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Z dniem 1 listopada siedziba redakcji „Wiadomości Siera-
kowickich” zostaje przeniesiona do budynku dawnych salek kateche-
tycznych przy ulicy ks. Bernarda Łosińskiego 1 w Sierakowicach
(1 piętro). Na chwilę obecną można kontaktować się z redakcją osobiście 
lub pisząc na adres poczty elektronicznej:
wiadomosci.sierakowickie@gmail.com 

Zmiana siedziby redakcji
„Wiadomości Sierakowickich”

Wszystkie podmioty 
wpisane do rejestru grup produ-
centów rolnych powinny złożyć 
wniosek o potwierdzenie warunków 
spełnienia uznania w nieprzekra-
czalnym terminie do 18 grudnia 
2016 r. W innym przypadku zostaną wykreślone z rejestru. 

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 18 grudnia 2016 r. 
upływa termin na złożenie wniosku o potwierdzenie spełnienia 
warunków uznania. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć 
osobiście w OT ARR właściwego dla siedziby grupy lub wysłać pocztą. 
W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 
Konsekwencją braku złożenia wniosku będzie wykreślenie grupy
z rejestru. 

Obowiązek złożenia wniosku o potwierdzeniu spełnienia 
warunków uznania wynika ze znowelizowanej ustawy o grupach 
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz 
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1888).

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: 
http://www.arr.gov.pl/organizacje-producentow/uznawanie.

Komunikat Agencji Rynku Rolnego
Ważna informacja dla grup producentów rolnych 

1 października 
pracę w sierakowickim 
Urzędzie Gminy roz-
poczęła nowo wybrana 
sekretarz - Ewelina Lila. 
Nową panią sekretarz 
przedstawił radnym wójt 
Tadeusz Kobiela podczas 
sesji Rady Gminy w dniu 
4 października.

Ewelina Lila 
jest absolwentką wydzia-
łu ekonomii Akademii 
Ekonomicznej w Poz-
naniu o specjalności 
finanse i polityka pie-
niężna. Ukończyła po-
dyplomowe studia w za-
kresie prawa i funduszy 
Unii Europejskiej oraz
w zakresie prawno-mene-
dżerskim na Politechnice 
Gdańskiej. Pracowała
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach jako inspektor w Wydziale 
Edukacji oraz jako inspektor ds. strategii i rozwoju społecznego powiatu, 
była kierownikiem Referatu Obsługi Projektów w Departamencie 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. Przez ostatnie sześć lat była dyrektorem 
Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Kaszuby”. Jest mieszkanką Łapalic. 

– Nie ukrywam, że praca w Gminie Sierakowice to dla mnie 
duże wyzwanie, ale traktuję ją też jako szansę na rozwój i wykorzystanie 
mojego wcześniejszego doświadczenia – powiedziała Ewelina Lila. 

W uzasadnieniu wyniku konkursu napisano m.in.: kandydatka 
spełniła wymagania formalne oraz wymagania co do wykształcenia, 
stawiane w ogłoszeniu o konkursie. Wykazała się znajomością przepisów 
niezbędnych do zatrudnienia na stanowisku Sekretarza Gminy. W pos-
tępowaniu rekrutacyjnym osiągnęła najlepsze łączne wyniki ze 
wszystkich poddawanych ocenie kryteriów.

AK
Foto: AK

Ewelina Lila została sekretarzem
w sierakowickim Urzędzie Gminy 
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Podczas październikowej sesji radni uchwalili wysokość - Od budowli – 2% ich wartości (z podatku zwalnia się budowle lub ich 
stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psa i opłaty części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym 
miejscowej na przyszły rok. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycz- odprowadzaniem ścieków).

2nia 2017 r. - Za 1 m  powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
Przyszłoroczne stawki podatków i opłat utrzymują się na tym gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania

samym poziomie jak te obowiązujące w roku bieżącym, a w kilku w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł (0,86 zł).
2przypadkach są minimalnie niższe. - Za 1 m  powierzchni gruntów letniskowych – 0,46 zł (0,46 zł).
2Stawki podatku od nieruchomości w 2017 r. (w nawiasie - Za 1 m  powierzchni gruntów pozostałych – 0,34 zł (0,34 zł).

podano stawki obowiązujące w bieżącym roku): - Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
2- Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,73 zł za 1m  powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł 

powierzchni użytkowej (0,73 zł); z podatku zwalnia się strychy za 1ha (4,56 zł).
i piwnice. Stawkę dzienną opłaty miejscowej ustalono, podobnie jak
- Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością w latach ubiegłych, na poziomie 2,10 zł od osoby fizycznej przeby-
gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na wającej okresowo w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub 

2prowadzenie działalności gospodarczej – 21,10 zł za 1 m  p.u. (21,10 zł); turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne walory 
z podatku zwalnia się budynki, grunty i budowle przeznaczone na krajobrazowe, właściwości klimatyczne oraz warunki umożliwiające 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: szewstwo, pobyt. Dotyczy to miejscowości: Kamienica Królewska, Gowidlino, 
kowalstwo i bednarstwo. Lemany i Załakowo.
- Od budynków pozostałych na działkach budowlanych związanych Na takim samym poziomie utrzymała się także wysokość 
z budownictwem mieszkalnym (budynki gospodarcze, garaże opłaty od posiadania psa. Właściciele czworonogów za jednego psa 

2wolnostojące) – 4,00 zł za 1m  (4,00 zł) oraz pozostałych – 7,62 zł (7,68 zapłacą 50 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy, bez 
zł). wezwania, do dnia 31 marca 2016 roku. W przypadku, gdy podatnik 

2 nabył psa po tym terminie wpłaca podatek w ciągu 1 miesiąca od daty - Od budynków letniskowych – 7,62 zł za 1 m  p.u. (7,68 zł).
nabycia zwierzęcia, ale tylko wtedy, gdy zobowiązania nie uregulował - Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działal-
poprzedni właściciel. Właściciele gospodarstw rolnych nie płacą podatku ności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

2 za pierwszego i drugiego psa, ale za każdego kolejnego są zobowiązani siewnym – 10,59 zł za 1m  p.u. (10,68 zł).
uregulować opłatę. - Od powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty 
2 AKudzielające tych świadczeń – 4,61 zł za 1m  p.u. (4,65 zł).

Stawki podatków i opłat na 2017 rok
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Pod hasłem „Budujemy razem dom” w sobotnie popołudnie nazjum im. Józefa Piłsudskiego zorganizowało koncert charytatywny.
8 października w sierakowickim gimnazjum zorganizowany został Przed publicznością zgromadzoną w hali sportowej 
koncert charytatywny. Dochód z koncertu organizatorzy przeznaczyli na gimnazjum wystąpił zespół WIST z Kartuz oraz grupa AvA, której 
budowę domu dla rodziny wielodzietnej z gminy Sierakowice.  wokalistą jest Marek Molak, aktor grający rolę Huberta w serialu „Barwy 

szczęścia”. Występom towarzyszyła licytacja obrazów malowanych 
ustami,  przekazanych przez Jerzego Omelczuka, a także obrazu i figurki 
konia ofiarowanych przez Kazimierza Dułaka. Uczestnicy wydarzenia 
mieli także okazję wylicytować debiutancką płytę zespołu AvA oraz 
karnety pobytu w Gospodarstwie Hodowlano-Agroturystycznym Alpaki 
na Kaszubach w Nowej Hucie, a także karnet na masaż leczniczy 
ufundowany przez Andrzeja Klasę, właściciela gabinetu masażu 
leczniczego w Janowie. 

W akcję pomocy potrzebującej rodzinie zaangażowały się 
także panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gowidlina i Paczewa. 

Dochód z koncertu i licytacji wyniósł 3.966,75 zł. 

Sytuacja mieszkaniowa dziewięcioosobowej rodziny jest 
bardzo trudna. Rodzice z dziećmi zajmują jedno pomieszczenie
z aneksem kuchennym. W zajmowanym przez nich budynku brakuje 
łazienki i toalety. Dzieci śpią na materacach na podłodze, nie mają 
miejsca do nauki i zabawy. Nowy dom to ich wielkie marzenie. 

