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Tadeusz Bigus, Stanisław Czerwonka, Danuta Kobiela i Andrzej Bigus

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, 16 września, 
kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia Stanisław 
Czerwonka złożył podziękowanie na ręce panów 
Andrzeja i Tadeusza Bigusów za szczodry dar dla 
naszej przychodni. Przypomnijmy, że właściciele 
firmy BAT przekazali niebagatelna kwotę 75 tys. zł. 
na potrzeby ośrodka zdrowia. Za te pieniądze został 
zakupiony nowy autoklaw do sterylizacji narzędzi 
i opatrunków. 
„Jest rzeczą wyjątkową, żeby firma prywatna 

angażowała się w takiej dużej formie w mo-
dernizację naszej przychodni – mówił Stanisław 
Czerwonka. – Właściciele firmy BAT przekazali na 
nasze potrzeby ogromną kwotę 75 tys. zł i dzięki 
ich hojności mogliśmy zakupić autoklaw. Jest to 
bardzo ważne i potrzebne urządzenie, bez którego 
przychodnia nie mogłaby funkcjonować”. 

Nowy autoklaw zastąpił stare, liczące ponad 38 lat 
urządzenie. Jak zapewnia kierownik GOZ, nowy 
sterylizator wprowadził gminną przychodnię w XXI 
wiek. „Mam nadzieję, że jest to jedno z pierwszych 
urządzeń, które będzie pracować w nowej, zmoder-
nizowanej przychodni – dodaje S. Czerwonka. – 
Chciałbym podziękować nie tylko w imieniu swoim 
i personelu, ale przede wszystkim naszych pacjentów. 
Firma BAT nie tylko doskonale prowadzi swoje 
interesy, ale również wspiera naszą lokalną spo-
łeczność. Mam nadzieję, że za Państwa przykładem 
pójdą inni”.

Zapewnienie Tadeusza Bigusa o planach udzie-
lania dalszej pomocy placówce zostało nagrodzone 
gromkimi brawami.

A.K.
Foto: A.K.

Podziękowanie za szczodry dar

A oto nowe urządzenie 
do sterylizacji narzędzi 

i opatrunków, 
poniżej stary autoklaw

Rocznica wybuchu II wojny światowej
Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć – tracą życie.
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KLËKA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
w Sierakowicach 

ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
informuje, że 

AWARIE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE 
można zgłaszać pod nr. tel./fax  058-684-73-41 

czynnym przez całą dobę, 
również w weekendy oraz dni świąteczne

UWAGA – ZMIANA SIEDZIBY 
Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

OBECNA SIEDZIBA 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Punkt Konsultacyjny
Sierakowice, ulica ks. B. Łosińskiego 1

(dom katolicki), I piętro
Czynne: czwartki 8.00–14.00, piątki 16.00–18.00

Gmina czeka na ocenę projektu kanalizacyjnego, który został 
złożony pod koniec maja. Obecnie wniosek jest oceniany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, który jest komórką przyjmującą wnioski z terenu wo-
jewództwa pomorskiego. Wniosek był uzupełniany w miarę, jak 
przychodziły nowe wytyczne. 

Druga faza oceny będzie miała miejsce w Warszawie w Mini-
sterstwie Środowiska. Ministerstwo będzie analizowało wniosek 
pod względem wytycznych Unii Europejskiej. 

Przypomnijmy, że gmina stara się o dofinansowanie ze środków 
unijnych budowy sieci kanalizacyjnej w gminach Sierakowice i Sulę-
czyno w wysokości 73% ogólnych kosztów inwestycji. Jeżeli wniosek 
zostanie zaopiniowany pozytywnie, będzie to największa inwestycja, 

jaka w naszej gminie była realizowana, trzykrotnie przewyższająca 
wartość budowy sierakowickiego gimnazjum. 

.
Realizowana jest budowa chodnika w Puzdrowie. Inwestorem jest 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kosz budowy 760 metrów bieżących 
chodnika wyniesie ok.390 tys. zł. Termin oddania inwestycji do 
użytku mija 1 listopada. 

.
Z programu „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich” 
zostanie sfinansowana przebudowa skrzyżowania ulic Lęborskiej 
i Dworcowej. W tym miejscu zostanie wybudowane rondo. Inwesto-
rem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich. Prace mają się rozpocząć 
w przyszłym roku. 

Co do drugiego ważnego w Sierakowicach skrzyżowania ulic: 
Lęborskiej, Kartuskiej i Słupskiej, to najprawdopodobniej rondo nie 
będzie tam budowane, ale zostaną zainstalowane światła.

Od ubiegłego roku gmina Sierakowice 
widnie w rejestrze gmin, w których język 
kaszubski jest traktowany jako język pomoc-
niczy. Teraz będzie się starać o wpisanie 
do rejestru gmin, w których używane są 
dwujęzyczne nazwy miejscowości.

16 września radni podjęli dwie ważne 
uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła usta-
lenia dodatkowych nazw miejscowości 
w języku pomocniczym kaszubskim. Druga 
związana była z przygotowaniem wniosku 
o pozytywnym zaopiniowaniu tych nazw 
przez ministra właściwego ds. Wyznań 
Religijnych oraz Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych. 

W obrębie gminy znajduje się 65 miej-
scowości. Kaszubskie brzmienie ich nazw 
przygotowała Danuta Pioch, pełnomocnik 
wójta ds. języka kaszubskiego i regionali-
zmu. Radni podjęli odpowiednie uchwały, 
więc kolejny krok polega na złożeniu za 
pośrednictwem Wojewody Pomorskiego 
wniosku do MSWiA o pozytywne zaopinio-
wanie kaszubskich nazw. W międzyczasie Danuta Pioch wyjaśnia radnym wątpliwości dotyczące pisowni kaszubskich nazw miejscowości

W przyszłym roku pojawią się tablice z dwujęzycznymi                 
nazwami miejscowości 

Po polsku i kaszubsku
zostanie przygotowana kalkulacja kosztów 
wymiany tablic na dwujęzyczne. Zamienio-
ne zostaną nie tylko tablice przy drogach 
wjazdowych do miejscowości, ale także 

kierunkowskazy. „Z wnioskiem do MSWiA 
o dofinansowanie kosztów wykonania 
tablic można wystąpić tylko raz – mówił 
Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta. – Jeżeli 
okaże się, że pominęliśmy któreś z miejsc, 
gdzie powinna stanąć tablica, nie będziemy 
mieli możliwości uzupełnienia wniosku”. 
Dwujęzyczne tablice zostaną ustawione 
w przyszłym roku.  
Foto: A.K.                                       A.K.
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Problem betonowych odpadów porozbiórkowych został w naszej gminie 
rozwiązany. Andrzej Drywa, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcji Betonu 

„Drywa”, zakupił specjalną maszynę do kruszenia i rozdrabniania gruzu. Firma 
posiada zezwolenie na wydawanie tzw. karty odpadu, będącej zaświadczeniem 
utylizacji odpadu. 

Decyzja o zakupie maszyny zapadła w grudniu. Jed-
nakże załatwianie odpowiednich zezwoleń na działanie 
maszyny i wydawanie kart odpadu trwało pół roku. 
Właściciel przedsiębiorstwa nie ukrywa rozżalenia na 
opieszałość urzędników starostwa. „Decyzje były przez 
starostwo przedłużane” – mówi. Na wniosek złożony 29 
kwietnia odpowiedź przyszła z datą 4 sierpnia. Jest to rze-
czywiście niezrozumiałe, biorąc pod uwagę duże korzyści, 
jakie ma utylizacja gruzu dla środowiska naturalnego. 

Kruszarka szczękowa, bo tak fachowo nazywa 
się ta maszyna, może przez godzinę pokruszyć – jak 
zapewnia producent – nawet 200 ton gruzów. Jest 
wyposażona w zraszacze, aby ograniczyć pylenie. Do 
jej obsługi zostały zatrudnione dwie osoby. 

Gruzy można przekazywać firmie pana Drywy 
bezpłatnie. Warunek jest jeden, muszą one być czyste, 
pozbawione innych śmieci. „Przy dużych rozbiórkach 
jesteśmy w stanie pomóc przy wyburzeniach i prze-
wiezieniu gruzu – deklaruje Andrzej Drywa. – Poza 
tym w naszej firmie zawsze jest pracownik, który 
zajmie się przyjęciem gruzu do pokruszenia”.

Odpady betonowe po pokruszeniu mogą służyć 
jako materiał do utwardzania dróg leśnych. Ich od-
biorcą jest m.in. nadleśnictwo.  

A.K.
Foto: A. KrólAndrzej Drywa przy maszynie do kruszenia betonu i gruzów

Problem utylizacji gruzu rozwiązany

Zakończył się remont sierakowickiej remizy 
strażackiej. Rozpoczęte w ubiegłym roku 
prace przebiegały etapami.

Najpierw zostały zamontowane nowo-
czesne, otwierane automatycznie bramy 
garażowe, wykonane z termoizolacyjnych 
materiałów. Bramy posiadają czujnik blokują-
cy zamykanie w przypadku napotkania prze-
szkody, np. przechodzącego człowieka. Ich 
wymiana została sfinansowana ze środków 
Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 
Urzędu Gminy w Sierakowicach. Oprócz 
tego wymieniono wszystkie okna w budynku 
i dwoje z kilku drzwi wewnętrznych. 

W tym roku w strażnicy wymieniono 
instalację antenową. Są to dwa maszty z no-
wym okablowaniem do Gminnego Centrum 
Kierowania OSP, które także zostało wyre-

montowane. W całym budynku wstawiono 
kolejne nowe drzwi – troje zewnętrznych 
z PCV i troje wewnętrznych z aluminium. 
Zamontowano także nową segmentową 
bramę garażową z tyłu budynku. 

Pod koniec sierpnia zakończono prace przy 
ocieplaniu ścian zewnętrznych strażnicy. Pra-
ce przeprowadziła firma Małryl z Moczydeł. 
W ramach przetargu wykonano elewację tyn-
kiem akrylowo – silikonowym i ułożono płytki 
klinkierowe do wysokości bram garażowych. 
Wykonano także podbitkę PCV pod dach, prze-
budowano wyjazd z garażu na tyłach remizy 
i wykonano opaskę odprowadzającą wodę. 
Wymieniona została także instalacja odgromo-
wa. Koszt inwestycji wyniósł 122 tys. zł. Oprócz 
tego zamontowano nowe zewnętrzne lampy 
oświetleniowe. Na budynku znajduje się także 
nowy napis: Ochotnicza Straż Pożarna. 

Większość prac remontowych została 
sfinansowana z budżetu gminy. 

Dzięki remontowi strażnica zyskała 
nowoczesny wygląd. Termomodernizacja 
budynku przyczyni się do oszczędności 
kosztów opału i ograniczeniu produktów 
ubocznych spalania. 

A.K.
Foto: A.K. i Adam Wróblewski

Tak wyglądała remiza w ubiegłym roku po za-
montowaniu nowych bram garażowych i okien

Remiza już po remoncie

Tak prezentuje się budynek po zakończeniu 
remontu od frontu…  …i z tyłu Wyremontowane Gminne Centrum Kierowania OSP
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Spotkanie informacyjne                      
dla niepełnosprawnych
W środę, 10 września, w urzędzie gminy w Sierakowicach odbyło się spotkanie 
dla niepełnosprawnych i ich rodzin. Przedstawiciele Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie z Kartuz – Grzegorz Mikiciuk i Mariusz Garski – przybliżyli 
działalność Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (OION) oraz omó-
wili formy pomocy, o jaką mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne.

Siedziba OION znajduje się w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 14, tuż za Urzędem 
Pracy. Ośrodek działa od kwietnia 2006 r. Powstał z myślą o osobach niepełno-
sprawnych, ich rodzinach i opiekunach, organizacjach pozarządowych, a także 
pracodawcach chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne. Do głównych zadań 
OION należy dostarczanie informacji o możliwości pomocy socjalnej, rehabilita-
cji, edukacji, zatrudnienia i przekwalifikowania zawodowego, kultury, rekreacji 
i sportu. Ośrodek udziela porad i informacji osobom niepełnosprawnym, pro-
wadzi bank danych o ofertach pomocy, rehabilitacji, edukacji, zatrudnieniu oraz 
sporcie dla niepełnosprawnych. Więcej informacji na stronie internetowej: www.
pcprkartuzy.neostarada.pl/OION lub pod numerem telefonu: 058 694 62 06.  

Za pośrednictwem Ośrodka osoby niepełnospraw-
ne mogą złożyć wnioski do odpowiednich instytucji 
na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, indy-
widualnie dopasowanego do ich potrzeb. Od kilku 
lat dużą popularnością cieszą się turnusy rehabilita-

Uczestnikami spotkania 
były osoby skupione w SPON

Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć – tracą życie.

Ta smutna data, która krwawo wpisała 
się w dzieje naszego narodu i w życiory-
sy wielu mieszkańców naszej gminy, jest 
w sposób szczególny obchodzona przez 
tych, którzy osobiście ją przeżyli. Niestety, 
osób tych z każdym rokiem ubywa, więc 
tym więcej należy dołożyć starań, aby nie 
umarła pamięć minionych wydarzeń. Jest to 
wyzwanie dla osób żyjących współcześnie 
i następnych pokoleń.

1 września – w rocznicę wybuchu II. 
wojny światowej - jak co roku, w kościele 
św. Marcina w Sierakowicach odprawiona 

została msza św. w intencji poległych na 
wojnie oraz za zmarłych kombatantów. 
W tym roku we mszy św. uczestniczyła  
również młodzież z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sierakowicach, w ramach 
inauguracji nowego roku szkolnego. Po 
mszy świętej kombatanci i poczet sztanda-
rowy udali się do pomnika Matki Boskiej 
przy ul. Lęborskiej, przy którym oddano 
hołd poległym oraz złożono kwiaty. 

Następnie kombatanci spotkali się przy 
obiedzie i kawie w stołówce Szkoły Pod-
stawowej w Sierakowicach, aby wspominać 
tragiczne przeżycia i wydarzenia. W spo-
tkaniu uczestniczył wójt gminy Tadeusz 
Kobiela. 

Sprawozdanie za miniony rok działania 
Zarządu Koła Związku Kombatantów przed-
stawił sekretarz Józef Klasa. Koło czynnie 
włącza się w obchody uroczystości pań-
stwowych i kościelnych, organizowanych 
na terenie gminy. W skład Zarządu Koła 
wchodzą następujące osoby: Zygmunt Kwi-
dziński – prezes, Jadwiga Płotka – zastępca 
prezesa ds. socjalnych i skarbnik, Agnieszka 
Wróbel – zastępca prezesa ds. historycznych, 
Józef Klasa – sekretarz. 

Na uroczystym spotkaniu Kombatanci 
wręczyli Wójtowi medal i kwiaty za opiekę 
i troskę okazaną członkom związku, za 
życzliwość z jaką wójt traktuje kombatantów. 
Takie odznaczenie trafia się tylko nielicz-
nym osobom. Gratulujemy Wójtowi!

Trochę szkoda, że uroczystości inauguru-
jące nowy rok szkolny zdominują i przyćmią 
datę wybuchu II wojny światowej. Przy 
udziale świadków tamtych wydarzeń dzień 
ten jest żywą lekcją historii, lekcją wycho-
wania obywatelskiego i patriotycznego, 
lekcją budzącą szacunek dla tych, którzy 
wojnę przeżyli. Dla narodu i jego przyszłych 
pokoleń należy ślady tamtych wydarzeń 
i ludzi ocalić od zapomnienia, bo naród 
tracąc pamięć – traci życie. 

