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Informujemy wszystkich czytelników o zmianie godzin 
otwarcia biblioteki publicznej w Sierakowicach w okresie urlopowym od 
30 maja do 17 września. W tym czasie biblioteka będzie czynna
w następujących godzinach:

WYPOŻYCZALNIA
poniedziałek  12.00-19.00
wtorek  12.00-19.00
środa  9.00-16.00
czwartek  9.00-16.00
piątek  9.00-16.00
sobota - nieczynna
CZYTELNIA
poniedziałek 11.00-19.00
wtorek  11.00-19.00
środa  9.00-16.00
czwartek  9.00-16.00
piątek  9.00-16.00
Sobota - nieczynna

Ponadto w dniach od 13 do 26 czerwca biblioteka będzie 
nieczynna w związku z potrzebą przeprowadzenia inwentaryzacji 
księgozbioru.

Zmiana godzin otwarcia biblioteki
w sezonie urlopowym

W poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowickich” 
informowaliśmy o nadaniu nazw ulicom na terenie gminy. Jedna z nich, 
zlokalizowana w miejscowości Kawle przy kompleksie działek 
mieszkaniowych, otrzymała nazwę ulicy Słonecznej. Okazało się jednak, 
że właściciele nieruchomości zdecydowali się na inną nazwę. Podczas 
sesji w dniu 26 kwietnia radni przegłosowali projekt uchwały 
zmieniający nazwę wspomnianej ulicy ze Słonecznej na Szlachetną.  

AK

Ulica Szlachetna zamiast Słonecznej

Nie tylko słynna sierakowicka demografia, ale przede wszyst-
kim tzw. „ustawa przedszkolna”, która nakłada na samorządy gminne 
obowiązek zapewnienia od 1 września 2017 r. trzyletnim dzieciom 
miejsc w przedszkolach, spowodowała, że w Sierakowicach zostanie 
wybudowane drugie przedszkole. Inwestycja ma powstać w 2017 lub 
2018 r. 

Nowe przedszkole zostanie zlokalizowane tuż przy sierako-
wickim gimnazjum, gdzie gmina zamierza wykupić kilka działek o łącz-
nej powierzchni prawie 3500 m kwadratowych. Planuje się, że placówka 
pomieści 150 dzieci. 

– Budowa nowego przedszkola to pokłosie naszej fenomenal-
nej demografii – mówi wójt Tadeusz Kobiela. – Poza tym w przyszłym 
roku gminy są zobowiązane do przyjęcia trzylatków, a nasze przedszkole 
samorządowe pęka w szwach. Co prawda są adaptowane pomieszczenia 
na potrzeby placówki, ale to wciąż za mało. 

W przedszkolu samorządowym do 7 oddziałów uczęszcza 
obecnie 176 przedszkolaków.

AK

W Sierakowicach powstanie drugie
przedszkole samorządowe

Na widocznych na pierwszym planie działkach zostanie wybudowane
drugie przedszkole samorządowe; w głębi po prawej widać gimnazjum
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26 kwietnia, podczas 18. sesji Rady Gminy Sierakowice, radni sierakowicki włodarz. – Natomiast jeśli chodzi o właścicieli firmy BAT, to 
podjęli uchwały w sprawie nadania tytułów: Zasłużony Obywatel Gminy co roku wspierają ośrodek zdrowia i nie szczędzą grosza na Ośrodek 
Sierakowice - Danucie Pioch oraz Zasłużony dla Gminy Sierakowice - Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej. Są to ludzie bardzo wyczuleni 
firmom BAT i LIS. Wręczenie tytułów nastąpi podczas gminnych dożynek, na potrzeby innych. Wspomagają lokalny sport i kulturę. Na sercu leżą im 
które w tym roku odbędą się 28 sierpnia. sprawy kaszubszczyzny. Uważam, że należy ich uhonorować. Mówiąc

Zgodnie z regulaminem tytuł Zasłużony Obywatel Gminy o firmie LIS należy podkreślić, że tu  zaprocentowała postawa nieżyjącego 
Sierakowice jest przyznawany osobie, która jest mieszkańcem gminy. właściciela, śp. Bronisława Lisa, który wiele zdziałał na polu charyta-
Natomiast Zasłużony dla Gminy Sierakowice przyznawany jest osobie lub tywnym i słynął z tego, że gdzie mógł, to pomagał. Młoda generacja 
instytucji spoza terenu gminy oraz instytucji z terenu gminy. O przyznaniu kontynuuje dziedzictwo swojego ojca. 
tytułu decyduje konkretna działalność oraz szczególne osiągnięcia w dzie- Od 1992 r., kiedy to po raz pierwszy nadano tytuły Zasłużony 
dzinie gospodarczej, ochrony środowiska i zdrowia, rozwoju kultury Obywatel Gminy Sierakowice oraz Zasłużony dla Gminy Sierakowice, 
i oświaty lub ich sponsorowanie. Wnioski o przyznanie tytułu, wraz wyróżnienia te otrzymało 11 osób oraz 6 instytucji: 
z uzasadnieniem, składać mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, 
kierując je do odpowiedniej merytorycznie komisji rady gminy. Komisja Tytuły Zasłużony Obywatel Gminy Sierakowice:
analizuje wnioski, a następnie przedkłada radzie gminy. Przyznawany tytuł Jerzy Joskowski (1992 r.)
nie wiąże się z żadnymi przywilejami materialnymi. Zygmunt Wenta (1992 r.)

W uzasadnieniu do uchwały nadającej Danucie Pioch tytuł Barbara Klawikowska (1996 r.)
Zasłużony Obywatel Gminy Sierakowice napisano: Danuta Pioch jest Paweł Pranczk (1996 r.)
dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mojuszu, nauczycielem języka Zygmunt Miotk (1996 r.)
kaszubskiego, pełnomocnikiem Wójta Gminy ds. języka kaszubskiego Kazimierz Woźniak (1996 r.)
i regionalizmu. Jest autorką podręczników do nauki języka kaszubskiego Janina Kwiecień (1997 r.)
zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji. Długoletnia działaczka Tadeusz Kobiela (1998 r.)
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, aktualnie członek Zarządu Oddziału Irena Kulwikowska (1998 r.)
Zrzeszenia w Sierakowicach i wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Tadeusz Wesółka (2000 r.)
Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku, przewodnicząca Rady Języka Danuta Pioch (2016 r.)
Kaszubskiego. Jest też redaktorem „Wiadomości Sierakowickich”. Za zas-
ługi na rzecz zachowania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych Tytuły Zasłużony dla Gminy Sierakowice:
i etnicznych odznaczona została przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” (1992 r.)
Zasługi. Natomiast za zasługi na rzecz kultury i języka kaszubskiego Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” (1994 r.)
otrzymała nagrodę Starosty Kartuskiego „Perła Kaszub”. Bank Spółdzielczy w Sierakowicach (1999 r.)

– Jestem bardzo zaskoczona przyznanym wyróżnieniem – „Wiadomości Sierakowickie” (2005 r.)
powiedziała dziennikarzom Danuta Pioch. – Nikt nic nie pisnął, a uchwała Firma Handlowa BAT (2016 r.)
była przecież przygotowywana znacznie wcześniej, wiec jest to dla mnie Przetwórstwo Mięsne LIS (2016 r.)

AKwielka niespodzianka. 
Przyznanie tytułów Zasłużony dla Gminy Sierakowice firmom 

BAT i LIS uzasadniono następująco: Firma Handlowa BAT, założona 
przez braci Tadeusza i Andrzeja Bigusów, od początku swej działalności 
włączyła się w Zycie kulturalne i sportowe gminy. Od 1992 r. jest 
sponsorem wielu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Sierakowicach. Wspomaga działalność oświatową 
szkół, przedszkoli, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dofinansowuje 
działalność prozdrowotną na terenie gminy poprzez zakupy specjalis-
tycznego sprzętu medycznego oraz, wspólnie z firmą ELWOZ, karetki 
pogotowia ratunkowego. 20 lat temu właściciele firmy BAT podjęli decyzję 
o utworzeniu sekcji koszykówki, która dzisiaj funkcjonuje jako Klub 
Sportowy BAT Sierakowice. Firma BAT wspomaga również Fundację 
„Uśmiech Dziecka” w Szklanej oraz wspiera przedsięwzięcia promujące 
muzykę, język i kulturę kaszubską. 

Przetwórstwo Mięsne LIS istnieje od 1992 r. Zakład spełnia 
wszelkie standardy Unii Europejskiej. Firma jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród, ale przede wszystkim włącza się w życie społeczno-
kulturalne gminy, będąc sponsorem wielu wydarzeń kulturalnych. 
Finansowo wspomaga Festiwal Muzyki Kameralnej odbywający się
w okresie letnim w Drewnianym Zabytkowym Kościele. Prowadzi działal-
ność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych: jak np. Fundacja 
„Uśmiech Dziecka” w Szklanej oraz Caritas. Od wielu lat firma LIS jest 
współorganizatorem Biesiady Myśliwskiej w Mirachowie. Prowadzi rów-
nież działalność sportową, wspomagając Uczniowski Klub Sportowy 
„Lis” w Sierakowicach,  popularyzując tenis stołowy poprzez organizację 
Kaszubskiego Turnieju Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby.

Wójt Tadeusz Kobiela, poproszony o komentarz w sprawie 
podjętych uchwał, powiedział, że o przyznaniu Danucie Pioch tego 
wyróżnienia zadecydował całokształt działalności na rzecz dobra miesz-
kańców. – Trudno przecenić działanie pani Danuty Pioch,  szczególnie na 
polu szerzenia kaszubszczyzny i języka kaszubskiego, tym bardziej, że jest 
ona uznanym autorytetem w Polsce jeśli chodzi o język kaszubski. Ponadto 
wspaniale prowadzi szkołę w Mojuszu. W moim odczuciu jest to osoba, 
która ze wszech miar zasługuje na takie uhonorowanie – dodał 

Firmy BAT i LIS z tytułem Zasłużeni dla Gminy Sierakowice 
Danuta Pioch Zasłużonym Obywatelem Gminy Sierakowice
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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

Prawie 22 tysiące złotych zebrano na terenie gminy Siera-
kowice podczas tegorocznej akcji charytatywnej Pola Nadziei w dniu 24 
kwietnia. Kwotę w całości przekazano na potrzeby Kartuskiego 
Hospicjum Domowego Caritas z siedzibą przy parafii św. Wojciecha.  

sponsorów panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Paczewie i Gowidlinie. 
Łączna kwota zebrana na terenie gminy Sierakowice wyniosła 21.980,91 
zł.

Zwieńczeniem akcji był koncert „Co mi w duszy gra”, który 
miał miejsce w Drewnianym Zabytkowym Kościele. Przed widownią 

Pola Nadziei to coroczna akcja prowadzona przez hospicja, zaprezentowali się artyści zrzeszeni w sekcjach muzycznych Gminnego 
której celem jest pozyskiwanie funduszy na własną działalność oraz Ośrodka Kultury w Sierakowicach. 
szerzenie idei hospicyjnej w społeczeństwie. Mimo że opieka w hos-
picjach jest bezpłatna, Narodowy Fundusz Zdrowia tylko częściowo 
finansuje koszt utrzymania pacjentów. Pozostałą kwotę hospicja 
pozyskują od ludzi dobrej woli oraz instytucji. Pomysł akcji przy-
wędrował ze Szkocji, gdzie jest realizowany przez fundację Marie Curie 
Cancer Care z Edynburga. W Polsce jako pierwsze zorganizowało ją 
hospicjum św. Łazarza z Krakowa. Symbolem Pól Nadziei jest żonkil. 
W zamian za datek wolontariusze wręczają ofiarodawcom ten wiosenny 
kwiat. Akcja ma przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących 
pomocy i opieki w ostatnim okresie życia.

