną przystąpienia do regularnego 
wprowadzania kaszubszczyzny do kościołów było niewątpliwie 
przygotowanie potrzebnych do tego celu tekstów liturgicznych. 
Współczesne przekłady Biblii na język kaszubski podjęli jako pierwsi: 
Alojzy Nagel (Przypowieść o siewcy, opublikowana przez
F. Neureitera w Kaschubische Anthologie, München w 1973 r.); a już 
kamieniem milowym były obszerne translacje Pisma Świętego ks. 
Franciszka Gruczy - 4 Ewanjelje. Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament.
Z łacëznë przełożëł na kaszëbsczi jãzëk ks. Franciszek Grucza (Poznań 
1992) i Eugeniusza Gołąbka tłumaczenie  całego Nowego 
Testamentu (Swięté Pismiona Nowégo Testameńtu. Na podstawie Biblii 
Tysiąclecia skaszëbił Eugeniusz Gołąbk, Gdańsk-Pelplin 1993). Potem 

Pierwsza z cyklicznych  kaszubskich mszy świętych w Sierakowicach

Modlitwę Powszechną czytał
prezes sierakowickiego oddziału ZKP Mirosław Lejk

Liturgię sprawował ks. proboszcz Marek Wera

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal,

okazali wiele serca i życzliwości,
uczestniczyli w modlitwach,

mszy świętej i ceremonii pogrzebowej

śp. Wacława Młyńskiego

serdeczne „Bóg zapłać”
składa Rodzina
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21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, 
ale także Światowy Dzień Zespołu Downa. Święto zostało ustanowione 
w 2005 r. z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa 
(ang. Down Syndrome International, DSI).  

Data obchodów nie jest przypadkowa, ponieważ wiąże się 
również z istotą zaburzenia – trisomią, czyli obecnością dodatkowego 
(trzeciego – jak miesiąc marzec) chromosomu w 21 parze. W tym dniu na 
całym świecie odbywają się imprezy, których celem jest zwiększenie 
świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw 
i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi.

W tym roku do obchodów tego dnia włączył się Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej. Na płocie zawisł baner
z informacją o Światowym Dniu Zespołu Downa oraz… kolorowe 
skarpetki. Dlaczego skarpetki, wyjaśnia Anna Grzenkowicz z ORW:
– Wewnątrz głównego bu-
dynku utworzyliśmy galerię 
papierowych skarpet, wyko-
nanych  p rzez  dz iec i
z naszego Ośrodka, uczest-
niczących w zajęciach
z wczesnego wspomagania 
rozwoju  o raz  dz i ec i
z Przedszkola Samorzą-
dowego w Sierakowicach. 
W tym dniu wszyscy zakła-
damy skarpetki nie do pary. 
Cała akcja ma znaczenie 
symboliczne: skarpety nie 
do pary mają symbolizować 
dodatkowy chromosom
u osób z zespołem Downa.

Tekst i foto: AK

Światowy Dzień Zespołu Downa
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Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy w Szklanej zorgani-
zował konkurs plastyczny pt. „Pomaluj 
mój świat na niebiesko”. Celem 
konkursu było pogłębienie oraz 
promowanie wiedzy o tym, że wśród 
nas żyją osoby ze spektrum autyzmu. 
Po ocenie nadesłanych prac nadszedł 
czas podsumowania konkursu. 
Komisja w składzie: Jarosław Wójcik – 
artysta plastyk, Czesław Birr – rzeź-
biarz, Marzena Korzeniewska – pełno-
mocnik wójta Gminy Sierakowice ds. 
osób niepełnosprawnych, Julita 
Krzebietke – dyrektor ORW w Szkla-
nej w dniu 22 marca wyłoniła zwy-
cięzców konkursu. Nagrody zdobyli: 
I miejsce - Jakub Wendt – ORW
w Szklanej (opiekun Ewelina Mielew-
czyk),
II miejsce - Alicja Kieruj – ORW
w Szklanej (opiekun Justyna Koszał-
ka),
II miejsce – Krzysztof Stencel – ORW 
w Stężycy (opiekun Klaudia Markow-
ska),
III miejsce – Nikodem Wierzba – ORW w Stężycy (opiekun Klaudia 
Markowska).

Wyróżnienia: Paweł Wypyszewski – ORW w Szklanej Autyzmu” z Kartuz (opiekun Mirella Potrykus-Gruna), Dawid 
(opiekun Sebastian Formela), Maciej Knut – Stowarzyszenie „Świat Staroszczyk – OREW w Pierszczewie (opiekun Ewelina 

Hinca).
Pierwszego kwietnia, w przeddzień Światowego 

Dnia Świadomości Autyzmu, odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród. Najpierw wychowankowie wraz z opie-
kunami zaprezentowali przedstawienie „Drewniane lalki”, 
które wciąż zachwyca swoim przesłaniem,  następnie Pani 
Dyrektor Julita Krzebietke wręczyła laureatom nagrody i dy-
plomy. 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, opie-
kunom za wsparcie młodych artystów i udział w uroczystości 
wręczenia nagród. Dziękujemy także wszystkim, którzy oddali 
swój głos w konkursie internetowym – liczba „polubień” była 
dla nas miłym zaskoczeniem. 

Nagroda specjalna internautów – Jakub Wendt – 
ORW w Szklanej.

Tekst i foto: nadesłane

Rozstrzygnięcie konkursu „Pomaluj mój świat na niebiesko”

Zwycięzca konkursu i zdobywca nagrody internautów„Drewniane lalki”

Laureaci konkursu
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Jak co roku miłośnicy kaszubskiej poezji i literatury wzięli 
udział w gminnych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego Literatury 
Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Odbyły się one 8 kwietnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sierakowicach, a uczestniczyło w nich 56 uczniów – 
reprezentantów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. 

Recytacje uczniów oceniała komisja w składzie: Aleksandra 
Maciborska-Pytka z Kartuskiego Centrum Kultury, Maria Leszczyńska
z Biblioteki Publicznej Gminy Chmielno oraz Paulina Węsierska – 
studentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 

Oto końcowa klasyfikacja turnieju recytatorskiego: 
Kategoria: grupa przedszkolna (8 uczestników)
1. Antoni Jaroszyk (SP Mojusz),
2. Amelia Złoch (Samorządowe Przedszkole Sierakowice),
3. Agnieszka Miłosz (SP Mojusz) i Zuzanna Penk (Samorządowe 
Przedszkole Sierakowice).
Wyróżnienia: Jan Stenka (SP Załakowo).