Maria Karolak
Foto M. Karolak

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Kombatanci udający się pod pomnik Matki Boskiej przy ul. Lęborskiej

Wręczenie medalu Wójtowi Gminy
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cyjne. Niestety, w tym roku, ze względu na znacznie 
mniejsze środki przeznaczone na ten cel, wiele osób 
nie uzyskało dofinansowania. 

Innym ważnym zagadnieniem, omówionym podczas 
spotkania, było dofinansowanie likwidacji barier ar-

chitektonicznych dla osób z różnym rodzajem dysfunkcji – ruchu, słuchu, wzroku. 
I tak na przykład dla osoby z dysfunkcją ruchu likwidacja barier architektonicznych 
polega na budowie pochylni i podjazdów, likwidacji progów pomiędzy pomiesz-
czeniami, zamontowaniu odpowiedniej szerokości drzwi, wykonaniu posadzek 
z materiałów antypoślizgowych, przystosowaniu łazienki itp. Każdy wniosek jest 
rozpatrywany indywidualnie, w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej. 
I co najważniejsze, jak podkreśla Mariusz Garski – „Nie można traktować likwidacji 
barier jako remontu mieszkania czy łazienki”. 

Formą pomocy, z jakiej mogą korzystać osoby niepełnosprawne, są ulgi na 
przejazdy PKP i PKS. Upoważnia do nich posiadanie legitymacji osoby niepełno-
sprawnej, którą wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach.    

Poruszono także problem braku miejsc parkingowych dla osób niepełnospraw-
nych. Posiadacze kart parkingowych mogą parkować na specjalnie do tego wy-
znaczonych miejscach, tzw. „kopertach”. Wydawaniem kart parkingowych zajmuje 
się Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego. Potrzebne jest zdjęcie, dowód 
wniesienia opłaty w wysokości 25 zł i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Karta nie jest przypisana do samochodu, ale do konkretnej osoby. Można z niej 
korzystać jadąc innym pojazdem. W Kartuzach parkingi dla osób niepełnospraw-
nych są bezpłatne. I jeszcze informacja dla kierowców. Zwiększa się mandat za 
parkowanie na „kopercie” ze 100 zł do 500 zł i 5 punktów karnych. 
Foto: A.K.                                                                                      A.K.

Grzegorz Mikiciuk (z lewej) i Mariusz Garski 
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

Kaszubski Maturzysta
Kaszëbsczi Maturant
Od momentu wprowadzenia tzw. nowej matury w 2005 roku matu-
rzysta może jako przedmiot dodatkowy wybierać język kaszubski. 
W 2005 roku uznano ten język za europejski język regionalny, co 
pociągnęło za sobą sporo administracyjnych decyzji, mających 
swoje odbicie w obowiązującym prawie. Żadna z polskich uczelni 
nie prowadzi jednak studiów związanych z tematyką kaszubską. 
Do uruchomienia takiej specjalności dopiero przymierza się Uni-
wersytet Gdański. Co więc sprawia, że uczniowie szkół średnich, 
w mniejszej lub większej ilości (choć ciągle niezadowalającej), 
podejmują się sprostać dodatkowemu wyzwaniu?

Odpowiedzią na pytanie może być notatka zamieszczona na 
portalu Blog. Matura w 2007 roku: Coraz więcej maturzystów 
decyduje się zdawać maturę z języka kaszubskiego. Kaszubski 
można zdawać jako dodatkowy przedmiot maturalny. Nie jest 
on wprawdzie brany pod uwagę w rekrutacji na żadne studia, 
ale pracodawcy zapewniają, że Matura z kaszubskiego pozwoli 
na zdobycie lepszej pracy. Wiele firm adresuje swoje usługi 
do osób, które posługują się językiem kaszubskim - potrzebni 
są więc młodzi ludzie z dobrą znajomością języka. Pracę „po 
kaszubsku” można również znaleźć w „Radiu Kaszëbë”, które 
nadaje w tym języku oraz w Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku. Wymienioną listę można dalej rozwijać 
i wymieniać: redakcje gazet i czasopism, telewizję, zespoły mu-
zyczne, artystów, literatów, obsługę portali kaszubskojęzycznych, 
marketing, reklamę, urzędy z kaszubskim językiem pomocniczym, 
pracodawców różnych firm.

Dodatkowym magnesem, który powinien przyciągnąć młodych, 
jest nagroda Ewy i Grzegorza Szalewskich wręczana od 
początku zdawania matury z języka kaszubskiego najlepszemu 
maturzyście. Jest to nagroda pieniężna w wysokości 5 tysięcy 
złotych. Trzeba podkreślić, że przy przydziale nagrody bierze 
się pod uwagę tylko tych maturzystów, którzy przystąpili do obu 
części egzaminu: wewnętrznej - ustnej (organizowanej w szkole) 
i zewnętrznej – pisemnej (na podstawie arkuszy przygotowywanych 
przez komisję egzaminacyjną). Wygrywa ten maturzysta, który 
po zsumowaniu wyników obu części otrzymał najwyższą liczbę 
punktów. W 2008 roku nagrodę wręczono po raz czwarty i jej 

laureatką została mieszkanka gminy Sierakowice – Alicja Pioch 
– uczennica I LO w Kartuzach.

Uroczystość odbyła się (jak co roku) w Ośrodku Edukacji 
Kaszubskiej w Szkole Podstawowej na Głodnicy. 18 września 
2008 roku ośmiu tegorocznych maturzystów wraz z nauczycie-
lami, dyrekcjami szkół, rodzicami i przedstawicielami organów 
prowadzących zjechało do niezwykle gościnnych gospodarzy 
głodnickiej placówki – Haliny i Witolda Bobrowskich, którzy 
od początku wręczania nagrody pieczołowicie i z ogromnym 
oddaniem przygotowują kolejne jej edycje. Wśród maturzystów 
było : 4 przedstawicieli KLO w Brusach, 1 – LO w Kościerzynie, 
1 – LO w Kartuzach i 2 - KLO w Strzepczu. Godnym propa-
gowania jest pomysł samorządu Gminy Linia, który uhonoro-
wał laptopem najlepszego maturzystę z terenu swojej gminy 
(pomysł wart powielania w przyszłych edycjach). Uczestnicy 
spotkania, doceniając inicjatywę Państwa Szalewskich, zastana-
wiali się jednak nad problemem związanym z malejącą liczbą 
kaszubskich maturantów. Postanowili poruszyć sprawę w od-
powiednich gremiach i próbować dociec głębszych przyczyn 
takiego stanu. Niewątpliwie, w opinii większości, bezpośrednia 
przyczyna tkwi w braku gratyfikacji za dodatkowy wysiłek ze 
strony wyższych uczelni.

Zdobywczyni nagrody głównej (druga od lewej) ze sponsorem Grzego-
rzem Szalewskim (w środku)

☞
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☞ Aby zachęcić przyszłorocznych maturzystów do zdawania matury 
z języka kaszubskiego, kilka informacji z jej historii i struktury.

Rok 2005
Testy maturalne składały się z II arkuszy. Arkusz I sprawdzał umie-
jętność pisania własnego tekstu. Czas na napisanie wypracowania 
90 minut. Do wyboru był jeden temat spośród dwu: 

1. Na podstawie utworów Jana Drzeżdżona „Przëszlë do Mie” 
i Artura Jablonskiego „Lëdze” określ, jaki jest stosunek podmiotu 
lirycznego i narratora do świata materialnego, człowieka oraz 
otaczającej go rzeczywistości.

2. Odwołując się do załączonego fragmentu powieści „Żëcé 
i przigòdë Remùsa” wyjaśnij symboliczne znaczenie słowa „dwiérze”. 
Arkusz II składał się z trzech części: testu leksykalno-gramatycznego, 
testu na rozumienie tekstu oraz tłumaczenia tekstu kaszubskiego na ję-
zyk polski. Łączny czas na wykonanie arkusza II wynosił 150 minut.

Maturę z języka kaszubskiego zdawało w tym roku 16 maturzy-
stów (14 – KLO Strzepcz, 1 – KLO Brusy, 1 – I LO Kartuzy). Laureatką 
nagrody ufundowanej przez Państwa Szalewskich została uczennica 
KLO w Strzepczu – Hanna Kos – mieszkanka Miłoszewa.
Rok 2006

Struktura matury podobna do ubiegłorocznej. Dwa arkusze, 
z tym że wydłużono czas pisania Arkusza I do 170 minut, a skró-
cono czas pisania Arkusza II do 130 minut.

W Arkuszu I znalazły się dwa tematy:
1. Na podstawie wybranych fragmentów z „Życia i przygód 

Remusa” ukaż wielkie nadzieje Remusa na odrodzenie Kaszub, 
pokładane w pokoleniu najmłodszych.

2. Czy wraz ze śmiercią Drzeżdżona odszedł od ludzi również 
Smętek? Przedstaw swoje rozważania na temat tej postaci.

Maturę zdawało 13 maturzystów. Nagrodę główną odebrała 
uczennica KLO w Brusach 14 X 2006 roku.
Rok 2007
Zmieniono strukturę egzaminu. Całość składała się z trzech 
części: testu leksykalno-gramatycznego, przekładu tekstu 
kaszubskiego na język polski i tekstu własnego na wybra-
ny temat. Na wykonanie zadań przeznaczono 180 minut.  
Tematy pracy pisemnej:

1. Omów odbicie młodopolskich idei i modernistycznego sposobu 

obrazowania w przytoczonym fragmencie „Życia i przygód Remusa”.
2. Główny bohater utworu „Ò panu Czôrlińsczim co do 

Pùcka pò sécë jachôł” usłyszał z ust brata Leona znamienne 
słowa: „Pòlska bez to wieczné prawò do nas òdebrała i sã 
naszą òpiekùnką i òjczëzną stała”.Omów wpływ ukazanych 
w przedstwionym fragmencie wiadomości z historii Pomorza na 
kształtowanie się świadomości patriotycznej pana Czorlińskiego. 
Maturę zdawało 27 uczniów ( 18 – KLO Strzepcz, 7 – KLO Brusy, 
2 – I LO Kartuzy). Nagroda główna stała się udziałem uczennicy 
I LO w Kartuzach, mieszkanki Borzestowa – Izabeli Cirockiej - która 
kończyła gimnazjum w Sierakowicach i uczęszczała na lekcje ka-
szubskiego, a do matury przygotowała się pod kierunkiem Barbary 
Pisarek (w liceum nie prowadzono zajęć z języka kaszubskiego). 
Nagrodę wręczono 27 września 2007 roku.
Rok 2008
Struktura i czas trwania egzaminu nie zmieniły się. Treść tematów 
pracy pisemnej brzmiała następująco:

1. Na podstawie przyśpiewek z powieści „Chłopi” i dramatu „Han-
ka sã żeni” omów i porównaj obrzędy weselne wsi mazowieckiej 
i kaszubskiej i odnieś je do współczesnych obrzędów weselnych.

2. Na podstawie przytoczonych fragmentów omów motyw „skry” 
i jej znaczenia w trwaniu, kondycji i rozwoju kaszubszczyzny.

Do matury przystąpiło 8 zdających ( 2 – KLO Strzepcz, 4 – KLO 
Brusy, 1 – I LO Kartuzy, 1 – I LO Kościerzyna). Nagrodę główną 
odebrała Alicja Pioch z I LO w Kartuzach, mieszkanka Mojusza 
w gminie Sierakowice. Nagrodę wręczono 18 września 2008 
roku.

Dyrektor KLO w Brusach – Zbigniew Łomiński – tak powiedział 
o tegorocznych maturzystach: Zdaję sobie sprawę, że kilka osób 
to niewiele. Tym bardziej podziwiam odwagę i chęci tej grupy, 
której się chciało, mimo że ta matura formalnie na niewiele 
może im się przydać.  

Środowisko kaszubskie wierzy w to, że za przyczyną młodych 
Kaszubów przyszłe matury z języka kaszubskiego będą owocne 
zarówno jakościowo, jak też przede wszystkim ilościowo, a Senaty 
przynajmniej kilku uczelni pomorskich postanowią dodatkowy-
mi punktami uhonorować zapaleńców przy naborze na wyższe 
studia.

Damroka

Wywiad z Państwem  Danutą i Marianem Janikami 
- magistrami farmacji, którzy 1 września br. obchodzili 
jubileusz 35-lecia pracy w Sierakowicach

Historia apteki „Pod Orłem” 
w Sierakowicach
Od kiedy prowadzicie Państwo aptekę w Sierakowicach przy ul. Słupskiej?

Pan Marian sięga do „Księgi personelu fachowego Apteki Społecznej Nr 40 
w Sierakowicach” gdzie figuruje data rozpoczęcia pracy - 1 września 1973 r. 

Mgr Marian Janik (M.J.) 1 września br. obchodziliśmy trzydzieści pięć lat 
pracy aptekarskiej w Sierakowicach. Pragnę zaznaczyć, że ta apteka, od czasu 
jej powstania w 1895r, ma historyczną nazwę apteki „Pod Orłem”. Taką nazwę 
nadano z chwilą jej wybudowania, czyli 113 lat temu. Ciekawostką jest również 
to, że budynek od momentu powstania jest apteką i nie miał w swojej historii in-
nego przeznaczenia. Na wyposażeniu apteki są jeszcze wagi i sprzęt z początków 
działalności – więc historycznie cenny! Budynek w momencie budowy był bardzo 
nowoczesny. Należy pamiętać, że w tamtym czasie nie było elektryfikacji ani 
lodówek lub elektrycznych suszarni. Strych budowano z przeznaczeniem na su-
szarnię ziół, piwnice – jako chłodnie na medykamenty. Przy budynku postawiono 
wiatrak, który zasilał urządzenia pompujące do budynku wodę z własnej studni 
usytuowanej na zapleczu zabudowań. Woda miała tak bogaty skład mineralny, Pani mgr Danuta Janik
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że zamierzano prowadzić wodolecznictwo. Tego 
nie jestem pewien – czy były tylko takie plany, czy 
uruchomiono sprzedaż wód mineralnych? No i miała 
doskonale wyposażone zaplecze laboratoryjne.
35 lat pracy w jednym miejscu i w tym samym 
środowisku, to imponujący jubileusz! Gratuluję! 
Zapewne znacie Państwo doskonale ludzi i ich 
problemy zdrowotne? 

Mgr Danuta Janik (D.J.) Och tak! Orientujemy się 
w problemach zdrowotnych naszych pacjentów, którzy 
przez lata kontaktów stali się nam bliscy, a ich stan 
zdrowia i ich samopoczucie budzi naszą troskę.
Jakie okoliczności spowodowały, że znaleźli-
ście się Państwo w Sierakowicach?

D.J. Byliśmy małżeństwem farmaceutów, które 
czekało na mieszkanie w jednej ze Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Sopocie (oboje pochodzimy z Trójmiasta). 
W latach osiemdziesiątych zdobycie mieszkania spół-
dzielczego graniczyło z cudem. Gdy dowiedzieliśmy 
się, że Sierakowice potrzebują aptekarzy, z niewiel-
kim wahaniem zdecydowaliśmy się przyjąć tę pracę. 
Nie będę ukrywać, że skusiło nas mieszkanie. I tak 
osiedliliśmy się w Sierakowicach, gdzie mieliśmy 
pozostać 3 lata. Ponieważ mąż wstąpił do Polskiego 
Związku Łowieckiego i uczestniczył w polowaniach 
z 3 lat zrobiło się 35.
Wracając do „Księgi personelu fachowego” 
apteki „Pod Orłem” - kto pracował w aptece 
przed Państwem?