W zbiórkę pieniędzy zaangażowali się młodzi wolontariusze, 
których w tym roku wspomogły panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Pa-
czewie i Gowidlinie. Paczewianki sprzedawały swoje wyroby i zorga-
nizowały kawiarenkę w budynku dawnych salek katechetycznych
w Sierakowicach, gdzie można było skosztować pysznych ciast i napić 
się kawy. Natomiast panie z gowidlińskiego koła pozyskały środki od 
sponsorów i ze sprzedaży ciast. 

Przed koncertem dr Mirosław Kuczkowski wygłosił krótką 
prelekcję nt. działalności charytatywnej ks. Bernarda Łosińskiego,
w związku z przypadającą kilka dni wcześniej (20 kwietnia) 76. rocznicą 
męczeńskiej śmierci sierakowickiego proboszcza. Szczegóły w dalszej 
części numeru. 

Tekst i foto: AK

Swój wkład w akcję mieli także uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Jelonku. Przygotowali ponad 200 sztuk papierowych 
żonkili, które zostały rozdane osobom wrzucającym datki do puszek jako 
wyraz wdzięczności. 

Podczas zbiórki wolontariusze zebrali do puszek 17.365,31 zł, 
natomiast 4.615,60 zł pozyskały ze sprzedaży swoich wyrobów i od 

Akcja charytatywna Pola Nadziei

5 (310) maj 2016
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Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa serdeczne podziękowania wolontariuszom: Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego
w Sierakowicach, Zespołu Szkół w Gowidlinie, Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach biorącym udział w akcji charytatywnej Pola Nadziei.
W zbiórce udział wzięli wolontariusze: Wiktoria Pufelska, Julia Szulika, Maja Formela, Kamila Młyńska, Andżelika Mejna, Martyna Pobłocka, 
Martyna Felskowska, Weronika Wolska, Bartłomiej Klebba, Paulina Treder, Joanna Woźniak, Aleksandra Olejnik, Adriana Olejnik, Dominika 
Sildatk, Natalia Labuda, Łukasz Stankowski, Zuzanna Czaja, Patrycja Kotłowska, Gracjan Mejna, Joanna Bychowska, Aleksandra Bronk, 
Karolina Malek, Wioleta Czaja, Beata Kwidzińska i Wioleta Kreft.
Dziękujemy także opiekunom wolontariuszy: Wiesławie Płotce, Alicji Dyszer, Bartłomiejowi Leszk, Aleksandrze Labuda i Adamowi 
Kwidzińskiemu. 
Koordynatorem całej akcji była Wiesława Płotka – pedagog szkolny Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa gorące podziękowanie właścicielkom kwiaciarni z Sierakowic, które ufundowały kwiaty 
żonkili: 
ź Weronice Formeli – kwiaciarnia „Jasminum”,
ź Mirelli Kuczkowskiej – kwiaciarnia „Świat Kwiatów”,
ź Katarzynie Woelke – kwiaciarnia „Zyta”,
ź Sylwii Jarzębińskiej – kwiaciarnia „Magnolia”. 
Szczególne podziękowania składamy uczniom Szkoły Podstawowej w Jelonku, którzy wykonali żonkile z bibuły.

Mieszkańcom Gowidlina i okolic, którzy wsparli akcję charytatywną Pola Nadziei, pokazując tym samym, że nie są obojętni na cierpienie i los 
nieuleczalnie chorych pacjentów Kartuskiego Hospicjum Domowego CARITAS, serdeczne podziękowania składa Jolanta Dyszer – sołtys 
Gowidlina i przewodnicząca KGW „Jezioranki”. 

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Szczere wyrazy współczucia 
Rodzinie Zmarłego 

składa społeczność sołectwa Mojusz.

śp. Wacława Młyńskiego

Pani Janinie Młyńskiej
wyrazy współczucia i słowa wsparcia 

z powodu śmierci Męża

składają sołtysi gminy Sierakowice.

śp. Wacława Młyńskiego
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20 kwietnia minęła 76. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. – Parafianie w tygodniu miłosierdzia składali pieniądze i dary 
Bernarda Łosińskiego. Kilka dni później, w niedzielę 24 kwietnia, tuż materialne dla ubogich – kontynuował dr Mirosław Kuczkowski. – Ks. 
przed koncertem wieńczącym akcję charytatywną Pola Nadziei, kilka Łosiński w tygodniu miłosierdzia co roku na rzecz ubogich i bezro-
minut poświęcono na przypomnienie postaci ks. Łosińskiego. O przed- botnych ofiarowywał jedną krowę, a był to spory wydatek. Największą 
wojennym sierakowickim proboszczu mówił dr Mirosław Kuczkowski, troską ks. Łosińskiego było otoczenie opieką biednych dzieci. Był 
a ks. Bronisław Dawicki, proboszcz parafii p.w. św. Marcina, odmówił inicjatorem i organizatorem takiej pomocy. Od grudnia 1921 r. z jego 
modlitwę o beatyfikację swojego  poprzednika. inicjatywy była organizowana gwiazdka dla dzieci z ochronki i szkoły, od 

tego też czasu przez cały okres międzywojenny taka gwizdka się odby-
wała. Dzisiaj dla dzieci i młodzieży jest jakąś niewyszukaną sprawą 
otrzymanie cukierków czy pomarańczy. Dzisiaj się tego nie docenia. 
Wtedy było zupełnie inaczej. Wśród podarunków znajdowały się takie 
produkty jak: mąka, kasza, mięso, wędliny, kawa, sól, odzież. Jedna
z takich większych imprez odbyła się w 1923 r., kiedy sala w Kaszubskim 
Dworze była wypełniona po brzegi. Dzieci otrzymały wtedy bułki, kar-
melki, zeszyty, książki, rysiki. Siedmioro najuboższych dzieci otrzymało 
materiał na ubranie. Te wszystkie artykuły były wówczas artykułami 
luksusowymi. Ks. Łosiński stał na czele komitetu pomocowego. Żeby 
osiągnąć zamierzone skutki pomocy, trzeba było mieć dar przekonywa-
nia bogatszych mieszkańców Sierakowic, co jemu się udawało. Z jego 
inicjatywy w październiku 1932 r. przy parafii powstało Towarzystwo 
Dobroczynności Caritas. 

Ks. Bernard Łosiński swoją postawą i słowem walczył także
o polski charakter Pomorza, czego Niemcy mu nie zapomnieli. Zginął 20 
kwietnia 1940 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. 
W tym dniu przypadały urodziny Adolfa Hitlera, więc co roku wszystkie 
obozy koncentracyjne prześcigały się w mordowaniu osadzonych 
więźniów traktując te zbrodnie jako swoisty prezent urodzinowy dla 
swojego wodza. 

Ks. Bernard Łosiński jest pierwszą osobą w ponad sześćset-
letniej historii parafii p.w. św. Marcina, wobec której toczy się postępo-
wanie mające na celu wyniesienie na ołtarze. Urodził się 20 maja 1865 r. 
we Wielu. W 1887 r. ukończył gimnazjum w Chojnicach. Teologię 
studiował w Münster i w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1891 r. i przez kilka lat pełnił posługę kapłańską w kilku parafiach.
31 marca 1897 r. ks. Łosiński został proboszczem parafii św. Marcina. 
Parafia składała się wówczas z ok. 47 wiosek i liczyła ok. 6 tys. wiernych. 

Wobec ks. Bernarda Łosińskiego oraz pochodzącego z Siera-
kowic kleryka Stanisława Kolki toczy się rzymski etap procesu bea-
tyfikacyjnego. Obaj są w grupie 122 polskich męczenników z okresu II 
wojny światowej.

– Cieszę się, że ks. Łosiński został niejako patronem tej akcji 
charytatywnej – powiedział ks. Bronisław Dawicki. – Dobroczynność 
zawsze była bliska jego sercu. Pracował, poświęcał się, chciał służyć 
ludziom. Taka była jego praca, takie było jego powołanie i temu 
powołaniu pozostał wierny do końca, aż do 20 kwietnia 1940 r., kiedy 
jako męczennik oddał życie za wiarę, za Chrystusa. Mam nadzieję, że 
kiedy proces beatyfikacyjny dobiegnie końca, kiedy będziemy uczestni-

Dr Mirosław Kuczkowski, przybliżając postać ks. Bernarda kami tej pierwszej beatyfikacji w życiu naszej parafii, wtedy ten kościół, 
Łosińskiego, skupił się na jego działalności charytatywnej. w którym ks. Łosiński przez tyle lat posługiwał i odprawił swoją ostatnią 

– Pod pojęciem charytatywności kryje się zbiór organizacji mszę świętą, nazwiemy jego imieniem, że będzie to kościół pod wez-
i pewnych działań mających na celu niesienie pomocy tym, którzy jej waniem błogosławionego ks. Bernarda Łosińskiego. Takie jest moje oso-
potrzebują. Ta pomoc jest niesiona w sposób bezinteresowny, dobro- biste przekonanie i mam nadzieję, że tak się stanie. 
czynny czy filantropijny. Nazwa ta wywodzi się od łacińskiego słowa Ks. proboszcz Bronisław Dawicki podziękował wolontariu-
caritas oznaczającego dobroczynność, miłość chrześcijańską wobec szom, którzy z  zaangażowaniem przez cały dzień kwestowali na rzecz 
ubogich. Z caritas związana była działalność Sługi Bożego ks. Bernarda hospicjum domowego Caritas w Kartuzach i wyraził nadzieję, że w tym 
Łosińskiego, która poniekąd zgromadziła dzisiaj również nas w tym za- dniu ks. Łosiński im patronuje. 
bytkowym kościele – powiedział Mirosław Kuczkowski i przytoczył Na zakończenie odmówiono modlitwę o rychłą beatyfikację 
przykłady tej działalności: organizowanie kwest, z których dochód Sługi Bożego ks. Bernarda Łosińskiego.
przeznaczano na utrzymanie przytułku dla ubogich (tzw. szpitalika) czy Tekst i foto: AK
zimowa pomoc dla ubogich mieszkańców. 

O ks. Bernardzie Łosińskim w 76. rocznicę śmierci

Dr Mirosław Kuczkowski wygłosił prelekcję nt. charytatywnej działalności
ks. Bernarda Łosińskiego; przy ołtarzu ustawiono obraz

przedstawiający Sługę Bożego

5 (310) maj 2016
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Drugiego maja, już po raz piąty, na gminnym targowisku
w Sierakowicach zostało zorganizowane „Święto kwiatów i krzewów”. 
Pomysłodawcą tego, cieszącego się coraz większym zainteresowaniem, 
wydarzenia jest Tadeusz Szymanowski.  

Kwiaty są radością życia. Cieszą nie tylko oczy, ale i serce. 
Widok kwitnących kobierców w ogrodzie poprawia samopoczucie
i sprawia wielką satysfakcję. Ale aby osiągnąć tak spektakularny efekt 
najpierw trzeba włożyć wiele pracy i wysiłku przy nasadzeniach
i odpowiedniej pielęgnacji ogrodowej zieleni. 

