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Czytaj na str. 5–6

Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 12–14

Dziewczęta z formacji tanecznej z opiekunką Kamilą Gilmajster – nauczycielką wychowania fizycznego

Otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Marzenia się spełniają

Ulica Łąkowa w Sierakowicach zyskała nowy wy-
gląd. Prace przy modernizacji drogi objęły wyko-
nanie odwodnienia, chodnika i nowej nawierzchni 
na odcinku o długości 353 m. Wykonawcą inwesty-
cji jest firma DROMOS. Koszt budowy wyniósł 
422 tys. 300 zł.

Kolejna ulica w Sierakowicach 
wyremontowana

Nowe stawki podatków

25 lat istnienia parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela

Ks. Marek Wera podczas sprawowania Mszy św.
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KLËKA
Gmina Sierakowice udzieliła wsparcia finansowego Powiatowi Kar-
tuskiemu w wysokości 7,5 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone 
na dofinansowanie zakupu kardiomonitora dla kartuskiego szpitala. 
Środki na ten cel zostaną wydzielone z tegorocznego budżetu. 

.
Radni określili wysokość ekwiwalentu dla członków ochotniczych 
straży pożarnych z terenu naszej gminy. Przysługuje on strażakom 
uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organi-
zowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Ekwiwalent 
wynosi 1/190 przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę udziału 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu. Kwota zaokrąglona do 
pełnych złotych wynosi obecnie 16,00 zł. Pieniądze z ekwiwalentu 
nie trafiają do „kieszeni” strażaków, druhowie przeznaczają je na 
potrzeby rodzimych jednostek OSP.  

.
Gmina otrzymała 60 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Po raz pierwszy zdarzyło się, że nasz 
samorząd, drugi raz w ciągu roku zyskał fundusze z tego źródła. 

Zarządzenie nr  85/08 Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 17.10.2008 r.

w sprawie przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji na terenie 
gminy Sierakowice w terminie od 3 listopada do 31 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach z dnia 28 listopada 
2005r. (Dz.U. z 2005 Nr 236, poz. 2008) oraz § 21 i § 22 Regulaminu Utrzymania  Czystości i Porządku 
na terenie Gminy Sierakowice przyjętego uchwałą Rady Gminy Sierakowice Nr XLIV/346/06 z dn. 20-
06-2006r., w sprawie wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
prowadzenia – zarządzam co następuje:

§ 1
Obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji obejmuje teren gminy Sierakowice.

§ 2
Osoby będące właścicielami, administratorami, najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, 
produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie 
wymienionym w § 1 zobowiązane są w okresach od dnia 3 listopada 2008 r. do 30  listopada 
2008 r. przystąpić na swoim terenie do tępienia szczurów poprzez zakupienie i wyłożenie w wyżej 
wymienionych terminach trutek.

§ 3
Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zlecić wykonanie usługi podmiotowi uprawnionemu lub  
zakupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno 
być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

§ 4
Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. 
Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres 
przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyło-
żenia środków zwalczających gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki 
wyłożonej trutki. W przypadku inwazji gryzoni należy się bezwzględnie zastosować do zaleceń 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

§ 5
Właściciele, administratorzy i najemcy nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia  przepro-
wadzenia kontroli w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych. 

§ 6
Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji, które nie zastosują się do powyższych wskazań 
i nakazów, podlegają karze grzywny określonej w art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

§ 7
Zarządzenie ogłasza się na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Sierakowice, w prasie lokalnej oraz 
rozsyła do sołectw i umieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice. 

§ 8
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tadeusz Kobiela

Uwaga – odszczurzanie!
Obowiązkowa deratyzacja 

na terenie Gminy Sierakowice  
od 3 listopada do 31 listopada 2008 r.

Urząd Gminy w Sierakowicach informuje, że zgodnie 
z Zarządzeniem Wójta Gminy, w dniach od 3 do 31 
listopada 2008 r. zostanie przeprowadzona obowiąz-
kowa deratyzacja na terenie całej Gminy.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczy-
wa na wszystkich właścicielach, administratorach, 
najemcach budynków mieszkalnych, użytkowych, 
produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz 
gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie 
gminy Sierakowice.

Wykonanie powyższego obowiązku będzie kontro-
lowane przez pracowników Urzędu Gminy, którzy 
mogą zażądać okazania rachunków za zakup pre-
paratów do zwalczania szczurów, bądź umowy ze 
specjalistyczną firmą świadczącą usługi w zakresie 
deratyzacji.

Tylko wspólne i skoordynowane działania wszyst-
kich właścicieli i zarządców nieruchomości pozwolą 
ograniczyć inwazję tych wyjątkowo przebiegłych 
gryzoni, stanowiących zagrożenie epidemiologiczne 
oraz powodujących wiele szkód materialnych. 

Maria Karolak

Za pozyskane środki środki – po dołożeniu pewnych kwot z bu-
dżetu gminnego – zawsze remontuje się drogi o znaczeniu ściśle 
lokalnym, a przede wszystkim służące rolnictwu, jak np. tegorocz-
ny remont drogi w Starej Hucie. Pieniądze otrzymane z Urzędu 
Marszałkowskiego przeznaczono na modernizację drogi w Lisich 
Jamach. Wkład gminy wyniesie 100 tys. zł. 

.
Budowa chodnika w Mojuszu została przesunięta na przyszły rok. 
Inwestorem jest Starostwo Powiatowe przy współudziale finanso-
wym Gminy Sierakowice, która opracowała dokumentację tech-
niczną. Chodnik zostanie wybudowany wzdłuż drogi powiatowej, 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką Sierakowice – Kartuzy przez 
wieś Mojusz, do końca zabudowań w kierunku Szopy. Inwestycja 
zostanie zrealizowana do końca maja przyszłego roku.

.
Trwa budowa nowej sieci wodociągowej na ulicach: Podgórna, 
Polna, Kościerska i okolicznych. Łączna długość sieci z przyłącza-
mi wynosi ok. 3000 m. Przetarg wygrała firma pana Zygmunta 
Pobłockiego. Koszt budowy wynosi 244 tys. zł. Inwestorem jest 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., któremu 
Gmina Sierakowice udzieliła na ten cel pożyczki. 
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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

Już wiadomo, jakie stawki podatku od nieruchomości będą obo-
wiązywać w przyszłym roku. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy 
w dniu 21 października, radni przegłosowali stosowną uchwałę. 
Znana jest także wysokość opłaty od posiadania psa i opłaty 
miejscowej. 

Podatek od nieruchomości:
(W nawiasach podano stawki obowiązujące do tej pory).

- Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,60 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej (0,58 zł); z podatku zwalnia się strychy 
i piwnice.

- Od budynków lub ich części, związanych z prowadzoną działal-
nością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,50 zł od 1 m2 
p.u. (17,50 zł); z podatku zwalnia się budynki, grunty i budowle 
przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
szewstwo, kowalstwo i bednarstwo. 
- Od budynków pozostałych na działkach budowlanych, zwią-

zanych z budownictwem mieszkalnym – 3,50 zł za 1 m2 (3,40 zł) 
oraz pozostałych – 6,64 zł (6,37 zł).

- Od budynków letniskowych – 6,64 zł od 1 m2 p.u. (6,37 zł).
- Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 p.u. (8,86 zł).

- Od powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (gabinety 
lekarskie i stomatologiczne) – 4,01 zł od 1 m2 p.u. (3,84 zł).

- Od budowli – 2% ich wartości.
- Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,73 zł (0,70 zł).

- Od 1 m2 powierzchni gruntów letniskowych – 0,37 zł (0,35 zł).
- Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych – 0,22 zł (0,20 zł); 

bonifikata dla emerytów i rencistów wynosi 50%.

- Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha (3,74 zł).

Radni byli zgodni co do wysokości wszystkich stawek podatku 
oprócz jednej – od budynków związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. Dyskusję na ten temat zainicjował radny Mirosław 
Kuczkowski. Argumentował, że proponowana stawka 18,70 zł za 1 
m2 powierzchni, czyli o 1,20 zł więcej niż obowiązuje obecnie, to 
zdecydowanie za dużo. Natomiast Zbigniew Fularczyk namawiał 
radnych, aby zaakceptowali proponowaną stawkę, gdyż niższe do-
chody z podatków oznaczają niższą subwencję z budżetu państwa, 
a co za tym idzie – niższe środki na inwestycje. Mirosław Kuczkowski 
zaproponował kwotę 18,45 zł, a radny Andrzej Bojanowski – 18,50 zł. 
Ostatecznie przegłosowano tą ostatnią kwotę i tyle zapłacą przed-
siębiorcy za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków.  

Stawka podatku od posiadania psa 
w gminie Sierakowice wynosi 45 zł, czyli o 5 zł więcej niż w roku 
2008. Podatek wpłaca się na konto Urzędu Gminy bez wezwania 
do dnia 31 marca każdego roku. W przypadku, gdy podatnik 
nabył psa po tym terminie, to wówczas wpłaca podatek w ciągu 
1 miesiąca od daty nabycia psa (jeżeli podatku nie uregulował 
poprzedni właściciel). Rolnicy posiadający jednego lub dwa psy 
są zwolnieni z podatku, a za każdego następnego są zobowiązani 
do zapłacenia podatku.

Stawka dzienna opłaty miejscowej 
wynosi 1,85 zł (dotychczas 1,75 zł) od osoby fizycznej przebywa-
jącej okresowo w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub 
turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne walory 
krajobrazowe, właściwości klimatyczne oraz warunki umożli-
wiające pobyt. Dotyczy to miejscowości: Kamienica Królewska, 
Gowidlino, Lemany i Załakowo.

A.K.

Nowe stawki podatków

Radni zastanawiają się nad wysokością stawek podatku
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W jedności siła – z takiego założenia wy-
chodzą producenci mleka, którzy dążą do 
założenia grupy producenckiej na Kaszubach. 
Spotkanie zainteresowanych tematem, czyli 
przedstawicieli Pomorskiej Izby Rolniczej, po-
morskiego oddziału ODR oraz przedstawicie-
li gmin kaszubskich odbyło się 30 września 
w sierakowickim urzędzie gminy. 

Jedyną obroną rolników przed trudną 
sytuacją w rolnictwie jest zrzeszanie się 
w grupy producenckie. Sytuacja na rynku 
mleczarskim od początku roku znacznie się 
pogorszyła. Realizowane założenia polityki 
rolnej i zbyt silna złotówka powodują, że 
maleje cena mleka. Poza tym dużą konku-
rencją dla krajowego jest mleko importowa-
ne z krajów Unii. 

Inicjatorem założenia grupy producentów 
jest Jan Papoń, który działa w branży rolniczej 
i od kilku lat współpracuje z rolnikami. „Odby-
wały się spotkania z różnymi grupami rolników 
i jest spore zainteresowanie utworzeniem gru-
py producentów mleka – zapewniał Jan Papoń. 
– W Polsce tylko ok. 2% produkcji mleka 
pochodzi od grup producenckich, w innych 
krajach jest to nawet 40%” – dodaje. Pod 
koniec 2007 r. w województwie pomorskim 
działały 24 grupy producenckie, w tym jedna 
mleczarska. 

Utworzenie grupy producenckiej składa 
się z kilku etapów. Najpierw musi powstać 
grupa inicjatywna, w której skład wejdą 
rolnicy zainteresowani członkostwem 
w grupie producentów. Kolejny etapem jest 
utworzenie podmiotu gospodarczego – grupa 
producencka może zostać zarejestrowana 
jako spółka, spółdzielnia, stowarzyszenie 
lub zrzeszenie. Po wybraniu formy prawnej 
następuje rejestracja w Rejonowym Sądzie 

Gospodarczym. Po rejestracji i dopełnieniu 
wymagań skarbowych należy złożyć wniosek 
do wojewody o wpisanie do rejestru grup.