Jak informuje Ryszard Klajn, kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sierakowicach, rodzina ta robi wszystko, by 
poprawić swój status mieszkaniowy. Z pomocą przyszło Kartuskie 
Centrum Caritas, które wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Sierakowicach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gim-

„Budujemy razem dom”
Koncert charytatywny z udziałem zespołów WIST i AvA

Organizatorzy koncertu charytatywnego „Budujemy razem 
dom”: Kartuskie Centrum Caritas, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sierakowicach, Gminny Ośrodek Kultury
w Sierakowicach i Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego
w Sierakowicach serdecznie dziękują sponsorom:
- Restauracji KAMELEON
- Restauracji 27
- Firmie Michał Konkol Fotografia
- Firmie Reklama4YOU
- Firmie MIELEWCZYK Sp.J.
- Restauracji Chicken 27
- Drukarni Wielkoformatowej SZYBKI DRUK
- Biuru Ochrony MUSTANG
za życzliwość i ofiarną pomoc. 

Serdecznie dziękujemy zespołom WISI i AvA za 
występ podczas koncertu.

Dziękujemy za zaangażowanie paniom z Kół 
Gospodyń Wiejskich z Gowidlina i Paczewa oraz osobom, 
które przekazały przedmioty i karnety na licytację:
- Panu Jerzemu Omelczukowi, 
- Panu Kazimierzowi Dułakowi,
- Panu Andrzejowi Klasie, 
- Właścicielom Gospodarstwa Hodowlano-Agroturystycznego 
Alpaki na Kaszubach.

Okazana przez Państwa bezinteresowna pomoc to 
bezcenny dar, jaki człowiek może podarować drugiemu 
człowiekowi. Dziękujemy.

Tekst i foto: AK

9 (314) październik 2016
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W niedzielę 16 października zainaugurowano w Sierako-
wicach akcję charytatywną „Pola Nadziei”, której finał odbędzie się
w kwietniu. Co roku na wiosnę wolontariusze w całej Polsce kwestują na 
rzecz hospicjów. Swój udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu  mają 
także mieszkańcy naszej gminy, którzy chętnie wspierają akcję,
a w podziękowaniu otrzymują od wolontariuszy żonkile – kwiaty będące 
symbolem „Pól Nadziei”.

Podczas październikowej inauguracji akcji „Pola Nadziei”
w Sierakowicach dwanaście wolontariuszek z Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego: Maria Kołodziejczyk, Ilona Kropidłowska, Martyna 
Majkowska, Amelia Treder, Martyna Felskowska, Weronika Wolska, 
Katarzyna Szulc, Solomija Kyrylyuk, Aleksandra Garska, Paulina 
Piotrowska, Patrycja Miotk i Aleksandra Piepiórka rozdawało cebulki 
żonkili i kwestowało na rzecz Kartuskiego Hospicjum Domowego 
CARITAS. Zbiórkę przeprowadzono przy obu sierakowickich 
kościołach. Koordynatorką akcji była Wiesława Płotka.  

Jak się okazało mieszkańcy gminy nie szczędzili grosza
i wolontariuszkom udało się zebrać 9.647,89 zł. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na działalność Kartuskiego Hospicjum Domowego. A my 
już dziś zapraszamy na finał akcji w kwietniu przyszłego roku.

AK, foto: nadesłane

Inauguracja akcji charytatywnej „Pola Nadziei”
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Po raz szósty odbył się Festiwal Piosenki Kaszubskiej 
„Kaszëbsczé spiéwë ù nas”, stolicą tego konkursu jest Kamienica 
Szlachecka. W piątek 21 października zjechali tu mali i duzi wokaliści
z terenu powiatu kartuskiego, by zaprezentować swoje śpiewacze 
umiejętności. Nie tylko zresztą śpiew królował tego dnia, bo część 
wokalistów przygrywała sobie na różnych instrumentach pomiędzy 
partiami śpiewanymi albo towarzyszyli im ich koledzy. Z roku na rok jest 
takich wykonawców więcej, co dobitnie pokazuje, że wracamy do 
dawnych tradycji, kiedy dla wielu gra na instrumencie nie była obcą 
sztuką.

Organizatorzy postawili sobie za cel popularyzację pieśni 
kaszubskich (a tych nie brakuje, zarówno tych starszych jak i tych 
współczesnych) wśród dzieci i młodzieży. Trzeba przyznać, że cel jak 
najbardziej szczytny, w dobie, gdy młodzież woli komputery i internet. 
Jest to dobry sposób na wyzwolenie w młodym człowieku pasji 
muzycznych, tu nawiązują się towarzyskie kontakty, następuje wymiana 
doświadczeń artystycznych, ale też dochodzi do silnej integracji 
pokoleniowej. Nie należy też zapominać, że Zespołowi Kształcenia
i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej patronuje ks. Antoni Pepliński, 
który jest twórcą wielu fantastycznych pieśni, często prezentowanych na 
scenie.

Do udziału w konkursie organizatorzy zaprosili dzieci i mło-
dzież reprezentującą następujące grupy wiekowe: przedszkolaki, 
uczniów klas I-III (wystąpiło 3 solistów i 4 zespoły), uczniów klas IV-VI 
(5 solistów i 6 zespołów), gimnazjalistów (3 solistów i 7 zespołów), 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (1 zespół) i innych chętnych 
niezrzeszonych. Każdy z uczestników Festiwalu zobowiązany był (poza 
kategorią 1) do zaprezentowania dwu utworów w języku kaszubskim.

Po dokonaniu klasyfikacji przez jury konkursu na czołowych 
miejscach w poszczególnych kategoriach uplasowali się (reprezentanci 
Gminy Sierakowice zapisani pogrubioną kursywą):
klasy I-III soliści
I miejsce Maja 
Klawikowska
II miejsce Agnieszka 
Roszkowska

II miejsce Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach
III miejsce Maja 

III miejsce GOK w Sulęczynie
Kożyczkowska

wyróżnienie Zespół Szkół w Chmielnie

klasy I-III zespoły
szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce ZKiW Kamienica 
I miejsce GOK w Sulęczynie

Szlachecka
II miejsce ZKiW 
Dzierżążno
III miejsce Szkoła 
Podstawowa w Jelonku

klasy IV-VI soliści
I miejsce Julia Błonk
i Amelia Krause
II miejsce Wiktoria Daleka
III miejsce Rozalia 
Skorowska

klasy IV-VI zespoły
I miejsce ZKiW Brodnica Górna
II miejsce GOK w Sulęczynie
III miejsce ZKiW Kamienica Szlachecka

Oprócz pięknych wykonań utworów można było też wyróżnienie Zespół Szkół w Kiełpinie
podziwiać bogactwo regionalnych strojów, posmakować wyrobów 
kuchni kaszubskiej, zabawić się na scenie podczas kolejnych przerw. gimnazja soliści
Dzieci, a szczególnie młodzież, uwielbiają prezentować się na scenie, I miejsce Urszula Flisikowska
doskonale radzą sobie z tremą, bawią się świetnie ze sobą, dając II miejsce Maciej Toczek
jednocześnie słuchaczom wiele radości. A głosy mają przecudne, III miejsce Paulina Górlikowska
zapewne rosną kolejni wykonawcy „Kaszubskiego Idola” czy innych 
regionalnych konkursów, będących odskocznią do kariery muzycznej.gimnazja zespoły

I miejsce Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II

Reprezentanci Gminy Sierakowice
na Powiatowym Festiwalu Piosenki Kaszubskiej

Maja Klawikowska

Maciej Toczek

Uczestnicy w barwnych strojach

Opiekunowie pilnie obserwowali występy podopiecznych

Danuta Pioch, foto Renata Wolska-Wardęska

9 (314) październik 2016
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Temat śmierci w świadomości człowieka zwykle jest 
przesuwany do jakiejś odległej przyszłości. Ludzie niechętnie go 
podejmują myśląc o sobie czy swoich bliskich, za to  niezmiernie żywo 
są zainteresowani czyimś nieszczęściem, chorobą i śmiercią. 

Na Kaszubach śmierć była na stałe wpisana w ludzkie życie. 
Dawniej nie stroniono od tego tematu, był to naturalny bieg losu, 
uważano, że skoro życie się rozpoczęło, to i musi się zakończyć. Bóg dał 
– Bóg wziął, często słyszało się to powiedzenie, szczególnie gdy śmierć 
zabierała człowieka młodego bądź dziecko. W tym stwierdzeniu ukryta 
jest ogromna siła zawierzenia Opatrzności, która zapewne ma swój cel
w ewentualnym przyspieszaniu śmierci. 