Mieszkańcy naszej 
gminy kochają kwiaty, o czym 
świadczą coraz piękniejsze 
przydomowe ogródki. Nic 
dziwnego więc, że licznie przy-
byli na sierakowickie targo-
wisko, aby zakupić kolejne 
okazy roślin. Zapaleni ogrod-
nicy-amatorzy i miłośnicy 
natury mieli okazję zaopatrzyć 
się w sadzonki kwiatów, 
krzewów, drzewek i innych 
roślin ozdobnych. Wystawcy
i producenci oferowali także 
sadzonki warzyw, nasiona, jak 
też elementy dekoracji ogrodu. 
Asortyment był niezwykle 
bogaty i każdy znalazł coś dla 
siebie.   

Ko le jne  świę to  
kwiatów już w przyszłym roku 
w maju. Zapraszamy. 

Tekst i foto: AK

Święto kwiatów i krzewów 
Kwiaty są radością życia
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W kolejną rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej z 3 maja przodkowie podejmowali ostatnią próbę zachowania wolności Ojczyzny. 
1791 r., popularnie zwanej Konstytucją 3 Maja, tradycyjnie przy Na przestrzeni wieków podejmowane były różne zrywy niepodleg-
pomniku Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Sierakowicach łościowe, które kończyły się często śmiercią, wywózkami na katorżniczą 
zgromadzili się przedstawiciele gminnego samorządu, firm i instytucji 
oraz mieszkańcy, aby wspólnie obchodzić święto konstytucji i zamani-
festować swój patriotyzm.

Konstytucja 3 Maja była ustawą regulującą ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na 
świecie (po Konstytucji Amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną 
konstytucją.

pracę, a do tego dochodziły konfiskaty majątku. Oprócz walki orężnej 
wielu synów naszego narodu walczyło piórem. W czasach walki 
powstawało wiele znakomitych utworów literackich i muzycznych,  
krzepiących i podtrzymujących ducha wolności w narodzie. Kilku-
pokoleniowy zbiorowy wysiłek militarny i intelektualny przyniósł 
naszemu narodowi wolność w wyniku zakończenia pierwszej wojny 
światowej w 1918 r., lecz niedługo cieszyliśmy się uzyskaną wolnością, 

– Dzień 3 maja 1791 r. związany jest w historii Polski ze 
słowem wolność – powiedział w swoim wystąpieniu Zbigniew 
Fularczyk, zastępca wójta. – Uchwalając Konstytucję 3 Maja nasi 

225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kwiaty przy pomniku złożyli m.in. kombatanci…

…pracownicy Urzędu Gminy…

oraz strażacy

Modlitwę za ojczyznę odmówił ks. Bronisław Dawicki

Na uroczystościach patriotycznych zgromadzili się
mieszkańcy Sierakowic i okolic

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice poprowadziła
uczestników uroczystości ulicami Sierakowic do Ołtarza Papieskiego

5 (310) maj 2016
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bowiem  już  po  
dwóch latach, w 
1920 r., kolejne za-
grożenie dla naszego 
bytu przyszło ze 
wschodu. Tym razem 
ze strony bolsze-
wickiej Rosji, które 
to zakończyło się 
totalną klęską podob-
no niezwyciężonej 
armii. Na pamiątkę 
tego doniosłego wy-
darzenia w wielu 
miejscach w Polsce 
powstało  szereg  
pomników i symboli 
upamiętniających to 

znaczące puste przemówienia po to tylko, by lansować się w mediach. piękne zwycięstwo. 
Chciałbym z pełną odpowiedzialnością podkreślić, że decyzje podej-Jednym z nich jest 
mowane w naszym samorządzie mają służyć dobru nas wszystkich tu ten pomnik, wokół 
mieszkających. Wierzę głęboko, że tylko dobre zarządzanie i dobre de-którego dziś się zgro-
cyzje mogą sprawić, że wszelkie problemy, mimo przejściowego zanie-madziliśmy. Został 
pokojenia, przejdziemy z podniesioną głową tak, jak nasi przodkowie on wzniesiony ręko-
brali odpowiedzialność za swoje decyzje, które podejmowali dla dobra ma naszych ojców
narodu. Patrzymy na naszą historię, triumfy, które ostatecznie przyniosły i dziadów w 1930 r., 
nam wolność i demokrację. Bardzo chciałbym, aby wszyscy razemna pamiątkę 10. 
w naszej lokalnej społeczności potrafili konstruktywnie rozmawiać. rocznicy Cudu nad 
Życzyłbym nam wszystkim, aby słowa Jana Nowaka Jeziorańskiego, Wisłą, zrekonstruowany i odnowiony w 2014 r. Dziś, w XXI wieku,
słynnego kuriera z Warszawy, wieloletniego dyrektora Radia Wolna w czasach pokoju, pluralizmu mediów, w demokratycznym kraju 
Europa: To co najbardziej razi, to operowanie inwektywami, zamykanie wolność niesie ze sobą odpowiedzialność. Jako narodowi udało nam się 
przeciwnikowi ust poprzez zastępowanie argumentów pomówieniamiprzetrwać 123 lata zaborów, kiedy dążono do ograniczenia kultury
i próbami dyskredytacji, przylepianie rozmaitych etykietek wreszcie się i myśli polskiej, próbowano zniszczyć nasz język, który jest przecież 
zdezaktualizowały. Dlatego wspólnie budujmy przyszłość, rozmawiając elementem tożsamości narodu. Udało nam się przetrwać dwie wojny 
otwarcie i konstruktywnie. I miejmy do siebie zaufanie oraz poczucie, że światowe, gdzie zwłaszcza podczas tej drugiej próbowano eliminować 
pracujemy dla dobra naszej lokalnej społeczności. Jesteśmy to winni 
historii i naszym przodkom – dodał na zakończenie Zbigniew Fularczyk. 

Po tym wystąpieniu wiązanki biało-czerwonych kwiatów przy 
pomniku złożyły wyjątkowo liczne w tym roku delegacje. Jako pierwsi 
kwiaty złożyli przedstawiciele sierakowickiego koła Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych, a po nich kolejno: radni Rady Gminy, radni Powiatu Kartuskiego, 
przedstawiciele Urzędu Gminy, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju So-
łectwa Bącka Huta wraz z uczniami Małej Szkoły i Gimnazjum w Szo-
pie, komitet terenowy Prawo i Sprawiedliwość, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, przedstawiciele 
KZPiT „Sierakowice”, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach wraz z harcerzami, uczniowie gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego w Sierakowicach, przedstawiciele Firmy Handlowej BAT, 
Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” działające przy sierako-
wickim gimnazjum, przedstawiciele Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Sierakowicach 
oraz przedstawiciele Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

Modlitwę za ojczyznę odmówił ks. Bronisław Dawicki, inteligencję i kwiat polskiej kultury. Przetrwaliśmy komunizm i dziś 
modląc się słowami ks. Piotra Skargi. wciąż uczymy się czerpać z dobrodziejstw demokracji. Zatem warto 

Po zakończeniu uroczystości przy pomniku uczestnicy udali zastanowić się, w jakim punkcie jesteśmy my jako Polska i Polacy,
się do Ołtarza Papieskiego, gdzie mszę św. z kaszubską liturgią słowa a także mieszkańcy gminy Sierakowice. Śledząc ostatnio różne opinie
odprawił ks. Maciej Rychert z parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej i komentarze słychać głosy, że po raz kolejny będzie to zmarnowany 
Maryi Panny w Żukowie. dzień, spotkają się jakieś mądre głowy pod pomnikami, padną nic nie 

Harcerze pełnili wartę przy pomniku
Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej

W przemarszu wzięły udział poczty sztandarowe

Jak co roku przy Ołtarzu Papieskim została odprawiona
msza św. z kaszubską liturgią słowa

Tekst i foto: AK
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Rodzinny festyn, organizowany od kilku lat przez Koło 
Gospodyń Wiejskich, na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w so-
łectwie Paczewo. W tym roku zabawę dla mieszkańców zorganizowano 
3 maja, więc zasłużyła na miano Paczewskiej Majówki. 

W świąteczne popołudnie na placu przy świetlicy wiejskiej 
rozpoczęła się wspólna zabawa integrująca lokalną społeczność.  

muzyczną zadbał DJ. Wśród atrakcji były konkursy i gry zręcznościowe, 
zarówno dla najmłodszych, jak i starszych uczestników festynu. Nie 
zabrakło oczywiście nagród dla zwycięzców.

Jeśli ktoś nie miał pomysłu, jak spędzić świąteczne popo-
łudnie, rodzinny festyn był doskonałą alternatywą. Wspólne biesia-
dowanie i zabawa doskonale zintegrowały nie tylko rodziny, ale także 
lokalną społeczność. 

Organizatorki przygotowały szereg atrakcji, więc mieszkańcy Na zorganizowanie projektu pod nazwą „Paczewska Ma-
przychodzili całymi rodzinami. Na placu rozstawiono duży namiot ze jówka” KGW z Paczewa pozyskało dotację z Urzędu Gminy w Siera-
stołami i ławkami, gdzie biesiadnicy mogli usiąść, porozmawiać i skosz- kowicach.
tować przygotowanych przez Paczewianki smakołyków. O oprawę AK, foto: nadesłane

Mieszkańcy Paczewa bawili się na rodzinnym festynie

W piątkowy wieczór, 13 maja, w Drewnianym Zabytkowym 
Kościele w Sierakowicach wyświetlono fabularyzowany dokument
o kaszubskich zwyczajach pt. „Na psa urok”. Na pokazie obecni byli 
twórcy obrazu: Ewelina Karczewska – scenarzystka i reżyserka oraz 
Piotr Zatoń – autor zdjęć. Projekcja filmu była elementem towarzy-
szącym akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich, której celem była 
promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce, a w tym 
wypadku zapoznanie się z efektami aktywności inwestycyjnej Gminy 
Sierakowice.

roku, prace w polu oraz święta. Jak mówią twórcy filmu, poszczególne 
obrzędy różnią się szczegółami, w zależności od regionu Kaszub. 

Zawarte w filmie wspomnienia mieszkańców Kaszub i ich 
opowieści o dawnych zwyczajach przeplatane są odgrywanymi przez 
aktorów scenkami odzwierciedlającymi te opowieści, np. obmywanie 
twarzy w strumieniu przez kobiety w jastrowy poranek, sobótkowe 
ogniska, żniwa, czy też wizyta gwiôzdczi w wigilijny wieczór.  

W kultywowanych na przestrzeni wieków kaszubskich obrzę-
dach i zwyczajach  można dostrzec echa przedchrześcijańskich wierzeń 
oraz pogańskiego kultu ziemi, wody i ognia. Wiara w rzucanie uroków 
przez ludzi o „złym oku” i umiejętność zdejmowania czaru, jaką posia-
dają niektórzy Kaszubi, towarzyszy nam do tej pory. Podobnie jestPremiera filmu „Na psa urok” miała miejsce 29 stycznia 2016 
z leczeniem choroby skóry zwanej różą – niekiedy pacjenci wolą udać się r. w Muzeum Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich. Jest to drugi 
po pomoc do współczesnych „kaszubskich czarowników”. film dokumentalny Eweliny Karczewskiej i Piotra Zatonia. Pierwszy – 

Jak zapewniają autorzy dokumentu, nie jest to ich ostatnie „Ze śmiercią na Ty” – to próba uratowania od zapomnienia ludowych 
dzieło. Nie chcieli, co prawda, zdradzić widzom, nad czym obecnie wierzeń, przesądów i obrzędów pogrzebowych. To także opowieść o pos-
pracują, ale z pewnością dzięki ich wysiłkom opowieści o zanikających trzeganiu śmierci przez Kaszubów. 
kaszubskich obrzędach i zwyczajach nie odejdą w zapomnienie. „Na psa urok” opowiada o kaszubskiej obrzędowości wpisanej 

w cykl roku, który wyznaczają rytmy przyrody i zmieniające się pory 
Tekst i foto: AK

Pokaz filmu „Na psa urok”
Fabularyzowany dokument o zanikających zwyczajach kaszubskich 

Piotr Zatoń, Ewelina Karczewska i Irena Kulwikowska – dyrektor GOK

5 (310) maj 2016
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W plan pracy sierakowickiego oddziału ZKP od kilku już lat 
wpisują się spotkania z ciekawymi ludźmi. Na 17 maja 2016 zostało 
zaplanowane kolejne z nich, na które zaproszono młodych redaktorów 
kaszubskich mediów, a słuchaczami byli uczniowie gimnazjów: w Go-
widlinie, Kamienicy Królewskiej, Sierakowicach i Tuchlinie.