Szulist (Gimnazjum Sierakowice).
Kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (3 uczestników)

Kategoria: uczniowie klas I-III (20 uczestników) 1. Aldona Labuda (ZSP Sierakowice),
1. Paulina Miotk (SP Mojusz), 2. Anna Jelińska (ZSP Sierakowice),
2. Paweł Kotłowski (SP Sierakowice), 3. Natalia Krefta (ZSP Sierakowice).
3. Marcel Konkel (SP Gowidlino),
Wyróżnienia: Kinga Szczypior (SP Kamienica Królewska) i Piotr 
Jaroszyk (SP Mojusz).

Zwycięzcy eliminacji gminnych otrzymali nagrody książkowe 
i rzeczowe. Ponadto każdy uczeń otrzymał książkę o tematyce Kategoria: uczniowie klas IV-VI (19 uczestników)
regionalnej. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy, 1. Marta Krefta (SP Tuchlino),
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. Sierakowice, Gminny Ośrodek 2. Karolina Miotk (SP Mojusz),
Kultury i Stowarzyszenie „Turystyczne Kaszuby”. 3. Amelia Maszota (SP Kamienica Królewska).

W eliminacjach powiatowych w dniu 13 kwietnia w sali Wyróżnienia: Kinga Dalecka (SP Sierakowice) i Karol Marszk (SP 
widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury gminę Sierakowice Tuchlino).
reprezentowali następujący uczniowie: Antoni Jaroszyk, Amelia Złoch, Kategoria: uczniowie gimnazjum (6 uczestników)
Paulina Miotk, Paweł Kotłowski, Marta Krefta, Karolina Miotk, 1. Marzena Mielewczyk (ZS Tuchlino),
Marzena Mielewczyk, Dominik Ropela, Aldona Labuda i Anna Jelińska. 2. Dominik Ropela (Gimnazjum Szopa),

3. Amelia Penk (Gimnazjum Sierakowice).
AK, foto: AK i Kamil Okuniewski 

Wyróżnienia: Natalia Górniak (Gimnazjum Gowidlino) i Karolina 

Gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego
Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” 
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Trwa właśnie 45. edycja tego cenionego i wielce dla recytatorzy z 3 szkół (Chmielna, Borzestowa i Łączyna – w sumie 12 
kaszubskiej kultury zasłużonego Konkursu, który przebiega obecnie uczestników), by przed szacowną komisją w składzie: Lech Bądkowski, 
w czterech etapach: szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Leokadia i Jan Trepczykowie, Wojciech Kiedrowski i Jan Piepka 
W środę 13 kwietnia w Kartuskim Centrum Kultury swoje recytatorskie zaprezentować umiejętności recytowania w języku kaszubskim. 
zdolności prezentowali najlepsi recytatorzy z terenu powiatu Laureatami tego pierwszego w historii Konkursu Rodny Mòwë (tu 
kartuskiego. Podczas konkursu wystąpiło sześćdziesięcioro troje należy dopowiedzieć, że nie od razu ten podtytuł funkcjonował,
recytatorów w sześciu kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, a organizatorzy nie potrafią precyzyjnie wskazać daty, od kiedy zaczęto 
uczniowie klas I-III i IV-VI szkół podstawowych, gimnazjaliści, licealiści go używać)  byli: I miejsce – Emilia Myszk (mieszkanka Wygody, dziś 
i dorośli. Wśród nich było 10 przedstawicieli Gminy Sierakowice po mężu Płotka, nauczycielka języka kaszubskiego w Szkole Podsta-
– z czego 5 znalazło się wśród zdobywców początkowych miejsc wowej w Jelonku), II miejsce – Maria Myszk (laureatki dwu pierwszych 
i wyróżnień. miejsc są siostrami), III miejsce – Leszek Plichta, IV miejsce – Maria 

Stolc.
Ówczesny prezes kartuskiego oddziału ZKP, a jednocześnie 

Powiatowy Inspektor Oświaty – Alojzy Plichta -  doprowadził do tego, że 
do momentu istnienia powiatów (do 1975 roku) coroczna organizacja 
kolejnych edycji Konkursu była wspierana nie tylko przez Wydział 
Oświaty, ale także przez Powiatowy Dom Kultury w Kartuzach. Innym
z postanowień było, iż Konkurs będzie się odbywał w różnych miejscach.

II edycja Rodny Mòwë miała miejsce 11 czerwca 1973 roku
w Brodnicy Górnej i startowało w niej już 12 szkół z terenu powiatu
(z gminy Sierakowice przystąpiły szkoły z: Gowidlina, Sierakowic, 
Kamienicy Królewskiej).  Do szacownego grona jurorów dołączyła 

Tegorocznej edycji konkursu patronuje zmarły niedawno 
wybitny historyk polski (mediewista) – prof. Gerard Labuda, pochodzący 
z Kaszub. Za myśl przewodnią tej edycji przyjęto słowa wypowiedziane 
niegdyś przez Profesora – Nie ma Kaszub bez Kaszubów.

Z okazji dość okrągłej rocznicy Konkursu kilka faktów z jego 
historii. Idea recytacji w języku kaszubskim narodziła się w kole ZKP 
powołanym w lutym 1972 roku w Łączyńskiej Hucie. Jedną z członkiń 
tegoż Koła była nauczycielka języka polskiego szkoły w Borzestowie – 
Agnieszka Maszke, która od razu wprowadziła ideę w czyn: opracowała 
regulamin, wybrała utwory dla uczniów, przygotowała ich do 
prezentacji; brakowało tylko zgody władz oświatowych na realizację 
takiego przedsięwzięcia, gdyż konkurs miał mieć rangę międzyszkolną. 

Izabela Trojanowska. Po tej edycji postanowiono, że należy do Konkursu 
zaprosić przedstawicieli innych powiatów (na początek tych najbliższych 
Kartuzom). Jednak nie udało się to od razu, bo trwały przygotowania do 
likwidacji powiatów.

W latach 1974-76  finały Konkursu miały miejsce w Kar-
tuzach, a Chmielno organizowało eliminacje gminne. Kiedy w 1976 roku 
powstał w Chmielnie oddział ZKP, od razu podjęto decyzję, że Konkurs 
należy rozszerzyć do rangi wojewódzkiej, a jego finał będzie odtąd miał 
miejsce w Chmielnie. W latach tworzenia się Solidarności Konkurs 
trochę  jakby stracił na zainteresowaniu środowiska. Postanowiono to 
naprawić przy pomocy m.in. zabiegów ZG ZKP, któremu w tym czasie 
przewodniczył Stanisław Pestka. Do reformy samorządowej z 1999 roku 
uczestnikami zmagań finałowych bywali przedstawiciele eliminacji 
gminnych, po ponownym powołaniu do życia powiatów znowu zaczęto 
organizować eliminacje powiatowe i wróciła skala czterostopniowa. I tak 
się dzieje po dzień dzisiejszy. Corocznie do Chmielna zjeżdżają najlepsi 
recytatorzy z całych Kaszub, by prezentować utwory w mowie ojców, ale 
zanim tu przyjadą, przechodzą wielostopniowe eliminacje rożnych 
szczebli. Można zatem powiedzieć, że są to najlepsi z najlepszych.