O silnym zakorzenieniu tematu śmierci w życiu ludu 
kaszubskiego świadczą liczne zwroty i przysłowia, które funkcjonują
w języku. Jeśli chory jest bliski śmierci, mówią, że smierc gò ju 
òpôchnãła, gdy ten nie poddaje się i walczy, mawiają, że bije sã ze 
smiercą, a jeżeli uda mu się wyzdrowieć, pada stwierdzenie, że dôł 
smiercë w pësk. Ludzie zwykle nie wyczekują śmierci (wyjąwszy 

namienioné, to gò nie minie. Jest to jedyna sprawiedliwość na tym 
świecie – jak mawiają ludzie. Choć lubią też wierzyć, że nie każdy 
symptom poważnej choroby doprowadzi do zgonu, co widać
w powiedzeniu Kòmù Pón Bóg nie namienił smiercë, ten sã chòc z grobù 
wëwiercy. Stąd też bierze się ogromna troska o zdrowie, siły witalne, bò 
czej człowiek je zdrów, tej mù smierc nic nie zrobi. 

O śmierci krążyły wśród ludu opowieści, śpiewano o niej 
pieśni. Jedną z nich zapisał w Słowniku gwar kaszubskich ks. Bernard 
Sychta, a śpiewała ją Julianna Karszny z Mojuszewskiej Huty (żona 
Ottona Karsznego, pierwszego polskiego wójta Sierakowic), fragment 
pieśni poniżej:
Stała sã nowina barzo przesmùtnô,
że pò mie miała przińc smierc òkrutnô.

schorowanych, przykutych do łoża boleści), gdyby mieli pójść po śmierć, 
robiliby to z wielkim ociąganiem, dlatego o kimś, kto poszedł po coś
i długo nie wraca mawiają Ten je dobri do pòsłaniô za smiercą, chùtkò nie 
przińdze nazôtka.  Jeśli ktoś nie oddawał pożyczonych pieniędzy czy 
rzeczy, mówiono, że òddô pò smiercë (czyli nigdy). O człowieku z natury 
bladym mawiano Wëzdrzi jak smierc. Miec trzë piardë do smiercë było 
określeniem używanym w obliczu zbliżającej się ostatniej godziny życia. 
O człowieku stojącym już nad grobem mawiano też, że mù smierc 
z òczów wëzérô, a jego bladość  określano mianem wëzdrzi jak smierc. 

Dawniej celebrowano moment śmierci, należało wykonać 
wiele różnych czynności, dlatego chory koniecznie musiał umierać
w domu. Dziś tendencja jest odwrotna, dąży się do ulokowania 
umierającego w szpitalu, wierząc, że wszechwładna medycyna ma 
panaceum na wszystko. A tymczasem mądrość ludowa zawarta
w przysłowiach nie pozostawia złudzeń: Smierc nie òdpòcziwô, co kòmù 

Jô sã ji nie bòjã, bò nic nie brojã,
gdi bãdze miała przińc, to ji sã skłóniã…

Inny tekst związany tematycznie ze śmiercią zanotowała
D. Pioch podczas rozmowy z Agnieszką Labuda, mieszkanką Bukowa:
Na zelonym grochóweczkù
jô bãdã spa jak w łóżeczkù.
Tam mie słunkò nie dogrzeje
ani wiaterk nie dowieje.
Chòcaż bë przëszło sto lëdzy,
mie ze snu nicht nie zbùdzy,
a chociaż bë sto trąbów grało,
mòje òczka bãdą spałë.

Zarówno w jednym jak i drugim z tekstów przewija się motyw 
pogodzenia ze smiercią. Kòżdô smierc mô swojã prziczinã, najczęściej 
jest to choroba, ale wierzono także, że zejścia śmiertelne można 
spowodować przez zaśpiewanie, działanie upiora czy życzenie komuś 
śmierci poparte odpowiednimi praktykami magicznymi.

O śmierci – wedle wierzeń Kaszubów

Brama na cmentarz parafii św. Marcina w Sierakowicach

Wejście na cmentarz katolicki św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach 

Anioł Śmierci na cmentarzu w Tuchlinie

Brama cmentarna w Gowidlinie
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Uosobieniem śmierci jest w wierzeniach ludu chuda, blada 
kobieta, okryta białym prześcieradłem (patrz maszkara w kolędnikach), 
często z kosą na ramieniu. Kiedy ta nadchodzi, z chorym dzieje się wiele 
różnych rzeczy, które mają być symptomem kończącego się życia: 
oglądanie rąk, zdejmowanie pierścionka z palca, sny: o wypadaniu 
zębów, piasku, mięsie, chlebie. Zbliżającą się śmierć ma też rzekomo 
przepowiadać ziewanie (chto zéwô, niech sã smiercë spòdzéwô), białe 
plamki na paznokciach (paznokce kwitną). Dawniej w Sylwestra 
wykonywano wiele różnych wróżb mających przepowiedzieć długość 
życia.

W ludowych wierzeniach silnie była też zakorzeniona wiara 
związana z możliwością przepowiadania wieku umierających w danym 
roku, w tym celu obserwowano czy pierwszy zmarły w nowym roku był 
młody, czy stary, bo takich większość miała opuścić ten świat po jego 
odejściu. Jeśli 28 XII (w dniu Młodzianków) świeciło słońce, panowało 
ogólne przekonanie, że w nadchodzącym roku będą umierać dzieci, jeśli 
było ponuro, to śmierć miała nawiedzać starszych.

Któż nie słyszał w rozlicznych opowieściach o znakach, jakie 
zwiastują śmierć (dziwne odgłosy, hałasy, stukanie, kroki). Ludzie 
mawiali zwykle w takich momentach, że to dało znak. Za taki znak 
uznawane też było wycie psa, piejąca kura, ryjący kret, sowa w pobliżu sã człowiek robi stôri: nodżi cëna, rãce glëna; I król, i biskùp mùszi łëżkã 
zabudowań, grzebiący nogą koń. Obserwowano też chorego, jego òdłożëc; Na smierc ni ma lékarstwa. Temat umierania był, jest i będzie 
zachowanie było często dla otoczenia zapowiedzią rychłej śmierci: tematem nieodłącznym, towarzyszącym człowiekowi, choćby ten chciał 
wyostrzony nos, oglądanie palców, rozmowy z nieżyjącymi członkami od niego uciec i zapomnieć,  rzucając się w wir życia. Młodzi myślą: Le 
rodziny, wreszcie polecenia dotyczące załatwienia spraw rodzinnych, żebë to smiercëszcze jesz nie chcało po mie przińc, a starsi, schorowani: 
związane z organizacją pochówku. Żebë ju rôz ta smierka chcała przińc i mie zabrac. Niezależnie od woli 

Wszystko to, zakorzenione głęboko w wierzeniach ludowych, jednych czy drugich śmierć zbiera swoje żniwo, niekoniecznie tylko 
przetrwało, mimo upływu czasu i zmian zachodzących w mentalności wśród staruszków, jedyne co pozostaje zatem człowiekowi, to poddać się 
ludzi. Doskonałym odzwierciedleniem myślenia ludowego o śmierci są wyroczni, której nieuchronność dobrze widać w powiedzeniu: Mòc 
przysłowia: Kam sã niszczi, a człowiek bë sã ni miôł zniszczëc; Jo, jo, to Boskô – co kòmù namienioné, to gò nie minie.