Dobór gości i słuchaczy nie był przypadkowy. Celem głów-
nym tego spotkania było pokazanie młodzieży uczącej się języka kaszub-
skiego, że poświęcenie czasu na naukę języka i kultury ojców może dość 
szybko i obficie zaowocować w dorosłym życiu, czego doskonałym 
dowodem i przykładem są właśnie zaproszeni goście: Tatiana Slowi, 
Piotr Lessnau i Dariusz Majkowski.

j. kaszubskiego, doktoryzuje się w tematyce kaszubistycznej, a przede 
wszystkim jest redaktorem naczelnym miesięcznika Pomerania (organu 
prasowego ZKP).

Młodzież miała za zadanie wysłuchać opisu każdego z gości
i połączyć go z odpowiednią osobą – co nie było łatwym zadaniem
z uwagi na liczne podobieństwa w każdej z prezentowanych biografii.  
Potem oddano głos gościom, którzy w czasie 1 minuty mieli przedstawić 
najistotniejsze informacje ze swego życiorysu. Oczywiście żadne z nich 
nie zdążyło siebie przedstawić w pełni w tak krótkim czasie. Po auto-
prezentacjach przyszedł czas na bardziej szczegółowe zwierzenia re-
daktorów i pytania z sali. Hitem spotkania było wykonanie fragmentu 
powieści A. Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa w formule rapu. 
Rapowali najpierw goście, potem dołączyli uczestnicy spotkania. Nie-
mniej uciechy było z wysłuchania sfingowanych sytuacji z anteny 
radiowej (wszak każdy z zaproszonych gości ma doświadczenie 

Każdy z gości, mimo młodego jeszcze wieku, jest już samo- radiowe) – należało na żywo: przedstawić aktualną prognozę pogody, 
dzielnym redaktorem w jednym z mediów kaszubskich, a do tego zareklamować Sierakowice, zrelacjonować trwające spotkanie – z czym 
współpracuje z kilkoma innymi. Niewątpliwie biografia każdego z nich wszyscy poradzili sobie znakomicie, potwierdzając po raz kolejny swój 
jest barwna i ciekawa. Swoje zawodowe życie każde z nich związało profesjonalizm, poczucie humoru i gotowość podejmowania wszelkich 
z kaszubskimi sprawami. Tatiana Slowi pracuje w radiu Gdańsk, pro- wyzwań.
wadzi magazyn kaszubski Na bôtach i w bòrach; realizuje nagrania do Ważną częścią spotkania była rozmowa na temat tego, do 
serwisu informacyjnego Klëka, była wokalistą zespołu Të Rozmisch, czego może się w życiu przydać   znajomość języka i kultury kaszubskiej 
który prezentował kaszubskie utwory. Piotr Lessnau (mieszkaniec i jak z tych umiejętności można skorzystać, przekuć na sukces. Na 
północnych Kaszub) pracuje w Radiu Gdańsk, w stacji telewizyjnej Two- zakończenie każdy z gości zachęcał do korzystania z mediów, w których 
ja Telewizja Morska, w Radiu Norda. Na swoim koncie ma również pracuje, a młodzież pytała o istotne sprawy związane z pracą gości. 
doświadczenia muzyczne – gitarzysta zespołu grającego m.in. kaszub- Wyznaczony czas szybko minął, mamy jednak nadzieję, że uczestnicy 
skie utwory. Mieszka na północnych Kaszubach. Dariusz Majkowski spotkania wynieśli z niego mocne postanowienia połączenia swojej 
dorównuje sukcesom koleżeństwa: pracował jako redaktor Radia przyszłości z pracą dla regionu.
Kaszëbë, ma na koncie dokonania literackie, przygotował i wydał Biblię Danuta Pioch
dla dzieci w języku kaszubskim, pracuje jako wykładowca i lektor

Spotkanie z redaktorami kaszubskich mediów

Tatiana Slowi i Dariusz Majkowski uważnie słuchają,
jak prezentuje się Piotr Lessnau

Uczestnicy też wykazują duże zainteresowanie
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Początkiem powojennej integracji europejskiej było powo-
łanie w 1952 r. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Kontynuacją tego 
porozumienia była założona w 1958 r. Europejska Wspólnota Gos-
podarcza (EWG), która następnie przekształciła się we Wspólnotę 
Europejską, a w 1993 r. w Unię Europejską (UE). Ta nowa wspólnota 
miała być, zgodnie z ideą założycieli, Europą ojczyzn oraz wartości 
międzyludzkich. Jakże obecnie życie unijne odbiegło od tych zasad,
w tym tych związanych z szóstym przykazaniem.

U zarania historii związanej z powstaniem UE napotkamy 
postać Roberta Schumana, jednego z pomysłodawców i współtwórcy 
zjednoczonej Europy. Wstąpienie Polski w szeregi krajów europejskich
w maju 2004 r. zbiegło się z zamknięciem na szczeblu diecezjalnym 
procesu beatyfikacyjnego tego gorliwego katolika (proces rozpoczęty
w 1990 r.). W czterech tomach procesowych zebrano ponad 750 doku-
mentów związanych z jego życiem i działalnością.

Sługa Boży Kościoła rzymskokatolickiego Robert Schuman 
urodził się w Luksemburgu w 1886 r., w rodzinie pochodzącej z Lotaryn-
gii. Do szkoły uczęszczał w niemieckim wówczas Metzu, potem stu-
diował prawo w Bonn, Monachium, Berlinie i Strasburgu, gdzie uzyskał 
stopień doktora nauk prawnych. W tym czasie zaangażowany był 
również w działalność niemieckich katolickich stowarzyszeń stu-
denckich. Po studiach osiedlił się w Metzu. W czasie I wojny światowej 

Zmarł 4 września 1963 r., w 1970 r. został upamiętniony, jako „ojciec 
znalazł się w niemieckim batalionie pracy, do 1918 r. bowiem był oby-

Europy”, specjalną tablicą w Sanktuarium Maryjnym w Kevelaer. 
watelem niemieckim. Sam o sobie mówił: „Luksemburczyk z urodzenia, 

Konrad Adenauer o zaprzyjaźnionym z nim Robercie Schu-
wykształcony w Niemczech, rzymski katolik z przekonania i Francuz

manie mówił: „To święty człowiek”. Był on na pewno głęboko wie-
z serca”. W 1940 r. nie zgodził się na kolaborację z Niemcami, dlatego 

rzącym katolikiem. Po wielu dramatach, jakie przeżyła jego rodzina, 
musiał ukrywać się do końca wojny. Działał też w antyniemieckim ruchu 

chciał zostać księdzem. Przyjaciele jednak odradzali mu, twierdząc, że 
oporu. Po II wojnie światowej wrócił do działalności politycznej. W IV 

„święci XX wieku noszą świeckie ubrania i dlatego świat potrzebuje 
Republice (1946-58) Schuman szybko stał się jedną z kluczowych 

zaangażowanych świeckich”. Nie ulega wątpliwości, iż według 
postaci polityki francuskiej. Jako premier (1947-48) i minister spraw za-

Schumana, „wartość Europy to Europa wartości”.
granicznych (1948-52) uczestniczył w podejmowaniu najważniejszych 

Niestety dzisiejsza UE nie ma wiele wspólnego z pięknym 
decyzji europejskich. Do 1956 r. pełnił kolejno funkcje: ministra finan-

projektem Schumana i dwóch innych współtwórców. Od lat 80. 
sów, premiera, ministra spraw zagranicznych, ministra sprawiedliwości. 1dwudziestego wieku powoli wprowadzany jest ,,Plan Spinellego” , który Mimo niesprzyjającej sytuacji politycznej i niechęci, jaka panowała 

tak bardzo różni się od pierwotnych założeń, co wieszczył już w Kono-między agresorem z czasu II wojny światowej – Niemcami, a ich ofiarą - 
pielce Edward Redliński, gdzie zostały wypowiedziane słowa: ,,Ooo, do Francją, wystąpił z propozycją pojednania i połączenia obu państw
czego idzie… Krowy będo się źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili, w jedną wspólnotę gospodarczą. W marcu 1958 r. Schuman został jedno-
chłop z chłopem spać będzie, baba z babą, wilki latać będą, bociany głośnie wybrany pierwszym przewodniczącym Parlamentu Europej-
pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie”.skiego w Strasburgu, którą to funkcję piastował do marca 1960 r., a póź-

niej był jego honorowym przewodniczącym. Będąc gorliwym kato-
Mirosław Kuczkowskilikiem, Schuman prawie każdego ranka uczęszczał w Paryżu na Mszę św. 

Jego przeciwnicy zarzucali mu działanie według wskazówek Watykanu. 

Idea Roberta Schumana

1  Altiero Spinelli (1907-1986), członek Włoskiej Partii Komunistycznej, zwolennik federalistycznej koncepcji zjednoczenia Europy.

Robert Schuman

5 (310) maj 2016



13

W dzisiejszych czasach ludzie są zabiegani, ciągle w drodze, 
śpiesząc się, tak właściwie donikąd. W ciągłym stresie zastanawiamy się, 
co musimy zrobić dziś, jutro, za tydzień. Żyjemy tylko wokół naszych 
spraw, problemów i myślimy, że gorzej być nie może. Często narzekamy 
na błahe sprawy. Ale zapominamy pomyśleć o tych, którzy naprawdę 
muszą każdego dnia walczyć o życie lub kawałek chleba, czy odrobinę 
wody. Taki problem dotyczy przede wszystkim Afryki. 

Z roku na rok statystyki są coraz gorsze pod względem 
zaopatrzenia w żywność czy podstawowe leki, nie wspominając o braku 
dostępności do wody. Niekiedy mieszkańcy muszą iść siedem km po 
wodę, i tak codziennie. Pomyśleć, że nam – młodym ludziom – często nie 
chce się przejść pięć metrów do sklepu. 

Statystyki mówią, że w krajach Trzeciego Świata co 5 sekund 
umiera jedna osoba. To straszne... Zastanawiające jest, dlaczego to 
właśnie Czarny Ląd został skazany na taki los: na nędzę, głód i śmierć. 