 Podczas tegorocznych 45. eliminacji Konkursu Rodnô Mòwa 
Zwierzchnictwo  na szczęście nie czyniło żadnych trudności

powiatu kartuskiego jury w składzie: Kazimiera Nowicka, Damroka 
i 28 maja 1972 roku w chmieleńskiej szkole stawili się pierwsi 

Powiatowe eliminacje Konkursu Rodnô Mòwa – Kartuzy 2016

Antoni Jaroszyk (chłopiec z muszką) reprezentował naszą gminę 
w grupie przedszkolaków

W grupie klas I-III nasi przedstawiciele: Paweł Kotłowski (2 z lewej)
i Paulina Miotk (3 z lewej)

Nasi recytatorzy z grupy klas IV-VI: Karolina Miotk (pierwsza z prawej)
i Marta Krefta (druga z prawej)
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Kwidzińska, Ludwika Czerwionka i Maria Trepczyk wyłoniło Kategoria uczniów gimnazjów:
następujących laureatów (pogrubioną kursywą zaznaczono miejsca I miejsce - Agnieszka Kąkol
osiągnięte przez przedstawicieli Gminy Sierakowice): II miejsce - Kornelia Zarach
Kategoria dzieci z klas "0": III miejsce - Marta Kruszewska
I miejsce - Lena Ciechanowska Wyróżnienie: Tomasz Węsierski , Marzena Mielewczyk
II miejsce - Zofia Żołnowska (ZS w Tuchlinie) i Natalia Leyk
III miejsce - Helena Gronda
Wyróżnienia: Faustyna Bulczak i Adrian Penk Kategoria uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Justyna Bach
Kategoria uczniów klas I-III: II miejsce - Marta Okrój
I miejsce - Fabian Marszałkowski II miejsce - Helena Zaworska
II miejsce - Paulina Miotk (SP w Mojuszu) Wyróżnienie: Paweł Wicki
III miejsce - Paulina Prądzyńska
Wyróżnienia - Iga Brzozowska i Paweł Kotłowski Kategoria recytatorów dorosłych:
(SP w Sierakowicach) II miejsce - Bożena Mueller

Kategoria uczniów klas IV-VI: Tegoroczny finał wojewódzki konkursu będzie miał miejsce
I miejsce - Kinga Rasch w dniach 11 i 12 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Chmielnie. 
II miejsce - Marcin Konkol

Danuta PiochIII miejsce - Mateusz Synakowski
Wyróżnienia: Marta Krefta (SP w Tuchlinie) i Karolina Miotk
(SP w Mojuszu)

12 kwietnia w Szkole Podstawowej im. ks. Anastazego 
Sadowskiego w Lisich Jamach odbył się Parafialny Konkurs Poezji 
Maryjnej. W konkursie wystąpiło 20 recytatorów z trzech szkół 
należących do parafii p.w. św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej: SP
w Borzestowie, ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej oraz SP w Lisich 
Jamach. Recytując wiersze Maryjne dajemy świadectwo szczególnego 
kultu Matki Bożej. Ta prosta poezja w ustach dzieci odwoływała się do 
Maryi jako Matki, Opiekunki, Królowej i Władczyni.

Uczestników oceniała komisja w składzie: ks. kanonik Bogdan 
Drozdowski, Krystyna Marszałkowska, Aleksandra Dąbrowska-Konkol, 
Agnieszka Dułak. Wyróżniono następujące osoby:
W kategorii przedszkolnej:
I miejsce – Patrycja Wittka (SP Lisie Jamy),
II miejsce – Szymon Daleki (ZKiW Kamienica Szlachecka),
III miejsce – Lila Stefanin (SP Borzestowo)
Wyróżnienie – Kinga Pobłocka (SP Lisie Jamy) W kategorii kl. I – III:

I miejsce – Julia Gnyba (SP Lisie Jamy),
II miejsce – Wiktoria Żołądz (SP Borzestowo),
III miejsce – Wiktor Konkol (ZKiW Kamienica Szlachecka),
Wyróżnienie – Natalia Dułak (SP Borzestowo)
W kategorii kl. IV – VI:
I miejsce – Wiktoria Daleka (ZKiW Kamienica Szlachecka),
II miejsce – Wiktoria Cybula (ZKiW Kamienica Szlachecka),
III miejsce – Aleksandra Leik (SP Lisie Jamy),
Wyróżnienie – Michał Etmański (SP Borzestowo)
W kategorii kl. I – III GIM:
I miejsce – Martyna Bartelik (ZKiW Kamienica Szlachecka),
II miejsce – Julia Szlagowska (ZKiW Kamienica Szlachecka).

Laureaci I miejsc w każdej kategorii wiekowej: Patrycja 
Wittka, Julia Gnyba, Wiktoria Daleka oraz Martyna Bartelik będą 
reprezentować naszą parafię podczas Diecezjalnego  Konkursu Poezji 
Maryjnej, który odbędzie się 7 maja w Kościerzynie. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Anna Reiter, foto: nadesłane

Parafialny Konkurs Poezji Maryjnej
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Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Mojusz przygo- młodzież już tańczyła określone figury wokół żerdzi z przytwierdzonym 
towało na początku roku projekt aplikujący o środki dla organizacji do niej ptakiem – stąd w tańcu sporo figur wykonywanych w kole, 
pozarządowych z funduszy Gminy Sierakowice. Projekt został osadzony motyw kującego żelazo kowala i dziewczyny schładzającej go 
w tematyce regionalnej, postanowiono bowiem przybliżyć środowisku podmuchami powietrza z unoszonego i opuszczanego fartuszka.
regionalne rękodzieło, sztukę i muzykę. Część zadań będzie realizowana 
w okolicach Festynu Rodzinnego, niektóre z nich już są w trakcie reali-
zacji. 14 kwietnia do uczniów Szkoły Podstawowej w Mojuszu zawitała 
Paulina Węsierska, studentka II roku etnofilologii kaszubskiej Uniwer-
sytetu Gdańskiego, czynna członkini Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tań-
ca Sierakowice, by przeprowadzić warsztaty z tańca kaszubskiego.