Cmentarz poewangelicki w Gowidlinie

Pamięć o zmarłych kultywowana jest w rożnych społecz- Dawniej groby dekorowano własnoręcznie wykonanymi 
nościach i kulturach od wieków. Znane są przeróżne formy obrzędów wieńcami ze świerku lub „srebrnego mchu”, czyli chrobotka renifero-
poświęcone zmarłym, np. słowiańskie Dziady czy celtyckie Samhain. wego, przybranymi różami z woskowego papieru. Na mogiłach zapalano 
Tego typu uroczystości wyrażały przekonanie, że śmierć nie oznacza dla świece, których światło wskazywało duszom drogę, gładziło grzechy, 
człowieka ostatecznego końca, ale zmienia jego sposób istnienia. przynosiło ulgę i pociechę, a także odpędzało złe duchy.
Przybierało to najprzeróżniejsze formy wiary w życie pozagrobowe, Oprócz zewnętrznych przejawów pamięci o zmarłych 
aktywność pośmiertną dusz, a także możliwość powrotu zmarłych na niezwykle ważna była pamięć o nich w modlitwach. Tak jak obecnie, 
ziemię. Obrzędy te były również przejawem kultu przodków, którzy przystępowano do spowiedzi i komunii, aby zyskać odpust za dusze w 
mieli z zaświatów wpływać na ludzi żyjących – sprowadzać pomyślność czyśćcu. Inną formą modlitw są tzw. „wypominki” lub „zdrowaśki”, 
lub nieszczęścia. Przez odpowiedni obrzęd można było zaspokoić odmawiane podczas nabożeństw oktawy Dnia Zadusznego za wymie-
potrzeby zmarłych, okazać im pamięć i szacunek oraz pozyskać ich nione z imienia zmarłe osoby. Dawnym i już niepraktykowanym zwycza-
przychylność. Zanim więc Kościół Katolicki wprowadził uroczystości, jem była tzw. „mała pusta noc”, odprawiana w wieczór Wszystkich 
które dziś nazywamy Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, Świętych. Rodzina odmawiała różaniec, śpiewała pieśni żałobne
pogańskie obrzędy głęboko wrosły w świadomość wielu społeczeństw, i spożywała wspólny posiłek.
a niektóre z nich w zmienionej formie są kultywowane do tej pory.  Starzy Kaszubi wierzyli, że w noc z 1 na 2 listopada 

Święto ku czci Wszystkich Świętych, obowiązujące w całym przybywają na ziemię z zaświatów duchy przodków. Błądzą po polnych 
Kościele, ustanowił papież Jan XI w 935 r., wyznaczając jego obchód na drogach i po wioskach, krążą wokół swoich domów rodzinnych. Nie 
dzień 1 listopada. Tego dnia Kościół wspomina wszystkich wiernych, wolno było wylewać wody na podwórze, aby nie oblać stojącej koło 
którzy po śmierci cieszą się chwałą zbawionych. Początki tego święta domu duszy. Wieczorem nie spuszczano psów z łańcuchów
związane są z rozwijającym się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i zachowywano ciszę, unikając śmiechu, muzyki, śpiewu, gwizdania
kultem męczenników, którzy oddali swoje życie za wiarę. Natomiast i innych hałasów, aby duszom nie przeszkadzać i nie sprawiać przykrości. 
przypadające dzień później Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar- W domach przy piecu szykowano miejsce dla dusz, aby mogły się 
łych, czyli Dzień Zaduszny, to święto zainicjowane w roku 998 przez św. ogrzać. Niekiedy zostawiano na kuchennym stole posiłek, lecz bez 
Odylona, opata benedyktynów w Cluny we Francji. Nakazał on we sztućców, aby dusze się nie skaleczyły. Szanujący tradycję kościelny 
wszystkich podległych sobie klasztorach odprawiać modlitwy za zmar- wykładał na ołtarz w ten dzień szaty do mszy żałobnej i paramenty 
łych zakonników w dniu następującym po uroczystości Wszystkich liturgiczne, ponieważ uważano, że o północy we wszystkich kościołach 
Świętych. Zwyczaj ten został wkrótce przyjęty w całym Kościele. W tym zmarły, odbywający pokutę kapłan odprawiał mszę św. w obecności 
szczególnym dniu obejmujemy modlitwą wszystkich tych, którzy zmarli, parafialnych dusz czyśćcowych. Po skończonym nabożeństwie duchy 
ale ze względu na swoje niedoskonałości nie mogą jeszcze znaleźć się odchodziły z ziemi. Nikt z żywych nie może im podczas mszy 
w gronie świętych. Dla nich skończył się czas zbierania zasług, dlatego przeszkadzać, bo zostałby przez nie rozszarpany. 
potrzebują modlitwy wstawienniczej. Listopadowe święta to przede wszystkim świadectwo naszej 

Na Kaszubach zawsze pamiętano o zmarłych. Cześć im pamięci o ludziach, którzy odeszli, to modlitwa za zmarłych 
oddawana uzewnętrznia się w nawiedzaniu grobów, dekoracji mogił oczekujących pomocy, to wreszcie zaduma i refleksja nad przemijaniem
kwiatami i zapaleniu zniczy oraz w chwili modlitwy. Tak było dawniej i nieuchronnością życia ludzkiego.
i tak jest dzisiaj. Jednakże w obecnych czasach większą wagę przy-

AKwiązuje się do aspektu zewnętrznego Zaduszek, a mniejszą – do wymiaru 
duchowego. 

Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki dawniej i dziś

Danuta Pioch, foto: Danuta Pioch

9 (314) październik 2016
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25 września, o godz. 14.00, na boisku przy Szkole 
Podstawowej w Lisich Jamach rozpoczęło się wspólne świętowanie. 
Pani Bogumiła Okroj przywitała wszystkich zebranych gości i tym 
samym rozpoczęła już po raz szesnasty festyn „Święto Ziemniaka”:
Ważna dla naszej szkoły draka – to coroczne Święto Ziemniaka. 
Witamy gości, okolicznych mieszkańców, 
dziękujemy za przybycie z wszystkich wiosek krańców.
Przysmaki z ziemniaków i inne pyszności, 
wszystko co dobre, dziś dla naszych gości! 
Jak co roku loteria, rozrywka, występy, pokazy... 
zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy! 

Na początek na scenie zaprezentował się szkolny chórek 
„Smyczek” pod kierunkiem Żanetty Penkowskiej, który zaśpiewał kilka 
piosenek. Następnie wielką furorę zrobili motocykliści z Kaszubskiego 
Moto Sacrum, którzy wjechali na plac przyszkolny z ks. Wojciechem 
Trapkowskim na czele. Potem odbył się konkurs Miss i Mistera Jesieni,
w którym zwycięzcami okazali się Aleksandra Stencel (kl. III) oraz 

Przedostatnim punktem programu był występ młodzieżowej 
formacji „Zespół”, który uprzyjemnił czas wszystkim zebranym i ocze-
kującym na kulminacyjny moment festynu. Najbardziej oczekiwaną
i największą atrakcją cieszyła się loteria fantowa. W tym roku nagrodą 
główną był rower orbitrek, fantastyczny sprzęt do ćwiczeń, ufundowany 
przez p. Grzegorza Kotłowskiego. Do wygrania były też m.in.: sprzęt 
AGD, wiertarki, szlifierki, akcesoria do stylizacji włosów, kołdry, 
pościele, biżuteria, bluzki, tuniki, kupony na pizzę,  drzewka, krzewy, itd. 
Szczęście miał Michał Reiter z Długiego Krza, który jak mówi: 
„Kupiłem tylko jeden los, ale szczęśliwy i wygrałem nagrodę główną”. 
Wszystkim szczęśliwcom nagrody wręczała dyrektor szkoły Aleksandra 
Dąbrowska-Konkol. Oczywiście hojnym sponsorom należy się wielki 
ukłon i słowa podziękowania za wsparcie naszego festynu. 

Franciszek Meronk (przedszkole). Z pokazami wystąpili też strażacy
z OSP Miechucino, Borzestowo i Kamienica Szlachecka. Pokazali swoje 
nowiutkie wozy bojowe, a dzieci w specjalnych strojach ochronnych 
mogły samodzielnie gasić niewielkie pożary. W międzyczasie odbył się 
tradycyjny już konkurs na najcięższego ziemniaka. Ziemniaków o ponad 
kilogramowej wadze znalazło się aż pięć:
I miejsce – 1265 g, Oskar Jereczek,
II miejsce – 1116 g, Artur Fularczyk,
III miejsce 1098 g, Jan Witka,
IV miejsce – 1090 g, Patrycja Witka,
V miejsce – 1006 g, Dawid Winczewski.