Wstrząsająca jest historia pewnego fotografa, Kevina Cartera, 
który mówi tak: Sudańska dziewczynka chwiejnym krokiem zmierza do 
punktu żywnościowego. Trudno ocenić jej wiek. Nie była chuda, tylko importowanych przez afrykańskie państwa pochodzi z tego kontynentu. 
przerażająco wychudzona. Ciemna skóra opina się na drobnym Samo tylko zniesienie barier celnych mogłoby zwielokrotnić wolumen 
szkielecie, który z trudem dźwiga nieproporcjonalnie dużą główkę. obrotów na rynku żywności, przynosząc w rezultacie miliardy dolarów 
W pewnym momencie braknie jej sił, przykucnęła na środku wypalonej dochodu dla poszczególnych krajów. Bez takich działań klęski głodu
słońcem łąki. Jest głodna, wycieńczona, odwodniona. Bez opieki. Bacz- w Afryce będą się powtarzać regularnie. Obecnie np. około 20 milionów 
nie przygląda jej się sęp, ptaszysko z ogromnymi skrzydłami i zakrzy- ludzi jest zagrożonych głodem w rejonie Sahelu (zachodnia Afryka). Jak 
wionym dziobem. W tej scenie wygląda niczym stwór z piekieł. Nigdy się okazuje, kontynent obfituje w bardzo dobrą glebę i ma duże pre-
wcześniej nie widziałem na własne oczy ofiar klęski głodu. Z aparatem dyspozycje do tego, aby być samowystarczalnym. Jaka jest więc 
przy twarzy czekałem, aż sęp, szykując się do ataku, rozłoży skrzydła. Taki przyczyna takiego stanu? Tyle slumsów, ubogich rodzin, które każdego 
obraz poruszyłby miliony, wyrył się w pamięci każdego człowieka, który dnia żegnają bliską osobę. Z czego wynika ten problem? 
zobaczyłby to zdjęcie. Byłby jak oskarżycielski palec wymierzony Zdaniem Banku Światowego sytuacja może ulec poprawie 
w każdego, kto bez opamiętania zanurza się w konsumpcyjnym stylu jedynie wtedy, gdy rządy poszczególnych krajów afrykańskich 
życia. Ptaszysko jednak tylko obserwuje, ani drgnie. Ta cisza musi być zrozumieją, że tylko wdrożenie przyjaznej i stabilnej polityki promującej 
przerażająca, trudniejsza do zniesienia niż najbardziej natarczywy hałas.  wolny handel zachęci producentów żywności do powiększenia areałów 
Po dwudziestu minutach nie wytrzymuję napięcia i robię mniej efektowną upraw i zainwestowania w jej dalszy rozwój. To z kolei pozwoli
fotografię niż planowałem. Nie szkodzi, to zdjęcie i tak wstrząśnie w krótkim czasie na ograniczenie niedoborów żywności w najbardziej 
światem. Ten bezruch zapiera dech w piersi. Przegoniłem stwora. potrzebujących rejonach kontynentu. 
Dziewczynka chwiejnym krokiem rusza w swoją stronę. Czy dotarła? Nie Czyżby było tak, że przez brak porozumienia między 
wiadomo. Jej rozwój został całkowicie zaburzony przez niedożywienie we władzami ludność Afryki skazana jest na głód i nędzę? Oczywiście to 
wczesnych latach życia, więc nawet jeśli nadal żyje… tylko wniosek, gdyż jest mnóstwo innych powodów, dla których kraje 

Fotograf wspomniał, że widział wiele, gdyż dużo podróżuje, Trzeciego Świata są najbardziej narażone na klęski głodowe. Klimat jest 
ale to przeszło jego najśmielsze oczekiwania. Za zdjęcie dostał nagrodę. bardzo gorący, deszcze padają  rzadko i to powoduje brak jakichkolwiek 
Przez 11 lat widział największe okropieństwa świata – od tortur po śmierć możliwości do upraw roślin, które tej wody najbardziej potrzebują. 
głodową. Rok po tym, jak zobaczył obraz sudańskiej dziewczynki Pomimo wsparcia przez różne organizacje problem dzieci głodujących 
popełnił samobójstwo. Nie podał konkretnych powodów, ale można się nie zmniejsza się. Obecnie priorytetem jest, aby zastanowić się, co zrobić, 
domyślić, jakie pobudki nim kierowały. Przez tyle lat widział świat, by zmniejszyć głód do minimum...
o którym ludzie w Europie czy Ameryce czasem zapominają. To, że Kiedy my zastanawiamy się nad błahostkami, dzieci Czarnego 
media nie mówią codziennie o tym problemie, nie oznacza, że go nie Lądu martwią się tym czy będzie im dane coś zjeść – może po raz ostatni. 
ma... A przecież, jak powiedział św. Jan Paweł II: Życie ludzkie stanowi 

Innym dziwnym faktem jest to, że ostatni raport Banku pierwszorzędną wartość, którą należy uznać i szanować. Bóg nie żąda od 
Światowego wskazuje na najważniejsze przyczyny tego stanu rzeczy. nas rzeczy, które nas przerastają .
Główną myślą przewodnią raportu jest stwierdzenie, że Afryka ma 
potencjał do tego, aby sama się wyżywić. Na przeszkodzie stoją dwa Przygotowały: 

Kornelia Okuniewska, Angelika Bronk kl II LO,główne czynniki: ograniczenia w swobodnym handlu żywnością oraz 
uczennice ZSP w Sierakowicach, w ramach warsztatów dziennikarskich  niska kultura produkcji rolnej. Okazuje się, że tylko 5% zbóż 

Młodzi dziennikarze piszą:

Dziecko na przystawkę 
Problem dzieci głodujących w Afryce 
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Trasa: Bukowo, rezerwat „Jezioro Turzycowe”, rezerwat Jeszcze do niedawna Bukowo leżało w pięknej, ale trochę 
„Kurze Grzędy”. ukrytej w lasach okolicy. Wszystko zmieniło się diametralnie po 

wybudowaniu drogi łączącej Bącką Hutę z Sierakowicami. Jedną
Ważne rzeczy na trasie: źródliska rzeki Bukowiny w Bukowie, z części tej niewielkiej miejscowości jest przysiółek Brzezeno (tam gdzie 

szachulcowa chata, rezerwaty: florystyczny i faunistyczny (ciekawe stoi piękna szachulcowa chata).
i rzadkie gatunki roślin i zwierząt), okoliczne jeziora na terenie Niewątpliwym atutem miejscowości jest jej położenie nad 
rezerwatów w Kaszubskim Parku Krajobrazowym. pobliskim Jeziorem Bukowskim, z którego bierze początek rzeka 

Bukowina (prawy dopływ Łupawy). 
Ponieważ całość trasy jest usytuowana w Lasach 

Mirachowskich, wobec tego piękny fragment powieści Aleksandra 
Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa, gdzie o tychże lasach.

Dużi kawałk zemi kaszëbsczi pòkriwają lasë, ale żóden nie je 
taczi wiôldżi i pełen tajemnicë jak Las Mirochòwsczi. Òd Mòjsza
i Gbùrsczi Kamiéńcë na zôchòdze słuńca do Sëtny Górë i Czarcëch Błot, 
òd Miechùcëna i Dzéwczi Górë na pôłniu do wiôldżégò kamienia przë 
Nowi Hëce i do Kłãczna: na taką szérzą i dłużą òn sã rozsôdł z wòjskã 
swòjich stolëmnëch bùków, dãbów, chòjnów i ptôszich drzéw. Dniama 
całima pò nim błądzëc mòżesz, nie naszedłszë żëwi dëszë. Leno wiôldżé 
jezora òtmikają duktë dlô wiatrów i słuńca i leżnosc dają wësoczim 
ùzémkóm i kòrunóm drzéwiãt do przezéraniô sã w zwiercadle swòjich 
wód. Nańdzesz w dołach zataconëch błotka i łączi, gdze sã pase jeléń
i sarna. Zabłądzëc mòżesz na zybi straszny, kądka pòrenë i pò zôchòdze 
słuńca górą letkò wãdrëje dëch lasu i ce prowadzy na pewną smierc, złi, 
że lëdzczé òkò zazérô do jegò państwa. Tedë żóden twój krzik ce nie retëje, 
bò twòjégò zéwù nie pòslą drzewa dali do lëdzczich ùszu. Le westchniesz 
do Matczi Bòsczi w te słowa: Jidã dali, dali w las, weznã Nôswiãtszi 
Pannë Mariji Matczi pas! Tej zakrzikną sowë w strëpiałëch durach 
dãbów, òmónë sã rozbiegną i Aniół Stróż pòkôże cë zeloné kãpë, pò 
chtërnëch skôczącë, wëbłądzysz na cwiardé grądë. Jidącë staniesz kòle 
fùndameńtów przidczi górë. Czej wińdzesz na ji wiéchrz, widzysz, że òna Nazwa wsi ma zapewne pochodzenie związane z topografią, 
òkrãgłô i wkół ùsëpóné na spichù òbronné wałë ze zemi. W jedny stronie wywodzi się od okalających miejscowość i jezioro lasów bukowych, 
widzysz na pół zasëpóną lëstama stëdniã, a pòd jednym z krzów których skrajem płynie także rzeka. 
grabòwëch, co tam roscą, leżi pies czôrny. Leżi nieżëwi. Pësk schòwôł Polna droga na wyjeździe ze wsi (jedna z „ośmiu dróg”) 
w trôwã a mùchë pò nim chòdzą. Ale nocą w gòdzënã dëchów òn òżëje, prowadzi do tzw. „żużlówki” w głębi lasu. Warto popatrzeć na jezioro ze 
biegô wkół wałów i szczekô jak jinszi pies na gbùrsczi òbòrze. Chto tądkã stromego brzegu, bo wtedy w świetle słonecznych promieni prześwituje 
nocą z Bącza, Szop abò Bòru jic mùszi, ten przërëchli krokù, czëjącë wśród gałęzi i błyszczy jak klejnot.
szczekanié psa na zómkòwiskù i sã przeżegnô, bò mù straszno. A lesny, 
chtëren z nabitą rącznicą pilëje na sôrena, pòdniese sã i jidze dali, nie 
wëstrzeliwszë w psa, bò wié, że na niegò kùla żódna nie ùlónô.  

 Mirochòwsczi Lese! Przewãdrowôł jem cebie w latach mòjégò 
wanożeniô czile i czile razy. Pił jem z twòjich zdrojów, spôł nocama przë 
stolëmòwëch grobach, czuł jem szczekanié psa na zómkòwiskù w pôłni 
nocë. Twòje jelenie i sarnë patrzëłë na mie bez strachù, bò miałë mie 
pewno za jaczégò dëcha lasu, swòjégò przëjôcela. 

Bukowo

Czarny szlak turystyczny

Inaczej zwany Szlakiem Wzgórz Szymbarskich jest 
znakowanym szlakiem turystycznym, biegnącym przez teren powiatów: 
kartuskiego i gdańskiego, zaczynającym się w  Sierakowicach, a koń-
czącym w Sopocie. Jego długość znacznie przewyższa liczbę 100 
kilometrów. Nazwę bierze od trasy prowadzącej m. in. przez Wzgórza 
Szymbarskie, z ich kulminacją czyli szczytem Wieżycą. 

Poznaj swoją okolicę

Szachulcowa chata przy brzegu Jeziora Bukowskiego
jest niewątpliwą perełką architektoniczną miejscowości

Poza wsią Jezioro Bukowskie daje dostęp do siebie
na tzw. „pierwszym i drugim brzegu (przy tzw. Kozim Rowie i Koziej Łące)”

Większość linii brzegowej Jeziora Bukowskiego jest bardzo stroma
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11,39 ha, jest ulokowany w bezpośrednim sąsiedztwie większego 
rezerwatu „Kurze Grzędy”. Niestety dziś nie znajdzie się już tutaj 
turzycy, która z powodu zdrenowania terenu wyginęła. Leśnicy starają 
się odtworzyć dawne warunki i przywrócić poprzedni stan, ale nie będzie 
to zapewne łatwe . Na uwagę zasługuje samo jeziorko otoczone borem 
bagiennym i torfowiskiem wysokim, gdzie znaleźć można roślinność 
podlegającą ścisłej ochronie: rosiczkę okrągłolistną, grążele, widłaka 
jałowcowatego, oprócz tego bagno zwyczajne, kruszynę pospolitą 
(rośliny podlegające częściowej ochronie), bażynę czarną, borówkę 
bagienną i modrzewnicę zwyczajną. 