M.J. Księga personelu fachowego zawiera ewiden-
cję aptekarzy z okresu powojennego. Najwcześniejszy 
zapis figuruje z datą 19 marca 1956r., kiedy to pracę 
rozpoczął Bazyli Kuszyński – inż. chemii i mgr far-
macji, legitymujący się dyplomami Politechniki Gdań-
skiej i Uniwersytetu Poznańskiego. Pracę zakończył 
w kwietniu 1965r.

Od 1965 do 1970 roku prowadził aptekę mgr 
farmacji Włodzimierz Szafrański (ur. 25.02.1929 r. 
w Warszawie), późniejszy doktor nauk przyrodni-
czych – wielka osobowość świata aptekarskiego 

i środowiska naukowego. Zmarł 26.09.2003 r. Następnie kierownikiem apteki 
na okres 2,5 roku została Maria Błaszczyk (ur.17 lipca 1938 r. we Włocławku), 
z którą współpracowała mgr Anna Michałowska. Od 27.07.1972  do lipca 1973 
r. zatrudniona była Halina Moszczyńska, urodzona w Wieliczkowie na terenie 
byłego ZSSR. Od 1.09.1973 r., jak wcześniej powiedziałem, wspólnie z żoną pra-
cujemy w tej aptece. W 1991r. zostaliśmy właścicielami apteki.
Czy dysponujecie Państwo informacją o początkach tej apteki?

M.J. Posiadamy dokumenty wskazujące, że apteka w Sierakowicach została 
wybudowana w 1895 r. Od 1902 r. jej właścicielem był Karl Wernicke – Niemiec, 
który kupił aptekę od Johannesa Wiehe. Tu mieszkał z żoną  i dwiema córkami. 
Zmarł 13.08.1932 r. w Sierakowicach i został pochowany na cmentarzu ewange-
lickim (obecnie cmentarzu parafii pw. Jana Chrzciciela w Sierakowicach). 

Wdowa po Karlu Wernicke przekazała prowadzenie apteki  Alojzemu Kozłow-
skiemu, który w 1935 roku stał się jej właścicielem. Dobrowolnie i bez przymusu 
– już na początku wojny – zniemczył swoje nazwisko na „Kossmann”. Pod koniec 
wojny uciekł na zachód wraz z żoną i dwoma synami.

D.J. Warto dodać, że koncesję na aptekę mogła otrzymać jedynie osoba posia-
dająca wykształcenie aptekarskie. Ponieważ ani żona, ani córka Karla Wernicke 
nie posiadały takiego wykształcenia, nie mogły prowadzić apteki. Wobec tego 
podjęły decyzję o opuszczeniu Polski. 

Córka Karla Wernicke dbała o grób swojego ojca. Gdy opuściła Polskę, popro-
siła panią Piepiórkową o pielęgnowanie grobu. Pomnik przetrwał przez wiele lat, 
lecz przy modernizacji cmentarza został zlikwidowany. Trochę szkoda? Posiadamy 
zdjęcia tego grobu i pomnika.

Córka Karla Wernicke odwiedziła Polskę i naszą aptekę w 1974r. W czasach 
komuny nie były mile widziane kontakty z mieszkańcami krajów zachodu, po-
mimo tego zdecydowaliśmy się pokazać jej rodzinny dom. Kontakt urwał się 
po jej śmierci.
Czy aptekarstwo jest w państwa rodzinie tradycją?

D.J. Nasi rodzice nie byli aptekarzami. Natomiast w tym roku ukończyła 
Wydział Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku nasza druga córka Maria. 
Z Sierakowicami jest zżyta i tu jej się podoba. Liczymy na to, że będzie konty-
nuować zawód swoich rodziców i zapewne przejmie po nas aptekę. 
Czy obecnie praca w aptece różni się od tej w czasach, gdy zaczynali-
ście Państwo pracę?

M.J. Bardzo się różni! Dawniej apteki bazowały głównie na produkcji środków 
własnych w rozbudowanym wyposażeniu laboratoryjnym. Osobiście wykonywało 
się wiele nieznanych obecnie środków, np. eliksiry, emulsje, pigułki, czopki, maści, 
wyciągi ziołowe. Do tego służyło odpowiednie wyposażenie w sprzęt i urządze-
nia, np. w prasy, aparatury destylacyjne, moździerze, naczynia i inne. Obecnie 
napływ leków gotowych znacznie ograniczył ilość leków sporządzanych. 

D.J. Dawniej, szczególnie na wsi, aptekarz był i lekarzem i weterynarzem 
jednocześnie. Gdy ubezpieczenia nie były tak powszechne jak dzisiaj, a każda 
wizyta lekarska była płatna, osobą pierwszego kontaktu, często nawet jedynego 
kontaktu, był aptekarz. Jemu pokazywano bolące i chore miejsca, wymieniano 
objawy i dolegliwości i proszono o leki. Obecnie, mimo nachalnej reklamy 
w prasie, telewizji czy w Internecie, pacjenci w dalszym ciągu oczekują fachowej 
porady w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych. Z tego powodu apteka nigdy 
nie będzie tylko i wyłącznie sklepem.

Pozwólcie Państwo, że 
o obliczu współcze-
snej farmacji poroz-
mawiamy w kolejnej 
części wywiadu.
Dzisiaj bardzo dzięku-
ję za czas poświęcony 
naszym czytelnikom. 
Gratuluję pięknego 
jubileuszu pracy za-
wodowej.

Rozmawiała 
Maria Karolak

Foto: Maria Karolak

Pan mgr  Marian Janik
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Zjeżdżając z górki do wioski o dumnej nazwie Kamienica Królewska 
widzimy przepiękny krajobraz. Z jednej strony jezioro Kamienieckie, 
z drugiej strony pola, lasy i domostwa, a w dole przytulone do siebie 
domy, również wśród lasów, nad którymi góruje wieża kościoła. 
I natychmiast każdemu obcemu i turyście nasuwają się pytania. Ile 
lat liczy kościółek? Jakie przeżył wzniesienia i upadki? Chociaż każ-
dy mieszkaniec Kamienicy i okolic wie, że kościół jest stosunkowo 
młody, bo liczy dopiero 25 lat, to jednak warto młodemu pokoleniu 
i turyście przekazać informacje i przypomnieć, w jakich okolicz-
nościach powstał. Jaki wpływ ma na kształtowanie dusz i postaw 
ludzi zamieszkujących parafię. Czy realizował w swojej 25-letniej 
działalności naczelne zasady Kaszubów – Bóg, Rodzina, Ojczyzna. 
Dlaczego w takiej a nie innej kolejności społeczność kaszubska 
realizuje drogi swojego przeznaczenia na ziemi. Kaszubi uznają, że 
najpierw jest Bóg, że nic nie ma bez Boga. To dzięki Niemu mogą 
żyć w tak pięknych okolicach. Bóg darzy człowieka swoimi łaskami 
przez całe życie. A potem dla Kaszubów najważniejsza jest rodzina. 
Gdy rodzina jest pełna, prawa i bogobojna, to będzie dzieciom 
wpajać miłość, patriotyzm i oddanie Ojczyźnie, nie tylko na polu 
walki, ale przez pracę i solidarność społeczną. I ta solidarność 
społeczna ujawniła się podczas walki z władzami komunistycznymi 
o powstanie świątyni i w trakcie jej budowania.

Przez wiele pokoleń mieszkańcy Kamienicy Królewskiej przy-
należeli do kościoła św. Marcina w Sierakowicach. W zależności 
od tego gdzie mieszkali, czy w Kamienieckim Młynie, czy na 
Pustkach, czy w Ciechomiu, czy też w samej Kamienicy, szli 
w każdą niedzielę i święta  6 - 12 km do kościoła w Sierakowicach. 
Maszerowali całymi rodzinami w słocie i spiekocie po łaski Boże. 
Szli zawsze w wierze i ufności Bogu. Często jednak denerwo-
wali się o swoje dzieci idące w takich warunkach na katechezę 
i dlatego myśleli chociażby o wybudowaniu salki katechetycznej 
w Kamienicy Królewskiej. Jednakże 
przez wiele lat warunki polityczne 
nie pozwalały na realizację takiego 
zamierzenia. 

Władze komunistyczne od lat 50-
tych XX wieku prowadziły totalną 
walkę z Kościołem. W poszczegól-
nych latach ta walka przebiegała 
z różnym nasileniem. Władze PRL 
doskonale wiedziały, że Kościół stoi 
na straży wolności religijnej, osobistej 
i politycznej. A poza tym kultywuje 
tradycję, kulturę i tożsamość naro-
dową. Od połowy lat 70-tych, po 
zrodzeniu się KOR-u, Kościół stoi 
w obronie mas robotniczych i pro-
wadzi działalność opozycyjną.

Lata 80-te to czas walki politycz-
nej o nowe oblicze Polski. Rodzi się 

„Solidarność”, ruch ten prowadzi do 
zawalenia się starego, totalitarnego 
systemu komunistycznego. Władze 
komunistyczne, dotąd nieustępliwe 
i blokujące wszelkie działania opo-
zycji, muszą iść na pewne ustępstwa. 
Jednym z objawów tych zmian był 
ogromny zryw ludzi wierzących 
w budowaniu nowych miejsc modli-
twy i sal katechetycznych.

Zryw ten miał miejsce również w Kamienicy Królewskiej, gdzie 
powstała grupa zapaleńców, która dla dobra dzieci postanowiła 
zbudować salę katechetyczną. Na czele tego zrywu stał Kazimierz 
Bigus. To on zachęcił innych, by włączyli się duchowo i materialnie 
w dzieło budowy. Najpierw zaczęto słać prośby do władz kościel-
nych i państwowych o wydanie zezwolenia na budowę. 

W międzyczasie, jeszcze bez zezwolenia władz, rozpoczęto pierw-
sze prace budowlane. Ziemię pod budowę świątyni podarowali: 
inicjator budowy Kazimierz Bigus i Alfred Hicka. 

Na przełomie kwietnia i maja 1982 r. rozpoczęto budowę świątyni 
wg projektu inż. architekta Edmunda Dąbrowskiego z Dziemian. 

Poza nadzorem technicznym kościół był budowany w czynie 
społecznym. O wielkim oddaniu i zaangażowaniu ludzi przy budo-
wie świątyni świadczy fakt, że wybudowano ją (w trakcie budowy 
nadal nie było oficjalnego zezwolenia) w ciągu 111 dni. Kamienica 
Królewska w tym czasie liczyła około 1000 mieszkańców. Dużą 
pomoc w budowie okazały Lasy Państwowe, które właściwie za 
darmo dały całe drewno potrzebne do budowy. W trakcie prac bu-
dowlanych zużyto go bardzo dużo i była to nieoceniona pomoc. 

Pomoc finansową okazały też sąsiadujące parafie: w Sierako-
wicach, Tuchlinie, Gowidlinie, w Wygodzie Łączczyńskiej, gdzie 
kwestował Komitet Budowlany. Na szczególne wyróżnienie za 
zaangażowanie w budowaniu świątyni zasługują: Kazimierz Bigus, 
Stanisław Baranowski, Władysław Lejk, Jan Myszk.

W dniu 8 września 1982 roku odbyło się uroczyste poświęcenie 
Kościoła. Tego dnia do Kamienicy Królewskiej przybył ksiądz bi-
skup ordynariusz Marian Przykucki, proboszcz parafii św. Marcina 
w Sierakowicach, ksiądz dr Jan Czapiewski i wielu innych kapła-
nów, by uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Nowy wyświę-
cony kościół w pierwotnych zamiarach miał być filią kościoła św. 
Marcina . Podczas uroczystości Komitet Budowy skierował prośbę 

do ks. Biskupa Ordynariusza o stwo-
rzenie w Kamienicy Królewskiej 
samodzielnego Ośrodka Duszpaster-
skiego. Ksiądz Biskup złożył obietnicę, 
że spełni prośbę w najbliższym czasie, 
gdy zaistnieje taka możliwość. Kościół 
przyjął miano p.w. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. 

Po siedmiu miesiącach ks. biskup 
Marian Przykucki wydał Dekret 
z 30 kwietnia 1983 roku, na mocy 
którego ustanowiono parafię Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Ka-
mienicy Królewskiej. Dekret miał 
wejść w życie 20 maja 1983 roku. Do 
parafii Kamienica Królewska zostały 
wydzielone z parafii św. Marcina 
w Sierakowicach następujące miej-
scowości: Kamienica Królewska 
z wybudowaniami, Ciechomie, Pa-
łubice, Załakowo z wybudowaniami 
i Skrzeszewo. Parafia należy do 
dekanatu sierakowickiego.

W tym czasie, kiedy 8 września 
1982 roku był święcony kościół 
w Kamienicy Królewskiej, obecny 
proboszcz świątyni, ks. Tadeusz 
Kurach, był w więzieniu. Został 
aresztowany 31 sierpnia 1982 roku 

Historia parafii pod wezwaniem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej

Kościół w 1983 roku
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w Gdyni, niedaleko swojej ówczesnej parafii – p.w.Najświętszego 
Serca Pana Jezusa - gdzie był wikariuszem. Aresztowano go za 
rzekomy udział w manifestacji organizowanych w rocznicę podpisa-
nia umów sierpniowych. Po 10 rozprawach ksiądz Tadeusz Kurach 
został skazany na 3 lata aresztu. Trzy miesiące spędził w więzieniu 
na ulicy Kurkowej w Gdańsku. Cela miała 3,2 m długości i 1,8 m 
szerokości, na środku umywalka i otwarta toaleta , dwa metalowe 
łóżka, trzeci więzień leżał na podłodze. W tym czasie nie wolno 
było mieć żadnego kontaktu z bliskimi, pisać i odbierać  listów, 
korzystać z widzeń. Potem, 8 listopada 1982 r., przewieziono księdza 
do więzienia w Potulicach, gdzie przebywał do 30 marca 1983 roku. 
Został zwolniony na mocy amnestii. Został ułaskawiony przez 
przewodniczącego Rady Państwa - Henryka Jabłońskiego. 

Po wypuszczeniu z więzienia ksiądz Tadeusz Kurach wrócił do 
swojej macierzystej parafii w Gdyni, potem odwiedził matkę, a na-
stępnie 8 kwietnia 1983 roku pojechał do Pelplina na zaproszenie 
księdza biskupa Mariana Przykuckiego. Ks. biskup spytał: „Chcesz 
iść na parafię?” Ks. Tadeusz odpowiedział: „Pójdę tam, gdzie ks. 
Biskup mnie pośle.”

Jak mówi ks. Tadeusz Kurach: „Otrzymałem wypisany dekret 
jako wikariusz do Ośrodka Duszpasterskiego w Kamienicy Kró-
lewskiej.” Nie bardzo wiedział, gdzie jest ta Kamienica. 15 kwietnia 
1983 roku dotarł do swojej parafii i jest tu już przez 25 lat. Jak mówi, 
zachwycił się tą wioską położoną wśród lasów i jezior. Zawsze po-

wtarza, że jest to najpiękniejsza parafia w Polsce północnej. Od 30 
kwietnia 1983 roku jest proboszczem na mocy dekretu ks. Biskupa 
Ordynariusza o ustanowieniu nowej parafii w Kamienicy Królew-
skiej. Po założeniu kartoteki parafialnej podczas pierwszej kolędy 
okazało się, że parafia liczyła 1527 osób. Dzisiaj liczy 1735 osób. 