Ustawa o grupach producentów rolnych 
z 15 września 2000 r. daje możliwości wspar-
cia finansowego dla utworzonych grup 
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Przez 5 pierwszych lat swojej 
działalności grupy otrzymują wsparcie na 
pokrycie kosztów administracyjnych i kosz-
tów zakładania grupy. W pierwszym roku 
wynosi ono 5% udokumentowanych rocz-
nych przychodów ze sprzedaży produktów. 
W kolejnych latach wsparcie to zmniejsza 
się o jeden procent i w piątym roku funk-
cjonowania grupy wynosi 1%. Rolnicy 
mogą także skorzystać z  preferencyjnych 
kredytów inwestycyjnych oraz zwolnień 
z podatków i opłat lokalnych. 

Jakie zatem korzyści z członkostwa w gru-
pie producentów odniosą rolnicy? Przede 
wszystkim wzmacnia się ich pozycja jako 
dostawców produktów na rynek. Odbior-
com i pośrednikom zależy na rozdrobnieniu 
dostawców, bo wówczas każdemu z osobna 
mogą narzucać warunki współpracy i ceny. 
Tymczasem grupa producentów jest dla 
nich poważnym partnerem, którego nie 

mogą lekceważyć. Inną ważną kwestią jest 
wzrost – o kilka lub nawet kilkanaście pro-
cent – cen surowca przez nich zbywalnego. 
Niewątpliwą korzyścią jest także wspomnia-
na już możliwość skorzystania ze wsparcia 
finansowego – kredytów, ulg itp. 

Ze strony samorządu gminy Sierakowice jest 
duża chęć udzielenia pomocy przy utworzeniu 
grupy producenckiej i jej późniejszej działalno-
ści, o czym zapewniał wójt Tadeusz Kobiela. 
Niestety przepisy prawne uniemożliwiają taką 
pomoc. Gminy mogą wspierać stowarzyszenia 
wykonujące zadania własne gmin, ale nie 
podmioty gospodarcze. Nawet jeśli grupa 
producencka zostałaby zarejestrowana jako 
stowarzyszenie, to także nie kwalifikowałaby 
się do uzyskania pomocy, gdyż nie wykonuje 
zadań własnych gminy. Potrzebne są zatem 
zmiany w przepisach prawnych, aby samo-
rządy mogły wspierać działania rolników. Na 
razie są oni zdani na własną przedsiębiorczość 
i pomoc ze strony ARiMR. 

Do drugiego spotkania z grupą najbar-
dziej zainteresowanych tematem, czyli 
samych rolników, doszło 17 października. 
Zjechali się producenci mleka z powiatów 
kartuskiego, bytowskiego i wejherowskiego. 
Jan Papoń przypomniał etapy utworzenia 
grupy producentów mleka. Rolnicy mieli 
wiele pytań i wątpliwości. Zawiązała się 
jednak grupa inicjatywna. Kilkunastu rol-
ników jest szczególnie zainteresowanych 
udziałem w tym przedsięwzięciu. Kolejne 
spotkanie – tym razem będzie to zebranie 
założycielskie stowarzyszenia – odbędzie 
się prawdopodobnie na początku listopada 
w sierakowickim urzędzie gminy. 

A.K.
Foto: A.K.

Kultura, praworządność 
czy dziwactwo?
Miałam okazję spotkać się z młodymi ludźmi mieszkającymi od 
kilku lat w Anglii. Mówili o różnicach kulturowych w Polsce 
i w Anglii, o adaptacji Polaków do tamtejszych warunków i wyni-
kających z tego zabawnych sytuacjach. Np. odwykli już od picia 
kawy parzonej „po turecku”, czyli fusy zalane wodą. Tam pija się 
kawę parzoną w ekspresach lub dzbankach, mieloną bezpośrednio 
przed zaparzeniem, niejednokrotnie z różnymi dodatkami. Nabrali 
angielskiego odruchu  poruszania się po jezdni i w ruchu drogo-
wym. Nina opowiadała jak u nas o mało nie wpadła pod samochód 
przy przechodzeniu przez jezdnię, bo zamiast spojrzeć najpierw 
w lewo, potem w prawo, przyzwyczajona do ruchu lewostronnego 
- spojrzała odwrotnie. 

Ale piszę o tej rozmowie zupełnie z innego powodu. Otóż czworo 
młodych ludzi w wieku 25 lat, 24, 23 i 22 lata opowiadali o ku-
powaniu alkoholu w Anglii. W Anglii alkohol wolno sprzedawać 
młodzieży powyżej 21 roku życia, a nie jak u nas – od 18 roku 
życia. Przy zakupie alkoholu, jeżeli ekspedientka ma choć cień 

wątpliwości co do wieku kupującego, żąda dowodu tożsamości 
lub dokumentu potwierdzającego wiek klienta. 

Otóż, tych czworo rodzeństwa weszło do sklepu, aby kupić 
wino z okazji przeprowadzki na nowe mieszkanie. Ekspedientka 
poprosiła o dowody osobiste wszystkich czworo. Niestety – 22. 
letnia siostra tych panów nie posiadała przy sobie dowodu, więc 
ekspedientka odmówiła sprzedaży alkoholu, gdyż mogliby rozpijać 
nieletnią. Przeprowadzkę „oblewano” wodą mineralną!

W Anglii, podobno, nikt się nie dziwi i nie awanturuje z tego 
powodu, że ekspedientka żąda dowodów tożsamości, że odmówi 
podania alkoholu nieletnim lub tym, którzy nie mogą się wylegi-
tymować oraz nietrzeźwym. Czy to kultura, praworządność albo 
dziwactwo? 

U nas coś takiego na pewno by nie przeszło? Mamy przepisy, 
których nie daje się wyegzekwować, ekspedientki o „dobrych 
sercach”, które sprzedadzą alkohol dziecku lub osobom pijanym 
i decydentów, którzy uważają, że alkohol jest takim samym arty-
kułem spożywczym jak bułki lub woda mineralna i nie powinno 
się go ograniczać. Mamy również oficjalne nocne sklepy zamiast 
nieoficjalnych melin. Mamy rozpitą młodzież i Polskę „browarkiem 
płynącą”. Ot – różnice kulturowe!

Maria Karolak

Czy powstanie grupa producentów mleka?
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Bardzo miłym akcentem uroczystości było wręcze-
nie kwiatów byłym pracownikom szkoły. Bukiety róż 
otrzymali: Maria Sadowska – pierwsza nauczycielka 
zawodu i była kierownik Szkoły Przysposobienia 
Rolniczego, Weronika Kobiela – jedna z pierwszych 
nauczycielek oraz Edward Kwidziński – były dyrektor 
Zespołu Szkół Rolniczych w Sierakowicach. 
„Nowy obiekt będzie miejscem, w którym odby-

wać się będą nie tylko zajęcia szkolne, ale również 
pozaszkolne z możliwością udostępnienia go spo-
łeczności lokalnej. Niech to będzie jedna z form 
spędzania wolnego czasu i promowania zdrowego 
stylu życia – wyraziła przekonanie dyrektor szkoły 
Krystyna Formela. – Dzięki rozbudowie nasza szko-
ła przybrała nowy kształt. Stworzone warunki, na 
które czekaliśmy 8 lat, pozwolą młodzieży poszerzać 
umiejętności, rozwijać zainteresowania i z wiarą 
patrzeć w przyszłość”. Kierując słowa do uczniów, 
pani dyrektor dodała: „Piękna sala gimnastyczna to 
tylko budynek. Zasadniczą jej treść i wartość ☞

Otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Marzenia się spełniają
Po wielu latach sierakowicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych doczekał się 
wreszcie nowoczesnej sali gimnastycznej. Dziewiąty października, kiedy nowy 
obiekt został uroczyście otwarty i poświęcony, był niezwykle ważnym dniem 
dla całej społeczności szkolnej, a zwłaszcza dla uczniów, którzy długo czekali na 
odpowiednie miejsce do ćwiczeń i rozgrywek sportowych. Wreszcie się doczekali 
i – jak powiedziała dyrektor Krystyna Formela – „marzenia się spełniły”.   

Nowo wybudowany obiekt jest trzecią salą sportową w Sierakowicach. 
Pozostałe znajdują się przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej. Koszt wy-
budowania sali wyniósł 3 mln 800 tys. zł. Swój udział w tej inwestycji 
miała także gmina Sierakowice. Nasz samorząd „dorzucił” 300 tys. zł, 
dzięki czemu wybudowano obiekt większy, niż na początku planowano. 
Prace budowlane rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, a już 
w lipcu 2008 r. sala sportowa była gotowa. Na kompleks składa się sala 
sportowa z zapleczem sanitarnym, sala taneczna oraz trybuny na 165 
miejsc dla kibiców. 

W dniu otwarcia licznie zebrali się zaproszeni goście, wśród których nie 
zabrakło przedstawicieli władz powiatu ze starostą Janiną Kwiecień na czele. 
Obecni byli także wójtowie gmin, z których pochodzą uczniowie placówki, czyli 
Tadeusz Kobiela, Jan Kulas – wójt Sulęczyna i Czesław Witkowski – wójt Stęży-
cy. Duchowieństwo reprezentowali proboszczowie sierakowickich parafii – ks. 
Marek Wera i ks. Bronisław Dawicki. Przedstawicielem wykonawcy inwestycji 
był Adam Julke – prezes zarządu ELWOZ oraz Jan Treder – inspektor nadzoru 
budowlanego. Z zaproszenia na uroczystość skorzystali także dyrektorzy szkół 
z gminy Sierakowice i powiatu kartuskiego. 

Dyrektor szkoły wręcza symboliczny klucz do nowego obiektu 
przedstawicielom społeczności uczniowskiej

Moment przecięcia wstęgi. Na zdjęciu Krystyna Formela – dyrektor 
placówki i Adam Julke – prezes zarządu ELWOZ Sp. z o.o.

Tadeusz Kobiela – wójt gminy Sierakowice, Edmund Kwidziński – 
przewodniczący Rady Powiatu i Jerzy Żurawicz – wicestarosta kartuski

Maria Sadowska – pierwsza nauczycielka zawodu 
i była kierownik Szkoły Przysposobienia Rolniczego

Edward Kwidziński – były dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych 
i Weronika Kobiela – jedna z pierwszych nauczycielek zawodu
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stanowicie Wy. To dla Was ma to być miejsce 
szczególne, w którym zwycięstwo lub porażka spor-
towa nie będzie najważniejszą sprawą. Zaś ważne 
będzie uczestnictwo w różnych formach zajęć spor-
towych, stanowiących źródło zabawy i sukcesu dla 
wszystkich. To tutaj będziecie nabywać umiejętności 
kształtujących właściwe postawy sportowca i kibica 
takie jak: opanowanie, dyscyplina, odpowiedzialność, 
współpraca, tolerancja i szacunek dla innych. To 
Wasze osiągnięcia będą stanowić sukces szkoły. I to 
Wy musicie dbać o to, aby ten nowy obiekt pozostał 
jak najdłużej piękny”.

Po oficjalnej uroczystości otwarcia uczniowie za-
prezentowali program artystyczno-sportowy. Dziew-
częta ze szkolnej formacji tanecznej wykonały układy 
gimnastyczne i taneczne. Katarzyna Kyrylyuk z kl. 

☞

Chór szkolny zaśpiewał piosenkę „Nastolatka”, co wzbudziło duże uznanie wśród gości

I LO była rewelacyjna w solowym układzie gimnastycznym, a później wspólnie 
z Sebastianem Deyną z kl. III Wielozawodowej zatańczyli w rytmie electro hip-
hop. W programie nie zabrakło akcentów kaszubskich. Uczniowie ZSP należący 
do zespołu „Sierakowice” (absolwenci szkoły) zatańczyli  na kaszubską nutę. Na 
koniec Daniel Labuda z I TA i Mateusz Bulczak z II LP zademonstrowali swoje 
umiejętnosci sportowe. 

A.K.
Foto: A.K.