Rezerwat „Kurze Grzędy”

Rezerwat przyrody „Jezioro Turzycowe”

Ten rezerwat został utworzony jako faunistyczny już na 
początku XX wieku i jest znacznie większych rozmiarów od 
poprzedniego, bo o powierzchni 170,7 ha. W jego obrębie znaleźć można 
aż 4 jeziora, z największym z nich  Jeziorem Wielkim. Dookoła 
zbiorników wodnych  rosną przepaściste lasy i jest położone największe 
na Pojezierzu Kaszubskim torfowisko. Dlatego teren został włączony do 
strefy przyrody chronionej w sieci Natura 2000. Z ciekawej roślinności 
warto tu wspomnieć o rosiczce i widłaku jałowcowatym, a wśród fauny 
spotyka się krogulca, myszołowa, rybołowa, żurawia, gągoła. Do drugiej 
połowy XX wieku gniazdowały tu głuszce, niestety dziś ich już nie ma.

Przedstawiona trasa jest przede wszystkim szlakiem wędrówki 
pieszej. Idąc, można bardzo  wnikliwie przyjrzeć się wszystkim 
florystycznym ciekawostkom, a zachowując ciszę – doczekać się 

Rezerwat został utworzony pod koniec lat pięćdziesiątych XX spotkania z przebogatymi przedstawicielami fauny, których nie 
wieku, celem chronienia rosnącej na brzegach jeziora turzycy uświadczy się poza ostępami leśnymi.
skąpokwiatowej (bardzo rzadkiej już dziś rośliny, zagrożonej całko-
witym wyginięciem). Ten niewielki florystyczny rezerwat, o powierzchni Danuta Pioch

Atrakcja w postaci kolejnego urokliwego śródleśnego jeziorka czeka
na wędrowców tuż przy czarnym szlaku turystycznym,

w niewielkim oddaleniu od Bukowa (kierunek na północ)

Nazwa rezerwatu wzięła się od jeziora, nad którym były kiedyś stanowiska
turzycy skąpokwiatowej

(jedyne stanowiska tej rośliny na Pojezierzach Południowobałtyckich)

Na brzegu Jeziora Wielkiego w rezerwacie „Kurze Grzędy”
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W ramach projektu przyrodniczo – zdrowotnego przed-
szkolaki z Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach 28 kwietnia 
brały udział w zajęciach kulinarnych, zorganizowanych przez nauczy-
cieli oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siera-

malinowy, truskawkowy i pomarańczowa niespodzianka. Pyszny okazał 
się też być koktajl bananowy z płatkami zbożowymi. Zajęcia kulinarne 
bardzo podobały się przedszkolakom oraz doskonale wpisały się w kon-
cepcję pracy naszego przedszkola, które promuje zdrowy styl życia.

W sobotę 14 maja po raz kolejny odbył się Wiosenny Piknik 
Rodzinny. Celem imprezy było zachęcanie rodziców do wspólnych 
zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarczenie uczestnikom festynu 
wielu okazji do radości, śmiechu i dobrego nastroju. Podczas festynu 
ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Moja mała ojczyzna. 
Mieszkam w…”, do którego zaproszono wszystkie przedszkola z Gminy 
Sierakowice. Można również było wziąć udział w konkurencjach 
sportowych, aerobiku oraz wielu innych atrakcjach. Wielkim powo-
dzeniem cieszyło się malowanie twarzy, przy którym nauczycielom 

kowicach. Dzieci miały okazję samodzielnie przygotować zdrowe
i pyszne soki oraz koktajle. Przedszkolaki obierały oraz kroiły owoce
i warzywa, następnie umieszczały je w odpowiednich urządzeniach, a na 
końcu próbowały. Dużym powodzeniem cieszył się sok buraczany, 

Co słychać u przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego?
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przedszkola pomagały uczennice z ZSP w Sierakowicach. Zapraszamy 
wszystkich za rok!!!

Korzystając z okazji dyrektor oraz nauczyciele Samorzą-
dowego Przedszkola w Sierakowicach serdecznie dziękują nauczy-
cielom oraz uczennicom ZSP w Sierakowicach za doskonałą współpracę 
i zaangażowanie w realizację projektu. Podziękowania należą się też 
naszej Radzie Rodziców oraz sponsorom wydarzeń: Wójtowi Gminy 
Sierakowice oraz firmom Ribena i Skibiński. Dziękujemy.

Katarzyna Formela i Magdalena Król
Foto: nadesłane
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W ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym „Uśmiech 
Dziecka” w Szklanej 10 maja odbyły się obchody Światowego Dnia 
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Był to niezwykły dzień dla wszystkich Wychowanków oraz 
całego Grona Pedagogicznego. Uczniowie rozpoczęli przygotowania już 
w kwietniu nawiązując kontakty z okolicznymi szkołami za pomocą 
tradycyjnej korespondencji. Każda z grup napisała piękny list, w którym 
opowiedziała o sobie i podzieliła się swoją radością, czasem też 

Wśród placówek, z którymi udało się nam nawiązać 
współpracę są: Szkoła Podstawowa w Jelonku, Zespół Szkół
w Gowidlinie, Szkoła Podstawowa im. Floriana Ceynowy w Sierako-
wicach, Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej, Szkoła Podstawowa
w Łyśniewie, Szkoła Podstawowa im. Ks. Bernarda Sychty
w Puzdrowie. 

Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, pozwala uświadamiać społeczeństwu różnorodności
i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, więc 
hasłem przewodnim podczas naszych obchodów była AKCEPTACJA. trudnościami z jakimi się spotyka. Listy te trafiły do szkół, gdzie zostały 
Każda z grup zaprezentowała swoją interpretacje, co było niezwykłym, odczytane w wybranych klasach. Dzieci po zapoznaniu się z listem 
kolorowym i radosnym widowiskiem.odrysowały swoje dłonie, ozdobiły je, czasem napisały jakieś przesłanie, 

a potem wysłały do naszego ośrodka. Z wyciętych dłoni powstały liście, 
Tekst i foto: nadesłane

które ozdobiły drzewo „dobrych życzeń” stanowiące główną dekorację 
podczas uroczystości.

Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dnia 4 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Gowidlinie odbyło 2 miejsce: Klaudia Ratajczak - Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół
się uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom gminnego w Tuchlinie;
konkursu plastycznego „Barwy Wiosny”. Podsumowania i wręczenia 3 miejsce: Maja Sadowska - Przedszkole ,,Chatka Puchatka” w Gowid-
dyplomów oraz nagród dokonała dyrektor Maria Wenta- Barlak wraz linie.
z wicedyrektor Aleksandrą Stark.

W grupie wiekowej 5- i 6-latki:
1 miejsce: Amelia Rompa - Oddział Przedszkolny w Szkole Podsta-
wowej w Mojuszu;
2 miejsce: Hubert Choszcz - Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół
w Gowidlinie;
3 miejsce: Agata Żwirek - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej 

W konkursie plastycznym udział wzięło 7 przedszkoli z gminy 
w Puzdrowie.

Sierakowice. Na konkurs wpłynęło 25 prac. Dzieci biorące udział w kon-
Uroczystości towarzyszyła wystawa prac uczestników kon-

kursie zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: 3- i 4-latki oraz 5- i 6-
kursu. Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo w konkursie, a laureatom  

latki. Nagrodzono 6 prac.
jeszcze raz gratulujemy!

W grupie wiekowej 3- i 4-latki:
1 miejsce: Hubert Grzenkowicz - Oddział Przedszkolny w Szkole 

Agnieszka Bladowska, Edyta Formela
Podstawowej w Puzdrowie;

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Barwy Wiosny”
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21 kwietnia 2016 r. już po raz czwarty odbył się Gminny Kon- niebawem. Z rąk dyrektor Danuty Pioch oraz Jacka Mazura - dyrektora 
kurs Języka Angielskiego „English Fun”, który sprawdza wiedzę ucz- ZEAS, reprezentującego Wójta Gminy, nagrody otrzymali następujący 
niów z zakresu języka, jak też ich kompetencje kulturoznawcze (doty- uczniowie: 
czące krajów anglojęzycznych). Koordynatorem tego Konkursu z ramie-
nia Wójta Gminy – Tadeusza Kobieli – jest Szkoła Podstawowa w Moju-
szu, a fizycznie przygotowują go: Iwona Kolka (anglistka) i Beata Sildatk 
(nauczycielka wychowania fizycznego i katechezy). Głównym sponso-
rem Konkursu jest oczywiście Wójt Gminy Sierakowice - Tadeusz Ko-
biela. 

Uczniowie 9 szkół z terenu naszej gminy zmagali się przez 60 
minut z testem obejmującym zagadnienia gramatyczno-leksykalne oraz 
kulturoznawcze. Test nie należał raczej do łatwych, uczestnicy maksy-
malnie wykorzystywali czas, opisując zagadnienia i udzielając odpo-
wiedzi.

Klasy IV
1. Konstancja Puzdrowska SP Sierakowice
2. Hubert Wenta   SP Załakowo
3. Kacper Migowski ZS Tuchlino
Wyróżnienie Amelia Formela ZS Gowidlino
Klasy V
 1. Dawid Gosz SP Załakowo
 2. Aleksandra Grzenkowicz SP Sierakowice
 3. Jakub Gański SP Łyśniewo
Wyróżnienie Marta Syldatk ZS Gowidlino
Klasy VI
 1. Tymoteusz Krzebietke SP Sierakowice
 2. Hubert Leszczyński SP Załakowo

Wszyscy wiedzą, że bardzo dobrym sposobem motywacji  3. Jakub Jeliński ZS Kamienica Królewska
uczniów do nauki jest zaangażowanie ich w różnego rodzaju formuły Wyróżnienie Kacper Szczypior SP Mojusz
konkursowe. Każdy lubi sukcesy, lubi weryfikować swoją wiedzę, Do konkursu uczniów przygotowały panie: Aneta Pobłocka, 
lokować siebie na tle innych, podejmować zmagania z rówieśnikami; Anna Czaja, Jolanta Wójcik, Anna Figura, Danuta Drywa, Joanna Czaja, 
a takie możliwości dają wszelkiego rodzaju konkursy. Oczywiście są Anita Witos oraz Małgorzata Cyman.
zwolennicy i przeciwnicy tej formy, niektórzy uważają, że prowadzi to do Dziękując wszystkim chętnym za udział chcemy jednocześnie 
frustracji w przypadku niepowodzenia czy braku dobrej lokaty; inni zaś zaprosić do  przyszłorocznej edycji Konkursu (już piątej). Mamy 
wskazują na konieczność  oswajania dzieci ze stresem towarzyszącym nadzieję spotkać się ponownie z szacownym gronem współpracujących 
konkursom, bo dzięki temu nabierają one  pewności siebie, oswajają się szkół, nauczycieli i ich wspaniałych uczniów.
z tremą, potrafią prezentować się na forum (co wcale nie jest takie łatwe – Danuta Pioch
nawet dla wielu dorosłych). 
Przecież życie i tak nie będzie 
nikogo w przyszłości roz-
pieszczać, dobrze będą sobie 
radzić ci zahartowani „w bo-
jach”; o poszerzaniu własnych 
kompetencji i wiedzy języ-
kowej nie zapominając – co
w dobie szerszego otwierania 
się na świat jest coraz waż-
niejszą sprawnością.