15 sierpnia 1983 roku, podczas uroczystości Wniebowzięcia Matki 
Boskiej, ks. bp Marian Przykucki poświęcił kościół filialny w Za-
łakowie, który również został zbudowany w czynie społecznym. 
Otrzymał za patrona bł. Maksymiliana Kolbe i podlega probosz-
czowi z Kamienicy Królewskiej.

Przez kilka lat wnętrze kościoła w Załakowie było bardzo surowe. 
Brak środków finansowych uniemożliwiał wzbogacenie kościoła 
w różnego rodzaju środki wyrazu wiary chrześcijańskiej. Surowość 
i prostota świątyni nie miała wpływu na gorliwość wiernych, wręcz 
odwrotnie, wierni swą postawą i czynem godnie reprezentowali 
filię parafialną w Załakowie.

Dopiero 14 sierpnia 1996 roku w kościele stanął przepiękny ołtarz 
dzięki hojności fundatorów Aurelii i Tadeusza Pranczk z Pałubic. 
Wykonawcą został pan Władysław Majewski z Gdyni. 

W środkowej części ołtarza góruje figura Matki Bożej, która szcze-
gólną opieką darzy lud kaszubski. Po bokach Matki Bożej z jednej 
strony patron kościoła św. Maksymilian Kolbe i św. Kazimierz; 
z drugiej strony św. Wojciech i Pustelnik. Pięknie obudowane jest 
również tabernakulum. W kościele filialnym w Załakowie, podob-
nie jak w Kamienicy Królewskiej, ołtarz główny jest wykonany 
z drewna. Te drewniane ołtarze symbolizują więź społeczności 
kaszubskiej z przyrodą, z otaczającymi lasami.

Wracając do kościoła w Kamienicy Królewskiej trzeba powie-
dzieć, że zbudowano kościół, ale nie było plebanii. Dlatego też 
początkowo proboszcz mieszkał u państwa Ireny i Kazimierza 
Bigusów. Dopiero 22 grudnia 1983 roku przeniósł się do domu 
parafialnego, wybudowanego również w czynie społecznym. Pier-
wotnie proboszcz miał do dyspozycji dwa pokoje i kuchnię.

Wczesną wiosną w maju 1985 roku plebanię otynkowano i po-
sadzono pierwsze drzewa. Parafianie krok po kroku rozbudowują 
parafię. W dalszych planach mają powstawienie dzwonnicy. Plan 
ten realizują. 27 czerwca 1987 roku podczas parafialnej uroczystości 
odpustowej, którą celebrował ks. prałat Józef Bigus, została wyświę-
cona dzwonnica (w tym czasie proboszcz był chory). W jej skład 
weszły trzy spiżowe dzwony. Otrzymały one imiona patronów: 
Matki Bożej, św. Kazimierza i Jana Pawła II. Wykonała je rodzina 
Felsztyńskich z Przemyśla. Konstrukcję drewnianą wykonano 
również w czynie społecznym. ☞

Mieszkańcy przygotowują fundamenty pod dzwonnicę

Dzwony im. Matki Bożej, św. Kazimierza i Jana Pawła II Powstaje konstrukcja dzwonnicy Ołtarz główny
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5 lipca 1985 roku parafię w Kamienicy Królew-
skiej miał odwiedzić cudowny obraz Jasnogórskiej 
Pani. Czekając na Matkę Bożą, parafianie postanowili 
upiększyć kościół. I tak zapadła decyzja o budowie 
nowego, pięknego ołtarza głównego. Zwrócono się 
o pomoc do pana Władysława Majewskiego, który 
został projektantem i wykonawcą. 

Ołtarz przedstawia sceny rodzajowe z życia Matki 
Najświętszej: Zwiastowanie, Narodzenie Pana Jezusa 
i ukoronowanie Matki Bożej. Obok sześć figur świę-
tych i błogosławionych polskich: Teresa Ledóchowska, 
ks. Albert Chmielewski, Królowa Jadwiga, Karolina 
Kózkówna, O. Maksymilian Kolbe i Rafał Kalinowski. 
W dolnej części ołtarza są sceny z życia ludu kaszub-
skiego, które odzwierciedlają wiarę i ciężką, znojną 
pracę na piaszczystej, nieurodzajnej ziemi. 

Wizyta Jasnogórskiej Pani w parafii wpłynęła na 
zmianę wielu ludzkich zachowań. Wiele rodzin przyrze-
kło poprawę stosunków sąsiedzkich oraz większą troskę 
w wychowaniu dzieci i młodzieży. Poza tym przywitano 
Matkę Boską w ukwieconej i udekorowanej wsi.

Parafianie biorą czynny udział w upiększaniu 
kościoła i jego otoczenia. Wspierają proboszcza we 
wszystkich jego przedsięwzięciach. I tak na Boże Narodzenie 1994 
roku ufundowali nową, rzeźbioną szopkę, w skład której wchodziły 
na razie trzy drewniane figury; Dzieciątko, Matka Boża i św. Józef. 
Wykonawcą znów jest pan Władysław Majewski. Latem 1995 roku 
na piętrze plebani wymurowano z cegły ściany działowe. Zostały 
oszklone i wstawione wszystkie okna na piętrze. W trzech pomiesz-
czeniach położona została drewniana boazeria. Prace te wykonali 
panowie Henryk Lejk oraz Józef i Tadeusz Zaborowscy. 

We wrześniu 1996 roku został wykonany chodnik betonowy 
wokół kościoła. Fundatorem był pan Lechosław Borkowski. W czy-
nie społecznym powstał też na placu przykościelnym pomnik św. 
Wojciecha, który został wyświęcony podczas mszy odpustowej 
w czerwcu 1997 roku przez ks. biskupa Jana Bernarda Szlagę.

W kwietniu 2002 roku stolarz, pan Stanisław Młyński z Pałubic, 
wykonał piękną chrzcielnicę. 11 czerwca 2005 roku poświecono 
Kapliczkę Królowej Kaszub w Załakowie, ufundowaną przez Joan-

nę i Mirosława Lejków z dziećmi. W tym 
miejscu stała inna kapliczka, ale została 
zburzona przez samochód rozwożący 
mleko. Jest to replika Królowej Kaszub 
z Sianowa.

W 2007 roku państwo Brzescy postawili 
nowy krzyż przydrożny na miejscu dawnego, 
który był już bardzo zniszczony. Krzyż ten 
stoi przy drodze z Kamienicy Królewskiej do 
Lini, w miejscowości Kamieniecki Młyn. Przy 
nim corocznie w maju zbierają się wierni 
i odprawiają „Majowe”, a pieśni Maryjne 
unoszą się wśród lasów i pól.

Trzeba też zaznaczyć, że parę kroków 
od kościoła znajduje się pięknie utrzymany 
cmentarz parafialny. Kilku parafian oddało 
bezpłatnie swe działki pod budowę cmen-
tarza. Miedzy innymi Stanisława i Jan So-
biszowie. Cmentarz powstał równocześnie 
z budową kościoła. Spoczywa na nim już 
144 dorosłych parafian i 22 dzieci. Zwykłą 
koleją rzeczy ludzie rodzą się i umierają. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że ilość udzielo-

nych chrztów świadczy o tym, że więcej parafian przybyło niż ubyło. 
I tak w ciągu 25-lecia działalności parafii udzielono 958 chrztów, 
w tym 594 w kościele w Kamienicy Królewskiej, a 364 w Załakowie. 
Ilość udzielonych chrztów jest potwierdzeniem tezy, że w gminie 
Sierakowice rodzi się w ostatnich latach najwięcej dzieci w Polsce. 
W ćwierćwieczu istnienia parafii udzielono także 390 ślubów. 

W związku z jubileuszem 25-lecia powstania parafii, ks. pro-
boszcz Tadeusz Kurach ogłosił konkurs plastyczny pt. „Moja parafia 
w 25-leciu”. Wzięła w nim udział młodzież gimnazjalna i uczniowie 
szkoły podstawowej. Wszystkie wykonane prace były piękne i wzru-
szające. Znamiennym faktem jest to, że właśnie w swych treściach 
odzwierciedlały naczelne zasady Kaszubów – Bóg, rodzina, Ojczyzna. 
Wszyscy twórcy prac zostali nagrodzeni nagrodami ufundowanymi 
przez sponsorów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca Ani 
Majkowskiej ze Skrzeszewa (I nagroda), która w formie drzewa 
genealogicznego przedstawiła wierność ludu kaszubskiego Bogu 

i przywiązanie do ziemi. Drzewem jest dąb 
symbolizujący siłę, wierność i długowiecz-
ność. To właśnie ta praca najlepiej oddaje 
podstawy życia parafian. Piękne jest rów-
nież to, że symbol wymyśliła dziewczynka, 
która, już dziś wiemy, te same wartości 
przekaże swoim dzieciom. I to jest właśnie 
siła, której żadna zawierucha dziejowa nie 
złamie w ludzie kaszubskim. 

Podczas spotkania z proboszczem ks. 
Tadeuszem Kurachem zadałam pytanie: 
Jakie zmiany dokonały się na jego oczach 
w ciągu 25-lecia istnienia parafii? I na-
tychmiast otrzymałam odpowiedź: „Widzę 
bardzo pozytywne nastawienie do tradycji 
poprzez otwarte przyznawanie się do przy-
należności do narodu kaszubskiego. A dru-
ga wielka zmiana, to dbałość o zagrody, 
domostwa, a co za tym idzie o miejscowość, 
a w konsekwencji o Ojczyznę”.

Szkoda tylko, że tak mało działań spo-
łecznych i charytatywnych podejmowała 
parafia w ciągu 25-lecia działalności. 
Oprócz opisanej działalności nie widać 
drogi wiodącej do człowieka przez czło-
wieka. 

Krystyna Komar-Komarowska 

☞

Replika Królowej Kaszub

Drewniana Chrzcielnica Kapliczka Królowej Kaszub w Załakowie
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Dożynki, Święto Plonów, wieńcowiny, 
okrężne – obrzęd towarzyszący ukończeniu 
zbiorów zbóż, w dawnych czasach etniczne 
święto Słowian, przypadające na równonoc 
jesienną (23 września), dodatkowo poświę-
cone Perunowi i Swarożycowi.

Wiele  z elementów obrzędu ma rodowód 
wczesnosłowiański. Jest to również zwyczaj 
ludowy plemion bałtyckich. Zwany często 
w różnych stronach Polski wyżynkami, 
obrzynkami, wieńcem, wieńcowem (od 
najważniejszego ich symbolu wieńca ze 
zbóż i kwiatów), okrężnem (od starodaw-
nego obyczaju jesiennego obchodzenia, lub 
objeżdżania, czyli okrążania pól po sprzęcie 
zboża). Obrzęd związany był pierwotnie 
z kultem roślin i drzew, potem dopiero z rol-
nictwem. W XVI wieku dożynki zagościły 
na dworach majątków ziemskich. Urządzano 
je dla żniwiarzy w nagrodę za wykonaną 
pracę przy żniwach i zebrane plony. 

Tradycyjnie dożynki obchodzone były 
w pierwszy dzień jesieni. Święto poświę-
cone było zbiorom zbóż w czasie którego 
dziękowano za plony i proszono o jeszcze 
lepsze w przyszłym roku.

Dzisiaj dożynki to zakończenie prac przy 
sprzęcie zbóż, natomiast dawniej używano 
dwóch terminów. Dożynki oznaczały zakoń-
czenie żęcia oziminy, czyli żyta i pszenicy, 
natomiast na zakończenie wszystkich prac 
w polu (żniw, podorywek i siewu) wyprawia-
no zabawę zwaną „okrężnem”. Okrężne uwa-
żano za większą i ważniejszą uroczystość od 
dożynek, dopiero w okresie międzywojennym 
nastąpiło połączenie obu tych uroczystości.

Dość dawno przyjął się zwyczaj wręcza-
nia gospodarzowi wieńca ze zbóż, symboli-
zującego roczny plon i urządzania zabawy, 
tańców, poczęstunku oraz śpiewania pieśni. 
Jedną z obrzędowych pieśni dożynkowych 
jest „Plon niesiemy”: 

Plon, niesiemy plon
w gospodarza (lub jegomości) dom!
Aby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy dało! 

Otwieraj, panie, szeroko wrota
niesiem ci wieniec ze szczerego złota.
Zaściełaj, panie, stoły i ławy,
Idzie do ciebie gość niebywały.
Plon niesiemy plon...

Śpiewane przez idących z wieńcem pieśni 
dotyczyły ich trudu, mówiły o plonie, wy-
rażały troskę o przyszłe urodzaje i życzenia 
przyszłych dobrych plonów, słychać w nich 
było również nadzieję na zasłużony poczę-
stunek i zabawę.

Zwykle pieśni te, mające wiele zwrotek, mó-
wiły także o miejscowych wydarzeniach, tro-
skach,  radościach, wytykały wady, wychwa-
lały szczodrość gospodarzy i ich gospodarność, 
lub wytykały im skąpstwo i nieudolność.

W obchodach dożynkowych długo cele-
browano starsze, archaiczne elementy. Do 
nich należy zaliczyć zwyczaje związane 
z ostatnią garścią, kępą lub pasem niezżę-
tego zboża, które po żniwach pozostawiano 
przez jakiś czas na pustym polu dla ciągłości 
wegetacji zbóż i urodzaju. Te pozostawione 
na polu kłosy zwano przepiórką (na Ma-
zowszu i Podlasiu), perepełką (na kresach 
wschodnich), brodą (we wschodniej części 
Mazowsza), kozą (w Małopolsce), pępem lub 
pępkiem (w Poznańskiem); zwano je także 
wiązką, wiązanką lub garstką. Ich ścięcia 
mógł dokonać tylko najlepszy kosiarz, doko-
nywano tego bardzo uroczyście i wręczano 
żniwiarkom, aby uplotły z nich wieniec.

Wieniec stanowił właśnie początek 
dożynkowych obchodów, wito go z pozo-
stawionych na polu zbóż, kiści czerwonej 
jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów 
i kolorowych wstążek. Zwykle  miewał 
kształt wielkiej korony lub koła. Wieniec do-
żynkowy nazywany bywał też plonem, stąd 
w pieśni obrzędowej słowa „plon niesiemy”. 
Niosła go zwykle najlepsza żniwiarka, cza-
sami z pomocą kosiarzy. Za nią postępował 
orszak odświętnie ubranych żniwiarzy.

Poza wieńcem uczestnicy dożynek nieśli 
dary z płodów ziemi oraz chleb upieczony 
z mąki pochodzącej z danych zbiorów. 

Pierwszym miejscem, gdzie zanoszono wie-
niec, był kościół. Po poświęceniu udawano się 
z nim do dworu lub do domu gospodarza doży-
nek. Poświęcony wieniec musiał być koniecznie 
przechowywany do kolejnego roku, do nowego 
siewu. Po wykruszeniu z niego ziarna wsypy-
wano je do worków z ziarnem siewnym.

Tradycja dożynkowa była tak silnie za-
korzeniona, że przetrwała nawet poważne 
przeobrażenia gospodarki folwarcznej we 
własność chłopską. Pod koniec XIX wieku 
zaczęto urządzać dożynki chłopskie, gospo-
darskie, tak jak to wcześniej czyniono we 
dworach. Bogatsi gospodarze urządzali je 
dla domowników, rodziny i najemników. 