Uczniowie chętnie uczestniczyli we wspólnej zabawie, choć 
wykonywanie skomplikowanych figur tanecznych niejednokrotnie 
wymagało sporego wysiłku. Instruktorka także czuła się w swojej roli 
doskonale – co chwila wszyscy wybuchali salwami gromkiego śmiechu, 
kiedy coś zdecydowanie nie wychodziło, by zaraz potem na poważnie 
zabierać się do kolejnych tanecznych ewolucji. Paulinę wspierała 
Brygida Michalewicz (też studentka etnofilologii), razem panie próbo-
wały okiełznać grupę, która chwilami miała swoją filozofię na wygląd 
niektórych figur, a muzyka często jej w tańcu nie przeszkadzała. Efekt 
końcowy był jednak taki, że pary zatańczyły zgrabnie ćwiczone ewolucje 
– dzieciaki były ostatecznie z siebie bardzo dumne.

Ponieważ wiosna w tym roku jest gnuśna i kapryśna, postano-
wiono podczas warsztatów zaklinać jej przyjście poprzez taniec Kòwôl. 
Taniec ten oparty jest na zabawach wywodzących się z dawnych obrzę-
dów powitania wiosny (na Kaszubach dokonywano obrzędu Ścinania 
kani podczas Zielonych Świąt, a nie jak dziś w Sobótki). Żeby kanię 

Uczniowie świetnie bawili się w tańcu, instruktorki profes-ściąć, potrzebne było ostre narzędzie, które wykonywał kowal ze starego 
jonalnie wykonały swoje zadanie – i wszyscy poczuli, że może to być lemiesza, oklepując go z rdzy i odpowiednio ostrząc.  Po wykonaniu wy-
sposób na ciekawe doświadczanie walorów rodzimej kultury, na roku na kani (kanią była zwykle kawka, gnieżdżąca się w kominach, 
integrowanie grupy, na odciąganie dzieci od tabletów i komputerów, przy zapychająca kanały, wyplatająca trwałe zapory w przewodach dymnych, 
których spędzają stanowczo za dużo czasu.stąd znienawidzona), mieszkańcy wsi zakopywali ją (razem z całym 

Danuta Piochzłem), wracali i weselili się. Wcześniej, kiedy kowal kuł lemiesz, 

Warsztaty tańca kaszubskiego w Mojuszu

Wspólne zdjęcie na zakończenie warsztatów



21

18 marca poznaliśmy laureatów gminnych eliminacji Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Jak co roku konkurs przepro-
wadzono w sierakowickiej strażnicy, a wzięło w nim udział 46 uczniów 
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej. 

Eliminacje przebiegały dwuetapowo. Część pisemna wyłoniła 
pięciu laureatów w każdej z trzech kategorii wiekowych. Uczniowie ci
w drugiej części konkursu odpowiadali na pytania komisji. I trzeba 
przyznać, że wykazali się ogromną wiedzą specjalistyczną. Pytania, na 
które znali odpowiedzi, dotyczyły znajomości sprzętu pożarniczego i je-
go oznaczeń, zasad funkcjonowania straży pożarnej, zasad zachowania
w przypadku zagrożenia i wymagań wynikających z przepisów przeciw-
pożarowych, a także historii PSP i OSP. 

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji gminnych czuwała 
komisja, w której zasiedli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej
w Kartuzach oraz Zarządu Gminnego OSP. O sprawną organizację kon-
kursu zadbał Adam Wróblewski – inspektor ds. obrony cywilnej i ochro-
ny przeciwpożarowej sierakowickiego urzędu. Penkowski, Klaudia Bojanowska, Katarzyna Cirocka i Michał Woźniak. 

Oto nazwiska zwycięzców eliminacji gminnych turnieju Powiatowa część konkursu przebiegała podobnie jak gminna – 
wiedzy pożarniczej: uczniowie najpierw napisali test, a ci, którzy zdobyli największą liczbę 
Kategoria szkoły podstawowe (10-13 lat): punktów odpowiadali na pytania komisji. 
I miejsce – Maciej Polejowski (SP Sierakowice);
II miejsce – Damian Bobkowski (ZS-P „Mała Szkoła” Szopa);
III miejsce – Aleksander Tessa (ZS Kamienica Królewska).

Kategoria szkoły gimnazjalne (14-16 lat):
I miejsce – Maksymilian Penkowski (Gimnazjum Sierakowice);
II miejsce – Klaudia Bojanowska (Gimnazjum Sierakowice);
III miejsce – Adrian Kuberna (Gimnazjum Szopa). W kategorii szkół podstawowych trzecie miejsce zajął Maciej 

Polejowski z Sierakowic, a w kategorii szkół gimnazjalnych drugie 
miejsce zajął Maksymilian Penkowski z Sierakowic. 

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne (17-19 lat):
I miejsce – Katarzyna Cirocka (ZSP Sierakowice);
II miejsce – Michał Woźniak (ZSP Sierakowice);
III miejsce – Piotr Bulczak (ZSP Sierakowice).

Cenne nagrody (m.in. tablety za zajęcie pierwszych miejsc) 
ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice wręczał jego zastępca – Warto wspomnieć, że w kategorii wiekowej 17-19 lat trzecie 
Zbigniew Fularczyk. miejsce zajął Paweł Wróblewski z Sierakowic, uczeń Zespołu Szkół 

Na eliminacjach powiatowych w dniu 8 kwietnia w Kartuzach Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. 
gminę Sierakowice reprezentowali następujący uczniowie: Maciej AK

Foto: AK, Adam WróblewskiPolejowski, Damian Bobkowski, Aleksander Tessa, Maksymilian 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

 Laureaci eliminacji powiatowych; wśród nich Maciej Polejowski
(w pierwszym rzędzie, drugi z prawej)

Najlepsi uczniowie w kategorii szkół podstawowych

Laureaci eliminacji w kategorii szkół gimnazjalnych

Nagrodzeni uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Maksymilian Penkowski (drugi z lewej) zajął drugie miejsce
w eliminacjach powiatowych w kategorii szkół gimnazjalnych
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Po raz ósmy Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych w Sierako- także życie swojego otoczenia. Tegorocznej edycji przyświecały słowa 
wicach zorganizował konkurs talentów dla gimnazjalistów. Początkowo Stanisława Staszica: „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego 
formuła konkursu ograniczała się do pokazów tanecznych, ale zmieniono metalu; dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada”. 

7 kwietnia przed publicznością zaprezentowały się cztery 
grupy taneczne z gimnazjów ze Stężycy, Sierakowic, Klukowej Huty
i Kamienicy Królewskiej. Wokalne umiejętności zademonstrowali: Julia 
Stencel, Maja Formela i Małgorzata Wróbel z Sierakowic, Agata 
Jaskulska z Kamienicy Królewskiej, Karolina Myszk i Mateusz Gu-
zowski z Klukowej Huty, Weronika Driwa z Sulęczyna oraz Agata 
Gmyrek ze Stężycy. W kategorii gra na instrumentach wystąpili: Albert 
Woelke z Sierakowic oraz Joanna Miotk z Kamienicy Królewskiej. 

jego nazwę na „Talent Show” i rozszerzono kategorie o śpiew oraz grę na 
instrumentach. 