Jury, w którym za-
siedli nauczyciele wszystkich 
uczestniczących w konkursie 
szkół, bardzo sprawnie oceniło 
prace i można było przystąpić 
do wyłonienia najlepszych, 
wypisać dyplomy laureatom, 
przygotować certyfikaty 
uczestnictwa i podziękowania 
dla wszystkich.  

Oczekiwany mo-
ment rozdania nagród nastąpił 

IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego „English Fun”

Laureaci czołowych miejsc w grupie klas IV

W grupie klas VI zwycięzcami byli sami chłopcy
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Po raz pierwszy, 2 maja, uczniowie Szkoły Podstawowej w Li-
sich Jamach, wraz z panią Anią na czele, wyruszyli na siódmy już „Marsz 
z flagą”. Marsz rozpoczął się w Wygodzie Łączyńskiej przy kościele, 
gdzie zebrali się wszyscy chętni uczestnicy (łącznie ok. 120 osób), 
natomiast zakończył w Łączyńskiej Hucie. W kościele p.w. św. Józefa ks. 
proboszcz kanonik Bogdan Drozdowski przybliżył wszystkim 
uczestnikom historię powstania kościoła, opowiedział o scenach znaj-
dujących się na witrażach w oknach i pobłogosławił na dalszą drogę 
marszu. Następnie ruszyliśmy w stronę chëczy Pomorańców, do której 
dotarliśmy po ok. godzinie. Tam zrobiliśmy przerwę na śniadanie, po 
czym ruszyliśmy dalej. Naszym kolejnym przystankiem było miejsce 
upamiętniające ks. J. Tischnera, o którym opowiedział nam profesor 
Uniwersytetu Gdańskiego - Józef Borzyszkowski. Zanim pomaszerowa-
liśmy dalej, wspólnie odśpiewaliśmy trzy zwrotki „Kaszëbskô Królewô”. 
Naszym celem był Półwysep Paszk, na który dobrnęliśmy po trzech go-
dzinach marszu. Tam, w miejscu do tego wyznaczonym, pan przewodnik 
Artur Zagozdon rozpalił ognisko i, jak nas wiele było, wszyscy piekliśmy 
kiełbaski. Na zakończenie wzięliśmy udział w quizie wiedzowym
z nagrodami oczywiście, który poprowadziła p. Katarzyna Zagozdon. 

Długość trasy wyniosła ok. 10 km. Towarzyszyła nam również propagowanie wartości patriotycznych, związanych z wielką i małą 
p. Danuta Klajn z synem Dominikiem. Impreza miała na celu ojczyzną, oraz poznanie atrakcji turystycznych i przyrodniczych Kaszub.

Marsz z flagą

Anna Reiter, foto: nadesłane

Słowa „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek 
szczęście” były hasłem kolejnej rocznicy nadania Szkole Podstawowej
w Gowidlinie imienia Jana Pawła II. W uroczystym apelu, który odbył się 
17 maja, wzięła udział cała społeczność szkolna oraz przybyli goście: 
Jacek Mazur – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół w Sierakowicach oraz Jan Grabowski z Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Kartuzach.

W czasach, gdy młodzi ludzie poszukują autorytetów i wzor-
ców do naśladowania, droga życia i wiary papieża Polaka wciąż jest 
wskazówką, za którą mogą podążać następne pokolenia. Gowidlińska 
młodzież, dla uczczenia pamięci swego wielkiego patrona oraz jego 
rocznicy urodzin, przygotowała montaż słowno muzyczny, tematycznie 
związany z rokiem miłosierdzia. Uroczystość uświetniły recytacje, 
występ chóru szkolnego przy akompaniamencie uzdolnionej muzycznie 
młodzieży, koncert saksofonowy oraz układy choreograficzne. Całość 
przygotowała młodzież gimnazjalna pod kierunkiem nauczycielek: 
Bożeny Lejk, Marii Kostuch oraz Elżbiety Rompa.

Aleksandra Cyman, Kamila Szela – uczennice kl. III A gimnazjum

Święto Szkoły w Gowidlinie 

5 (310) maj 2016
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Dnia 17 maja w Zespole Szkół w Gowidlinie, podczas tego- W etapie szkolnym miejsca zajęli:
rocznego święta szkoły,  odbyło się podsumowanie VI edycji Ogólno- z klas I – III
polskiego Konkursu Plastycznego zorganizowanego pod patronatem I miejsce – Patrycja Dawidowska z klasy III a
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tegoroczne hasło konkur- II miejsce – Klaudia Rychert z klasy III b
su brzmiało: „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”. III miejsce – Oliwia Gańska z klasy III b

W marcu br. w ramach działań profilaktycznych odbyła się 
prelekcja wygłoszona przez przedstawiciela KRUS w Kartuzach pana 
Jana Grabowskiego na temat zapobiegania wypadkom w gospodar-
stwach rolnych. Następnie dzieci przystąpiły do konkursu.

z klas IV – VI
I miejsce – Samanta Naczk z klasy VI
I miejsce – Amelia Choszcz z klasy IV a
II miejsce – Andżelika Hopa z klasy V
III miejsce – Jakub Bronk z klasy V
z klas I –III Gimnazjum

W etapie powiatowym nasi uczniowie uzyskali bardzo I miejsce – Natalia Wolska z klasy III A
wysokie lokaty. II miejsce – Adriana Olejnik z klasy III A
W kategorii klas „0” – III III miejsce – Weronika Kotłowska z klasy I
I miejsce – Jakub Czapiewski z klasy „0” W etapie gminnym tego konkursu wyróżniono prace: Patrycji 
II miejsce – Aniela Choszcz z klasy I b Dawidowskiej z klasy III a, Klaudii Rychert z klasy III b oraz Samanty 
III miejsce – Patrycja Dawidowska z klasy III a Naczk z klasy VI.
W kategorii klas IV – VI W obu konkursach laureaci i uczestnicy otrzymali cenne 
III miejsce – Patrycja Kuczyńska z klasy IV b nagrody rzeczowe oraz upominki, które wręczali  m. in. dyrektor ZEAS 

Tematyka bezpieczeństwa na wsi dotyczyła również Woje- w Sierakowicach – pan Jacek Mazur oraz przedstawiciel KRUS
wódzkiego Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez Państwową w Kartuzach – pan Jan Grabowski.
Inspekcję Pracy, przy współudziale samorządów lokalnych, pod hasłem: 
„Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”. Alicja Dyszer

Podsumowanie konkursów plastycznych

„Lepsze życie Pomorzan. Pasje – Obywatelska wspólnota – 
Europa” – to myśl przewodnia IX Pomorskiego Kongresu 
Obywatelskiego, na którym byliśmy z naszymi uczniami z Małej Szkoły 
i Gimnazjum w Szopie. Było nas aż 15 osób! Dwunastu uczniów oraz 

Przemysław Łagosz – dyrektor szkół. Kongres miał miejsce 23 kwietnia 
na Politechnice Gdańskiej.Sabina Lejk – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka 

Kongres odbywał się ponad podziałami politycznymi. Obecni Huta, Waldemar Landowski – członek Zarządu Stowarzyszenia oraz 
byli przedstawiciele różnych środowisk politycznych, i tu, na 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szopie na Kongresie Obywatelskim 

Z prof. Jerzym Bralczykiem

Z Aleksandrem Dobą
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W końcu się udało! Po dwóch latach Klasyfikacja końcowa 
zdobywania drugich miejsc (co też było Turnieju BRD – Finał 
ogromnym sukcesem!), uczniowie z Gimnaz- Wojewódzki w Garczy-
jum w Szopie w składzie: Robert Peta, Grze- nie:
gorz Bulczak i Michał Koszałka zdobyli, po 1. Gimnazjum w Szopie,
dwudniowych (13-14 maja) zmaganiach  21 punktów straty;
w Garczynie, k. Kościerzyny, I miejsce w Fi- 2. Gimnazjum nr 1
nale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju w Człuchowie, 31;
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Tym 3. Gimnazjum
samym Szopianie reprezentować będą woje- w Szemudzie, 36;
wództwo pomorskie podczas ogólnopolskiego 4. Gimnazjum
finału! Pokonali 19 innych, najlepszych, w Jabłowie, 39;
drużyn z poszczególnych powiatów z całego 5. Gimnazjum nr 1
województwa! Dodatkowo Robert Peta wy- w Kościerzynie, 43;
walczył tytuł najlepszego zawodnika całego 6. Gimnazjum
Turnieju i w nagrodę otrzymał rower. Drugim w Ryjewie, 44;
najlepszym zawodnikiem Turnieju został 7. Gimnazjum
Michał Koszałka! w Przezmarku, 49;

XXXIX Finał Krajowy w BRD 8. Gimnazjum nr 2
odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2016 r. w Bytowie, 53;
w Krośnicy, w woj. opolskim. 9. Gimnazjum

15. Gimnazjum w Cedrach Małych, 76;Zawodnicy podczas Turnieju mu- w Pobłociu, 54;
16. Gimnazjum nr 48 w Gdańsku, 77;sieli wykazać się w kilku konkurencjach: napi- 10. Gimnazjum w Czersku, 56;
17. Gimnazjum nr 31 w Gdańsku, 83;sać test wiedzy, rozwiązać 10 krzyżówek, po- 11. Gimnazjum w Łebieniu, 59;
18. Gimnazjum nr 4 w Słupsku, 95;konać miasteczko ruchu drogowego, wykazać 12. Gimnazjum nr 3 w Tczewie, 63;
19. Gimnazjum nr 3 w Sopocie, 97;się na torze przeszkód, a także we właściwy 13. Gimnazjum nr 2 w Malborku, 68;
20. Gimnazjum w Krynicy Morskiej, 116.sposób udzielić pierwszej pomocy. 14. Gimnazjum w Jastarni, 70;

Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Gimnazjum w Szopie najlepsze! 

Edukacji Morskiej w Gdańsku; prof. Cezary Obracht-Prondzyński – 
socjolog, historyk, Uniwersytetu Gdańskiego; Jan Szomburg – Prezes 
Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową; prof. Jerzy Bralczyk 
– językoznawca, z Uniwersytetu Warszawskiego; Mieczysław Struk – 
Marszałek Województwa Pomorskiego; Adam Giersz – Minister Sportu
i Turystyki w latach 2009-2011. 

Uczniowie mieli też okazję posłuchać dwóch wykładów: 
Aleksandra Doby – „Jak wyzwolić w sobie pasję i zmieniać życie na 
lepsze?” oraz Mateusza Kusznierewicza – „Pasja do sportu – jak na pasji 
zbudować swoje życie i dzielić się z nią z innymi?”.

Politechnice Gdańskiej, na Dziedzińcu Fahrenheita, dogadywali się – co 
świadczy, że nie jest to możliwe tylko w Warszawie, natomiast lokalnie 
nie jest aż tak źle...

Nasze szkoły znalazły się tam na zaproszenie organizatorów 
Kongresu. Nieprzypadkowo, bo nasze działania są zauważalne nie tylko 
w powiecie kartuskim, ale i znacznie szerzej. 