Dożynki gminne, powiatowe i parafialne 
pojawiły się w okresie międzywojennym. 
Do ich organizowania angażowały się lokal-
ne samorządy i partie chłopskie, a przede 
wszystkim koła Stronnictwa Ludowego, Kół-
ka Rolnicze, Kościół, często także i szkoła.

Po II wojnie światowej  dożynki zmieni-
ły swój charakter na polityczny i głównie 
wyrażały poparcie dla ówczesnej władzy 
i polityki rolnej. Jednak zachowano w nich 
tradycyjne elementy: uroczyste pochody 
z wieńcami i pieśni; jak również czas obcho-
dów ulokowany na ogół w którąś z niedziel 
bliskich równonocy jesiennej. Towarzyszyły 
im także różne festyny ludowe. 

Obecnie uroczystości dożynkowe mają za-
równo religijny jak i ludowy charakter, powią-
zany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. 

Na Kaszubach tradycje dożynkowe też 
były i są do dziś żywe. O ich znaczeniu dla 
lokalnej społeczności świadczy obecność 
tego hasła we wszystkich słownikach języ-
ka kaszubskiego. Szczególnie bogato hasło 
dożynki jest reprezentowane w Słowniku 
gwar kaszubskich na tle kultury ludowej 
autorstwa księdza Bernarda Sychty.

W obrębie tego hasła pojawiają się nastę-
pujące: Bãks – ostatni snop względnie ostatni 
krzak ziemniaków. Bãksa zesec – ukończyć 
koszenie zboża. Bãksa związac albo zgrabic 
– do reszty zgrabić zboże. Z bãksã jechac 
– wieźć ostatnią furę zboża. Zrobic bãksa – 
zakończyć żniwa. Za związanie ostatniego 
snopa żniwiarka otrzymywała od rolnika mi-
skę mąki i bochen chleba. Bãks – uroczystość 
po sprzęcie zboża, dożynki, okrężne.

Dżôd – żniwiarz, który skosił ostatnie kłosy, 
czyli dżadowi ùrznął nodżi. Ostatni snop, 
który grabiarka związała ze zboża skoszone-
go przez dziada. Dorznąc lub dosec dżada 
– ukończyć koszenie. Ostatni snop, szczególnie 
żytni. Podczas zabawy dożynkowej tańczono 
niegdyś naokoło dżada – snopa, obok zaś stał 
dżôd – żniwiarz częstujący kosiarzy piwem.

Dożniwk – zakończenie żniw i uroczy-
stość żniwna.

Wińczënë – przyjęcie z tańcami urządza-
ne przez gbùra w związku z wręczeniem 
wieńca żniwnego.

Wińcowé – skromny posiłek połączony 
z tańcami w dniu związania ostatniego sno-
pa żyta, urządzany dawniej w chłopskich 
gospodarstwach.

Zwińcowac – skosić zboże, związać 
w snopy i ustawić w sztygi.

Wińc – wieniec dożynkowy, najczęściej 
w kształcie korony, jaki wiją z kłosów 
żniwiarki po zgrabieniu ostatniego snopa, 
przybierając go polnymi kwiatami, jarzę-
biną i kolorowymi wstążkami. Grabiarki 
wkładały wieniec zwykle przodownicy na 
podniesione w górę grabie i przy śpiewie 
ruszały z pola do wsi. Gromada dożynkowa 
zastawała zwykle wrota zamknięte. Otwie-
rał je dopiero gospodarz. Po odśpiewaniu 
pieśni dożynkowej następowało oddanie 
wieńca gospodarzowi. Żniwiarzy oblewano 
wodą, by urodzaj w przyszłym roku był 
obfity, a zbożu nie brakowało wody.

Kòruna, żniwny wińc – symboliczne 
ukoronowanie zebranych plonów i pracy. 
Przez cały rok aż do następnych żniw zdobił 
dom. Z jego kłosów gospodarz wykruszał 
ziarno do pierwszego siewu, a słoma służyła 
zamiast kropidła do kropienia zabudowań 
wodą święconą w czasie burzy.

Dożynkowe obchody są świętem ludo-
wym obchodzonym w każdym regionie Pol-
ski, zgodnie z wieloletnią tradycją odbyły się 
również 31 sierpnia 2008 w Sierakowicach.

Danuta Pioch

Dożynki w tradycji polskiej, kaszubskiej i nie tylko
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Dożynki 2008

Dziękczynienie 
za plony
Koniec lata to tradycyjnie pora dziękczynienia za 
płody ziemi. Tegoroczna uroczystość dożynkowa 
odbyła się 31 sierpnia. Wspólnie z rolnikami za dary 
ziemi dziękowali pszczelarze, gdyż gminne dożynki 
połączono z Pomorskimi Dniami Pszczelarza. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. sprawowaną 
przy Ołtarzu Papieskim przez ks. infułata Stanisława 
Grunta, wojewódzkiego kapelana pszczelarzy. W wy-
głoszonej homilii podkreślił związek pomiędzy pracą 
pszczelarzy i rolników. „Każdy pracujący na roli 
i w pasiece jest współpracownikiem Boga w dziele 
stworzenia – mówił ks. S. Grunt. – Dożynki uczą nas 
dziękczynienia. W perspektywie, gdy na świecie 
ludzie umierają z głodu, szczególnie docenić należy 
wartość chleba”. 

Po mszy kolorowy orszak bryczek z gospodarzami 
dożynek i gośćmi ruszył ulicami Sierakowic do am-
fiteatru Szerokowidze, gdzie rozpoczęła się świecka 
część dożynek. Najpierw nastąpiła prezentacja pocz-
tów sztandarowych kół pszczelarskich, które przyby-
ły z różnych części województwa – m.in. z Gdańska, 
Gdyni, Pelplina, Bytowa, Lęborka, Lini, Braniewa, 
Łęczyc, Zblewa, Ziemi Puckiej i Pszczółek. Później 
starostowie dożynek – Teresa i Marian Kwidzińscy 

- przekazali bochen chleba wójtowi Tadeuszowi 
Kobieli. Miody ze swoich pasiek przekazali przed-
stawicielom władz gminy, starostwa i województwa 
pszczelarze z Rejonowego Koła Pszczelarskiego 
w Sierakowicach.  

Z okazji Pomorskich Dni Pszczelarza prezes Wo-
jewódzkiego Związku Pszczelarzy, Jan Przychoda, 
wręczył odznaczenia resortowe. Otrzymali je m.in. 
członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Siera-
kowicach. Złotą odznakę PZP otrzymał Zbigniew 
Kostuch, srebrną – Mariusz Borowicz, Stanisław Holk-
Łebiński, Antoni Jeliński i Józef Kostuch. Brązową 
odznaką zostali wyróżnieni: Michał Płotka, Jędrzej 
Kwidziński, Robert Szynszecki, Alfons Smentoch, 
Andrzej Grzenkowicz,  Zygmunt Julke, Stefan Ko-
stuch, Stanisław Józefczuk, Tomasz Nowak, Ryszard 
Włoch i Grzegorz Wityk. Medal z okazji 60.lecia 
WZP w Gdańsku otrzymali: Tadeusz Kobiela – wójt 
gminy, Irena Kulwikowska – dyrektor GOK i Melchior 
Suchta. 

Podczas dożynek odbyły się konkursy na najpięk-
niejszy wieniec i kołacz oraz na nalewkę miodową. 
Była też konkurencja dla kobiet – rzut beretem i dla 
mężczyzn – wbijanie gwoździ. Najlepsi okazali się 
Janina Miotk i Stanisław Markowski, oboje z Paczewa. 
Oprócz tego zorganizowano bieg parami w korkach. 
I tu Paczewo znowu okazało się najlepsze. Zwyciężyli 
Wioletta Kamińska i Grzegorz Miotk. Najpiękniejszy 
kołacz także upiekły panie z Paczewa. Najlepszą 
nalewkę miodową przygotował Zbigniew Kostuch, 
sekretarz Rejonowego Koła Pszczelarskiego w Siera-
kowicach. Za najpiękniejszy wieniec komisja uznała 
ten upleciony przez panie z sołectwa Nowa Ameryka. 
To on reprezentował tydzień później naszą gminę na 

Starostowie dożynek Teresa i Marian Kwidzińscy

Odznaczony złota odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego został Zbigniew Kostuch, 
sekretarz Rejonowego Koła Pszczelarskiego w Sierakowicach



139 (219) wrzesień 2008 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

dożynkach powiatowych w Przodkowie, a jako laureat konkursu powiatowego 
uczestniczył w samorządowo–diecezjalnych dożynkach wojewódzkich. Odbyły 
się one 14 września w Starym Polu. Tam wieniec zajął III miejsce. 

Zwycięski wieniec został upleciony z pszenicy, pszenżyta i owsa. W jego wy-
konanie zaangażowane były panie: Irena Ramczyk, Ewa Jażdziewska i Aniela 
Maszk - sołtys Nowej Ameryki. W środek korony żniwnej włożono pięć chlebów 
i dwie ryby, nawiązując do cudownego rozmnożenia pokarmu przez Jezusa. 

A.K.
Foto: M. Chaber, M. Karolak, A. Król

Aniela Maszk, sołtys Nowej Ameryki 
ze zwycięskim wieńcem dożynkowym

Prezentacja pocztów sztandarowych kół pszczelarzy 
z okręgu województwa pomorskiego

☞
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Podziękowania

Sołtys Nowej Ameryki składa serdeczne podzięko-
wania za wkład pracy przy organizacji Dożynek Pa-
rafialnych w Wygodzie, Gminnych w Sierakowicach 
i Powiatowych w Przodkowie oraz Samorządowo-
Diecezjalnych Województwa Pomorskiego w Starym 
Polu następującym gospodarzom: Irenie i Henrykowi 
Ramczykom, Ewie i Edmundowi Jażdziewskim, Ja-
nowi Maszk oraz swojej rodzinie. Podziękowania 
należą się także  sponsorom - Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w Sierakowicach. Dziękuję 
za wsparcie i życzliwość Panu Wójtowi Tadeuszowi 
Kobieli, Pani Dyrektor GOK Irenie Kulwikowskiej, 
radnemu Jerzemu Meronk i jego żonie Ludwice. 
Swoje podziękowania kieruję także do wszystkich 
życzliwych ludzi.

Sołtys Aniela Maszk

. 

Serdeczne podziękowania i słowa wdzięczności dla 
wszystkich osób z Lisich Jam, które wykazały się 
życzliwością serca i potrzebą wzajemnej współpracy 
i niesienia pomocy przy wyplataniu wieńca dożyn-
kowego. Te same słowa uznania kieruję również 
do zaangażowanych w przygotowanie prezentacji 
Sołectwa podczas przejazdu korowodu na Dożynkach 
2008 w gminie Sierakowice. 

Dziękuję też wiernym sponsorom - Ubojni Dro-
biu Agnieszki i Jana Gosz z Sierakowic - za miłą 
nagrodę.

Ludwika Meronk – sołtys 
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☞

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach  
składa gorące podziękowania 
sponsorom i fundatorom nagród 
za okazaną pomoc w organizacji 
POMORSKICH DNI PSZCZELARZA 
i GMINNYCH DOŻYNEK  
w  Sierakowicach w dniu 31 sierpnia 2008 r.

SPONSORZY:

KAMPANIA PIWOWARSKA S.A.  
Warzone od ponad 200 lat 
na skraju Puszczy Białowieskiej piwo ŻUBR , 
jest  głęboko zakorzenione w tradycjach 
piwowarskich Ekstrakt 12,1%, 
zawartość alkoholu do 6,0%.
ul. Zastawna 25, 83-000 Pruszcz Gdański, 
tel. 058 773 15 80
www.kp.pl 

ELWOZ    
Budownictwo, Energetyka, 
Ochrona Środowiska 
SZKLANA 44, 83-334 Miechucino
 tel/fax 058 684 77 66; 058 684 77 67; 058 684 76 06
www.elwoz.pl 

PRZETWÓRSTWO MIĘSNE „LIS”     
Nowoczesny zakład spełniający wymogi Unii 
Europejskiej produkuje wyroby z mięsa 
pochodzącego wyłącznie z małych kaszubskich 
gospodarstw rolnych. 
ul. Wiejska 7, 83-340 Sierakowice 
tel. 058 681 62 94; 058 681 67 57
www.lis-pm.pl

CENTRUM HANDLOWE „EXPERT” RTV, AGD        
Lampy, dywany, wyposażenie  łazienek 
ul. Dworcowa 4, 83-340 Sierakowice 
tel. 058 681 67 41; 058 684 79 55; 058 685 60 12 

BANK SPÓŁDZIELCZY w Sierakowicach     
ul. Kartuska 3, 83-340 Sierakowice
tel. 058 681 67 22
www.sgb.pl 

P.P.P.H. „DRYWA”    
Beton towarowy, kostka brukowa, 
płyty chodnikowe, kręgi betonowe, 
pustaki betonowe ALFA, bloczki betonowe.
Sosnowa Góra 139 A, 83-340 Sierakowice
tel./fax 058 681 67 54; 058 684 70 54
www.drywa.pl 

„BAT” MATERIAŁY BUDOWLANE      
Materiały budowlane i wykończeniowe, 
pokrycia dachowe, systemy dociepleń, 
chemia budowlana, sieci wodno-kanalizacyjne, systemy zabudowy 
wnętrz, stolarka budowlana, narzędzia i akcesoria budowlane.
83-340 Sierakowice, ul. Mirachowska 31, tel. 058 684 73 36
ul. ks. B. Sychty 42, tel. 058 681 68 30
Gowidlino, tel. 058 685 65 94
www.bat.pl 

F.H.U. „LUMEN” – Bogdan Ramczyk
Hurtownia elektryczna
ul. Rynek 1 a, 83-340 Sierakowice
tel. 058 684 72 05
wentylatory, alarmy, przewody, kable, osprzęt, elektroinstalarstwo.

OGRODNICTWO – Teresa i Roman Kotłowscy 
83-340 Sierakowice, ul. Zielona 20
tel. 058 681 67 83. 
Sprzedaż kwiatów ciętych, rabatowych i balkonowych w miejscu produkcji 
oraz w firmowych sklepach-kwiaciarniach: Sierakowice, ul. Lęborska 16, 
Sulęczyno, al. Zwycięstwa 9
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☞ 8. Dzień Papieski

Jan Paweł II – Wychowawca 
Młodych
Trzydzieści lat temu, 16 października 1978 r. kardynał Karol 
Wojtyła został wybrany papieżem i jako Jan Paweł II rozpoczął 
jeden z dłuższych w historii Kościoła pontyfikatów. W 2005 r., 
trzy miesiące po śmierci polskiego papieża, posłowie Sejmu RP 
ustanowili dzień 16 października świętem państwowym w hołdzie 
największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając 
do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory 
– jak zapisano w uchwale. 

Kościół polski obchodzi dzień papieski od 8 lat. Jest to dzień 
wdzięczności, łączności duchowej z Janem Pawłem II, a od mo-
mentu Jego śmierci, w sposób szczególny, dzień propagowania 
jego nauczania. Dzień papieski jest obchodzony zawsze w niedzie-
lę poprzedzająca rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na 
biskupa Rzymu. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. Hasło tegorocznego dnia brzmi: „Jan Paweł II 
– Wychowawca młodych”. 