Występom utalentowanych uczniów przyglądała się komisja 
konkursowa w składzie: Krystyna Formela – dyrektor Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej, Edyta Gawin – choreograf tańca współczesnego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, Agnieszka Markowska – 
absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku i Kamila Markowska – 
uczennica ZSP. 

Jurorzy, po obejrzeniu wszystkich występów, wysłuchaniu 
wokalistów i instrumentalistów postanowili przyznać następujące 
miejsca: w konkursie tanecznym pierwsze miejsce zajął Zespół Tańca 
Nowoczesnego „HOT” ze Stężycy, drugie – zespół taneczny z Sierako-
wic, trzecie – Zespół „Dance Show” z Kamienicy Królewskiej. W kate-
gorii piosenka pierwsze miejsce przyznano Julii Stencel, Mai Formeli
i Małgorzacie Wróbel z Sierakowic, drugie – Agacie Gmyrek ze Stężycy, 
a trzecie – Agacie Jaskulskiej z Kamienicy Królewskiej. W kategorii gra 
na instrumencie pierwsze miejsce przyznano Albertowi Woelke, a drugie Jak zapewniają organizatorzy, celem konkursu jest zapre-
Joannie Miotk. zentowanie młodych ludzi, którzy swoimi zainteresowaniami, pasjami

Tekst i foto: AKi uzdolnieniami wzbogacają i przekształcają nie tylko swoje życie, ale 

Talent Show w ZSP
Gimnazjaliści pokazali swe talenty 

Zespół Tańca Nowoczesnego „HOT” ze Stężycy oraz grupa taneczna
z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

Pierwsze miejsce w kategorii śpiew zajęły:
Julia Stencel, Maja Formela i Małgorzata Wróbel z Sierakowic

Joanna Miotk i Albert Woelke, który zajął pierwsze miejsce
w kategorii „gra na instrumencie” 
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W dniach od 6 do 13 marca 2016 r. moi koledzy i koleżanki jest na nich bardzo głośno. Po lekcjach uczniowie pokazali nam swoją 
z kl. II TE, III TE i III TŻiUG Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sie- szkołę oraz zaprosili nas na lunch, proponując specjały swojej kuchni. 
rakowicach, wraz z nauczycielami: panią Aleksandrą Klaman- Około godziny 14.00 udaliśmy się na zajęcia związane z typami 
Chmielewską i panią Małgorzatą Chobot, udali się w ramach projektu ogrodów. Zostaliśmy podzieleni na cztery grupy i każda miała za zadanie 
Erasmus+ „Inwentaryzacja i ochrona europejskiej bioróżnorodności” do zająć się innym rodzajem ogrodu, a potem opowiedzieć o nim pozos-
stolicy Włoch - Rzymu. Mieliśmy okazję spotkać się z uczniami z trzech tałym uczestnikom, oczywiście w języku angielskim.
krajów partnerskich: Francji, Włoch i Litwy. Placówką goszczącą Drugiego dnia odbyły się zajęcia w ogrodzie botanicznym 
w Rzymie była szkoła Liceo Classico Statale „Bertrand Russell”. Orto Botanico, w którym mogliśmy zobaczyć wiele gatunków roślin oraz 

zbadać pod mikroskopem owady. Następny dzień również upłynął nam 
bardzo szybko. Włoscy uczniowie zaprezentowali nam swój projekt 
naukowy „Progetto Galileo”, który polegał na przedstawieniu różnych 
praw naukowych za pomocą zbudowanych przez siebie modelów. Po 
tych zajęciach udaliśmy się wszyscy na Lunch Europejski. Każdy z przy-
jezdnych przywiózł coś ze swojego kraju i opowiedział o tym, co jada się 
w jego ojczyźnie.

Kolejnego dnia udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego „Tor 
Vergata’’ oraz do Muzeum Villa Gentile na obrzeżach Rzymu. W piątek 
zwiedzaliśmy Muzeum Zoologiczne. Zdobyliśmy tam bardzo wiele 
nowych, ciekawych informacji na temat bioróżnorodności. Wzięliśmy 
udział w zajęciach laboratoryjnych, podczas których oglądaliśmy różne 
gatunki owadów, ich cykl rozwojowy, mogliśmy nawet wziąć na ręce 
patyczaka.

Całą sobotę poświęciliśmy na zwiedzanie Watykanu. Byliśmy 
nie tylko w Bazylice św. Piotra, ale również mogliśmy podziwiać bogate 
zbiory Muzeów Watykańskich oraz obrazy namalowane przez Michała 
Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.

Podczas wizyty w Rzymie podziwialiśmy m.in. Fontannę di 
Trevi, Forum Romanum, Koloseum, Panteon, Plac Navona czy Schody 
Hiszpańskie. Mieliśmy niepowtarzalną okazję zwiedzić to przepiękne Naszą podróż zaczęliśmy na dworcu w Gdańsku Głównym
miasto i „podszlifować” język angielski.o godzinie 6.00. Około godziny 18.00 dotarliśmy na miejsce, gdzie 

Wyjazd do Rzymu to wyprawa, która z pewnością należeć bardzo serdecznie przywitali nas nasi rówieśnicy z rodzin, u których 
będzie do niezapomnianych i na długo pozostanie we wspomnieniach zostaliśmy zakwaterowani.
uczestników wyjazdu.Pierwszego dnia mieliśmy okazję pójść na lekcje do włoskiej 

Sylwia Myszk, kl. III TEszkoły. Dzięki temu mogliśmy przekonać się, jak bardzo się różnimy. 
foto: nadesłaneUczniowie przedstawili nas swojej klasie i braliśmy razem z nimi udział 

w lekcjach. Włoskie zajęcia bardzo różnią się od naszych, m. in. tym, że 

Erasmus+ „Inwentaryzacja i ochrona europejskiej bioróżnorodności” 
Wyjazd projektowy – Rzym

Klub Studencki „Pomorania”, zrzeszający studentów z 
trójmiejskich uczelni wyższych, działający przy Zarządzie Głównym 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, już po raz XXIX zorganizował 
Konkurs Wiedzy o Pomorzu. W sobotę 2 kwietnia 2016 roku na 
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył się finał 
Konkursu Wiedzy o Pomorzu.

Na tym etapie nie zabrakło reprezentantów naszej szkoły. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach reprezentowało 
pięcioro ambitnych uczniów.

W wielkim finale konkursu wzięło udział ponad czterdziestu 
uczniów z całego Pomorza. Do  III etapu zakwalifikowało się, na siedmiu 
uczniów z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych z całego 
województwa, aż trzech z ZSP w Sierakowicach: Angelika Bronk z klasy 
II LO, Magdalena Cichosz, uczennica klasy II TE oraz Maciej Teclaf 
uczeń klasy II LO. Ostatecznie bezkonkurencyjny okazał się właśnie 
Maciej Teclaf z klasy II LO. Zajmując I miejsce, wykazał się największą 
wiedzą na temat historii, geografii i literatury Kaszub.