Salę sportową poświęcił ks. Bronisław Dawicki 
– proboszcz parafii pw. św. Marcina

Zalążkiem szkolnictwa ponadpodstawowego w gminie Sierakowice 
było kształcenie przysposabiające do zawodu rolnika. W lipcu 1961 
r. kierownik szkoły podstawowej Stanisław Moś przeprowadził 
zapisy do Szkoły Przysposobienia Rolniczego. W ten sposób do 
SPR zapisało się 29 kandydatów. 

Uczniowie SPR rozpoczęli naukę w dniu 3 listopada 1961 r. Na-
uczycielem zawodu była mgr inż. Maria Sadowska. Nauczycielami 
przedmiotów ogólnokształcących byli nauczyciele tutejszej szkoły 
podstawowej. 

Szkołę Przysposobienia Rolniczego zlokalizowano w budynku 
szkoły podstawowej. Kierownikiem SPR w Sierakowicach w la-
tach 1961–1966 był Stanisław Moś. Kierownikiem szkoły w latach 
1966–1968 była mgr inż. Maria Sadowska, w latach 1968–1969 
Franciszek Nowicki. W 1969 r. powstaje Zasadnicza Szkoła Rol-
nicza w zawodzie rolnik o specjalności ogólnorolniczej, której 
dyrektorem został Franciszek Nowicki. W latach 1961–1970 Szkołę 
Przysposobienia Rolniczego ukończyło 146 absolwentów. W 1970 
r. przy ZSR powstała klasa przysposabiająca do zawodu rolnika 
dla uczniów po 6 klasie szkoły podstawowej. W latach 1970–1974 
absolwentów szkoły przysposabiającej do zawodu rolnika było 56. 
W latach 1961–1998 SPR i ZSR ukończyło 836 absolwentów, w tym 
o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe 168. W latach 
1973–1974 dyrektorem Zasadniczej Szkoły Rolniczej był Stanisław 
Drężek, a w latach 1974–1977 Władysław Laskowski. Od roku 1977 
do 1988 kierownikiem szkoły był Edward Kwidziński. 

Z dniem 1 września 1988, decyzją Kuratora Oświaty w Gdańsku, 
otwarto samodzielną Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Sierakowicach, 
której dyrektorem został Edward Kwidziński. Szkoła kształciła 
w specjalnościach: rolnik i wiejskie gospodarstwo domowe. Szkoła 
korzystała z bazy po byłej szkole podstawowej, przekazanej nieod-

płatnie na czas nieokreślony przez Gminny Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół w Sierakowicach. 

W Zasadniczej Szkole Rolniczej w Sierakowicach od dnia 1 
września 1990 r. zostaje powołana Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
(oddział wielozawodowy), która funkcjonuje nadal, a od 1 września 
1996 r. prowadzi ją Gmina Sierakowice. 

Do 2003 r. szkoła wykształciła 430 absolwentów. 
Z dniem 1 września 1991 r. utworzono zbiorczy zakład szkolny 

o nazwie Zespół Szkół Rolniczych w Sierakowicach. 
W skład zespołu weszły :

• Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Sierakowicach będąca dotychczas filią; 
• Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Chmielnie – ZSR w Gdańsk-
Orunia;
• Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Sulęczynie będąca dotychczas filią;
• Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Stężycy – ZSR w Bolesławowie.

Szkoły rolnicze podlegały wówczas resortowi Ministerstwa Rolnic-
twa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, a organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny był Wydział Oświaty Rolniczej w Gdańsku. 

Z dniem 1 września 1992 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Siera-
kowicach utworzono Liceum Zawodowe w zawodzie rolnik o spe-
cjalności wiejskie gospodarstwo domowe. Liceum funkcjonowało 
do 2000 r. i wykształciło 154 absolwentów. Jako wydarzenie histo-
ryczne Sierakowic można uznać pierwszą „Studniówkę” i „Maturę”, 
które miały miejsce w 1996 r.

Od 1 września 1997 r. funkcję dyrektora szkoły przyjęła Krystyna 
Formela.

Szkolnictwo zawodowe posiada pewną specyfikę, tzn. musi 
dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy i śro-
dowiska lokalnego. Aby poszerzyć ofertę edukacyjną powstają 
nowe typy szkół:

Historia szkolnictwa ponadpodstawowego w Sierakowicach
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• z dniem 1.09.1997 r. – powołano Technikum Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego o 5-letnim cyklu kształcenia;
• z dniem 1.09.1998 r. – powołano  Liceum Agrobiznesu o 5-letnim 
cyklu kształcenia.

Natomiast z dniem 31 sierpnia 1998 r. decyzją Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej zlikwidowano filialne szkoły rolnicze 
w Sulęczynie, Chmielnie i Stężycy.

Aby szkoła lepiej odzwierciedlała nowe kierunki kształcenia, 
konieczna była zmiana jej nazwy. W związku z tym z dniem 1 
września 1998 r. zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Agro-
biznesu i Gospodarki Żywnościowej w Sierakowicach.

Reforma administracyjna i oświatowa, które objęły również szkolnic-
two ponadpodstawowe, wniosły też sporo zmian organizacyjnych. 

W roku 1999 powstały nowe jednostki samorządu terytorialne-
go - powiaty, które stały się organami prowadzącymi dla szkol-
nictwa ponadpodstawowego (później ponadgimnazjalnego). Tak 
więc od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym szkołę stał się 
Powiat Kartuski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Zgodnie z założeniami reformy 
z dniem 1 września 2002 r. w zespole powstały nowe typy szkół 
ponadgimnazjalnych: 
• Liceum Ogólnokształcące – o 3 letnim cyklu kształcenia;
• Liceum Profilowane – o 3 letnim cyklu kształcenia i profilu eko-
nomiczno-administracyjnym; 
• Technikum – o 4-letnim cyklu kształcenia, w zawodzie technik 
żywienia i gospodarstwa domowego i specjalności: organizacja 
turystyki na obszarach wiejskich.

Wraz z wprowadzeniem nowych typów szkół ponadgimnazjal-
nych zmieniła się też nazwa szkoły na Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Sierakowicach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
lokalnej społeczności, stworzono możliwości kształcenia dorosłych 
i z dniem 1 września 2003 r. powstało zaoczne Liceum Ogól-
nokształcące dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej 
o 3–letnim cyklu nauczania, które po roku funkcjonowania zosta-
nie przekształcone w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
dorosłych o 2–letnim cyklu nauczania. 

Szkoła rozwinęła się z kilku oddziałów do kilkunastu i w roku 
szkolnym 2003/04 liczy 14 oddziałów, 450 uczniów, w tym 50 słuchaczy. 
Dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną stanowi 24 nauczycieli.

Wśród uczniów przeważa młodzież pochodząca z rodzin wiej-
skich, rolniczych, często o niskim statusie materialnym, dla których 
nasza placówka stanowi jedyną możliwość edukacji. Zwiększenie 
ilości oddziałów uniemożliwia nam skromna baza dydaktyczna, 
gdyż brakuje sal lekcyjnych, do niedawna także biblioteki z czytel-
nią i sali gimnastycznej. Rozbudowa szkoły, o którą się staramy, roz-
wiązałaby te problemy i umożliwiła zwiększenie naboru uczniów 
oraz zaspokoiła potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego. 

Z dniem 1 września 2005 roku powstało Technikum o 4-letnim 
cyklu kształcenia, w zawodzie technik agrobiznesu i specjalności: 
rachunkowość spółek prawa handlowego.

W czerwcu 2006 roku odbył się pierwszy egzamin potwier-
dzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia 
i gospodarstwa domowego.  

Nowy rok szkolny 2006/2007 rozpoczął się miłym akcentem – przy 
szkole zaczęły się prace budowlane nad nową częścią szkoły tzw. 
łącznikiem. Rozpoczęły się one jeszcze latem. 18 października 2006 
roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego i po-
święcenia placu budowy. Uwieńczeniem tych prac było otwarcie 
21 czerwca 2007 roku łącznika.

Miniony rok szkolny 2007/2008 rozpoczął się kolejną inwestycją, 
czyli rozpoczęciem budowy sali gimnastycznej (16 października 
2007 roku), którą zakończono w lipcu 2008 roku.  9 października 
wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień uroczystego otwarcia 
sali gimnastycznej. 

Krystyna Formela, dyrektor ZSP
Mariola Milewczyk

Szlakiem pięknych ogrodów
W naszej gminie stały się już tradycją  jesienne wyjazdy do pięk-
nych ogrodów na terenie powiatu kartuskiego.  W poniedziałek 13 
października grupa mieszkańców naszej gminy pojechała na teren 
Przodkowa i Trójmiasta aby podziwiać i podpatrywać najpiękniej-
sze ogrody. Pani Gabriela Żmijewska zaproponowała wizytę na po-
sesji, która zajęła pierwsze miejsce w powiecie w kategorii zagród 
nierolniczych. Ogród i budynek były rzeczywiście imponujące. 

Niezapomniany ślad pozostawia zawsze wizyta w szkółce pani 
Justyny Kalety. Serdeczność i gościnność pani Justyny należy do 
tych z najwyższej półki, zresztą tak jak wszystko w jej otoczeniu. 
W tym roku pani Justyna przyjęła nas w nowym eleganckim pa-
wilonie. Zachłysnęliśmy się jego ekskluzywnością oraz ogromem 
asortymentu ogrodniczego – sprzętu, nawozów, donic, sadzonek 
kwiatów. Nie sposób oprzeć się sile takiego piękna. Pani Justyna 
oprowadziła nas po swojej szkółce, udzielała wielu wskazówek 
i rad jak pielęgnować rośliny, jak o nie dbać i chronić jesienią oraz 
zabezpieczyć na zimę. Pytań było sporo. Na zakończenie zostaliśmy 
bardzo serdecznie ugoszczeni przez panią Justynę, jej rodzinę i prze-
miłych pracowników. Doceniamy ten gest, wiedząc jednocześnie, że 
nie wszystkie gminy są tak po przyjacielsku traktowane przez panią 
Justynę. Dziękujemy za wiele życzliwości i dobra. Wyjeżdżaliśmy 
z mocnym postanowieniem ponownego przyjazdu. 

Niezmiernie życzliwa okazała się także pogoda, która wabiła uroka-
mi jesieni i bogactwem barw skąpanych w słońcu. Było pięknie! Dzię-
kujemy Wójtowi Gminy za sponsorowanie przejazdu autokarem.

M. Karolak
Foto: Maria Karolak

Humory wszystkim dopisywały

W nowym pawilonie u pani Justyny
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Byliśmy świadkami 
historycznego wydarzenia 
Dokonano uroczystego poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod 
rozbudowę kościoła św. Marcina w Sierakowicach

31 sierpnia br. miało miejsce poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego 
pod rozbudowę kościoła św. Marcina w Sierakowicach. Na to historyczne wyda-
rzenie, które zdarza się raz na kilka pokoleń, ks. proboszcz Bronisław Dawicki 
szczególnie gorąco zaprosił wszystkich parafian. Zaprosił również księży, którzy 
pochodzą z tej parafii. Przybył ks. Stanisław Majkowski – kustosz Sanktuarium 
w Swarzewie i ojciec misjonarz Józef Zwoliński. Obowiązki nie pozwoliły przy-
jechać pozostałym księżom.

Mszy św. o godz. 18 przewodniczył J.E. ks. biskup diecezjalny Jan Bernard 
Szlaga. W uroczystości udział wziął również ks. infułat Stanisław Grunt oraz 
zaproszeni księża zaprzyjaźnieni z naszą parafią. W imieniu parafian powitała 
księdza Biskupa starosta kartuski, pani Janina Kwiecień, podkreślając, że czu-
jemy się wyróżnieni, iż po stu latach, kontynuacja budowy kościoła przypadła 
w udziale naszemu pokoleniu. Ksiądz Proboszcz, prosząc biskupa o odprawienie 
mszy świętej i poświęcenie kamienia węgielnego, zaznaczył, że w tym historycz-
nym dniu spełniają się marzenia naszych pradziadów.