Każdego roku obchody tego szczególnego dnia przebiegają 
w czterech wymiarach: intelektualnym (seminaria naukowe i pa-
nele dyskusyjne mające przybliżyć treści nauczania Jana Pawła II 
i wiedzę o jego pontyfikacie), duchowym (msze św.), artystycznym 
i charytatywnym. Zebrane w tym dniu pieniądze przeznacza się 
na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia naj-
bardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom, pochodzącym 
z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się 
w budowę żywego pomnika polskiemu papieżowi. Fundacja „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” wspiera zdolnych, ambitnych i pracowitych 
uczniów, gotowych stanąć w obronie najpiękniejszych wartości. 

Każdy z nas może pomóc – wysyłając SMS o treści „Pomoc” pod 
numer 7250 (2,44 zł z VAT), dzwoniąc pod numer 0400 20 72 50 (2,48 
zł z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Fundacji: 
81 1320 1104 2979 6023 2000 0001.

Znałem młodzież polską. Nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat 
was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski zależy 
od was. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi „cywilizację 
miłości”: w życiu osobistym, społecznym, politycznym, w szkołach, 
uniwersytetach, parafiach, w ogniskach rodzinnych, które kiedyś 
utworzycie. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, 
wysiłku ani ofiary. (Jan Paweł II, Poznań, 3 czerwca 1997)

Sierakowice także włączają się w obchody Dnia Papieskiego. 
W niedzielę, 12 października, po raz kolejny odbędą się Biegi 
Uliczne „Wokół Ołtarza Papieskiego”. Serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa i kibicowania.

Na podst. informacji ze strony internetowej www.dzielo.pl 
oprac. A.K.

Danucie Drywa
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Matki
składają

Nauczyciele i Dyrekcja 
Gimnazjum w Sierakowicach

FUNDATORZY:
 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „Samopomoc Chłopska” -  Sierakowice 
83-340 Sierakowice ul.Kartuska 4, tel. 058 681 65 69; 058 681 60 30
www.gssierakowice.home.pl 
Piekarnia – 058 681 66 52
Wytwórnia Pasz „Sierpasz” – 058 681 61 75
Sprzedaż Towarów Masowych – 058 681 67 85
Dział Usług Rolniczych i Obsługa Wsi – 058 684 68 16

CENTRUM KOMPUTEROWE „MIR” 
83-340 Sierakowice, ul. Słupska 2, tel. 058 684 70 65
Sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego; Sprzedaż i serwis urządzeń 
fiskalnych; Sprzedaż, wdrożenia i serwis licencjonowanego 
oprogramowania dla firm; Budowa i administracja infrastruktury 
informatycznej - sieci komputerowe; Autoryzacja czołowych producentów 
sprzętu komputerowego, urządzeń fiskalnych i oprogramowania

WULKANIZACJA Jan Reclaf       
83-340 Sierakowice ul. Polna 21, tel. 058 681 63 41
Serwis ogumienia. Opony nowe i używane. Oleje. Akumulatory. 
Pompowanie kół azotem. Prostowanie felg

FIRMA „SKIBIŃSKI” Mieczysław Skibiński 
ul. Mickiewicza 43, 83-340 Sierakowice, tel./fax 058 681 60 21  
Budowa kanalizacji sanitarnych. Budowa oczyszczalni ścieków. 
Roboty ziemne. Hurtownia artykułów spożywczych

UBÓJ I  HANDEL DROBIEM - Agnieszka Gosz   
83-340 Sierakowice ul. Lęborska 46 
tel./fax 058 68167 72; 058 684 73 72; 058 684 68 60
Sklepy Firmowe: 
Sierakowice, ul. Lęborska 46, ul. Lęborska 24
Lębork, ul. Handlowa 10c/19; ul. Handlowa 2d/1

WULKANIZACJA  Mieczysław Gruchała 
83-340 Sierakowice ul. Wybickiego 36, tel.058 684 73 11
Sprzedaż opon, dętek, felg i olejów. Montaż i demontaż opon. 
Komputerowe i laserowe wyważanie kół. Renowacja  felg stalowych i aluminiowych. 
  
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO „Teclaf”            
83-340 Sierakowice ul.Majkowskiego 3 tel.058 681 64 93
Sklep, zakład. Pieczenie dzika, szynki, indyka. Garmaż. Catering. 

ZAKŁAD USŁUGOWY- Zygmunt Pobłocki 
83-340 Sierakowice ul. Mickiewicza 6  tel./fax 058 681 61 43
Usługi: wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wykopy pod budowy, 
niwelacja terenu przewierty pod drogami i rzekami, kopanie stawów i oczek 
wodnych, odwadnianie terenów (drenażowanie), wywóz ziemi z urobku.

DOM HANDLOWY „Brzescy” 
83-340 Sierakowice ul.Słoneczna 2a, tel. 058 681 69 73
Odzież, obuwie.

ŚRODKI  DO PRODUKCJI ROLNEJ „Grzenkowicz”
83-340 Sierakowice, ul. Kościerska 52, tel. 058 681 67 30 
Pasze, koncentraty, nawozy.

DOM HANDLOWY „ROLNIK”
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 1g, tel. 058 681 63 16
Artykuły metalowe. Artykuły AGD. Części rowerowe

Salonik  Z WINAMI „Baltazar”
80-041 Gdańsk, ul. Góralska 13E, tel. 058 341 44 21; 0 505 010 753
Wina na co dzień, na specjalne okazje i prezenty.
Oliwa z oliwy, octy balsamiczne, specjały delikatesowe 
oraz bardzo dobre kawy i herbaty.

HURTOWNIA OGRODNICZA „ROSA” – Jan Labuda
83-340 Sierakowice, Poręby 54, tel. 058 681 62 01
Środki ochrony roślin. Drzewka i krzewy ozdobne. Nasiona i nawozy ogrodnicze. 
Sprzęt ogrodniczy. Kosiarki spalinowe i elektryczne. Doniczki ceramiczne i plastikowe.

Pszczelarski Zakład Handlowy- Jerzy Bohl
Gdańsk ul. Grunwaldzka 135a tel.058 520 41 17; 0 505 763 673
Skup i sprzedaż miodu, produktów i artykułów pszczelich.

Rejonowe Koło Pszczelarskie w Sierakowicach
Prezes - Kazimierz Wenta - tel.058 685 67 24

Reclaf
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Nie pal śmieci
Rozpoczął się sezon grzewczy. Poczuliśmy 
pierwszy jesienny chłód. Decydujemy się 
na „przepalenie w centralnym”. Ponieważ 
jeszcze nie ma zimy, więc oszczędny i go-
spodarny właściciel budynku – „wrzuca 
trochę śmieci”. 

Przeanalizujmy te śmieci – czy nie ma 
w nich folii, plastiku, gumy, klejów, opa-
kowań po środkach chemicznych, butelek 
plastikowych?

Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem 
wykroczeń – zakazane jest spalanie śmieci 
(odpadów) w piecach i kotłowniach domo-
wych, jak również na wolnym powietrzu.

Spalanie plastiku:
• szkodzi twojemu zdrowiu i zdrowiu 

twoich najbliższych
• może spowodować nawet pożar twojego 

domu
• niszczy najbliższe ci środowisko natu-

ralne
• zatruwa uprawiane przez ciebie warzywa 

i owoce
• emitowane do atmosfery dioksyny są 

truciznami odkładającymi się w twoim 
organizmie.

PAMIĘTAJ
W gospodarstwach domowych można 
spalać tylko:

• papier, tekturę i drewno
• opakowania z papieru, tektury i drewna
• odpady z gospodarki leśnej, ale nie 

chemikalia i opakowania z tworzyw sztucz-
nych

• odpady kory i korka
• trociny, wióry i ścinki - przy odpowied-

niej konstrukcji pieca i przewodów
• mechanicznie wydzielone odrzuty 

z przeróbki makulatury. 
Nie wolno palić starych mebli, ponieważ 

zawierają szkodliwe kleje, farby i powłoki, 
z których podczas spalania wydzielają się 
trujące substancje.

UWAGA! Piec i kocioł domowy nie są spa-
larniami odpadów zawierających malowane 
i lakierowane elementy!

Ze względu na zdrowie nasze i przy-
szłych pokoleń:

• unikaj nadmiernego pakowania pro-
duktów w trwałe plastikowe pojemniki 
i folie, używaj wielokrotnie tych samych 
opakowań

• używaj opakowań z materiałów biode-
gradowalnych, tekstylnych, bawełnianych, 
lnianych, papierowych

• segreguj odpady, oddziel te odpady, któ-
re w żadnym wypadku nie powinny trafić 
do pieca (opakowania z tworzyw sztucznych, 
folie, guma, opony itd.)

• zainwestuj w nowoczesne kotły i piece 
na paliwa stałe (węgiel, brykiety, koks), bio-
masę (drewno, słomę ), paliwa ciekłe i gaz 
(kotły kondensacyjne), o wysokiej sprawno-
ści energetycznej i ekologicznej, posiadające 
odpowiednie atesty i certyfikaty, bezpieczne 
dla nas i środowiska, w którym żyjemy 

• w twoim piecu lub kotle stosuj jedynie 
paliwo dobrej, atestowanej jakości; nie 
spalaj odpadów innych niż dopuszczone do 
unieszkodliwiania w tych urządzeniach

• oszczędzaj energię, zainwestuj w ter-
morenowację budynków i pomieszczeń 
mieszkalnych. 

Gmina Sierakowice rozpoczyna kampanię 
zapobiegającą spalaniu śmieci w paleniskach 
domowych. Kampania trwać będzie do wio-
sny przyszłego roku. Prosimy mieszkańców 
o włączenie się do tej, jakże potrzebnej, akcji. 
Liczymy, że uświadomienie szkodliwości 
spalania plastiku najbliższemu, beztroskie-
mu sąsiadowi czy znajomym, 
zaowocuje zmianą myślenia 
i postaw wielu osób!

Maria Karolak

Dzień Papieski w Sierakowicach

9. Biegi Uliczne                      
„Wokół Ołtarza Papieskiego”
W dniu 12 października 2008 roku (niedziela) Gminny Klub 
Sportowy „SIERAKOWICE” wraz ze współorganizatorami, przy 
wsparciu i pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kartuzach, 
organizuje tradycyjne już biegi uliczne.

Termin i miejsce nie jest przypadkowe. Biegi odbywają się 
w miejscu posadowienia Ołtarza Papieskiego dla upamiętnienia 
kolejnej rocznicy wizyty Papieża-Polaka w naszej diecezji. Jest to 
IV Dzień Papieski od śmierci Jana Pawła II, ustanowiony przez 
Polski parlament jako Dzień Papieża Jana Pawła II.

Dzień Papieski przypada w tym roku w czwartek 16 października, 
jednak dla uatrakcyjnienia zawodów postanowiliśmy zorganizować 
je w niedzielę 12 października. Zachęcamy wszystkich do udziału 
w biegach i imprezach towarzyszących, aby w ten sposób oddać 
hołd Wielkiemu Polakowi i spełnić jego życzenie, które wyraził 
słowami: „by w przyszłości nie ulegając wynaturzeniu, sport 
mógł sprostać potrzebom naszych czasów, by był to sport, 
który chroni słabych i nie wyklucza nikogo, uwalnia mło-
dych z sideł apatii oraz obojętności i wzbudza w nich wolę 
zdrowego współzawodnictwa; sport, który stanie się czyn-
nikiem emancypacji krajów uboższych, pomoże w walce 
z nietolerancją i w budowie świata bardziej braterskiego 
i solidarnego; sport, który będzie budził miłość do życia, 
uczył ofiarności, szacunku i odpowiedzialności, pozwalając 
należycie docenić wartość każdego człowieka”. 

Biegi odbędą się na terenie Parku Ośmiu Błogosławieństw wraz 
z sąsiadującymi ulicami: ks. Łosińskiego, Piwną, Cmentarną, Cey-
nowy, Parkową. Oto szczegółowy program:

godz. 13.30 - uroczyste otwarcie zawodów
14.00 - bieg dzieci (7-8 lat) do II klasy włącznie
14.15 - bieg dziewcząt do IV klasy (do 10lat)
14.30 - bieg chłopców do IV klasy (do 10lat) 
14.45 - bieg dziewcząt do VI klasy (do 12 lat)
15.00 - bieg chłopców do VI klasy (do 12 lat)
15.20 - bieg dziewcząt szkół gimnazjalnych (do 16 lat)
15.40 - bieg chłopców szkół gimnazjalnych (do 16lat)
16.00 - bieg główny kobiet powyżej 16 lat
16.10 - bieg główny mężczyzn powyżej 16 lat 

Zawody mają charakter otwarty. Jedna szkoła może być reprezen-
towana co najwyżej przez 10 zawodników lub zawodniczek w każ-
dej kategorii. Dla młodzieży szkół podstawowych (za wyjątkiem 
chłopców do VI klasy) trasa biegu liczy ok. 600 m, natomiast dla 
pozostałych uczestników ok. 1800m.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy znaczek, sześciu najlep-
szych biegaczy w każdym biegu otrzyma medale, a w biegach 
głównych (kobiet i mężczyzn) przewidziano nagrody pieniężne 
i rzeczowe. 

Dla każdego uczestnika  przewidujemy herbatę i ciastko. 
Bliższych informacji związanych z zawodami udziela Mirosław 

Senwicki - tel. 0669 320 330 lub 058 681 62 34. 
Organizatorami biegów są: Gminny Klub Sportowy SIERAKOWICE, 

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Parafia Rzymsko-
Katolicka pw. św. Marcina w Sierakowicach i Związek Harcerstwa 
Polskiego w Sierakowicach. Patronat nad imprezą objęło Starostwo 
Powiatowe w Kartuzach.
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Rusza VIII edycja programu                               
„Make a Connection – Przyłącz się!”

Działaj pozytywnie - przyłącz się  
Marzy Ci się profesjonalny turniej sportowy, warsztaty graffiti, cyrk 
na polanie czy kino pod gwiazdami? A może w Twojej okolicy są 
potrzeby, na które dotychczas nie było środków finansowych? Jeśli 
tak - zbierz przyjaciół i dołącz do nas. 3 września 2008 r. ruszyła 
ósma edycja programu Make a Connection – Przyłącz się! Nokia 
Poland oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  będą przyjmować 
wnioski o dotacje na projekty lokalne do 19 października 2008.

Program Make a Connection – Przyłącz się! skierowany jest do 
młodzieży z całej Polski. Dzięki merytorycznemu i finansowemu 
wsparciu organizatorów będzie miała ona okazję zrealizować 
różnorodne projekty wedle własnych pomysłów. 
„Celem programu jest stworzenie młodym ludziom szansy na 

aktywne kreowanie otaczającej ich rzeczywistości. Działając na 
rzecz swojej społeczności, mogą oni jednocześnie zdobyć cenne 
umiejętności i doświadczenie, które później wykorzystają w życiu 
zawodowym i prywatnym” – mówi Jola Stryjczak, koordynator 
programu z Nokia Poland.

Osoby w wieku 16-22 lat, zainteresowane udziałem w programie, 
mogą w dniach 3 września - 19 października zgłaszać swoje inicja-
tywy zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej 
www.makeaconnection.pl. Grupy młodzieżowe, liczące minimum 8 
osób, których pomysły zostaną zaakceptowane, otrzymają dotacje 
w wysokości od 2.000 do 4.500 zł na realizację zaproponowanych 
przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności. 