Pozostali uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy 
uczestnictwa oraz książki napisane w języku kaszubskim. Przy okazji 
wizyty na Uniwersytecie Gdańskim przedstawiciele Klubu Studenckiego 
„Pomorania” oprowadzili uczestników konkursu po kampusie 
uniwersyteckim. 

Jako nauczyciel historii chciałbym podziękować naszym 
uczniom za poświęcony czas, zaangażowanie oraz udział w tym trudnym Łukasz Reiter - nauczyciel historii
konkursie. Dziękujemy za wsparcie w przygotowaniach do konkursu foto: nadesłane
pani bibliotekarce Marioli Leszczyk.

Zwycięstwo ucznia ZSP w wielkim finale XXIX Konkursu Wiedzy o Pomorzu

Maciej Teclaf (w środku) wykazał się największą wiedzą
na temat historii, geografii i literatury Kaszub
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Spotkanie z pracodawcami
Wzorem lat ubiegłych w dniu 6 kwietnia 2016 r. w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej w Sierakowicach odbyło się spotkanie z lokalnymi 
pracodawcami kształcącymi uczniów – pracowników młodocianych 
naszej szkoły.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: pan Jacek Mazur – 
dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół w Sierakowicach, pani 
Bogumiła Bisewska – kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych
w Kartuzach, pan Roman Chmielecki – starszy Cechu Powiatowego
w Lęborku.

Dyrektor szkoły, pani Krystyna Formela, powitała wszystkich 
zgromadzonych. Podkreśliła, że współpraca z pracodawcami jest bardzo 
ważna w przygotowaniu młodych ludzi do zawodu. Tego rodzaju spot-
kania są doskonałą okazją do podzielenia się spostrzeżeniami, 
dotyczącymi nauczania czy zachowania uczniów.

Pani dyrektor przedstawiła wyniki klasyfikacji śródrocznej 
oraz działalność pozalekcyjną. Szkoła dysponuje dużą ofertą zajęć 
pozalekcyjnych. Uczniowie chętnie biorą udział w różnego rodzaju 
akcjach charytatywnych i konkursach.

Wyniki egzaminu zawodowego 2014/2015 i próbnego 
egzaminu czeladniczego omówiła kierownik szkolenia praktycznego – 
pani Anna Polejowska. Wszyscy ubiegłoroczni absolwenci zdali egzamin Na zakończenie dyrektor K. Formela podziękowała wszystkim 
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Średni wynik z części uczestnikom za przybycie, dobrą współpacę oraz partnerskie relacje ze 
praktycznej wynosił 4,40. szkołą.

Justyna Chrapkowska, doradca zawodowyDrugiego marca b.r. odbył się także próbny egzamin 
foto: nadesłanezawodowy z części teoretycznej, którego średni wynik wyniósł 4,05.

„Dar życia dla innych - podziel się krwią” 
Krwiobus w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Sierakowicach  

7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia. Chcąc pod-
kreślić wagę tego dnia zaproszono po raz drugi do ZSP i ZSZ w Sie-
rakowicach KRWIOBUS z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Gdańska. Od godz. 9:00 do 13:00 odbyła się akcja 
honorowego oddawania krwi. Osoby, które postanowiły podzielić się 

Podczas tegorocznej akcji łącznie zebrano 11,250 l krwi. Do 
oddania krwi zarejestrowano 43 osoby, lecz tylko 25 osób mogło oddać 
swoją krew.  

Cieszy nas niezmiernie fakt pobicia naszego poprzedniego 
rekordu zbiórki krwi o 2,700 l. Akcja ta cieszyła się wielkim zaintere-
sowaniem ze strony mieszkańców jak i uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Niestety z powo-
du limitu czasowego nie wszyscy chętni mogli oddać krew. 

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali krew potrzebującym. To 
najlepszy lek i największy dar, jaki człowiek może ofiarować innej osobie. 

Podziękowania składamy osobom zaangażowanym w sprawny 
przebieg organizacji, a także księżom z parafii p.w. św. Marcina za 
propagowanie akcji krwiodawstwa wśród parafian.

„darem życia” musiały udać się do rejestracji z dowodem tożsamości, 
wypełnić ankietę, zapoznać się z regulaminem i pozytywnie przejść Karolina Chylewska i Hanna Marszk 
badanie lekarskie. Po decyzji lekarza o zdolności do oddania krwi uczennice klasy II TŻiUG 
przechodziły do pań pielęgniarek, które przygotowywały je do pobrania foto: nadesłane
krwi. Nie wszystkie osoby uzyskały pozytywną akceptację. 
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W dniu 21 marca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Somoninie miało miejsce rozstrzygnięcie powiatowego konkursu 
„Ozdób Wielkanocnych”. W konkursie udział wzięły 44 placówki
z powiatu kartuskiego. Oceniono 156 prac z różnych kategorii 
wiekowych. Zespół Szkół w Gowidlinie reprezentował stroik wykonany 
przez dzieci z klas „0”a i „0” b, który zajął I miejsce w kategorii klas „0”. 
Bardzo cieszymy się z naszego sukcesu oraz pięknych nagród.

Natalia Stefanowska-Koszałka
Maria Wolska-Rychert

Foto: nadesłane

Powiatowy Konkurs „Ozdób Wielkanocnych”

Program:
1 maja – 30 czerwca: Wystawa „35 lat 
Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„SIERAKOWICE”

13 maja, godz.19.00 - projekcja filmu pt. „Na psa urok! Odchodzące 
kaszubskie zwyczaje i obrzędy”.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
w Drewnianym Zabytkowym Kościele
w Sierakowicach
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ogni, a także film i prezentację o osiągnięciach klubu. W trakcie zabawy Bal Sportowca 2016
nastąpiło także wręczenie podziękowań i dresów dla zasłużonych 

Roztańczony WKS „FC Gowidlino” działaczy na rzecz klubu. 
 – Cieszę się, że po raz kolejny został zorganizowany Bal 
W sobotę 6 lutego 2016 r. miał miejsce „Bal Sportowca” WKS Sportowca. Chociaż jestem z Wejherowa, i mam do przejechania 

F.C. Gowidlino” w Tuchlinie. Podczas balu członkowie zarządu klubu kilkadziesiąt kilometrów, by znaleźć się na tej imprezie, to nigdy nie 
„FC Gowidlino” podziękowali działaczom, piłkarzom, rodzicom oraz żałuję, bo naprawdę warto! – podsumował Karol z Wejherowa. 
wszystkim zaangażowanym za trud i pracę na rzecz rozwoju klubu. Następnego dnia w Szkole Podstawowej w Sierakowicach odbył się 

mecz Rodzice – Dzieci, który rozpoczął występ zaprzyjaźnionych 
Mistrzów we Freestyle Footbal.