W homilii J.E. ks. Biskup pogratulował parafii inicjatywy budowy kościoła, 
spełniającej marzenia minionych pokoleń, docenił dojrzałość serc naszej spo-
łeczności do kontynuowania dzieła budowy. Zaznaczył, że budowa Kościoła 
dotyczy przede wszystkim tworzenia „żywej struktury” wiary, której widocznym 
znakiem są mury kościoła. J.E. ks. Biskup mówił również, że ci, którzy podejmu-
ją się takich zadań, zostali obdarzeni szczególną łaską powołania do realizacji 
trudnych zadań w Kościele. A kamień przywieziony od grobu świętego Marcina 
jest i będzie siłą umacniającą naszą wiarę i podjęte dzieło.

Na  koniec mszy świętej ks. kanonik Bronisław Dawicki odczytał akt erekcyjny 
– dokument dla potomnych, w którym opisano okoliczności rozpoczęcia budowy 
i wymieniono osoby sprawujące aktualnie urzędy w kościele i w państwie. Ksiądz 
Proboszcz wręczył również ks. Biskupowi pamiątkowy  medal w postaci kartki 
z dziennika budowy.

Na zakończenie uroczystości wszyscy wierni zgromadzili się na placu budowy, 
gdzie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup – jako pierwszy, a następnie przedstawi-
ciele władz, goście i parafianie dokonali symbolicznego wmurowania kamienia 
węgielnego.

Ks. Proboszcz upamiętnił historyczne wydarzenie okolicznościowym brelocz-
kiem z zamieszczoną na nim datą uroczystości i planem rozbudowanego kościoła. 
1000 sztuk breloczków otrzymali zgromadzeni parafianie na pamiątkę udziału 
w tej doniosłej uroczystości.
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Wszyscy zgromadzeni, pomimo towarzyszącej temu 
wydarzeniu radości, odczuwali powagę i wielkość 
chwili, a szczególnie osoby biorące udział w piel-
grzymce, z której przywieziono kamień. Okoliczności 
zdobycia kamienia węgielnego są w pewien sposób 
niezwykłe i warto je przypomnieć.

W lipcu 2006 roku, podczas dwutygodniowej 
pielgrzymki po Europie Zachodniej, grupa wiernych 
z parafii Świętego Marcina wraz z ks. proboszczem 
Bronisławem Dawickim dotarła do Tours, do miasta 
we Francji położonego nad Loarą, w którym więk-
szość życia spędził patron parafii święty Marcin. Tam 
też jest jego grób. 

Ksiądz Bronisław Dawicki zapowiedział, że 
jednym z celów pielgrzymki jest przywiezienie 
kamienia węgielnego z miasta Tours pod rozbu-
dowę naszego kościoła. Na miejscu pojawiły się 
pewne problemy, gdyż zakonnicy z Francji nie 
przygotowali żadnego kamienia, który przekazaliby 
do Polski z rodzimej świątyni świętego Marcina. 
Pielgrzymi postanowili sami zdobyć kamień, któ-
ry posłużyłby jako kamień węgielny pod nową 
część kościoła w Sierakowicach. Idąc w kierunku 
bazyliki świętego Marcina, z pewnym niepokojem 
zaczęli rozglądać się wokół mijanych zaułków 
w poszukiwaniu kamienia, głazu lub skały. Niestety 
nigdzie żadne kamienie, a nawet kamyczki, nie 
leżały luzem, a wszystkie powierzchnie wyłożone 
były kostką lub zaasfaltowane. 

W bazylice, pod ołtarzem głównym, jest krypta, 
w której znajduje się grób świętego Marcina. Tam 
została odprawiona Msza św., której przewodniczył 
ks. B. Dawicki zaznaczając, że będzie się modlił do 
św. Marcina za parafian i o łaski potrzebne przy 
planowanej rozbudowie naszego kościoła.  

Gdy po zakończeniu mszy świętej księża zaczęli 
wychodzić z zakrystii, pielgrzymi zauważyli, że ks. 
proboszcz trzyma w ręku sporej wielkości odłamek 
białego piaskowca. Zaciekawieni i uradowani pytali, 
skąd wziął ten kamień? „Odłamał się od schodów, 
tutaj w krypcie, przy grobie świętego” – powiedział 
ks. B. Dawicki. Dodał jeszcze, że zapytał siostrę 
zakrystiankę, czy może go wziąć. Każdy chciał 
dotknąć tego kamienia, wielu robiło sobie z nim 

zdjęcie. Ksiądz B. Dawicki jeszcze na rynku w Tours opowiadał, że „on na nas 
czekał”. To szczególny dar od świętego Marcina, świadczący o jego szczegól-
nym orędownictwie. 

11 listopada parafia św. Marcina będzie obchodzić swój odpust parafialny. 
Warto wspomnieć o darze dla tutejszej parafii, otrzymanym z łaski jej patrona. 

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak 

Wspomnienie o Bronisławie Lisie zamieścimy w następnym numerze „Wiado-
mości Sierakowickich”.

Redakcja
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Wspomnienie

Otton Karszny
Zbliża się patriotyczne święto 11 Listopada. Kto z młodych, żyjących w wolnej 
i odrodzonej Polsce, rozumie w pełni i odpowiednio wciela w życie ideę patrio-
tyzmu? Kto, poza starszym pokoleniem, potrafi zrozumieć euforię, jaka towarzy-
szyła Polakom w dniu odzyskania niepodległości? Polacy jednakże nie stawali 
się patriotami nagle i na określone okazje, ich kręgosłup moralny kształtował się 
pod wpływem wielu czynników i zwykle pozostawał takim na całe życie.

Jednym z lokalnych sierakowickich patriotów był niewątpliwie Otton Karszny – 
„jeden z tych,  którzy życie swoje spalili w służbie dla dobra Kaszub” (jak w 1939 
roku napisał Andrzej Bukowski). Urodził się 29 listopada 1875 roku w Potęgowie 
w rodzinie majętnego gospodarza. Ojciec Karol i matka Paulina, z domu Pobłoc-
ka, wywodząca się z rodziny o silnie zakorzenionych tradycjach i propolskiej 
postawie patriotycznej w czasie zaborów (z niej wywodził się również ksiądz 
Gustaw Pobłocki – twórca Słownika kaszubskiego), niewątpliwie wpajali mu od 
dziecka umiłowanie polskości, co dało rezultaty w późniejszym jego działaniu. 
Wstępne nauki pobierał w domu rodzinnym, potem był uczniem Collegium 
Marianum w Pelplinie. Ojciec sposobił go jednak do objęcia gospodarstwa. Po 
ożenku z Julianną Walkusz z Mojuszewskiej Huty zamieszkał w tej miejscowości 
i prowadził gospodarstwo  rodzinne żony. 

Nie była mu jednak pisana praca na roli. Raczej ciągnęło go w stronę działalności 
społecznikowskiej, patriotycznej i pisarskiej. Pisał własne utwory, współpracował 
z gazetami polskimi, co sprowadziło mu „kuratelę” władz pruskich. Sprzedał więc 
gospodarstwo małżonki. Próbując się osiedlić w Tuchlinie, znowu doświadczył 
prześladowań i ostatecznie zamieszkał w Gdańsku. Nie odstąpił jednak od patrio-
tycznych działań (m.in. tajnego nauczania), co stało się powodem kolejnej przepro-

wadzki, tym razem poza granice kraju. W Nadrenii 
pracował jako urzędnik, ale prowadził też działalność 
patriotyczną wśród rodaków. Rok 1914 przyniósł mu 
powrót w ojczyste strony, jak również wcielenie do 
wojska, z którego zwolniono go w 1918 z powodu 
odniesionych ran. Po powrocie nie próżnował i na-
tychmiast rozpoczął aktywną działalność narodową 
współpracując w tej mierze z księdzem Bernardem 
Łosińskim (m.in. prowadzili nabór ochotników z Ka-
szub do udziału w Powstaniu Wielkopolskim). Ważny 
też jest fakt powierzenia mu nauki czytania, pisania 
i religii w sierakowickiej szkole w chwili, gdy miejsco-
wa ludność bliska była otwartego buntu przeciwko 
niemieckim jeszcze władzom szkolnym w 1918 roku 
i stanowczo domagała się oświaty w języku polskim, 
a żaden z uczących nauczycieli nie deklarował znajo-
mości języka polskiego.

Nauczycielką w sierakowickiej szkole została także 
córka Ottona, Adelajda Karszna. Zatrudniono ją na 
początku 1921 r. po ukończeniu jednorocznego kursu 
przygotowawczego w Pelplinie. W szkole pracowała 
przez 3 lata. Warto o niej wspomnieć choćby dla-
tego, że w dotychczasowych publikacjach mylnie 
podawano jej nieprawdziwe imię Władysława. Pod 
takim imieniem zapisano ją także w kronice szkolnej 
znajdującej się obecnie w archiwum Szkoły Podsta-
wowej w Sierakowicach. 

Rodacy uznali Karsznemu poniesione zasługi mia-
nując go w 1919 roku sołtysem Sierakowic (pierw-
szym propolskim posunięciem na tym urzędzie było 
nadanie ulicom polskich nazw), a potem pierwszym 
polskim wójtem. Formalnie urząd wójta zaczął Karsz-
ny pełnić w lutym 1920 roku i pozostał na tym urzę-
dzie przez wiele lat. Jednocześnie zajmował się dalej 
pisarstwem. Spod jego pióra wychodziły opowieści 

Otton Karszny z żoną Julianną w Mojuszewskiej Hucie
W Sierakowicach żyją potomkowie Karsznego. 

Jego prawnukiem jest Krzysztof Andryskowski – dyrektor Gimnazjum w Sierakowicach, 
który swoją linię drzewa genealogicznego wyprowadza następująco:
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o Kaszubach (m.in. opowiadanie Dzwony poświęcone opisowi ratowania siera-
kowickich dzwonów przez kilku mieszkańców Sierakowic w 1917 roku), sztuki 
sceniczne, wiersze (jeden z nich został wygłoszony podczas wizyty prezydenta 
RP Wojciechowskiego w Sierakowicach). Pasjonował się również zbieraniem 
pieśni ludowych. Warto też dodać, że był bratem Anny Sychty z Puzdrowa 
z domu Karszny (matki ks. Bernarda Sychty). Nietrudno zatem zrozumieć, skąd 
w działalności ks. Sychty tyle zamiłowania do pracowitości, oddania wielkiej 
i małej ojczyźnie, poświęcenia i samozaparcia.

Zmarł 27 stycznia 1938 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym 
w Sierakowicach. W „Gazecie Kartuskiej”, której Karszny był długoletnim korespon-
dentem, tak napisano po jego śmierci: „…Mimo różnych niepowodzeń i przykrości, 
jakie mu nieraz znosić wypadało, nie zrażał się i na duchu nie upadał. Działał 
zawsze z tym przeświadczeniem, że to, co czynił, dla dobra społeczeństwa i dla 
dobra Kaszub, i Polski, to obowiązek każdego dobrego Kaszuby-Polaka”.

Listopad jest  miesiącem pamięci o zmarłych, tych prostych, zwyczajnych, ale 
także tych wszystkich, którzy całym sercem stali przy ojczyźnie, gdy szczegól-

Zaproszenie na spotkanie 
z ks. Janem Perszonem
30 października 2008 roku o godzinie 18.00 będziemy gościć w Siera-
kowicach ks. prof. Jana Perszona. W sali posiedzeń Urzędu Gminy 
dostojny gość będzie mówił o zwyczajach i obrzędach związanych 
z umieraniem i pochówkiem na Kaszubach. Temat i termin spo-
tkania zostały zaplanowane w związku ze zbliżającym się Świętem 
Zmarłych i Dniem Zadusznym. 