Następnym konkursem, który wzbudził bardzo wiele emocji, 
było „szukanie jajek w koszu siana”, przygotowane przez sołectwo 
Leszczynki. I tu bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Reiter
z  Somonina. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Marzebiónczi”
z Długiego Krza przygotowały skecz pt.: „Po co kolejka ta stoi”, który 
wywołał salwę śmiechu wśród publiczności. Garść humoru także dało 
przedstawienie pt. „Ach te wnuki”, w wykonaniu uczniów z koła 
teatralnego naszej szkoły, opowiadające o współczesnych wnuczętach, Poza tymi wszystkimi atrakcjami dla miłych gości serwowano 
które w natłoku swoich zajęć nie miały czasu aby pomóc dziadkom frytki, „plińce z bulew”, hot-dogi, chleb ze smalcem, gofry, kawę, 
w wykopkach. Uczniów przygotowały panie: Danuta Bulczak i Judyta ruchanki, różnego rodzaju ciasta i wiele innych smacznych potraw. Dla 
Gneba- Borówka. dzieci były: wesołe miasteczko, zjeżdżalnia, karuzela, kolejka świnki,  

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ratownictwa wata, popcorn, żelki, zabawki.
medycznego w wykonaniu Parafialnej Grupy Pozorującej z Sianowa. Dziękujemy za przybycie, coroczny udział, wysłuchanie oraz 
Jest to grupa ratowników, powstała z inicjatywy ks. Wojciecha tak ogromne zainteresowanie naszym festynem. Zapraszamy za rok!  
Trapkowskiego. Podczas różnych spotkań masowych pokazują jak 
wygląda akcja ratownicza i co dzieje się podczas wypadków drogowych, Anna Reiter
jakie czynności wykonują ratownicy. Ponadto w akcji w Lisich Jamach Foto: nadesłane
udział wzięli ratownicy z Poszukiwawczego Pogotowia Ratunkowego
w Gdyni.

„Święto Ziemniaka” w Lisich Jamach
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W Szkole Podstawowej w Lisich Jamach duży nacisk 
kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bez-
pieczeństwem dzieci. W ramach takiej edukacji 28 września uczniowie 
klas 0-VI uczestniczyli w spotkaniu z panią policjantką, Magdaleną 
Formela, z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. Dzieci miały 
okazję porozmawiać z policjantką o zachowaniu bezpieczeństwa

w drodze do szkoły i poza szkołą. Pani Magdalena omówiła zasady 
poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Ponadto 
podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy 
uczeń powinien posiadać.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały pytania.

Anna Reiter, foto: nadesłane

Uczniowie z Lisich Jam
na spotkaniu z policjantką

W niedzielę, 2 października, po raz drugi przy Szkole 
Podstawowej w Jelonku odbyło się Święto Ziemniaka. Wśród różnych 
atrakcji wyróżniały się stoiska, które zachwycały różnorodnością potraw, 
sposobem ich podania, a także osobliwym wystrojem, przygotowanym 
przez rodziców. Wśród dań królowały: placki ziemniaczane, frytki, 
żurek, chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, hot-dogi, kiełbaski
z grilla, racuchy pani Stefki i różnego rodzaju ciasta. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się stoisko, przy którym można było pod 
nadzorem jednej z matek samodzielnie wykonać stroiki i ozdoby 
jesienne. 

Wiele emocji wzbudziły konkursy, w których każdy mógł 
wziąć udział, m.in. skoki w workach, biegi z przeszkodami z ziemnia-
kiem na łyżce, ubijanie piany na czas. Największą atrakcją był teleturniej 
Familiada – Nauczyciele kontra Rodzice, przygotowany przez prezy-
dium rady rodziców. Program, wręcz perfekcyjnie, prowadził znany
z programu „Rolnik szuka żony” pan Zbyszek Klawikowski. Bardzo Tekst i foto: nadesłane
interesujący okazał się również konkurs „Kocham Cię Polsko!” 

Dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i przedstawicieli 
lokalnej społeczności święto przebiegło w radosnej i życzliwej atmosfe-
rze, za co serdeczne podziękowania składa  dyrektor Ewa Kaczyńska.

Święto Ziemniaka w Jelonku

9 (314) październik 2016

Panu Józefowi Formela
Prezesowi Zarządu

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Sierakowicach

wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

składają:
Rada Nadzorcza, członkowie Zarządu

i pracownicy Gminnej Spółdzielni „SCH” w Sierakowicach.

brata Leona

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”
składa serdeczne podziękowania
Państwu Kazimierze i Stanisławowi Pranczk z Tuchlina
za okazaną bezinteresowną życzliwość
i użyczenie samochodu celem transportu pianina ze Szwecji 
(daru Państwa Karin i Jana Maltestam)
na potrzeby edukacji muzycznej naszych członków.
Dedykujemy Państwu wiersz Agnieszki Bieńkowskiej:

Są dobrzy ludzie
Dlaczego tak ujmuje nieoczekiwana dobroć?
Zwykła uczynność?
Bo pozwala przypomnieć, że jesteśmy braćmi?
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Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, iż XVI Dzień 
Papieski będzie obchodzony w tym roku 9 października pod hasłem 
„Bądźcie świadkami miłosierdzia!”. I właśnie tego dnia uczniowie kl.
V-VI Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich 
Jamach przygotowali nabożeństwo dziękczynne za łaskę życia i działania 
Jana Pawła II, które poprowadzili w kościele parafialnym p.w. św. Józefa 
w Wygodzie Łączyńskiej. Uczniowie zaśpiewali kilka piosenek i pieśni, 
w tym ulubioną pieśń Ojca Świętego – Barkę. Przygrywała im p. Justyna 
Pobłocka.

Trzeba podkreślić, że jednym z głównych wymiarów 
pontyfikatu św. Jana Pawła II było ukazywanie zarówno Kościołowi jak
i światu Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. Każdy człowiek 
doświadcza miłosierdzia Bożego w różnych sytuacjach życia. Jan Paweł 
II wzywał nas do bycia świadkami tego miłosierdzia – dawania 
świadectwa, czyli potwierdzania i przekonywania innych, że miłość 
Boga do ludzi nie ma granic. Świadek miłosierdzia – na wzór Jezusa – ma 
świadczyć słowem i czynem. Świadectwo miłosierdzia jest szczególnie 
ważne wobec tych, którym brak dobroci, miłości, zgody. 

Jednym z istotnych znaków miłosierdzia okazywanego 
potrzebującym jest zbiórka pieniędzy na stypendia edukacyjne, na ów 
„żywy pomnik” św. Jana Pawła II, która również miała miejsce przed AR, foto: nadesłane
kościołem po mszach świętych.

Uczniów przygotowała p. Anna Reiter.

Dzień Papieski w kościele św. Józefa

Dzień Edukacji Narodowej to święto, które od 44 lat gości
w polskim kalendarzu. Jego tradycyjne obchody często przybierają 
formę uroczystych apeli, podczas których deklamuje się wiersze i składa 
życzenia. W tym roku w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym
w Szklanej było zupełnie inaczej. Wychowankowie najstarszej z grup 

przyczynili się do tego, by ten dzień był naprawdę wyjątkowy. 
Przygotowali niezwykły pokaz mody, podczas którego można było 
oglądać kreacje, które z przymrużeniem oka ukazywały codzienne stroje 
pracowników ośrodka. Komentarz do pokazu wywołał niejeden 
uśmiech, a czasem wręcz salwy śmiechu. Spośród prezentowanych 
kreacji każda była dobrze przemyślana i perfekcyjnie zrealizowana. 
Podczas uroczystości powstały także bardzo ciekawe karykatury kadry 
nauczycielskiej. Wszystkie niezwykle trafne i podkreślające 
wyjątkowość osób. Na zakończenie uroczystości przyszedł czas na 
tradycyjne podziękowania i kwiaty – nieodłączny element październiko-
wego święta. Wychowankowie najstarszej grupy podczas zajęć kuli-
narnych przygotowali przepyszne ciasta, które były kolejną, tym razem 
słodką niespodzianką dla wszystkich pracowników. 

Cieszymy się, że 14 października jest okazją do wspólnego 
świętowania tych, którzy sprawiają, że w ośrodku  panuje serdeczna 
atmosfera, która sprzyja realizacji kolejnych wyzwań edukacyjnych
i terapeutycznych oraz sprawia, że wychowankowie czują się 
wyjątkowo.

Sebastian Formela
Foto: nadesłane

Dzień Edukacji Narodowej na wesoło
w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej
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Dnia 12 października 
dzieci z przedszkola w Puzdrowie 
udały się na wycieczkę do 
Gminnej Biblioteki w Sierako-
wicach. Przedszkolaki z wielkim 
zainteresowaniem zwiedziły nowe 
miejsce. Z zaciekawieniem słu-
chały o tym, jak działa biblioteka, 
jakie książki można tam wypo-
życzyć i w jakim stanie należy je 
oddać. Pani bibliotekarka przygo-
towała potrzebne stroje i rekwi-
zyty a dzieci wcieliły się w role bo-
haterów opowiadań: „Jak dobrze 
mieć sąsiadów” i „Przepraszam, 
czy jesteś czarownicą?”.