Nasi uczniowie wcielili się w rolę przewodników i z pełną 
pasją opowiadali o podejmowanych przez nas działaniach. To bardzo 
cieszy! Wielokrotnie zostaliśmy docenieni przez rozmówców, którzy 
podziwiali zapał i entuzjazm naszych uczniów oraz ogrom rzeczy jakie 
się u nas w szkole dzieją. Niewątpliwe naszą prezentację, przygotowane banery i zaan-

Kongres odwiedziło ponad 600 osób związanych z różnymi gażowanie uczniów należy zaliczyć na bardzo duży plus! To była 
dziedzinami działalności. Byli moi byli profesorowie z PG (bo przecież doskonała okazja do zaprezentowania podejmowanych przez nas 
jestem absolwentem Politechniki Gdańskiej), obecni byli przedstawiciele działań, zaś w szczególności ich różnorodności!
samorządu, posłowie, senatorowie i przedstawiciele biznesu. Uczniom, pani Prezes Sabinie i członkowi Zarządu Panu 

Nasze stoisko odwiedzili m.in.: Mateusz Morawiecki – Waldemarowi serdecznie dziękuję za pełne zaangażowanie.
wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju; Aleksander Doba – 
polski podróżnik, zdobywca, pierwszy człowiek, który samotnie Przemysław Łagosz
przepłynął samotnie kajakiem Atlantyk; Mateusz Kusznierewicz – Foto: nadesłane
Mistrz Olimpijski i Mistrz Świata w żeglarstwie, inicjator Programu 

Mateusz Kusznierewicz przy naszym stoisku

Tekst i foto: nadesłane

Zwycięska drużyna; od lewej: Grzegorz Bulczak, Robert Peta, Michał Koszałka

5 (310) maj 2016
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Ekfraza to utwór poetycki poświęcony opisowi dzieła plas-
tycznego oraz fotografii. W celu promowania twórczości artystycznej 
oraz poszukiwania inspiracji w tekstach literackich Martyna Badowicz – 
polonistka w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach - zorganizowała 
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzno – Literacki pod hasłem „Zabawy 
w ekfrazy”. Warunkiem przystąpienia do międzyszkolnej rywalizacji 
było przygotowanie autorskiej fotografii wraz z utworem poetyckim, 
będącym literackim komentarzem do załączonego zdjęcia.

Rozstrzyg-
nięcie konkursu 
nastąpiło 18 kwiet-
nia w auli ZST
w Kartuzach. Wy-
łonienie laureatów 
poprzedziła pre-
lekcja wygłoszona 
przez prezesa zało-
żonego w 1947 
roku Gdańskiego 
Towarzystwa Fo-
togra f icznego .
W wystąpieniu za-
tytułowanym: „O fotografii słów kilka” Adam Dereszkiewicz oscylował 
wokół historii fotografii oraz tajników tej sztuki – rodzajów kompozycji, 
podziału harmonicznego, naświetlenia i rozmiarów materiału 
światłoczułego.

Po wystąpieniu nastąpiła dyskusja oraz wymiana doświadczeń 
fotograficznych między uczestnikami konkursu a jury, w skład którego 
weszli: Adam Dereszkiewicz – artysta fotografik, Martyna Badowicz – 
nauczycielka języka polskiego oraz Danuta Zaporowska – wicedyrektor 
ZST w Kartuzach. Do konkursu zgłoszono 23 prace. Komisja przyznała
I nagrodę uczennicy II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu foto-
graficzno – dziennikarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach – Jolancie Lejk, dodatkowo wyróżniła pracę Kornelii 
Okuniewskiej z tej samej klasy. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Tekst i foto: nadesłane

Korespondencja sztuk – „Zabawy w ekfrazy”

Już po raz drugi uczniowie klas I TE i I TA/Ż Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach mieli okazję skorzystać z oferty 
zajęć profilaktycznych Fundacji Kultury BOR-EK z Borowa. 20 
kwietnia wzięli oni udział w zajęciach poświęconych profilaktyce HIV, 
AIDS oraz konsekwencjom brania narkotyków i dopalaczy. 
Dwugodzinne  spotkanie dostarczyło uczniom wiedzy o wirusie HIV 
oraz dało możliwość wysłuchania prawdziwych historii o ludziach, 
których zniszczyły narkotyki.

Pierwsza godzina zajęć była wykładem lekarza Oktawiusza 
Dembka o HIV i AIDS. Młodzież poznała źródła zakażeń oraz etapy i 
symptomy rozwoju choroby. Prowadzący położył szczególny nacisk na 
przedstawienie metod zapobiegania zakażeniu i naświetlenie sytuacji, w 
których z pewnością do zakażenia nie dojdzie. Uświadomił młodzieży, że 
ma możliwość ustrzec się przed wirusem HIV, zachowując 
wstrzemięźliwość seksualną, a jeśli z niej zrezygnuje, odpowiednio się 
zabezpieczając. Nakłaniał również do wykonywania testów 
wykrywających obecność wirusa HIV. Podkreślał, iż badania są 
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa sobie, przyszłemu partnerowi świetnie wykonanych przez naszego gościa utworów, dopełniających 
życiowemu, ale także w przypadku dziewcząt – własnym dzieciom. przekaz jego opowieści.
Przekonywał do tolerancyjnych zachowań wobec osób Serdecznie dziękujemy koordynatorowi projektu   Karolowi 
seropozytywnych, ponieważ nie stanowią zagrożenia dla innych. Szabuckiemu oraz prowadzącym zajęcia za wszystkie pouczające i 

Podczas  kolejnej godziny zajęć uczniowie wysłuchali artystyczne treści, jakimi podzielili się z młodzieżą.
prawdziwych historii opowiedzianych przez pana Jarosława Tioskowa – Organizatorami akcji były: pedagog ZSP, pedagog ZSZ oraz 
lidera zespołu „Kasa Chorych”. Artysta zrelacjonował, w jaki sposób psycholog szkolny.
jego przyjaciele muzycy uzależnili się od narkotyków i z ich powodu 
zniszczyli, a w końcu stracili życie. Młodzież wysłuchała również kilku Tekst i foto: nadesłane

Muzycznie pozytywni, czyli profilaktyka zachowań ryzykownych
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Pożegnanie absolwentów ZSP
„Szczęśliwej drogi już czas, bo cząstka pracy wykonana” 

Słowami z wiersza ks. J. Twardowskiego „Śpieszmy się” 
rozpoczął się uroczysty apel, na którym pożegnaliśmy kolejną 
grupę absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siera-
kowicach. W tym roku, 29 kwietnia 2016 r., o godz. 12.00 po raz 
ostatni uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego, klasy IV 
Technikum kształcącego w zawodzie: technik żywienia i usług 
gastronomicznych oraz klasy IV Technikum kształcącego w za-
wodzie: technik agrobiznesu oraz technik ekonomista, a także klasy 
III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych spotkali się
z wychowawcami, nauczycielami i kolegami ze szkoły podczas 
pożegnalnego apelu. W tym uroczystym  spotkaniu brali udział 
również rodzice oraz przedstawiciele Rady Powiatu: Piotr Lesz-
czyński oraz Mirosław Łęcki.

Przed wręczeniem świadectw okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił dyrektor Grzegorz Machola. Życzył absol-
wentom powodzenia na maturze, dostania się na wymarzone studia 
oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Do życzeń 
dołączył się w swoim przemówieniu członek Zarządu Powiatu 
Kartuskiego – Piotr Leszczyński.

Radni Powiatu wręczyli również nagrody uczniom, 
którzy uzyskali najwyższe w szkole wyniki w nauce: Łucji 
Kuczkowskiej z klasy III LO, Aleksandrze Formeli z klasy IVTA/E 
oraz Ewie Gawin z klasy IVTŻ.

Podczas uroczystości rozdano świadectwa ukończenia 
szkoły i nagrodzono uczniów wyróżniających się w nauce. Rodzi-
com uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce,  dyrektor 
Grzegorz Machola wręczył listy gratulacyjne.
Uczniowie wyróżnieni to:
klasa III LO – wychowawca Łukasz Reiter: 
• Kamila Brzeska
• Julia Dawidowska
• Łucja Kuczkowska
• Angelika Stenka
• Dawid Polejowski
klasa IV TŻ – wychowawca Dawid Chmielewski:
• Ewa Gawin
• Katarzyna Bigus
klasa IV TA/E – wychowawca Ewa Zawadzka:
• Aleksandra Formela
• Marlena Cirocka
• Robert Markowski
• Michał Woźniak
• Kamil Skrzypkowski
Klasa III LOD – opiekun Ewelina Telega:
• Karol Gański
• Beata Kożyczkowska
• Marta Lis
• Joanna Dzienisz
• Szymon Gański
Wyróżniono również Piotra Labudę z klasy IV TŻ za osiągnięcia 
sportowe.

Pożegnanie absolwentów zbiegło się z obchodami rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej to okazji klasy II TA/Ż
i III TE przygotowały krótką inscenizację słowno-muzyczną.

Po części artystycznej w imieniu absolwentów głos 
zabrała Aldona Labuda, która podziękowała dyrekcji, nauczy-
cielom i obsłudze szkoły za troskę, zrozumienie i wkład pracy 
związany z ich edukacją. Nie zabrakło kwiatów i słodkich 
upominków.

Na zakończenie klasa III TE pożegnała absolwentów 
humorystycznym spektaklem pt. „Człowieku, dojrzały stań się!”.

W imieniu młodszych kolegów i koleżanek tegorocz-
nych maturzystów pożegnał, zgodnie ze szkolną tradycją, Samo-
rząd Uczniowski, wręczając im pamiątkowe plakietki przypomi-
nające o szkole.

Organizacją uroczystości zajęli się: Alicja Ludwikow-
ska, Małgorzata Chobot i Łukasz Reiter.

Tekst i foto: nadesłane

Klasa III LO

Klasa IV TŻ

Klasa IV Te/Ta

Klasa III LOD

5 (310) maj 2016
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W dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sierakowicach gościł dr Marcin Potrykus 
– wykładowca Wydziału Zarządzania i Ekonomii Poli-
techniki Gdańskiej. Wizyta przedstawiciela tej renomo-
wanej uczelni jest wynikiem współpracy, jaką sierako-
wicka szkoła prowadzi od niespełna dwóch lat.

W spotkaniu z panem Potrykusem wzięli udział 
uczniowie klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego, 
którzy wysłuchali wykładu na temat wartości pieniądza
w czasie.

Stopień opanowania wiedzy uczestnicy spraw-
dzili podczas przeprowadzonego ćwiczenia, w którym 
wykazanie się umiejętnościami rachunkowymi zostało 
nagrodzone upominkami.

Kolejnym etapem w ramach prowadzonej 
współpracy z Politechniką będzie udział w Dniach Przed-
siębiorczości, kiedy to nasza młodzież będzie mogła 
wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności ekonomiczne
w międzyszkolnych rozgrywkach, które odbędą się na 
Politechnice. Będzie to również okazja do zwiedzenia 
budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii, zapoznania 
się z nim, rozmów ze studentami i wykładowcami.

Pan doktor spotkał się również z uczniami klas 
maturalnych, którym w bardzo interesujący sposób 

dowe na poziomie znacznie przewyższającym wyniki w kraju, ma przedstawił kierunki kształcenia uczelni oraz zasady naboru. Uczniowie 
ogromne szanse na legitymowanie się w przyszłości tytułem magistra nie kryli zainteresowania bardzo bogatą ofertą edukacyjną.
inżyniera i zdobycie dobrej pracy.Mamy nadzieję, że kolejnym etapem kształcenia naszej 

Tekst i foto: nadesłanemłodzieży będzie właśnie Politechnika Gdańska. Tak dobrze przygo-
towana młodzież, zdająca egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawo-

Wykładowca Politechniki Gdańskiej w ZSP w Sierakowicach
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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. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 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).