Wszystkie dotychczasowe prelekcje 
szacownego gościa, związane z tą  tema-
tyką, spotykały się z niezwykle żywym 
zainteresowaniem słuchaczy. Ksiądz 
Jan Perszon od dawna interesuje się 
różnymi elementami kultury i pobożno-
ści ludowej. Efektem zainteresowań jest 
m.in. ponad 600 stronicowa monografia 
Na brzegu życia i śmierci, która jest 
pierwszym tego rodzaju opracowaniem 
problematyki śmierci oraz związanych 
z nią wierzeń i obyczajów obejmują-
cych całe Kaszuby.

nie ich potrzebowała. Do nich niewątpliwie należy 
zaliczyć Ottona Karsznego, a my, potomni, swój 
patriotyzm w lepszych czasach możemy zamanife-
stować uczczeniem jego pamięci przy pomocy tablicy, 
pomnika, czy nadanej nazwy ulicy. Tyle zapewne 
jesteśmy w stanie uczynić, by spłacić swoisty wobec 
niego dług wdzięczności.

D. Pioch
Foto: ze zbiorów Adeli Karwackiej

Otton Karszny zmarł 27 stycznia 1938 r. 
i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Sierakowicach

Grób Ottona, jego żony Julianny i ojca Karola Karsznego 
na cmentarzu w Sierakowicach (foto: A.K.)

Jeden z recenzentów książki napi-
sał o niej tak: „Podjęcie tej właśnie 
tematyki jest szczególnie cenne 
w obliczu stopniowego zanikania 
tradycyjnego modelu dobrej śmierci 
i narastania tendencji do tabuizacji 
w świadomości społecznej wszystkie-
go, co się ze śmiercią wiąże. Książka 
zaprasza czytelnika do refleksji nad 
rzeczywistościami eschatycznymi 
i odkrywania chrześcijańskiej per-
spektywy w spojrzeniu na sens życia, 
choroby, starości i umierania”.

Co prawda spotkanie nie będzie 
promocją książki, której nakład dawno się już wyczerpał i mógłby 
zostać wznowiony, gdyż pytają o nią ciągle następni odbiorcy, ale 
będzie dotyczyło z pewnością wielu poruszanych w monografii 
tematów.

Zatem wszystkich, którzy przeżywanie Święta Zmarłych i Dnia 
Zadusznego chcą podbudować jeszcze wiedzą o kaszubskich ob-
rzędach i obyczajach. serdecznie zapraszamy na spotkanie.

W imieniu Prezesa ZKP o. Sierakowice i Zarządu
D. Pioch 
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Minęło dwadzieścia pięć lat od chwili, gdy 
na mapie kościołów rzymskokatolickich de-
kanatu sierakowickiego pojawiła się kolejna 
świątynia. Oczywiście mowa o kościele pod 
wezwaniem świętego Jana Chrzciciela 
w Sierakowicach. Sam kościół istniał już 
jednak o wiele wcześniej. W związku z tym 
dziś Dekanat Sierakowice, będący jednym 
z 30 dekanatów w rzymskokatolickiej 
diecezji pelplińskiej (Borzyszkowy, Brusy, 
Bytów, Chojnice, Czersk, Człuchów, Głów-
czyce, Gniew, Gniewino, Jeżewo, Kamień 
Krajeński, Kartuzy, Koronowo, Kościerzyna, 
Lębork, Lubiewo, Łeba, Łupawa, Nowe nad 
Wisłą, Pelplin, Rytel, Sierakowice, Skarsze-
wy, Skórcz, Starogard Gdański, Stężyca, 
Świecie nad Wisłą, Tczew, Tuchola, Zblewo), 
liczy 10 parafii. Są nimi:
• parafia Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Gowidlinie
• parafia MB Nieustającej Pomocy w Kamie-
nicy Królewskiej
• parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Lini
• parafia św. Michała Archanioła w Łebuni
• parafia św. Wojciecha i św. Brata Alberta 
Chmielowskiego w Miechucinie
• parafia św. Jana Chrzciciela w Mirachowie
• parafia św. Jana Chrzciciela w Sierako-
wicach
• parafia św. Marcina w Sierakowicach
• parafia św. Marii Magdaleny w Strzepczu
• parafia MB Częstochowskiej w Tuchlinie.

Niemal do końca XIX wieku w Sierako-
wicach istniał jeden kościół. Była nim świą-
tynia pod wezwaniem świętego Marcina. 
W końcu XIX wieku Sierakowice znacznie 
się rozrosły, wśród mieszkańców pojawili 
się wierni innych wyznań. Pod koniec wie-
ku Sierakowice liczyły blisko 700, a cała 
parafia 5963 mieszkańców, z 45 wioskami 

i osadami. Mieszkali tutaj ewangelicy, żydzi 
i chrześcijanie.

W 1887 roku zbudowano zatem drugi ko-
ściół przeznaczony dla wiernych obrządku 
ewangelickiego. Prawdopodobnie była to 
fundacja Szwecji dla wiernych tego wyzna-
nia. Świątynia została zbudowana w całości 
z czerwonej cegły. Jest stosunkowo niewiel-
kich rozmiarów 26×12 metrów, jednonawowa, 
bez dodatkowych powierzchni bocznych, czy-
li przeznaczenie pierwotne zakładało niezbyt 
liczną grupę wiernych. Wyposażenie wnętrza, 
jak to zwykle bywa w świątyniach ewange-
lickich, było skromne i nie pozostało po nim 
w zasadzie wiele. Jedynie stałe elementy 
architektoniczne mogą świadczyć o dawnym 
wyglądzie. Bryła świątyni została zbudowana 
w stylu neogotyckim z prezbiterium zwróco-
nym na wschód. Po przeciwnej stronie ulo-
kowano niewielką okrągłą wieżę z pięknym 
biforium u szczytu, zwieńczoną iglicą. Dach 
pokryto dachówką, a poszycie wieży – mie-
dzianą blachą. Niewątpliwą ozdobą kościoła 
jest okrągły witraż przedstawiający popiersie 
Chrystusa Zbawiciela, umieszczony w pre-
zbiterium. W pozostałych oknach również są 
witraże. Po prawej i lewej stronie prezbiterium 
ustawiono dwa niewielkie ołtarze boczne 
(jeden poświęcony św. Janowi – patronowi 
świątyni, drugi – Matce Bożej Nieustającej 
Pomocy). Niedaleko kościoła mieściła się 
pastorówka (dzisiejsza siedziba GOK).

W 1956 roku, na prośbę ówczesnego 
proboszcza parafii św. Marcina – księdza 
Jana Nowickiego, kościół miał zostać 
przeznaczony dla wiernych obrządku 
rzymskokatolickiego. Ordynariusz diecezji 
chełmińskiej – ks. Biskup Kazimierz Kowal-
ski – wydał zgodę i 5 maja 1956 roku, po 
nabożeństwie majowym, dokonano uroczy-
stego poświęcenia. 

Jednak nad świątynią zawisły „czarne 
chmury”. Maria Karolak, na podstawie 
kroniki parafialnej, pisze o tym wydarzeniu 
tak: „Już w poniedziałek rano przed kościół 
podjechał samochód ciężarowy z ekipą 
robotników, aby dokonać jego rozbiórki. 
Hałas zaintrygował pobliskich mieszkań-
ców, którzy przyszli zobaczyć, co się dzieje. 
Gdy zorientowali się, że ich świątyni zagraża 
niebezpieczeństwo, odważnie stanęli w jej 
obronie. Tylko dzięki ofiarnemu zaangażo-
waniu wiernych i księży kościół uratowano”. 
Świątynia zaczęła pełnić funkcję kościoła 
szkolnego parafii św. Marcina.

Mając na uwadze dobro duchowe wier-
nych rozległej parafii św. Marcina w Siera-
kowicach, Ksiądz Biskup Diecezjalny Marian 
Przykucki dekretem z dnia 26 sierpnia 
1883 roku ustanowił samodzielny ośrodek 
duszpasterski pw. św. Jana Chrzciciela 
przy kościele filialnym w części południo-
wo – wschodniej dotychczasowej parafii 
Sierakowice. Na mocy dekretu z dnia 1 paź-
dziernika 1983 roku ośrodek duszpasterski 
z dniem 15 października stał się parafią. 

W skład nowej parafii weszła część ulic 
Sierakowic,  przypisano do niej również 
miejscowości: Bącka Huta, Dąbrowa, Ja-
nowo, Jelonko, Mojusz, Mojuszewska Huta, 
Mrozy, Patoki, Piekiełko, Sierakowska Huta, 
Sosnowa Góra, Stara Maszyna, Szklana,  
Szopa, Welk, Wygoda.

Pierwszym proboszczem parafii został ks. 
Ryszard Słomowicz, któremu Biskup Cheł-
miński Marian Przykucki 12 października 
1983 roku napisał: „Wielebny ks. Rektor mgr 
Ryszard Słomowicz, Sierakowice. Mianuję 
niniejszym Wielebnego Księdza Rektora 
Proboszczem Nowoutworzonej Parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach… 
i życzę, by Jego praca w powierzonej Mu 

25 lat istnienia parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach

Stare pocztówki przedstawiające kościół i pastorówkę
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parafii przyniosła obfite owoce dla chwały 
Bożej i dobra dusz nieśmiertelnych, ku 
czemu serdecznie błogosławię”.

Pierwsza „plebania” została ulokowana 
w mieszkaniu pp. Anny i Zygmunta Wentów 
przy ulicy Podgórnej. Rozpoczęto niemal od 
razu zbiórkę pieniędzy na budowę kaplicy 
w Mojuszu. Dzięki pomocy i ofiarności 
wielu parafian przystąpiono do odnowy 
kościoła i placu przykościelnego: wmurowa-
no tymczasowe tabernakulum, zakupiono 
puszkę do przechowywania Najświętszego 
Sakramentu, ofiarowano kapę, ufundowano 
ołtarzyk Matki Boskiej i ramy do obrazu, 
wymieniono instalację elektryczną, skró-
cono ławki, ufundowano piece elektryczne, 
podarowano dzwonki i gong, pomalowano 
kościół, zainstalowano nowe żyrandole 
i kinkiety, zmieniono posadzkę, wyremon-
towano zakrystię.

W październiku 1983 r. biuro parafialne 
mieściło się u pp. Marii i Zygmunta Kali-
szewskich przy ulicy Kartuskiej. Jednocze-
śnie przystąpiono do wymiany dachu na ko-
ściele i remontu wieży. W kościele pojawiły 
się nowe organy, ołtarz boczny, obraz św. 
Jana Chrzciciela i krzyż procesyjny. Prace 
remontowe na dachu i wieży zakończyły się 
w czerwcu 1984 roku.

20 czerwca 1984 r. święcenia diakonatu 
otrzymał alumn Zenon Myszk, a święcenia 
kapłańskie przyjął 26 maja 1985 i w uro-
czystość Matki Kościoła 27 maja odprawił 
swoją prymicyjną mszę świętą.

Na mocy aktu notarialnego parafia 
przejęła na wieczyste użytkowanie działkę 
o powierzchni 630 metrów kwadratowych, 
leżącą miedzy kościołem i agronomówką, na 
której rozpoczęto budowę plebanii z salką 
katechetyczną. Ks. bp Jan Bernard Szlaga w otoczeniu księży z dekanatu sierakowickiego (lata 90.)

18 czerwca 1991 r. 
ks. proboszcz Ryszard Słomowicz obchodził  

jubileusz 25. lecia świeceń kapłańskich

7 lipca 1985 roku J. E. ks. bp Ordynariusz 
Marian Przykucki dokonał poświęcenia 
kaplicy w Mojuszu. W dekrecie zapisano 
następująco: „Ku mojej wielkiej radości 
wznoszona jest kaplica w wiosce Mojusz, 
należącej do parafii św. Jana Chrzciciela 
w Sierakowicach. Kaplicy tej nadaję ty-
tuł Maryi Królowej Polski. Mieszkańców 
Mojusza polecam opiece Królowej Polski 
i przekazuję serdeczne błogosławieństwo. 
Marian Przykucki – Biskup Chełmiński”.

Dobiegła końca budowa plebanii i 14 
października 1985 roku przeniesiono do 
nowego budynku biuro parafialne, dzieci 
uczyły się religii w nowej salce, a proboszcz 
zamieszkał we własnym domu.