 Kolejnym punktem 
wycieczki była wizyta w Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Celem tej 
wizyty było zapoznanie się z co-
dzienną pracą strażaka. Dzieci
w czasie spotkania ze strażakami 
zwiedziły jednostkę, mogły 
wsiąść do wozu strażackiego, 

założyć hełm oraz strój strażaka. Pan strażak zaprezentował również, jak 
powinno wyglądać profesjonalne zabezpieczenie rannego po wypadku. 
Wycieczka wszystkim bardzo się podobała i niejeden od dzisiaj chciałby 
zostać strażakiem.

A.W.
Foto: nadesłane

Przedszkolaki z Puzdrowa z wizytą w Gminnej Bibliotece
i Ochotniczej Straży Pożarnej

„Gala oscarowo-jabłkowa” – pod takim hasłem w Zespole 
Szkół w Tuchlinie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Cała uroczystość została przygotowana przez klasę III 
gimnazjum z pomocą opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

W tym roku uczniowie postanowili podziękować nauczy-
cielom w dość nietypowy sposób – przyznając im Oscary w różnych 
kategoriach, m.in.: kategoria baw się z nami laleczkami; Skup, sprzedaż, 
Allegro.pl; Znawca tabliczki mnożenia czy też Znawca Śrubki, wkrętki
i pokrętki.

innych składników: nieco odwagi, sporej dawki  nieśmiałości, wyobraźni 
i wrażliwości, poczucia humoru, ale także sprytu, pomysłowości, 
umiejętności ściągania oraz dobrego słuchu i wzroku.

Po głośnym Sto lat!!!, odśpiewanym przez wszystkich 
uczniów, głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół, który podziękował 
nauczycielom za trud wkładany w nauczanie i wychowanie kolejnych 
pokoleń uczniów oraz za budowanie przyjaznej i miłej atmosfery w szko-Każdy nauczyciel otrzymał dyplom oraz rumiane jabłuszko. 
le. Po uroczystości nauczyciele udali się na poczęstunek przygotowany Podziękowano również emerytowanym nauczycielom, którzy jak co 
przez uczniów.roku przybyli do szkoły na zaproszenie uczniów. 

Podczas Akademii przedstawiono również „Przepis na 
Tekst i foto: nadesłane

ucznia”. Nie wystarczy samo chodzenie do szkoły, potrzeba jeszcze paru 

„Gala oscarowo-jabłkowa” z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w Zespole Szkół w Tuchlinie
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Dnia 14 października 2016 r. w Szkole Podstawowej w Puz-
drowie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. Dzień ten był 
szczególnie ważny dla wszystkich uczniów szkoły, gdyż do ich grona  
dołączyło „oficjalnie” 10 nowych uczniów - pierwszoklasistów. 

Przygotowania do tej uroczystości zaczęły się już kilka tygodni 
wcześniej. Całość  uroczystości artystycznej koordynowała pani Justyna 
Kaminska, która przygotowała program artystyczny, angażując swoich 
podopiecznych do pokazania ich umiejętności i wiadomości przed całym 
gronem pedagogicznym, dyrekcją oraz zaproszonymi gośćmi - rodzi-
cami. 

W trakcie występów wszyscy uczniowie zmagali się z zada-
niami przygotowanymi przez specjalnego gościa - Panią Jesień. 
Uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad bezpieczeństwa
w drodze do szkoły, jak i zachowania się w szkole. Ponadto dzieciaki
w bardzo ciekawy sposób udzielały odpowiedzi na pytania: Co to jest 
Polska? Czy boicie się szkoły? Sprawdzono też to, jak uczniowie radzili 
sobie z wykonywaniem ćwiczeń gimnastycznych - okazało się, że 
pierwszoklasiści są bardzo wysportowani i z żadnym z zadań nie mieli 
problemów. Każdy z uczniów zaprezentował się z jak najlepszej strony. 
Całość uroczystości uczniowie uświetnili zbiorowym śpiewem piosenek ślubowania - obowiązku nauki-  a rodzicom o obowiązku starań wobec 
„Jestem uczniem”, „Czerwone światło”, „Zawsze razem”, „W liter- dzieci i wspólnej pomocy! 
kowie”. Po zakończonym ślubowaniu uczniowie otrzymali od swoich 

Ukoronowaniem tych poczynań był moment dokonania Rodziców przygotowane upominki. Uwieńczeniem szkolnego święta był 
pasowania na ucznia kl. I przez panią dyrektor Mirosławę Masowa, która poczęstunek przygotowany przez rodziców  dla swoich pociech. Było 
wręczyła każdemu z uczniów dyplom gratulacyjny. Dzieci otrzymały sympatycznie i słodko, aż żal, że to jeden taki dzień w roku szkolnym! 
także książeczki oszczędnościowe SKO z symbolicznym wkładem Życzymy naszym Pierwszakom zapału do nauki i wytrwałości 
pieniężnym oraz legitymacje szkolne. Nie zabrakło słów uznania dla w pokonywaniu szkolnych trudności!
dzieci, które, jak podkreśliła pani dyrektor, „wykazały się na szóstkę J. K.
z plusem”. Dzieciom przypomniano o złożonej obietnicy uroczystego Foto: nadesłane

Ślubowanie pierwszaków w Puzdrowie

9 (314) październik 2016
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Uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej w Gowidlinie 
przeżyli jeden z najważniejszych momentów w dotychczasowym etapie 
edukacji. Po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły i pasowaniu przez 
dyrektor placówki Aleksandrę Stark zostali oficjalnie włączeni w poczet 

społeczności szkolnej. Uroczystość odbyła się 18 października, w dniu 
szczególnej pamięci o patronie placówki - Janie Pawle II.

Na początku uroczystości dzieci zaprezentowały przed 
rodzicami, nauczycielami oraz  starszymi koleżankami i kolegami swoje 
umiejętności recytatorskie i wokalne. Tym samym udowodniły, że 
bardzo dużo już się nauczyły i zasługują na miano pełnoprawnych 
uczniów szkoły. Po programie artystycznym dzieci złożyły przysięgę na 

pierwszoklasiści, przybyło i przybywać będzie odtąd obowiązków. 
Macie skarb najcenniejszy i najwspanialszy – młodość. Macie 
troskliwych rodziców, macie wspaniałych nauczycieli i jedno 
najważniejsze zadanie: dobrze wykorzystać dany wam czas. Życzę 
rodzicom i najbliższym, by zawsze towarzyszyło państwu uczucie 

sztandar szkoły, ślubując dbać o tradycje i honor szkoły, godnie radości i zadowolenia z osiąganych przez pociechy sukcesów. Wam 
reprezentować jej patrona, a także szanować swoich nauczycieli pierwszoklasiści życzę poczucia dobrze spełnionego wobec siebie 
i rodziców, kochać i czcić ojczyznę, wartości narodowe i regionalne. obowiązku. Uczycie się bowiem dla siebie i tylko dla siebie. My, 

Po ślubowaniu pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów nauczyciele i wasi rodzice będziemy czynić starania, byście każdego dnia 
przez panią dyrektor i otrzymali pamiątkowe dyplomy. budowali swoją najwspanialszą drogę ku przyszłości i by była ona pełna 

– Najtrudniejszy pierwszy krok. Któż nie zna tych słów znanej sukcesów.
piosenki? – powiedziała 
Aleksandra Stark, dyrektor 
Zespołu Szkół w Gowidli-
nie. – Rok, niektórzy może 
dwa lata temu stawiali tu
w przedszkolu pierwsze 
kroki ku samodzielności. 
Niejeden raz towarzyszyły 
temu łzy, bo trzeba było 
opuścić znany, bezpieczny 
krąg najbliższych. Potem 
nowa pani, nowe koleżanki
i koledzy, obok zaraz 
rozpoczynała się nauka. 
Prawdą jest, że wasze 
ukochane zabawki będą 
teraz miały dużo czasu dla 
siebie, gdyż wam, kochani 

Pierwszaki z Gowidlina już po ślubowaniu

Tekst i foto: AK
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We wtorek 18 października obchodziliśmy dzień patrona 
naszej szkoły - Świętego Jana Pawła II. Najpierw cała społeczność 
szkolna zebrała się w sali gimnastycznej, gdzie odbył się uroczysty apel 

pod hasłem „Jan Paweł II świadkiem miłosierdzia”. Nasi uczniowie 
zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o życiu Papieża Słowianina. 
Oprawę muzyczną zapewnił szkolny chór Kantylena. Uroczystość 
zakończyła prezentacja multimedialna poświęcona naszemu wielkiemu 
Rodakowi. Po części artystycznej odbyła się uroczysta Msza Święta
w kościele parafialnym w Gowidlinie, w czasie której modliliśmy się
o Boże błogosławieństwo i opiekę naszego Świętego Patrona dla całej 
społeczności szkolnej.

ks. Krzysztof Wilkowski
foto: nadesłane

Dzień Patrona w szkole w Gowidlinie

9 (314) październik 2016
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W ramach zajęć praktycznych młodzież ZSP w Sie-
rakowicach - klasa II TŻiUG, wraz z opiekunami przedmiotów 
zawodowych i gastronomicznych, uczestniczyła w zajęciach 
dualnych dzięki uprzejmości pani Wioletty Lis-Dyszer – Prezes 
Zakładu Przetwórstwa Mięsnego LIS.