Przed rozpoczęciem projektu liderzy grup będą mieli okazję 
uczestniczyć w szkoleniach zorganizowanych w ramach programu, 

które odbędą się w tym roku w grudniu. Pomogą im one efektyw-
nie zarządzać pracą zespołu i zgromadzonymi środkami, będą też 
szansą na nauczenie się pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, 
podstaw marketingu oraz planowania strategii, zadań i budżetu. 
Ponadto młodzi będą uczestniczyli w szkoleniach końcowych 
w czerwcu 2009 r.
„Aktywność i pasja to najważniejsze atuty uczestników wszystkich 

edycji programu Make a Connection – Przyłącz się! Dzięki nim ży-
cie lokalnych społeczności staje się ciekawsze i bardziej kolorowe. 
Cieszę się, że także w tym roku będziemy zmieniać rzeczywistość 
na plus” – mówi Maria Holzer, dyrektor Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży. 

Do promocji ósmej edycji programu MaC przygotowują się Re-
gionalne Centra Klubu Alumna. Zorganizują spotkania i warsztaty 
dla młodzieży, która dopiero zaczyna realizować projekty. 

Program Make a Connection – Przyłącz się! realizowany jest 
w Polsce od 2001 roku. Do tej pory zaangażował ponad 8 tysięcy 
osób z całej Polski w realizację prawie 500 lokalnych inicjatyw 
o charakterze artystycznym, edukacyjnym, ekologicznym i sporto-
wym. Dzięki Nokia oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dotych-
czas m.in. wybudowano 18 boisk do piłki nożnej, wyremontowano 
36 pomieszczeń służących wspólnym spotkaniom i zorganizowano 
ponad 120 turniejów i rozgrywek sportowych.

Działania podejmowane przez nastolatków w edycji 2007/2008 
obejmowały takie projekty jak: „Graffiti - sztuka a nie wandalizm”, 
ukazujący młodym ludziom alternatywy na spędzanie wolnego 
czasu, realizowany przez Grupę Wspierania Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży Janosik z Brodnicy czy „Mlodemyslowice.pl – i ty możesz 
zostać dziennikarzem”, zakładający stworzenie portalu informa-
cyjnego tworzonego przez młodzież i dla młodzieży, realizowany 
przez Młodzieżową Radę miasta Mysłowice.

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze

Nasi zajęli drugie miejsca
Gospodarzem tegorocznych powiatowych zawodów 
sportowo-pożarniczych była gmina Przodkowo. 
Impreza odbyła się w niedzielę 24 sierpnia. Naszą 
gminę reprezentowało pięć drużyn z jednostek OSP 
w Mojuszu, Kamienicy Królewskiej, Sierakowicach 
i Tuchlinie. 

W zawodach uczestniczyły 43 młodzieżowe męskie 
i żeńskie drużyny pożarnicze z całego powiatu kartu-
skiego. Młodzi strażacy zmagali się w następujących 
konkurencjach: sztafeta pożarnicza, musztra i ćwicze-
nia bojowe. Najbardziej widowiskowym momentem 
zawodów były ćwiczenia alarmowo-bojowe. 

Zawody przyniosły reprezentantom naszej gminy trzy drugie miejsca. Zajęły je: 
drużyna chłopców w wieku 15-18 lat z Tuchlina, żeńska drużyna z Mojusza oraz 
chłopcy w wieku 15-18 lat z Sierakowic w ćwiczeniach alarmowo-bojowych. 

A.K.
Foto: KP PSP w Kartuzach
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Nauczyciel w świetle 
psychospołecznej charakterystyki 
stanowiska pracy
Nauczyciel to osoba prowadząca pracę dydaktyczno-wychowawczą 
w szkołach różnych typów, przede wszystkim w szkołach pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nauczyciel, 
wykonując zadania dydaktyczne, przekazuje uczniom wiedzę 
w ramach określonego programu nauczania z danego przedmiotu. 
Niekiedy wykorzystuje pomoce naukowe, które mogą być pomocne 
uczniom w zrozumieniu wykładanych zagadnień. Nauczyciel sam 
decyduje o sposobie prowadzenia zajęć, jedynym ograniczeniem 
w tym zakresie jest program nauczania. Do standardowych zadań 
nauczyciela należy także ocena uczniów w zakresie ich postępów 
w nauce. Oprócz pracy dydaktycznej nauczyciel realizuje też za-
dania opiekuńczo-wychowawcze. Do obowiązków tych należy nie 
tylko działalność wychowawcza wśród uczniów, ale także współ-
praca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Praca nauczyciela jest okresowo nadzorowana i z mocy prawa 
podlega okresowej ocenie. Ocena taka jest dokonywana przed 
awansem, a także każdorazowo na wniosek samego nauczyciela, 
dyrektora szkoły lub organu sprawującego nadzór nad szkołą.

Nauczyciel pracuje przede wszystkim na terenie placówki, 
w której jest zatrudniony. Zajęcia z niektórych przedmiotów 
mogą być wprawdzie prowadzone poza szkołą, jednak są to ra-
czej sytuacje wyjątkowe. Praca nauczyciela wiąże się z hałasem 
i ponadprzeciętnym wysiłkiem głosowym, a także z ekspozycją na 
urazy wynikające z aktywności fizycznej uczniów podczas przerw 
(i czasem w klasie). Nauczyciel powinien być zatem w dobrej 
ogólnej kondycji fizycznej, mieć dobry wzrok, słuch, koordynację 
oraz przede wszystkim sprawny aparat głosowy. 

Nauczyciel pracuje w stałych godzinach określonych planem 
lekcji. Tygodniowy czas pracy nie może przekroczyć 40 godzin. 
W ramach tych 40 godzin nauczyciel obowiązany jest realizować 
zajęcia dydaktyczne (min. 18 godzin), wychowawcze i opiekuńcze, 
prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami oraz 

inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, a także 
zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samo-
kształceniem i doskonaleniem zawodowym. Nauczyciele korzystają 
z większej niż inne grupy zawodowe ilości urlopu wypoczynkowego, 
jednak w większości przypadków urlop ten może być wykorzystany 
jedynie w okresie trwania ferii zimowych lub wakacji letnich.

W zawodzie nauczyciela, poza wymogami formalnymi związa-
nymi z wykształceniem kierunkowym i pedagogicznym, kluczo-
we są umiejętności interpersonalne oraz społeczne. Odnosi się 
to szczególnie do umiejętności nawiązywania kontaktu, a także 
otwartości na problemy innych, szczególnie młodzieży. Istotne 
w tym zawodzie są również takie umiejętności, jak samokontrola, 
opanowanie, cierpliwość, zdolność logicznego myślenia, spostrze-
gawczość, podzielność uwagi, doskonałe zdolności werbalne, w tym 
umiejętność jasnego formułowania wypowiedzi i dostosowania 
komunikatu do poziomu intelektualnego uczniów. Przy ocenie 
uczniów nieodzowny jest obiektywizm.

Należy tez zauważyć, ze nauczyciel jest zawodem zaufania 
publicznego. Oznacza to, że osoba, która wykonuje ten zawód, 
podlega ponadprzeciętnej presji oczekiwań społecznych i powinna 
spełniać najwyższe standardy etyczne i moralne, także w życiu 
prywatnym.

Psychospołeczne czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowisku:
- relatywnie wysokie wymagania intelektualne – wysokie kwa-

lifikacje, zdolności twórcze, szybkie podejmowanie decyzji, plano-
wanie na cały rok szkolny z góry, czasami rozwiązywanie bardzo 
trudnych problemów wychowawczych;
- wymagana stała, pełna sprawność psychofizyczna – wymagany 

dobry wzrok i słuch, pamięć, zdolność koncentracji uwagi, koor-
dynacja wzrokowo-ruchowa, stałe obciążenie głosu;

- narzucony plan pracy (ilość i rozkład godzin dydaktycznych);
- hałas i harmider.
Ponadto z całą mocą należy podkreślić, że pojęcie jakoby na-

uczyciel pracował tylko 18 godzin tygodniowo jest błędne. Czy 
nauczyciel wykonuje 40 godzin pracy tygodniowo? To już jest 
oddzielne zagadnienie.

Z literatury fachowej wybrał 
specjalista ds. BHP Mirosław Chaber

O programie Make a Connection – Przyłącz się! w Polsce
Program Make a Connection powstał w 2001 roku. Skierowany 
jest do młodzieży w wieku 16 do 22 lat, w Polsce realizowany jest 
we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży pod nazwą 
Make a Connection – Przyłącz się! Co najmniej ośmioosobowe 
grupy mogą otrzymać dotację do 4 500 zł na realizację swoich 
inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Realizując projekty wedle 
własnych pomysłów, młodzi ludzie nie tylko pomagają innym żyć 
lepiej i ciekawiej, ale także zdobywają cenne umiejętności życio-
we. Dodatkowo liderzy grup realizujących projekty biorą udział 
w szkoleniach obejmujących takie zagadnienia jak: współpraca 
w grupie, planowanie harmonogramu działań i budżetu, rozwią-
zywanie konfliktów w grupie, zarządzanie projektem, diagnoza 
osobistych zasobów i planowanie ścieżki kariery, opracowywanie 
raportów (finansowego i merytorycznego) ze zrealizowanych dzia-
łań, doskonalenie pracy zespołowej czy planowanie przyszłych 
działań grupy.

O programie Make a Connection
Globalna inicjatywa firmy Nokia oraz International Youth Founda-
tion, prowadzona w ponad 20 krajach na świecie, stwarza młodym 
ludziom możliwości zdobywania wiedzy oraz umiejętności, które 
są niezbędne do aktywnego włączenia się w życie społeczne. Pro-
gramy, realizowane w poszczególnych krajach przez organizacje 
pozarządowe, są skoncentrowane na rozwoju wśród młodych ludzi 
podstawowych umiejętności życiowych takich, jak praca w grupie, 

rozwiązywanie konfliktów, wiara we własne umiejętności, umie-
jętne stawianie celów. www.makeaconnection.pl 

O Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży powstała w maju 1992 r. przy 
wsparciu International Youth Foundation. Celem jej działań jest 
wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Jest organizacją niedo-
chodową, środki finansowe pochodzą z dotacji i darowizn instytucji 
oraz osób prywatnych. W ciągu szesnastu lat działalności Fundacja 
objęła pomocą ponad 500 organizacji pracujących na rzecz dzieci 
i młodzieży. Dociera z pomocą finansową do najdalszych zakąt-
ków kraju.  Od września 1992 r. do końca roku 2007 udzieliła 3664 
dotacji na łączną kwotę 36 228 893 zł. Każdego roku pomagamy 
ponad 200 tys. dzieci i młodzieży. www.pcyf.org.pl

O firmie Nokia
Nokia jest światowym liderem w dziedzinie mobilności, stojącym na 
czele przemian i rozwoju integrujących się branż internetu oraz teleko-
munikacji. Nokia oferuje szeroką gamę urządzeń mobilnych oraz usługi 
i oprogramowanie, które udostępniają użytkownikom muzykę, nawigację, 
wideo, telewizję, fotografię, gry i mobilne aplikacje biznesowe. Głównym 
obszarem dążeń firmy jest rozwijanie i wzrost usług internetowych dla 
indywidualnych użytkowników oraz rozwiązań i oprogramowania dla 
biznesu. Nokia oferuje także sprzęt, rozwiązania i usługi operatorom 
sieci telekomunikacyjnych poprzez Nokia Siemens Networks. 

Informacja nadesłana 
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Uczniowie podstawówki 
oglądali wystawę myśliwską
Uczniowie klasy IIIa  i IIId z sierakowickiej podsta-
wówki, wraz z wychowawczyniami Małgorzatą Labudą 
i Joanną Kościołowską, oglądali wystawę trofeów 
myśliwskich Marka Mejny. Wystawa czynna była 
od 15 lipca do 13 września. Została zorganizowana 
z okazji Festiwalu Kultury Łowieckiej, który odbył 
się w ostatni weekend lipca. 

Marek Mejna jest mieszkańcem Sierakowic. Mi-
łość do przyrody wyniósł z domu rodzinnego. Jako 
dziecko wędrował po lasach z rodzicami, zapalonymi 
grzybiarzami. Później z pasją łowił ryby. Po rozpo-
częciu pracy zawodowej zainteresował się łowiec-

Co ofiarowano ze szczerego serca 
winno być szczerym sercem przyjęte.

A. Dumas

W związku z nowym rokiem szkolnym Dyrekcja, Nauczyciele 
i Uczniowie Gimnazjum w Sierakowicach pragną wyrazić słowa 
uznania i podziękowania wszystkim przyjaciołom i sponsorom 
za pomoc w realizacji wielu ważnych zadań.

Dzięki Państwa wsparciu realnym stało się w minionym roku 
szkolnym osiągnięcie celu, jakim jest wzbogacenie oferty edu-
kacyjnej naszej szkoły. 

Dziękujemy zatem:

Państwu:  
Tadeuszowi Kobieli – Wójtowi Gminy Sierakowice
Zbigniewowi Fularczykowi – zastępcy Wójta Gminy Sierakowice
Jerzemu Teclafowi
Stanisławowi Szymikowskiemu
Tomaszowi Wiśniewskiemu
Grażynie i Sławomirowi Brzeskim
Mirosławie Płotce – właścicielce Restauracji „Oliwka”
Radzie Rodziców Gimnazjum w Sierakowicach

Instytucjom: 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
Komisariatowi Policji w Sierakowicach
Instytutowi Pamięci Narodowej
Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy
Bankowi Spółdzielczemu w Sierakowicach
Klubowi Sportowemu BAT Sierakowice 
Firmie KAPEO spółce z o.o. Kartuzy 
Firmie MAWI
Klubowi FERAJNA

oraz:
Redakcji miesięcznika „Wiadomości Sierakowickie”
Przyjaciołom Gimnazjum i dobroczyńcom

  
Jesteśmy wdzięczni za wspieranie starań i inicjatyw uczniów 
oraz nauczycieli, które prowadzą do stworzenia naszym wycho-
wankom różnorodnych możliwości rozwoju. 

Udowodniliście również, że realizując z powodzeniem swoje 
cele, dostrzegacie problemy i potrzeby młodzieży gimnazjalnej.

Wyrażamy jednocześnie nadzieję i przekonanie, iż dotychczaso-
wa współpraca  z naszą szkołą stanie się dla Państwa powodem 
do dumy, przyczyni się do zwiększenia prestiżu społecznego, 
a także przyniesie dalsze owoce. 

Dyrektor Gimnazjum w Sierakowicach
Krzysztof Andryskowski

twem. Myśliwym został w 1995 r., kiedy wstąpił do Koła Łowieckiego „Słonka”. 
W swojej kolekcji trofeów ma lisy, kaczki, jelenie, dziki i muflona. I to właśnie 
te zwierzęta oglądały na wystawie dzieci. 

Oprócz trofeów myśliwskich uczniowie podziwiali obrazy olejne i akwarele 
Janiny Kręckiej o tematyce leśnej. Duże zainteresowanie dzieci wzbudziły rzeźby 
w porożu autorstwa Kazimierza Kręckiego.  

A.K.
Marek Mejna (trzeci z prawej) z małżonką i gośćmi 

w dniu otwarcia wystawy (foto: Maria Karolak)

Zainteresowanie dzieci wzbudził lis z pistoletem i kaczką pod pachą (foto: A. Król)
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Nowy rok szkolny z nową salą

Rok szkolny 2008/2009 rozpoczął się 1 września. Młodzież Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sie-
rakowicach zgromadziła się na nowym szkolnym dziedzińcu, by 
wspólnie z nauczycielami i pracownikami szkoły rozpocząć nowy 
rok nauki.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. 
Następnie głos zabrała pani dyrektor Krystyna Formela, która 
serdecznie powitała zebraną młodzież, grono pedagogiczne i pra-
cowników szkoły oraz przedstawiła nowych członków rady peda-
gogicznej: Alicję Kuchta, Martę Hodorowicz i Aleksandrę Labuda.