Po duszpasterskich odwiedzinach rodzin 
w końcu 1985 roku i wykonaniu statystyk 
okazało się, że parafia liczy 2834 osoby, z cze-
go 1969 przynależy do kościoła w Sierakowi-
cach, a 865 do kaplicy w Mojuszu. Wspólnota 

parafialna składa się z 631 rodzin, z czego 445 
należących do kościoła w Sierakowicach.

W połowie lutego 1986 roku rozpoczął pracę 
w parafii wikariusz ks. Bogusław Mielewczyk.

Trzeciego maja 1986 obchodzono pierwszy 
odpust w Mojuszu. Po uroczystej sumie nastą-
piło odnowienie Milenijnego Aktu Oddania 
Polski. Przy drogach na terenie parafii sta-
wiano krzyże: 22 czerwca 1986 poświęcono 
krzyż w Sierakowskiej Hucie, a 29 czerwca 
– w Patokach. W tym miesiącu również ks. 
proboszcz obchodził 20 – lecie kapłaństwa.

Pierwszego lipca 1986 do pracy w parafii 
przybył neoprezbiter Janusz Grzybek. We 
wrześniu odbyła się pierwsza arcypasterska 
wizytacja, której dokonał ks. bp Henryk 
Muszyński.

W następnym roku poświęcono figurę 
Matki Bożej w Mrozach, uroczystość od-
była się 9 sierpnia 1987 roku. Na tym nie 
zakończono stawiania przydrożnych ☞
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krzyży i kapliczek. 8 maja 1988 poświęcono krzyż u zbiegu 
ulic Kartuskiej i Kościerskiej w Sierakowicach.

W lipcu 1988 roku trwały przygotowania do nawiedzenia parafii 
przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej. Była to wspaniała 
okazja do poczynienia następnych prac w kościele: przebudowy 
prezbiterium, uzupełnienia posadzki, wymiany drzwi zewnętrznych, 
położenia tynków i kolejnego malowania.

W październiku 1988 roku z posługi organisty zrezygnował p. 
Andrzej Kuchta, obowiązki przejął p. Stefan Kwiecień, który przy-
stąpił do utworzenia chóru kościelnego. W listopadzie tegoż roku 
dokonano konsekracji kościoła i poświęcono figurkę u zbiegu ulic 
Piwnej i Kartuskiej.

W kwietniu 1989 roku parafia otrzymała akt własności kościoła 
parafialnego i cmentarza poewangelickiego. W lipcu z parafii 
odszedł wikariusz ks. Janusz Grzybek i na dwa lata przybył neo-
prezbiter Dariusz Wałdoch. W listopadzie dokonano uroczystego 
poświęcenia krzyża i placu cmentarnego.

Rok 1990 przyniósł decyzję o konieczności zakupu 3 spiżowych 
dzwonów, co było poważną inwestycją. We wrześniu tegoż roku 
poświęcono kapliczkę przy domu p. Trybów w Mojuszu.

18 czerwca 1991 roku ks. Ryszard Słomowicz obchodził 25-lecie 
kapłaństwa. Dokonano też konsekracji dzwonów i poświęcono 
witraże. Nastąpiła zmiana wikariusza. Na miejsce ks. Dariusza 
Wałdocha przybył neoprezbiter Wojciech Czajkowski.

W rok później parafia pożegnała dotychczasowego organistę 
Stefana Kwietnia. Jego miejsce w 1992 roku zajął Józef Witos.

Rok 1995 przyniósł wspólnocie parafialnej dar w postaci święceń 
kapłańskich Antoniego Labudy, który w maju odprawił w kościele 
mszę prymicyjną. W czerwcu tegoż roku przypadła 10 rocznica 
istnienia kościoła w Mojuszu. Z tej okazji ks. bp Jan Bernard Szla-
ga poświęcił sztandar ufundowany przez pp. Teresę i Kazimierza 
Woźniak dla mojuszewskich strażaków. W grudniu w Bazylice 
Katedralnej w Pelplinie odbyła się uroczysta promocja nadzwy-
czajnych szafarzy komunii świętej, którą otrzymali m.in. Mirosław 
Kuczkowski i Jerzy Michalak.

Po sześciu latach wikariatu ks. Wojciecha Czajkowskiego (w 1997 
roku) do pracy w parafii przybył ks. Jan Gilmeister. W końcu 
tego roku usunięto eternitowe pokrycie dachu i wymieniono je na 
dachówkę ceramiczną. 

W następnym roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 31 
maja 1998 r., w Bazylice Katedralnej w Pelplinie święcenia kapłań-
skie otrzymał parafianin Wojciech Klawikowski, który 3 czerwca 
odprawił w kościele parafialnym swoją prymicyjną mszę świętą.

Jubileuszowy rok 2000 przyniósł parafii pomnik przedstawiający 
chrzest Pana Jezusa w Jordanie, ofiarowany jako wotum na Rok 
Jubileuszowy przez pp. Woźniaków. Projekt sporządził i prace 
rzeźbiarskie wykonał Jarosław Wójcik z Sierakowic. Rzeźbę usta-
wiono na placu przykościelnym.

Postawieniem pomnika zakończyły się poważniejsze prace mają-
ce na celu zagospodarowanie przejętego kościoła, co nie oznaczało 
jednak, że dokonano już wszystkiego. Gospodarz dokonuje per-
manentnych prac w swoim gospodarstwie, tak też było w parafii. 
Ksiądz Ryszard Słomowicz do końca swych dni miał przeróżne 
plany, które sukcesywnie realizował.

W posłudze kapłańskiej, jak zawsze, pomagali kolejni wikariusze: 
w latach 2000-2002 ks. Dariusz Jereczek, w latach 2002-2003 ks. 
Tomasz Osmałek, w latach 2003-2006 ks. Maciej Piwiński, któremu 
przyszło pożegnać pierwszego proboszcza parafii.

Nadszedł smutny dla parafii dzień 20 lutego 2006 roku – dzień 
śmierci jej pierwszego proboszcza Ryszarda Słomowicza, który 
odszedł w sile wieku, po ciężkiej, wyczerpującej chorobie. Miro-
sław Kuczkowski w wygłoszonym przemówieniu pogrzebowym 
powiedział: „Nasz umiłowany śp. ks. proboszcz Ryszard Słomowicz, 
pierwszy proboszcz naszej parafii, pozostanie w naszej pamięci 
jako człowiek szlachetny, pełen wewnętrznego ciepła i życzliwości. 
Z oddaniem służył Kościołowi, cieszył się radością swoich parafian, 
swoich bliźnich. Taki pozostanie w naszej pamięci”.

Dokładnie w Środę Popielcową 29 marca 2006 roku objął parafię 
pw. św. Jana Chrzciciela nowy proboszcz - ks. Marek Wera. W pra-
cy pomagał mu na początku dotychczasowy wikariusz ks. Maciej 
Piwiński, a potem przybył do parafii ks. Karol Gierszewski, który 
sprawuje posługę do chwili obecnej. Nowy proboszcz z impetem 
przystąpił do dalszych prac remontowych, które przewidziane są 
do wykonania w najbliższej przyszłości, ale o tym w rozmowie 
przeprowadzonej z księdzem Markiem Werą z okazji dziesięciolecia 
Jego kapłaństwa.

Na podstawie kroniki parafialnej opracowała 
D. Pioch

☞

1. Rok 2008 jest szczególnym rokiem 
dla wspólnoty parafialnej skupionej 
w parafii św. Jana Chrzciciela, bo to 
srebrny jubileusz jej istnienia. Jest też 
szczególnym rokiem dla Księdza, bo 
rocznicą dziesięciolecia kapłaństwa. 
Proszę powiedzieć, czy okrągłe rocz-
nice skłaniają do szczególnych rozra-
chunków, postanowień, planów?

To prawda. Rok 2008 to dla naszej parafii 
rok szczególny. Zamykamy pewien odcinek 
czasu. W tym roku mija 25 lat od powsta-
nia parafii św. Jana Chrzciciela. Srebrny 
Jubileusz nie jest tak dostojny jak złoty 
czy kolejne, ale jest godny podkreślenia 

i zauważenia. Zresztą od małych jubileuszy 
rozpoczynały swoje obchody kolejnych 
stuleci katedry, bazyliki i inne kościoły. 
W tym roku zamknąłem także 10 rok po-
sługi kapłańskiej, a więc także okrągła data, 
która skłania do refleksji. Okrągłe daty 
rzeczywiście skłaniają do podsumowań, 
do oceny, ale także do wdzięczności za 
przeżyty czas. Każdy jubileusz czy rocznica 
jest ważna, bo pozwala spojrzeć na prze-
mijający czas, pozwala też szerzej ogarnąć 
dokonania w wielu sferach życia i zdopin-
gować do jeszcze wytrwalszej pracy.
2. Dzisiejsi parafianie wiedzą o swoim 
proboszczu sporo, czytelnicy spoza 

parafii zapewne mniej. Proszę zatem 
o bliższe przedstawienie czytelnikom 
swojej osoby.

Urodziłem się 29 marca 1973 r. w Starogar-
dzie Gdańskim. Wkrótce później zamieszkałem 
wraz z rodzicami w Kościerzynie. I to jest 
moje rodzinne miasto. Tam ukończyłem szkołę 
podstawową i średnią. Po maturze w 1992 roku 
wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Pelplinie. Po 6 latach studiów otrzyma-
łem święcenia kapłańskie z rąk Księdza Bisku-
pa Jana Bernarda Szlagi. Zaraz po święceniach 
zostałem sekretarzem i kapelanem Księdza 
Biskupa. Tę funkcję pełniłem przez 6 lat. Jako 
kapelan Księdza Biskupa rozpocząłem także 
studia doktoranckie na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. Obecnie jestem wykładowcą 
teologii pastoralnej w naszym Wyższym Semi-
narium Duchownym w Pelplinie. Od prawie 
3 lat jestem proboszczem w parafii św. Jana 
Chrzciciela w Sierakowicach.
3. Kiedy i w jaki sposób objawiło 
się w Księdzu powołanie do służby 
Bożej?

Rozmowa z księdzem Markiem Werą 
– proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach 

Dziesięć pytań 
na dziesięciolecie kapłaństwa
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Takie decyzje rodzą się przeważnie 
w wieku dojrzałym. U mnie był to czas 
szkoły średniej. Byłem ministrantem. 
Przyglądałem się posłudze księdza. I coś 
wewnętrznie podpowiadało mi, że to jest 
właśnie moja droga. Był to zapewne głos Bo-
żego powołania. Decyzja pójścia za Bożym 
głosem umacnia się przez formację w Se-
minarium i właśnie tam każdy powołany 
szuka potwierdzenia tej decyzji. 
4. Kartuskie dzieci i młodzież bardzo 
serdecznie wspominały przed laty 
pewnego kleryka. A Księdzu jakie 
wspomnienia pozostały z praktyki 
odbywanej w parafii św. Wojciecha 
w Kartuzach?

Parafia św. Wojciecha w Kartuzach to 
miejsce, gdzie odbywałem praktykę dusz-
pasterską jako diakon. Wtedy ta parafia 
dopiero powstawała. Pamiętam budowę 
kościoła i plebanii. Tę praktykę wspomi-
nam bardzo serdecznie. Swoją życzliwością 
ujął mnie także proboszcz parafii. Zawsze 
pogodny i pozytywnie nastawiony do życia. 
Obserwowałem więc pracę duszpasterską, 
która była bardzo wdzięczna i dająca wie-
le satysfakcji. Choć wtedy była to parafia 
bardzo młoda, to było w niej wiele okazji 
do zapoznawania się z pracą duszpasterską. 
Był czas na modlitwę i pracę z młodzieżą 
i z dziećmi. W tym czasie prowadziłem też 
rekolekcje szkolne, później także, już jako 
ksiądz, rekolekcje parafialne. Z racji budo-
wy świątyni miałem też okazję obserwować 
nie tylko jak wznosi się kościół duchowy 
i żywy, ale także ten materialny i złożony 
z cegieł. 
5. Był Ksiądz sekretarzem, kapelanem 
i ceremoniarzem J. E. ks. bpa Jana 
Bernarda Szlagi. Z jakimi obowiązkami 
należy łączyć każdą z tych funkcji?