– Ogromne słowa podziękowania kieruję szczególnie do tych, 
którzy nieustannie wspierają swoim zaangażowaniem, pracą, a także 
dobrym słowem działalność klubu. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny ta 
zabawa tak pięknie się udała. Dziękuję wszystkim za pomoc w orga-
nizacji imprezy. Dzięki wielu osobom nasz klub tak pięknie się rozwija. 
Jest w nim miejsce na zdrowy, piękny, choć nieraz pełen emocji sport, ale 
także na rodzinny klimat, który przecież tworzymy my wszyscy. Życzę 
sobie i wszystkim członkom klubu, aby każdy w cichości sumienia mógł 
na końcu stwierdzić: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukoń-

W ramach integracji całego środowiska sportowego oraz 
lepszej współpracy Wiejski Klub Sportowy „FC Gowidlino” od kilku lat 
organizuje Bale Sportowca dla piłkarzy, byłych piłkarzy, rodziców 
piłkarzy, działaczy i kibiców. Na ostatnim Balu Sportowca, zorga-
nizowanym w Gościńcu nas Słupią w Tuchlinie, bawiło się, podobnie jak 
przed rokiem,  220 osób związanych z klubem. 

Zabawa rozpoczęła się mszą św. o godz. 17.00 w kościele
p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gowidlinie. 
Mszę koncelebrował ks. Lesław Idzik - pasjonat sportu, klubu F.C. 
Gowidlino i zdrowego trybu życia. O godz. 19.00 rozpoczęła się zabawa. 
Tradycyjnie rozpoczęto okolicznościowymi wierszami i Przysięgą 
wygłoszoną przez młodych adeptów klubu oraz występem Mistrza czyłem, wiary ustrzegłem” – podsumował prezes klubu Krzysztof Kolke. 
Świata we Freestyle Footbal - Michała Rycaja oraz Mistrza Europy Wszyscy goście bawili się do białego rana i jak sami mówią, ta 
Łukasza Chwieduka. impreza musi powtórzyć się za rok.

Po części oficjalnej nastąpiła wyśmienita zabawa, niemalże do 
Krzysztof Kolkebiałego rana. Dodatkowo dla gości przygotowano specjalne atrakcje: 
Foto: nadesłaneFotoszafę, kamerę, Kącik Kibica, dzika, efektowny pokaz sztucznych 

Z działalności klubu FC Gowidlino
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i Ogólnopolskich, niejednokrotnie pokonując po drodze wielu Turnieje halowe
renomowanych rywali. Bardzo prestiżowym sukcesem były zdobyte 

 
srebrne medale w Łebie oraz w Gdańsku, gdzie poziom sportowy i orga-

Drużyny juniorskie WKS „F. C. Gowidlino” podczas przerwy 
nizacja Turnieju stała na bardzo wysokim poziomie. W drodze do finału 

zimowej, pomiędzy rundą jesienną i wiosenną występują, jak co roku,
młodzi gowidlińscy piłkarze pokonali kilka zespołów o wysokim 

w dużej ilości Wojewódzkich i Ogólnopolskich Turniejów Halowych. 
poziomie sportowym. Piłkarze FC Gowidlino zaprezentowali się w wielu 

Młodych adeptów piłki nożnej raduje udział w takich zawodach, 
z tych Turniejów naprawdę rewelacyjnie. Swoją postawą zaskoczyli 

natomiast działaczy i trenerów cieszy duża ilość zdobytych wyróżnień: 
nawet największych optymistów.

pucharów, dyplomów i medali. Najwięcej radości zaś przynosi pasja 
dzieci oraz wysoki poziom zaprezentowany w niektórych z tych 
Turniejów. Oczywiście jest to sport i nie każde zawody kończą się po 
myśli sportowców. Najważniejsze, to podjąć sportowe wyzwanie i wal-
czyć z własnymi słabościami. Coraz mądrzejsza taktycznie gra młodych 
piłkarzy, podparta dobrym wyszkoleniem technicznym i cechami 
wolicjonalnymi w wielu Turniejach przynosiła zaskakujące sukcesy.

Gratulacje należą się głównie samym chłopakom, bo to oni 
przez sumienną pracę na treningach doskonalą swoje umiejętności. 
Największym sukcesem dzieci, rodziców i trenerów jest prawdziwa 
pasja, wysoka frekwencja na zajęciach, wychowanie w duchu sportu. Nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z rodzicami, gdyby nie 
poświęcony czas wielu z nich, gdyby nie zaufanie , jakim nas obdarzyli. 
Dziękuję wszystkim rodzicom, zaangażowanym kierownikom drużyn, 
osobom wspierającym drużyny FC Gowidlino za pomoc i poświęconą 

W kilku prestiżowych, bardzo dobrze zorganizowanych każdą sekundę. 
i obsadzonych zawodach zajmowaliśmy zaskakująco wysokie lokaty:
- 3 miejsce w Przodkowie na Pomorskim Futbol Cup 
rocznik 2004/2005 (12 uczestniczących drużyn),
- 2 miejsce junior 2001/2002 (12 uczestniczących 
drużyn),
- 2 miejsce junior 2003/2004 (12 uczestniczących 
drużyn),
- 3 miejsce junior 2003/2004 (10 uczestniczących 
drużyn),
- 2 miejsce w Somoninie (10 uczestniczących drużyn),
- 1 miejsce w Somoninie junior 2002/2003 (12 
uczestniczących drużyn),
- 1 miejsce w Lini rocznika 2004/2005 (8 
uczestniczących drużyn),
- 1 miejsce rocznik 2002 (12 uczestniczących drużyn),
- 1 miejsce rocznika 2007/2008 (12 uczestniczących 
drużyn),
- 2 miejsce rocznika 2006/2007 na Turnieju Pokolenia 
Lechii Gdańsk (12 uczestniczących drużyn),
- 2 miejsce rocznika 2006/2007 (12 uczestniczących 
drużyn),
- 4 miejsce rocznik 2004/2005 (12 uczestniczących 
drużyn)