Następnie pani dyrektor poinformowała zgromadzonych, iż dla 
uczniów otwarta jest już sala gimnastyczna, na której będzie moż-
na odtąd ćwiczyć, w ten oto sposób poprawiły się warunki pracy 
w szkole. Zwróciła również uwagę na bezpieczeństwo.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie świadectw 
najlepszym uczniom klas II i III Technikum w zawodzie technik 
żywienia i gospodarstwa domowego oraz klas II i III Technikum 
w zawodzie technik agrobiznesu. Do ich grona należą: Alicja Hinca, 
Bartosz Mański, Andżelika Duda oraz Magdalena Krefta z klasy III 
T, Wioleta Kwidzińska, Katarzyna Wolska i Dominika Pawelczyk 
z klasy II T, Krzysztof Okuniewski, Justyna Okrój, Celina Ciszek 
i Renata Konkel z klasy II Ta oraz Ewa Pioch, Anna Potraca, Ewelina 
Cirocka i Anita Licbarska z klasy III Ta. Zgodnie z tradycją szkoły 
odbyło się także wręczenie Pucharu Dyrektora najlepszej klasie. Na 
to wyróżnienie zasłużyła klasa III Liceum Ogólnokształcącego. Jej 
uczniowie uzyskali najwyższą średnią ocen i najlepszą frekwencję 
w minionym roku szkolnym oraz wyróżnili się aktywnością w życiu 
szkoły. W czasie uroczystości nastąpiło także rozwiązanie konkur-
sów: na najlepszego ucznia z przedmiotu i na najlepszą frekwencję. 
Najlepszymi uczniami z przedmiotu to:

- z języka angielskiego – Katarzyna Itrich z kl. III LO, 
- z języka polskiego – Ewelina Szyca z kl. III LO,
- z matematyki – Mateusz Holk-Łebiński z kl. III LO,
- z informatyki – Mateusz Holk-Łebiński z kl. III LO, 
- z wychowania fizycznego – Dominika Pawelczyk z kl. III T.
Po części oficjalnej młodzież wraz z wychowawcami udała się do 

sal na swoje pierwsze spotkania, a pani dyrektor życzyła wszystkim 
rozwoju intelektualnego, fizycznego oraz jak najlepszych ocen. 

W bieżącym roku szkolnym w skład ZSP w Sierakowicach wchodzą 
następujące oddziały: Liceum Ogólnokształcące (klasy I a i b, II i III), 
Liceum Profilowane (klasy II i III), Technikum – zawód: technik 
żywienia i gospodarstwa domowego (klasy I, II, III, IV), Techni-
kum – zawód: technik agrobiznesu (klasy I, II, III, IV) i Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa (klasy I, II, III).

oprac. M. Milewczyk

„Chrzest” pierwszoklasistów
Minęły pierwsze tygodnie roku szkolonego i oto pierwszoklasiści 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zostali pełnoprawnymi 
uczniami szkoły. Tradycyjny „chrzest kotów” przeprowadzony 
w formie zabawy odbył się 17 września. Konkurencje, w jakich mu-
sieli zmierzyć się uczniowie, przygotowali starsi koledzy z klasy II 
LO. I tak pierwszoklasiści musieli: zaśpiewać jedną z wylosowanych 
przez siebie piosenek, narysować portret swojego wychowawcy 
i odpowiedzieć na pytania dotyczące szkoły. Współzawodniczyli 
także w konkurencjach sportowych – latające ringo oraz ślepy i ku-
lawy. Po zsumowaniu punktów okazało się, że najwięcej zdobyła 
ich klasa I LO b, dwa równorzędne drugie miejsca zajęły klasy 
I TŻ i I ZSZ, natomiast trzecie – I LO a, a czwarte I TA. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych naukę w roku szkolnym 
2008/09 rozpoczęło 146 uczniów w pięciu klasach pierwszych. Są 
to dwie klasy technikum (technikum żywienia i agrobiznesu), dwie 
klasy liceum ogólnokształcącego i jedna klasa szkoły zawodowej. 

A.K.

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

„Kot to też człowiek” – taki tytuł nosiła zabawa 
przygotowana przez uczniów klasy drugiej

W trakcie jednej z konkurencji – karaoke 

Komisja, z dyrektor szkoły Krystyną Formelą na czele, oceniała występy uczniów
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Z BIBLIOTECZNEJ
SZUFLADY

16 października przypada Dzień Papieski. Z tej okazji w Bibliotece 
Publicznej odbędzie się wystawa książek i albumów ilustrujących 
przebieg pontyfikatu Jana Pawła II. 
Od października, po wakacyjnej przerwie, w bibliotekach w Siera-
kowicach i Gowidlinie kontynuowane są „Spotkania z bajką”. Spotkania 
odbywają się w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Imprezy sportowe
4 i 5 października na Jeziorze Kamienieckim odbędą się Otwarte 
Żeglarskie Mistrzostwa Gminy Sierakowice oraz Międzynarodowe 
Jesienne Regaty Oldboyów w klasie Optimist połączone z zakoń-
czeniem sezonu żeglarskiego. 
W niedzielę 12 października, z okazji Dnia Papieskiego, odbędą się 
9. Biegi Uliczne „Wokół Ołtarza Papieskiego”.

Rok 2008 został ogłoszony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
rokiem Aleksandra Majkowskiego, przez Sejm RP – rokiem 
Zbigniewa Herberta, natomiast decyzją Parlamentu Europejskie-
go – rokiem dialogu kulturowego. Jest 
to także Światowy Rok Planety Ziemia 
ogłoszony przez ONZ z inicjatywy Unii Nauk 
Geologicznych i UNESCO.

KALENDARZ 
imprez kulturalnych

Internet w Bibliotece w Gowidlinie
Od 8 września w naszej filii w Gowidlinie można korzystać z dostępu 
do Internetu. Do dyspozycji użytkowników jest komputer zaopatrzo-
ny w drukarkę ze skanerem, nagrywarkę płyt i oczywiście łącze 
internetowe, a także podstawowe programy do odtwarzania płyt, 
opracowania dokumentów (Office 2007) i wejścia do kart pamięci.

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z tej formy 
dostępu do informacji i mamy nadzieję, że uda się w kolejnych 
latach zakupić następne komputery i stworzyć czytelnię interneto-
wą. Czytelnia ma mieć charakter głównie edukacyjny, dlatego już 

teraz uprzedzamy wszystkich, 
którzy planują wykorzystywa-
nie tych stanowisk kompute-
rowych do celów wyłącznie 
rozrywkowych (gry itp.), może 
się to wiązać z kłopotami.

Opłata za korzystanie z In-
ternetu jest symboliczna i wy-
nosi 1 zł za godzinę.

Warsztaty plastyczne zakończone
Po raz kolejny grupa około trzydziestu uczestników z różnych grup 
wiekowych, wzięła udział w letnich warsztatach plastycznych 
organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sierakowice, 
w ramach realizacji zadania pt. „Kolorowe wakacje – warsztaty 
plastyczne dla dzieci i młodzieży”. Zajęcia odbywały się codzien-
nie od 18 do 29 sierpnia. W niedzielę 31 sierpnia wszyscy uczest-
nicy wzięli udział w wycieczce do kina Silver Screen w Gdyni. 
Wycieczka stanowiła formę nagrody za bardzo aktywny udział 
w zajęciach. Prace naszych małych artystów można podziwiać na 

wystawie w czytelni, a w wypożyczalni przygotowaliśmy galerię 
zdjęć dokumentujących zmagania twórcze uczestników.

W imieniu organizatorów zajęć oraz dzieci uczestniczących 
w tych zajęciach dziękujemy Gminie Sierakowice za przekazanie 
funduszy na ten cel. Dziękujemy również zaprzyjaźnionej z nami 
od kilku lat pani Marii Formela, sprawującej opiekę merytoryczną 
nad przebiegiem zajęć.

Spotkania z bajką
Od października rozpoczyna się kolejny, piąty już sezon „Spotkań 
z bajką”. Zapraszamy dzieci w każdy piątek o godz. 16.oo do wspól-
nego słuchania bajek, baśni, opowiastek, wierszyków, zgadywanek 
itp. Spotkania będą się odbywały od 3 października do końca 
stycznia 2009 r. Zapraszamy też starszą młodzież i dorosłych, którzy  
chcieliby dołączyć do grona osób przygotowujących takie spotkania.  

„Spotkania z bajką” odbywają się również w filii w Gowidlinie 
w piątki od 16.oo do 17.oo. 

Zapraszamy!
J. Telega

Pani Marysia pomaga najmłodszym artystom

Kinga i Wiktoria 
wykonują rysunki na T-shirtach

Malwina maluje słonia

Konrad pracuje 
nad nowym obrazem 

Bartek ze swoimi smokami
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Porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego 
udziela bezpłatnie Pani Mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ 

w ostatni piątek każdego miesiąca 
od godziny 15:30 do 18:00 w Domu Katolickim 
przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach:

24 października 2008, 28 listopada 2008, 19 grudnia 2008

Fatalna gra Sierki 
GKS DRYWA Sierakowice – ATLAS Goręczyno  0:1 (0:0)

Nie udał się niedzielny – rozegrany 21 września – mecz piłkarzom 
GKS-u DRYWA Sierakowice. Po słabej grze ulegli na własnym 
boisku sąsiadowi zza miedzy, Atlasowi Goręczyno 0:1 (0:0). Mecz 
rozgrywano w ciężkich warunkach, na grząskim boisku i padają-
cym deszczu. Niestety kibice obejrzeli nudne, bezbarwne spotkanie 
piłkarskie. Początek meczu należał do gospodarzy. To oni posiadali 
częściej piłkę i próbowali zagrozić bramce gości. Mimo przewagi 
żółto-czarni nie potrafili pokonać bramkarza Atlasu, a akcje ich 
kończyły się najczęściej na dobrze dysponowanej linii defensywnej 
gości. W 28 min. szarżującego w polu karnym Jóskowskiego fauluje 
obrońca Atlasu, jednak arbiter spotkania zamiast podyktować rzut 
karny dla Sierki, odgwizdał rzut wolny tuż przed linią pola karnego. 
Była to jedyna okazja, niestety niewykorzystana przez gospodarzy 
do zdobycia gola. Goście natomiast szans na zdobycie bramki szu-
kali w kontrach, jednak akcje ich były chaotyczne i nie przynosiły 
żadnych efektów. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. 
Z boiska wiało nudą, a gra najczęściej toczyła się w środkowych 
rejonach boiska. Z upływem czasu odważniej zaatakowali goście. 
W 74 min. zdobyli jedyną bramkę spotkania. Po precyzyjnym 
podaniu Grabowskiego w sytuacji sam na sam z Wiśniewskim 
znalazł się Kitowski i pewnie umieścił piłkę w bramce Sierki. Po 
zdobyciu gola goście zadowoleni z wyniku cofnęli się do obrony. 
Gospodarze mimo prób nie potrafili zmienić losów meczu i kolejny 
raz musieli przełknąć gorycz porażki.

SKŁAD GKS-u: Wiśniewski, Szymański, K. Myk, Mierski, M. Sen-
wicki, Warmowski, W. Sekuła, M. Buraczewski (82 min. J. Senwicki), 
Tuszkowski (70 min. Gilmajster), Formela, Jóskowski. Żółte kartki: 
Krzysztof Myk, Michael Buraczewski.

Biegi Brzegiem Jeziora Gowidlińskiego
Mimo iż ostatnio aura nie przypomina nam, że kalendarzowe lato 
skończyło się całkiem niedawno, nie przeszkodziło to Uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu w Gowidlinie zorganizować po raz piąty Bie-
gów Brzegiem Jeziora Gowidlińskiego dla społeczności uczniowskiej. 
Wręcz przeciwnie: w sobotę na czas zawodów pogoda była dobra, 
więc impreza kończąca odbywający się w trzecim tygodniu września 
w naszej szkole tydzień profilaktyki udała się znakomicie.

Wszystko zaczęło się w sobotę 20 września o 9.00 rano. Do 
udziału w zawodach zapisało się 54 amatorów biegania. Zostali 
oni podzieleni na 8 kategorii biegowych, aby każdy miał równe 
szanse w sportowej rywalizacji. Jak zwykle najliczniej stawili się 
najmłodsi reprezentanci szkolnej społeczności, choć najbardziej 
zacięta rywalizacja była wśród uczniów gimnazjum. 

Rezultaty:
kat. 0-II (dziewczęta): I miejsce: Aleksandra Olejnik, II miejsce: 

Natalia Lis, III miejsce: Martyna Naczk
kat. 0-II (chłopcy): I miejsce: Jacek Konkel, II miejsce: Radosław 

Choszcz, III miejsce: Maciej Cybula
kat. III-IV (dz): I miejsce: Angelika Wenta, II miejsce: Monika 

Tandek, III miejsce: Agata Choszcz
kat. III-IV (ch): I miejsce: Kacper Zengerski, II miejsce: Przemy-

sław Bulczak, III miejsce: Damian Choszcz
kat. V-VI (dz): I miejsce: Magdalena Woźniak, II miejsce: Beata 

Grucza, III miejsce: Edyta Choszcz
kat. V-VI (ch): I miejsce: Marcin Choszcz, II miejsce: Mariusz 

Naczk. III miejsce: Kamil Krefta
kat. gimnazjum (dz): I miejsce: Martyna Bigus, II miejsce: Mag-

dalena Lis, III miejsce: Rita Miotk
kat. gimnazjum (dz): I miejsce: Grzegorz Wenta, II miejsce: Ma-

teusz Plichta, III miejsce: Sławomir Lis
Po zakończeniu biegów komisja przystąpiła do wypisywania dy-

plomów, a uczestnicy po krótkiej, ale wyłącznie rekreacyjnej prze-
bieżce zostali poczęstowani pączkami i ciepłą herbatą, którą każdy 
po wysiłku wypił z przyjemnością. Następnie pani dyrektor Danuta 
Tandek wręczyła każdemu z uczestników, który zajął miejsce na 
podium, pamiątkową statuetkę biegacza, która na pewno stanowić 
będzie cenną pamiątkę dla niejednego młodego sportowca.

Paweł Staszek

SPORT

Nawet najmłodsi uczestnicy zawodów walczyli do końca…

Po pierwsze miejsce biegnie Marcin Choszcz

Dyrektor szkoły Danuta Tandek gratuluje Martynie Bigus
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SPRZEDAM

Zestaw komputerowy (jednostka centralna, monitor, 
klawiatura, mysz). Idealny zestaw do gier i prac biurowych. 
Goręczyno, tel. 502-070-954

RÓŻNE

Usługi: Fotografia Ślubna; www.eslubna.pl, 
tel. 502 070 954

Przywiozę wysłodki buraczane, tel. 0507 057 886

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie poszukuje tradycyjnych kaszubskich 
instrumentów ludowych, tel. 058 672 29 56

SZKOLENIA BHP 
Biuro Rachunkowe, Sierakowice, ul. Leśna 22A 

tel. 058 681 93 63

PRACA

ZATRUDNIĘ MAŁŻEŃSTWO do pracy w gospodarstwie 
rolnym hodującym bydło mleczne do doju oraz zakarmiania 
zwierząt, tel. 0943 757 356

OGŁOSZENIA DROBNE