Jak już wspomniałem wcześniej, po świę-
ceniach kapłańskich otrzymałem dekret 
Księdza Biskupa Diecezjalnego kierujący 
mnie na to stanowisko. Ta posługa jest 
szczególna. To czas, w którym każdą chwilę 
poświęca się Kościołowi Diecezjalnemu. 
Ksiądz Biskup wizytuje swoją diecezję, 
przewodniczy uroczystościom, odpustom, 
udziela sakramentów, otwiera i poświęca 
różnego typu obiekty, konsekruje kościoły 
i wykonuje wiele innych funkcji liturgicz-
nych. W tym czasie zawsze towarzyszy mu 
kapelan. Poza tym Ksiądz Biskup pracuje 
w Kurii Diecezjalnej, gdzie rozwiązuje wiele 
spraw. I tam także zawsze obecny jest Jego 
sekretarz i kapelan. Jest to więc posługa, 
która wymaga wielkiej dyspozycyjności. 
Dzięki niej poznałem całą naszą diecezję. 
Żaden kościół naszej diecezji nie jest mi 
obcy. Dzięki tej posłudze można jeszcze 
szerzej spojrzeć na sprawy Kościoła, dlatego 
jestem wdzięczny Księdzu Biskupowi, że 
obdarzył mnie swoim zaufaniem i mogłem 
pracować przez wiele lat właśnie jako se-
kretarz, kapelan i ceremoniarz.

6. Poza pracą w parafii jest Ksiądz 
wykładowcą w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Pelplinie. Proszę po-
wiedzieć więcej na temat swojej pracy 
naukowej.

Od kilku lat jestem wykładowcą teologii 
pastoralnej w naszym Wyższym Semina-
rium Duchownym w Pelplinie. Mam zajęcia 
ze studentami 5 roku, a więc z kandydatami 
przygotowującymi się do przyjęcia święceń 
diakonatu. Chętnie łączę pracę w parafii 
z wykładami w Seminarium, tym bardziej, 
że przedmiot przeze mnie wykładany ma 
wiele wspólnego ze specyfiką pracy w dusz-
pasterstwie.  Praca w parafii pozwala mi 
przełożyć wiedzę teologiczną na praktykę 
duszpasterską przydatną klerykom, którzy 
także dążą do kapłaństwa.
7. Czy objęcie probostwa w Sierako-
wicach jest tym, czego życzył sobie 
Ksiądz na przyszłość?

Tak. Praca w duszpasterstwie daje wiele 
satysfakcji, a parafia św. Jana Chrzci-
ciela w Sierakowicach jest tego dobrym 
przykładem. Pragnieniem chyba każdego 
księdza jest praca wśród ludzi i prowadze-
nie wiernych danej społeczności do zba-
wienia. Poznawanie życia, radości i trosk 
parafian, to zadanie, które wpisane jest 
w posługę osób duchownych, więc staram 
się tę posługę wypełniać jak najlepiej. 
Chociaż ocenę mojej pracy pozostawiam 
parafianom.
8. Klimat miejsca tworzą ludzie. Jacy 
są wierni sierakowickiej parafii?

Od początku spotykam życzliwych 
ludzi. Wydaje mi się, że mam szczególne 
szczęście. Wierni mojej parafii są bardzo 
otwarci i serdeczni. Bardzo dobrze pracuje 
się w środowisku, gdzie widać życzliwość, 
sympatię i  zrozumienie. Cieszę się, że wła-
śnie w tym miejscu mogę realizować swoją 
kapłańską posługę.

9. Jest Ksiądz uśmiechnięty, serdeczny 
i zawsze otwarty na drugiego człowie-
ka. Czy tkwi w tym jakiś specjalny 
sekret? Z okazji dziesięciolecia kapłań-
stwa proszę podać dziesięć rad, jak 
zachować pogodę ducha.

Trudno podać aż 10 rad. Pewnie nie 
ma w tym także sekretu. Zawsze podcho-
dziłem do życia z optymizmem. Zresztą 
z uśmiechem łatwiej idzie się przez życie. 
Kiedy spotykam uśmiechniętych i po-
godnych ludzi, to też tak reaguję. I choć 
w życiu są także trudne sytuacje, które 
nie nastrajają do śmiechu, to jednak trze-
ba mieć nadzieję, że miną. Pogoda ducha 
to także przejaw bliskości Boga w życiu. 
Religia chrześcijańska to religia radości, 
a więc człowiek wierzący to taki, który 
niesie radość. 
10. Stosunkowo młoda parafia ma 
młodego proboszcza, który będzie 
mógł poczynić długofalowe plany na 
przyszłość.  Zostało jeszcze wiele do 
zrobienia. Jakie zatem plany na naj-
bliższe lata?

Obecnie po kapitalnym remoncie naszego 
domu parafialnego zabraliśmy się do wy-
miany dachu na kościele filialnym w Mo-
juszu. Prace polegają na zmianie poszycia 
dachowego. Zużyty eternit zastąpi dachów-
ka ceramiczna. Prace dobiegają już końca. 
Będzie wiele spraw wymagających troski, 
ale jedną z kolejnych i pewnie najwięk-
szych będzie rozbudowa naszego kościoła 
parafialnego, który zrobił się z biegiem lat 
po prostu ciasny. To wielkie wyzwanie, ale 
z pomocą i zaangażowaniem wszystkich 
parafian na pewno się powiedzie. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę 
wielu owocnych przedsięwzięć oraz kolej-
nych okrągłych jubileuszy.

 D. Pioch

Ks. Marek Wera przy kościele parafialnym w Sierakowicach
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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 (2)

Pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, znajdujący się 
u zbiegu ulic Lęborskiej i Dworcowej, na stałe wpisał się w kra-
jobraz Sierakowic. Od ponad 70 lat jest miejscem szczególnym dla 
Sierakowic i wielu mieszkańców naszej gminy. To tu rozpoczynają 
się patriotyczne uroczystości z okazji trzeciomajowego święta 
i rocznicy Cudu nad Wisłą. Piątego października minęła 78. rocz-
nica poświęcenia pomnika. Z tej okazji przypominamy okoliczność 
powstania pomnika i jego późniejsze dzieje. 

Pomnik został zbudowany ze składek społeczeństwa w 1930 r., 
czyli w 10. rocznicę Cudu nad Wisłą. Jego poświecenie odbyło 
się – jak już wyżej wspomniano – 5 października. Z tej okazji zo-
stała wydrukowana w drukarni „Gazety Kartuskiej” w Kartuzach 
broszura zatytułowana „Jednodniówka na pamiątkę poświęcenia 
pomnika Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w dniu 5-tym 
października 1930 r.” Z broszury tej dowiadujemy się m.in. kto 
tworzył komitet budowy pomnika. A byli to: ks. kanonik Bernard 
Łosiński – proboszcz, dr Leon Karasiński – lekarz, Leopold Schütz 
– kierownik szkoły, Stefan Gronowski – wójt, Michał Brylowski – 
drogomistrz, Ksawery Kamiński – naczelnik stacji kolejowej, Robert 
Kolka – mistrz stolarski, Stanisław Kiedrowski 
– kupiec i Wiktor Sass – kupiec. 

„Jednodniówka” jest ciekawym dokumen-
tem historycznym. Zawiera m.in. krótką 
historię Sierakowic spisaną przez Ottona 
Karsznego, pierwszego wójta Sierakowic 
w niepodległej Polsce. Broszura podaje 
także nazwiska poległych w czasie I wojny 
światowej. Wśród nich są osoby z Sierako-
wic, Tuchlina, Paczewa, Puzdrowa, Pałubic, 
Łyśniewa, Załakowa, Szopy, Mojuszewskiej 
Huty, Mojusza, Bąckiej Huty, Kamienicy 
Królewskiej i Skrzeszewa. Łącznie opubliko-
wano 188 nazwisk, przy niektórych podając 
dokładną datę śmierci.

Broszura zawiera przemówienie pełne 
patriotycznych treści, napisane przez ówcze-
snego sierakowickiego lekarza Leona Kara-

Obiecaliśmy czytelnikom Wiadomości Sierakowickich rozmowę na 
temat współczesnych aptek w Polsce.

Mgr Marian Janik (M.J.) Zanim powiemy o współczesności, warto wrócić 
jeszcze do historii aptekarstwa, która może jest mało znana czytelnikom? Tutejsza 
apteka była budowana i zakładana w 1895r, czyli w oparciu o obowiązujące na 
terenie byłego zaboru pruskiego pruskie ustawodawstwo aptekarskie. Zgodnie 
z tamtejszym ustawodawstwem istniały trzy typy aptek: apteki uprzywilejowa-
ne, apteki realne i apteki osobiste. Do aptek „uprzywilejowanych” zaliczały się 
apteki najstarsze, założone przed 1810 rokiem. W północnym rejonie województwa 
pomorskiego były tylko dwie apteki uprzywilejowane – w Starogardzie Gdańskim 
i w Gniewie. Apteki realne, do których zaliczały się apteki m.in. w Kartuzach, 
Wejherowie, Kościerzynie, tworzone były w oparciu o ustawę z 5 października 
1846 r. Apteka „Pod Orłem” w Sierakowicach zaliczana była do aptek osobistych, 
założonych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 1894 r.

sińskiego. Oto jego fragment z zachowaniem oryginalnej pisowni: 
„To też, gdy dzisiaj zgromadziliśmy się tutaj około tego pomnika, 

zapytajmy, czy po to nasi bohaterowie masami ginęli, byśmy tylko 
przejściowo, na chwilę mogli zakosztować wolności. Na pewno nie! 
Umierając, widzieli Polskę i wolną i szczęśliwą i taką pragnęli Ją 
mieć po wieczne czasy dla swych najbliższych, dla swych dzieci 
i wnuków i całych pokoleń, które tutaj pozostawili, dla reszty braci, 
dla całego Narodu. (...) Dał nam Bóg wolność, korzystajmyż tedy 
z niej i odrabiajmy zaniedbania, które z naszej winy lub niewiny 
pozostawiły nas w tyle poza innemi narodami. Ożywieni wiarą 
i przejęci miłością ku swej braci, pomni opieki Królowej Korony 
Polskiej i ofiary naszych bohaterów, pracujmy wspólnie, boć jedna 
my rodzina, jeden ród – Naród polski. A jeśli ktokolwiek z nas lub 
naszych potomków przejdzie obok tego pomnika, niechaj od niego 
padnie na to szare, codzienne życie człowiecze promień mocy, 
podtrzymującej to, co w każdym z nas objawia się w wyjątkowych 
chwilach życia Narodu: D u c h a...”

Natomiast Leopold Schütz, kierownik szkoły,  prezentuje w bro-
szurze sylwetkę głównego pomysłodawcy budowy pomnika, ówcze-

snego proboszcza ks. Bernarda Łosińskiego. 
Wymieniając szereg jego zasług jako kapłana, 
patrioty, posła Sejmu Rzeczpospolitej i wiel-
kiego działacza na rzecz lokalnej społeczności, 
dodaje: „Spełniając serdeczne życzenie lud-
ności, komitet budowy pomnika bez wiedzy 
zasłużonego kapłana i dobrego syna ziemi 
kaszubskiej poświęca mu powyższe słowa 
w tem przeświadczeniu, że czcząc pamięć po-
ległych bohaterów, należy pamiętać i o żyją-
cym bohaterze, którego pracy, cichej i ofiarnej, 
wdzięczny lud kaszubski wznosi od wielu lat 
wspaniały pomnik w swych sercach”.

Profesor Józef Borzyszkowski w mono-
grafii Dzieje gminy Sierakowice pisze m.in. 

„W uroczystości [odsłonięcia i poświęcenia 
pomnika – dop. A.K.], wzięło udział 15 to-
warzystw ze sztandarami i około 1000 osób. 