Słowa podziękowania kieruję do Wójta Gminy Sierakowice - 5 miejsce w Luzinie junior 2001/2002 (12 uczestniczących drużyn).
Tadeusza Kobieli za wsparcie działalności klubu. Wszyscy bierzemy Oprócz wielu sukcesów zespołowych w kilku Turniejach 
udział i przyczyniamy się do wychowania pokolenia dobrej młodzieży, wyróżniono indywidualnie młodych wychowanków F.C. Gowidlino. 
która dzięki uprawianiu sportu ma możliwość ucieczki od zagrożeń, jakie Dwukrotnie na Turniejach w Somoninie, zarówno rocznika 2001 jak
niesie dzisiejszy świat. Nie ma nic piękniejszego, jak realizacja swoich i 2002 Najlepszym Bramkarzem Turnieju zostawał Arkadiusz Kolke,
dziecięcych marzeń i pasji. Młodzi piłkarze doskonalą swoje a w Łebie w Turnieju Rocznika 2003/2004 za Najlepszego Golkipera 
umiejętności i ogólną sprawność fizyczną. Razem zapewniamy uznano Damiana Cybullę. Królem strzelców Turniejów Wojewódzkich 
młodemu pokoleniu bezpieczny i aktywny sposób spędzania wolnego w tym roku okazję mieli zostać Wiktor Maszota w roczniku 2002 oraz 
czasu. Mamy pewność, że dzięki uprawianiu sportu każdy z tych Maksymilian Bulczak na Turnieju w Lini rocznika 2004/2005. Za 
młodych piłkarzy staję się choć trochę lepszym człowiekiem.Najlepszego Zawodnika został uznany między innymi Dominik Konkel 

podczas turnieju Juniorów 2004/2005.
Krzysztof KolkeŁącznie juniorskie drużyny WKS „F.C. Gowidlino” wzięły 
Foto: nadesłane

dotychczas udział w okresie zimowym w 27 Turniejach Wojewódzkich
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Wycieczki jednodniowe
 
W trakcie przerw świątecznych, wakacji letnich i ferii zimo-

wych oraz w niektóre weekendy Wiejski Klub Sportowy F.C. Gowidlino 
oprócz częstych zajęć typowo sportowych i piłkarskich, dba o realizację 
bogatego kalendarza imprez sportowo - kulturalnych dla swoich 
podopiecznych, ale także ich rodzin oraz wszystkich mieszkańców 
Gminy Sierakowice.

- mecz Ekstraklasy Mężczyzn w piłce nożnej Lechia Gdańsk – Ruch 
Chorzów,
- mecz siatkówki kobiet Atom Trefl Sopot – Impel Wrocław,
- Turnieje halowe w Gdańsku, Somoninie, Lęborku,
- Mini-Turniej dla roczników 2006/2007 i 2008/2009,
- wyjazdy do kina.

Wyjazdy te cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tylko na 
mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa, połączony z wizytą w kinie, 
udało się nas czterema autokarami i kilkoma samochodami razem 218 
osób.Tylko w ostatnich 3 miesiącach zorganizował pięć cieszących 

Bardzo cieszy ogromne zainteresowanie wyjazdami i ofertą się dużą popularnością wyjazdów jednodniowych do Trójmiasta na 
spędzenia wolnego czasu wspólnie w klimacie sportowo-rekreacyjnym. mecze piłkarskie i siatkarskie. W tym czasie klub zorganizował m.in. 

Dziękuję wszystkim osobom, które pomogły w sprawnej wyjazdy na:
organizacji wycieczek oraz wszystkich przedsięwzięć. Trzymając się - mecz siatkówki mężczyzn Lotos Gdańsk – Skra Bełchatów,
ustalonych reguł i zasad można organizować naprawdę ciekawe i wycho-- mecz siatkówki mężczyzn Lotos Gdańsk – Rubin Kazań (najlepszy 
wawcze imprezy sportowo – kulturalno – rekreacyjne. Dzięki takiej zespół w Europie),
współpracy możemy mieć poczucie czasu spędzonego aktywnie i sym-- mecz siatkówki mężczyzn Lotos Gdańsk – Zaksa Kędzierzyn - Koźle,
patycznie.- mecz Ekstraklasy Mężczyzn w piłce nożnej Lechia Gdańsk – Legia 

Krzysztof KolkeWarszawa,
Foto: nadesłane

W turnieju piłkarskim, zorganizowanym 
dla chłopców szkół podstawowych z terenu gminy 
Sierakowice w dniu 14 kwietnia faworytów było 
dwóch: SP Sierakowice oraz ZS Gowidlino. 
Emocji w grupach nie było za dużo i faworyci 
pewnie wygrywali kolejne mecze, ale do gry
o pozycje medalowe włączyła się szkoła z Tuch-
lina, która w ostatnim meczu w grupie pewnie 
wygrała ze szkołą z Jelonka 13:0. Czwartym 
zespołem, który awansował do półfinału była 
szkoła z Załakowa. 

W pierwszym meczu półfinałowym SP 
Sierakowice wygrało z SP Załakowo aż 8:1,
a w drugim meczu półfinałowym pomiędzy ZS 
Gowidlino a ZS Tuchlino potrzebna była do-
grywka, bo w czasie podstawowym padł wynik 2:2. 
Emocje w tym meczu były przeogromne. Faworyci 
z Gowidlina naciskali szczelną obronę z Tuchlina, 
bombardując bramkę, lecz nie przynosiło to efektu. 

się z uczestników, mogła obejrzeć nie lada spektakl. Chłopcy z Tuchlina Gdy zespoły ustalały składy do rzutów karnych, zabójcza kontra
trzykrotnie obejmowali prowadzenie i w czasie podstawowym wynik był w wykonaniu chłopców z Tuchlina dosłownie w ostatnich sekundach 
3:3. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, a dopiero 8 seria rzutów zapewniła im awans do meczu finałowego.
karnych. Po obronie bramkarza chłopcy z SP Sierakowice mogli cieszyć – Już dawno nie przeżywałem takich emocji na turnieju 
się z wygranej w tym turnieju.szkolnym i to na etapie gminnym. Dodatkowo nazwanie rozgrywek 

Klasyfikacja końcowa:mistrzostwami odpowiednio podkręca śrubę. Chłopcy są niesamowici, 
I - SP Sierakowice,widać, że piłkarsko dużo im brakuje, ale nadrabiają ambicją – relacjonuje 
II - ZS Tuchlino,rodzic jednego z zawodników.
III - ZS Gowidlino,W meczu o 3. lokatę ZS Gowidlino pewnie pokonało 
IV - SP Załakowo,chłopców z SP w Załakowie 9:1, a mecz finałowy pomiędzy ZS Tuchlino 
V - ZS Kamienica Królewska,a SP Sierakowice zdawał się być przesądzony i z takim nastawieniem 
VI - SP Mojusz,wyszli zawodnicy z Tuchlina. Licznie zgromadzona publika, składająca 
VII - SP Jelonko.

Orlikowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych gminy Sierakowice
118 bramek w 12 meczach

Marian Wnuk-Lipiński
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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.

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, www.dolinajadwigi.opx.pl  

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).