Po zakładzie młodzież oprowadzał pan Robert Lis 
oraz pani Joanna Bladowska -  specjalista ds. kontroli jakości.
Z pełnym entuzjazmem oraz oddaniem opowiadali o zasadach 
funkcjonowania przetwórstwa. Oprowadzili młodzież po całym 
obiekcie, udzielając cennych wskazówek i informacji, począw-
szy od uboju, a skończywszy na produkcie finalnym, jakim są 
różnego rodzaju wyroby mięsne.

Młodzież wykazała się dużym zainteresowaniem, 
słuchając wiadomości w zakresie:
- zasad przeprowadzania uboju,
- podziału półtuszy wieprzowej na części kulinarne,
- peklowania, produkcji i wędzenia wyrobów,
- przechowywania półproduktów, schładzania mięsa i wędlin 
gotowych,
- zasad przestrzegania przepisów zgodnie z normami HACCP, 
GMP, GHP oraz dobrostanowymi.

Kolejny krok kształcenia zawodowego dualnego poprzez Pokazano młodzieży wszystkie pomieszczenia pomocnicze 
podjęcie współpracy z lokalnymi pracodawcami, to możliwość oraz urządzenia, bez których zakład nie jest w stanie funkcjonować, np.: 
wyposażenia absolwentów w niezbędne umiejętności  jakich oczekuje podoczyszczalnia ścieków, pompa ciepła, studnie oraz urządzenia do 
pracodawca.uzdatniania wody do produkcji, magazyny do składowania UPPZ  i wiele 

Młodzież wraz z opiekunami składa serdeczne podziękowania innych.
właścicielom firmy i pracownikom za ciekawą i prawdziwą lekcjęZwiedzanie zakładu zakończyło się miłym akcentem – 
nt. produkcji wyrobów mięsnych oraz zasad funkcjonowania zakładu.poczęstunkiem, nagrodami dla najbardziej aktywnej młodzieży oraz 

upominkami w postaci produktu: parówek z szynki LISKI.
Tekst i foto: nadesłane

Rozwój kompetencji zawodowych
– edukacja praktyczna w zakładzie przetwórstwa mięsnego LIS w Sierakowicach
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Bardzo wcześnie, bo o godzinie 4.00, klasy maturalne nego nimi miasta. Po krótkim spacerze po Krupówkach z bólem serca 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach wyjechały na wyruszyliśmy do Sierakowic, aby po kilkudniowej przerwie w nauce 
wycieczkę do Częstochowy i Zakopanego. Warto było tak wcześnie znów powrócić do szkoły. Mimo długiej drogi i zmęczenia jesteśmy 
wstać, ponieważ nasz trzydniowy wyjazd (26-28 września) obfitował zgodni co do tego, że warto było pojechać na wycieczkę. Bardzo nam się 
w liczne atrakcje. spodobały poznane przez nas miejsca i z radością odwiedzimy je 

ponownie.
Tekst i foto: nadesłane

Pod opieką pani Alicji Ludwikowskiej, pani Marty Młyńskiej 
oraz pani Marioli Kałduńskiej czterdziestojednoosobową grupą udaliśmy 
się na Jasną Górę, aby prosić o Dary Ducha Świętego potrzebne na 
maturze. Uczestniczyliśmy w mszy 
świętej w Kaplicy Matki Bożej. 

Z przewodnikiem zwie-
dziliśmy sanktuarium, a w drodze do 
Zakopanego odwiedziliśmy Wado-
wice. Kolejnego dnia z samego rana 
wyruszyliśmy nad Morskie Oko,
a po powrocie wjechaliśmy wycią-
giem na Wielką Krokiew oraz zwie-
dziliśmy zabytkowy kościółek
i cmentarz na Pęksowym Brzyzku, 
gdzie jest pochowany m. in. Kazi-
mierz Przerwa-Tetmajer. Ostatniego 
dnia udaliśmy się do Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej, aby tam 
pomodlić się w intencji pomyślnie 
zdanych egzaminów. W pocie czoła 
wspięliśmy się na szczyt Gubałówki, 
przeszliśmy na Butorowy Wierch
i zjechaliśmy z niego kolejką krze-
sełkową do Zakopanego, zachwy-
cając się widokiem gór i otoczo-

Częstochowa, Zakopane – to zawsze dobry pomysł!
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W piątek 30 września na przystani UKS Wiking w Kamienicy 
Królewskiej odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe – eliminacje gminy 
Sierakowice dziewcząt oraz chłopców szkół podstawowych i gimnaz-
jalnych. Każdy zespół składał się z dziesięciu zawodników, co dało sporą 
liczbę uczestników startujących. Każdy z nich miał do przebiegnięcia po 

800 m. Sztafetowe Biegi Przełajowe rozpoczęły w gminie Sierakowice 
cykl konkurencji w roku szkolnym 2016/2017 Szkolnego Związku Spor-
towego, w których szkoły walczą o jak najwyższą klasyfikację generalną.

Po zakończeniu konkurencji zwycięskie ekipy zostały 
nagrodzone pucharami ufundowanymi przez Wójta Gminy Sierakowice. 
Klasyfikacja końcowa:
Szkoły podstawowe – dziewczęta:
I miejsce – SP Gowidlino
II miejsce – SP Tuchlino
III miejsce – SP Kamienica Królewska
Szkoły podstawowe – chłopcy:
I miejsce – SP Tuchlino
II miejsce – SP Załakowo
III miejsce – SP Gowidlino
IV miejsce – SP Kamienica Królewska
Gimnazja – dziewczęta: 
I miejsce – Sierakowice
II miejsce – Tuchlino
III miejsce – Kamienica Królewska
IV miejsce – Gowidlino
Gimnazja – chłopcy: 
I miejsce – Szopa 
II miejsce – Sierakowice
III miejsce – Gowidlino
IV miejsce – Kamienica Królewska
V miejsce – Tuchlino

Tekst i foto: nadesłane

Eliminacje gminne
sztafetowych biegów przełajowych 
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Harmonogram sekcji stałych
w GOK w Sierakowicach  2016/2017
Sekcja nauki gry na instrumentach    
gitara  - instruktor: mgr Adrian Klawikowski, tel. 605 893274;
www.facebook.com/gitareczki
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury – Remusowa Izba
Wtorek:
grupa początkująca I – godz. 16.00
grupa początkująca II – godz. 17.00
grupa zaawansowana – godz. 18.00
 skrzypce – instruktor mgr Michał Szczypiorski, tel. 606 141 870
zajęcia: Zespół Szkół w Tuchlinie
I i III poniedziałek każdego miesiąca, godz. 18.00
Pierwsze zajęcia 7 listopada 2016 r.
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury
I i III sobota każdego miesiąca, godz. 09.00
Pierwsze zajęcia 5 listopada 2016 r.

Sekcja nauki indywidualnej 
pianino, akordeon, kontrabas
instruktor: mgr Witold Baska, tel. 609797 520
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach – sala regionalna
Wtorek godz. 14.00 – 20.00
Środa godz. 14.00 – 20.00
Czwartek godz. 13.00 – 19.00
Piątek godz. 13.00 – 18.00
Sobota godz. 12.00 – 13.00
zajęcia: Zespół Szkół w Tuchlinie 
Poniedziałek godz.  13.00 – 20.00

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”
kierownik: Irena Kulwikowska – tel. kom. 694 468 874
konsultant muzyczny: etnomuzykolog mgr Witold Treder
choreografia: mgr Irena Warmowska   
instruktor muzyki: mgr Witold Baska       
zajęcia w  sali OSP w Sierakowicach, piątek godz. 18.00- 20.00

Zajęcia taneczne
instruktor: Martyna Łęcka, tel. 699 411 212
zajęcia: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach – sala nr 6
 wtorek: dzieci 6-10 lat – godz. 16.00
dzieci powyżej 10 lat – godz. 17.00

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice  
kapelmistrz: mgr Marcin Malesa – tel. kom. 793914 811 
zajęcia: GOK w Sierakowicach – sala konferencyjna
Wtorek: zajęcia indywidualne – godz. 15.30 – 19.00
zajęcia grupowe – godz. 19.00 – 20.30
czwartek: zajęcia indywidualne – godz. 15.30 – 20.00

Ekspozycja Stała Muzealna 
instruktor: mgr Emilia Reclaf – tel. 058681 62 14
lekcje regionalne: poniedziałek  i środa - godz. 09.00 – 14.00
zwiedzanie: poniedziałek – piątek - godz. 09.00 – 16.00

Sekcja Gry na Rogach Myśliwskich
instruktor: Kazimierz Kroskowski, tel. 601 163601
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach – sala wystawowa
wtorek – godz. 16.00 – 17.30

Klub Seniora „Pozytywnie Zakręceni”
spotkania w GOK w Sierakowicach – Remusowa Izba
czwartek, godz. 16.00 – 18.00
tel. kontaktowy 58681 62 14

Teatr Młodych Gotów
instruktor: Dariusz Narloch, tel. 600747 673
warsztaty w GCKiB w Czarnej Dąbrówce – 2 razy w miesiącu (piątek-
sobota)
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W niedzielę 16 października przy kościele św. Marcina w Sie-
rakowicach zorganizowane zostały XVI Biegi Wokół Ołtarza Papies-
kiego - Sierakowice 2016, pod hasłem „Jan Paweł II Orędownikiem 
życia w trzeźwości”. Organizatorem biegów był Gminny Klub Sportowy 
„Sierakowice” przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Siera-

chłopcy: 1. Lis Maksymilian - Długi Kierz, 2. Ustowski Igor - 
Sierakowice, 3. Pelowski Fabian - Szklana.

W kategorii chłopcy i dziewczęta do IV klasy łącznie 
wystartowało 48 zawodników i zawodniczek, z których najlepszymi 
okazali się:
dziewczęta: 1. Waleśkiewicz Natalia - Wicko, 2. Tutkowska Jagoda - 
Mojusz, 3. Gilmajster Michaela – Sierakowice; 
chłopcy: 1. Buśko Mateusz - Szczenurze, 2. Szczesny Oliwer - 
Sierakowice, 3. Wenta Kacper - Tuchlino. 

W kategorii chłopcy i dziewczęta do VI klasy łącznie 
wystartowało 44 zawodników i zawodniczek, z których najlepszymi 
okazali się:

kowicach. Impreza dotowana była przez Gminę Sierakowice. Uzyskane 
środki oraz wkłady własne organizatorów pozwoliły na ufundowanie 
nagród finansowych oraz zakup atrakcyjnych nagród rzeczowych dla 
uczestników biegów jak i dla najlepszej Szkoły Podstawowej i Gimnaz-
jalnej z Gminy Sierakowice. W imprezie tej łącznie wzięło udział 216 
zawodniczek i zawodników poszczególnych kategorii wiekowych. 
Biegi podzielone zostały na następuje kategorie wiekowe:
- dziewczęta do lat 8 - dystans 300 m
- chłopcy do lat 8 - dystans 300 m
- dziewczęta do lat 10 - dystans 500 m
- chłopcy do lat 10 - dystans 500 m
- dziewczęta do lat 12 - dystans 500 m
- chłopcy do lat 12 - dystans 1500 m
- dziewczęta do lat 16 - dystans 1500 m
- chłopcy do lat 16 - dystans 1500 m
- bieg główny łączony kobiet i mężczyzn - dystans 3000 m

W kategorii dzieci do II klasy dziewcząt i chłopców łącznie 
wystartowało 55 uczestników, z których najlepszymi okazali się: 
dziewczęta: 1. Wolska Agata - Tuchlino, 2. Leszczyńska Julia - 
Łyśniewo, 3. Miotk Paulina - Mojuszewska Huta; 

XVI Biegi Wokół Ołtarza Papieskiego
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Wszystkim zwycięzcom poszczególnych grup wiekowych 
nagrody wręczył ks. Tadeusz Knut, proboszcz parafii p.w. świętego 
Marcina w Sierakowicach, za co bardzo dziękujemy. 

Dziewczęta: 1. Michalak Martyna - Mrozy, 2. ŚmiechowskaWeronika - 
Wicko, 3. Gilmajster Agata - Sierakowice;
chłopcy: 1. Papke Marcel - Szczenurze, 2. Olszewski Kacper - Tuchlino, 
3. Konkel Dominik - Gowidlino.

W kategorii chłopcy i dziewczęta szkół gimnazjalnych łącznie 
wystartowało 35 uczestników, z których najlepszymi okazali się:
dziewczęta: 1. Król Antonina - Sierakowice, 2. Bronk Wiktoria - 
Tuchlino, 3. Damps Martyna - Skrzeszewo;
chłopcy: 1. Strongowski Nikodem - Szopa, 2. Piernicki Arkadiusz - 
Szopa, 3. Marszk Daniel - Tuchlino.

W kategorii bieg główny kobiet i mężczyzn łącznie 
wystartowało 34 zawodniczek i zawodników, z których najlepszymi Jako organizatorzy składamy również podziękowania 
okazali się: Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach za pomoc w zabez-
w kategorii kobiet: 1. Dias Julia - Żukowo, 2 Groth Dagmara - Żukowo, pieczeniu biegów, a także Panu Rafałowi Gliszczyńskiemu za opiekę 
3. Bulczak Sylwia – Tuchlino; medyczną, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sierako-
w kategorii mężczyzn: 1. Ebel Grzegorz - Bytów, 2. Serkowski Wojciech wicach, przedstawicielom ZHP, działaczom klubu GKS, Paniom z GOK
- Dzierżążno, 3. Wnuk Damian - Wielki Klincz. i wszystkim innym, którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy 

Najlepszą Szkołą Podstawową została Szkoła Podstawowa masowej - DZIĘKUJEMY. 
w Sierakowicach, zdobywając łącznie 58 punktów, natomiast 
gimnazjalną - Gimnazjum w Szopie zdobywając łącznie 22 punkty. W imieniu organizatorów Waldemar Formela – Prezes GKS „Sierakowice”
Zwycięskim szkołom wręczono w ramach nagród sprzęt sportowy. Foto: nadesłane 

9 (314) październik 2016
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2Sprzedam działkę budowlaną z warunkami zabudowy o pow. ponad 1000 m  w Szopie przy drodze gminnej;
wszystkie media przy działce; cena do uzgodnienia; tel. 692  379 693

2Sprzedam dużą działkę 4.500 m  pod działalność gospodarczą, przekształcona, prąd, woda, kanalizacja, wjazd, ogrodzona,
przy trasie wojewódzkiej 211 (Mojusz koło Sierakowic); cena do uzgodnienia; tel. 603  748  535

2Sprzedam działkę budowlaną, komplet dokumentów, prąd, woda i droga wewnętrzna; koło Sierakowic; 45 zł/m ; tel. 603  748  535

Wyprzedaż różnych opon używanych: 14, 15, 16, 17; felgi stalowe i alufelgi używane; tel. 693  648 333

Posiadam na sprzedaż przyczepy nowe, 2 lata gwarancji z homologacją europejską, bezterminowym przeglądem, wystawiam FV 23%. 
Przyczepy od 1.190 zł brutto do 6 tys. zł. Interesuje cię jednoosiówka, dwuosiówka, z plandeką, ze sklejki. Zadzwoń, służymy poradą: 
605 877 880. Sierakowice

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: 28 października, 25 listopada, 30 grudnia.

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