Co się kryło pod taką kategoryzacją aptek?
M.J. Apteki uprzywilejowane i realne były apte-

kami sprzedażnymi, co oznaczało, że właściciel miał 
wpływ na wybór następcy. Natomiast wszystkie kon-
cesje na uruchomienie i prowadzenie aptek, wydane 
po 1894 r., były koncesjami osobistymi i właściciel 
apteki nie miał wpływu na wybór następcy. Warto 
w tym miejscu przypomnieć o zasadniczym przeło-
mie, jaki się w prawodawstwie aptekarskim w pań-
stwie pruskim dokonał na początku XIX w. Mianowicie 
– 2 listopada 1810 r. pojęcie przywileju na otwarcie 
apteki zastąpiło nowe określenie prawne –„koncesja”. 
Odtąd koncesja stała się podstawowym, urzędowym 
prawem do prowadzenia apteki.

Mgr Danuta Janik (D.J.) Warto dodać, że kon-
cesja na aptekę była wydawana określonej osobie, 
która dysponowała odpowiednimi kwalifikacjami 
zawodowymi, bez możliwości odstąpienia osobom 
trzecim. Aptekę mogła prowadzić tylko osoba o od-
powiednich kwalifikacjach farmaceutycznych.
Trudno sobie wyobrazić aptekę bez aptekarza? 
W mojej rodzinie o aptekarzach mówiło się zawsze 
z największym szacunkiem, a zdanie aptekarza 
było niepodważalnym autorytetem medycznym.

Historia pomnika Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej

Napis z tablicy umieszczonej na pomniku 
zamieszczono także w „Jednodniówce”
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Po 1948 r. rozpoczęły się różne szykany władz 
PRL wobec właścicieli aptek (sfingowane procesy 
sądowe o tzw. paserstwo, liczne domiary) zakończone 
przejmowaniem aptek pod tzw. przymusowy zarząd 
państwowy (Państwowe Zakłady Farmaceutyczne 

„Cefarm”). W 1989 roku, po wprowadzeniu ustawy 
o działalności gospodarczej, rozpoczął się proces 
prywatyzacji aptek państwowych. Cefarm sprzeda-
wał wyposażenie apteki i leki magistrom farmacji, 
starającym się o koncesję w Ministerstwie Zdrowia 
i Opieki Społecznej. Lokale nabywali oni od samo-
rządów czy spółdzielni mieszkaniowych. 
Jak aptekarze oceniają proces prywatyzacji 
aptek?

M.J. Ze względu na to, że do dziś nie ma ustawy 
reprywatyzacyjnej, nie zwrócono aptek  dawnym 
właścicielom (podobnie jak majątków ziemskich 
i nieruchomości). Początkowo proces prywatyzacji 
przebiegał prawidłowo (koncesje mógł otrzymać 
tylko magister farmacji). Podobny system ma miej-
sce w Niemczech, gdzie do dnia dzisiejszego jeden 
aptekarz może posiadać tylko jedną aptekę i jest 
ściśle określona liczba aptek w danej miejscowości, 
uzależniona od liczby mieszkańców. Dopiero 

D.J. To miłe słyszeć taką opinię! Tak było w okresie międzywojennym i po-
wojennym. Aptekarz dla większości ludzi pełnił funkcję pomocy medycznej 
pierwszego kontaktu. 

Z uwagi na niewielką liczbę lekarzy i konieczność płacenia lekarzom za każdą 
wizytę, (w okresie międzywojennym i powojennym nie było przecież powszech-
nych ubezpieczeń społecznych), częściej korzystano z wiedzy aptekarskiej. Zawód 
aptekarza cieszył się zaufaniem i szacunkiem społecznym. Jak już wspomniałam 
– u aptekarza szukało się pomocy dla ludzi i dla… zwierząt.

M.J. Apteki w okresie międzywojennym i powojennym, obok funkcji czysto 
farmaceutycznych, pełniły także ważną rolę ośrodków oświatowych i społecz-
no-kulturowych w życiu lokalnego środowiska, zwłaszcza na wsi i w małych 
miejscowościach. Wiele aptekarskich rodzin pieczołowicie pielęgnowało polską 
myśl i tradycję patriotyczną.

W czasie okupacji niemieckiej polscy aptekarze byli represjonowani, areszto-
wani i osadzani w obozach koncentracyjnych oraz gnębieni materialnie poprzez 
przejmowanie aptek, laboratoriów i fabryk farmaceutycznych bez odszkodowania, 
co stanowiło element okupacyjnej polityki szykanowania polskiej inteligencji. 
Podobne akty miały miejsce na terenach zajętych przez ZSRR. Apteki często 
były ośrodkami kontaktowymi dla AK. 

W odpowiedzi na liczne zachęty, gwarancje i apele władz okresu powojennego, 
o szybkie uruchamianie zniszczonych aptek, polscy aptekarze własnymi siłami 
odbudowali zniszczone miejsca pracy, w tym także na tzw. Ziemiach Odzyska-
nych i Północnych, czym przyczynili się do odciążenia skromnych wówczas 
państwowych środków budżetowych. ☞

Tego samego dnia na Rynku odbył się wiec protestacyjny przeciw 
zakusom niemieckim na całość zachodnich granic Rzeczypospolitej, 
na którym przemawiał m.in. Józek Czyżewski z Gdańska. Wie-
czorem odbyła się jeszcze akademia na sali Dworu Kaszubskiego, 
podczas której dr Karasiński przypomniał czyny gen. T. Kościuszki, 
a potem odegrano poświęconą mu sztukę i drugą – humoreskę pt. 
Roztargniony. Całość uroczystości zakończyła zabawa na salach 
Kaszubskiego Dworu i Koszałki”. Póżniej dodaje także: „Warto 
podkreślić, iż podobne pomniki powstały w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym w wielu miejscowościach na Kaszubach. Podobne 
do sierakowickiego, choć skromniejsze, powstały w Żarnowcu 
na północy czy w Łąkiem Szlacheckim na przeciwnym krańcu 
Kaszub. Żadna jednakże społeczność lokalna nie zdobyła się na 
podobne do sierakowickiego dzieło – dokument i pomnik w postaci 
osobnego wydawnictwa”.

Minęło kilka lat od wydarzenia, gdy we wrześniu 1939 r. nie-
miecki agresor przekroczył polskie granice i rozpoczęła się kolejna 
wojna światowa. Nie udało się Polsce obronić 
swojej niezależności.  

Wojna nie ominęła Sierakowic. Władze 
okupacyjne wiedziały o zamurowanej w co-
kole pomnika liście fundatorów. Nakazały 
rozbiórkę pod nadzorem SS-mana. Robotnicy 
także o tej liście wiedzieli i zdawali sobie 
sprawę z konsekwencji, jakie mogły grozić 
osobom tam wymienionym. Jeden z murarzy 
wykorzystał moment nieuwagi niemieckiego 
nadzorcy, odnalazł butelkę z dokumentem 
i schował go do kieszeni, twierdząc, że 
znalazł tylko rozbite szkło. Listę przez całą 
wojnę ukrywano w domu stolarza Roberta 
Kolki. Figura Matki Boskiej znalazła schro-
nienie w kościele, a tablica została niestety 
zniszczona przez Niemców.  
„Po wojnie z pomnika pozostały trzy ele-

menty: figura, godło i lista – pisze Stefan 
Kolka w „Wiadomościach Sierakowickich” 
z 15 sierpnia 1990 r. – Proboszcz parafii, ks. 
Kamiński zdobył potrzebne finanse oraz 
ludzi i odbudowano pomnik”. Dokument 

z nazwiskami fundatorów umieszczono w butelce, zapieczętowa-
no i w trakcie odbudowy umieszczono w pierwotnym miejscu. 

„Ówczesne władze – czytamy dalej w artykule Stefana Kolki – nie 
zauważyły albo przymrużyły oko i orzeł w koronie także znalazł 
się na swoim miejscu. Jedynie tablica nie została odtworzona – Cud 
nad Wisłą był wówczas tematem zakazanym. W 26. rocznicę bitwy 
warszawskiej, 15 sierpnia 1946 r., poświęcono ponownie pomnik. 
Nowy napis głosił: Bohaterom z gminy Sierakowice poległym za 
wolność ojczyzny w latach 1914-20 i 1939-45”.

Konserwacją pomnika i jego utrzymaniem zajmowali się panowie 
Grzenkowicz i Jankowski. Na początku lat sześćdziesiatych, z ini-
cjatywy pani Zdzisławy Jankowskiej, nieczytelny napis na tynku 
pomnika zastąpiono marmurową tablicą z następującym napisem: 
Bohaterom gminy Sierakowice poległym za wolność w latach 
1939-45. Królowo Korony Polskiej, módl się za nami.

Dopiero po 1989 r. wróciła nadzieja, że o Cudzie nad Wisłą będzie 
można mówić i pisać. Rzemieślnicy, skupieni w reaktywowanym 

przez Stefana Kolkę przedwojennym Stowarzy-
szeniu Rzemieślników i Kupców, zebrali fun-
dusze na na nową tablicę pamiątkową. Tekst 
z 1930 r. udało się odtworzyć ze zdjęcia opubli-
kowanego w „Jednodniówce”. Dokładnie w 70. 
rocznicę Cudu nad Wisłą, 15 sierpnia 1990 r., 
na zakończenie procesji do odnowionego po-
mnika, ks. Tadusz Klan – ówczesny proboszcz 
parafii św. Marcina – dokonał poświęcenia 
tablicy z historycznym napisem. Prezes Sto-
warzyszenia Rzemieślników i Kupców, Stefan 
Kolka, odczytał nazwiska poległych podczas II 
wojny światowej mieszkańców gminy, których 
listę sam sporządził.  Lista 218 ofiar wojny zo-
stała także opublikowana w „Wiadomościach 
Sierakowickich” nr 6(8) z 15 sierpnia 1990 r. 
i uzupełniona o kolejne 25 nazwisk w wydaniu 
nr 8(18) z sierpnia 1991 r.  

Uroczystość zorganizowano w przeświadcze-
niu, żę już nigdy historia nie będzie fałszowana 
i że nikt nie podniesie świetokradczej ręki na 
polskie świętości – zabytki i dobra kultury. 

A.K.

Uroczystości trzeciomajowe 
przed pomnikiem Matki Boskiej Królowej 

Korony Polskiej  w Sierakowicach (foto: A.K.)
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później, w ramach tzw. swobody gospodarczej, każdy oby-
watel w Polsce może zostać właścicielem apteki (czyli otrzy-
mać koncesję). Warunkiem jest zatrudnienie na stanowisku 
kierowniczym magistra farmacji ze specjalizacją lub minimum 
5-letnim stażem pracy.
Czy mechanizmy prywatyzacyjne mają swoje przełożenie 
na usługi aptekarskie?

D.J. Powiedziałabym, że przesunął się środek ciężkości usług. 
Obok etosu służenia ludziom doszedł problem ekonomiczny – obiekt 
trzeba utrzymać i ponosić wszelkie koszty związane z prowadze-
niem apteki i utrzymaniem pracowników. Apteka stała się przedsię-
biorstwem. Proces prywatyzacji aptek rodzi dylematy moralne -  co 
jest  ważniejsze: zysk czy etyka zawodu? Z ekonomicznego punktu 
widzenia dążenie do zysku jest  poprawne i pożądane. Natomiast 
nie daje poczucia „misji zawodu” – co brzmi nieco górnolotnie, 
ale chodzi o zachowanie wiedzy zdobytej na trudnych studiach 
i korzystanie z niej w kontaktach z pacjentami. 

M.J. Leki stają się artykułami handlowymi. Proszę zauważyć, 
że wiele leków leży na półkach w stacjach paliw, w sklepach 
spożywczych lub papierniczych (zwykle niewłaściwie przechowy-
wane). Nawet z pozoru „niewinny” lek, stosowany niewłaściwie 
lub w połączeniu z innym, może wywierać działania niepożądane. 
Aptekarz, który zna swoje środowisko i pacjentów, może udzielić 
stosownej informacji, może ostrzec lub zasugerować inny lek 
o podobnym działaniu. 

D.J. Ważną powinnością zawodową farmaceuty wobec pacjenta 
jest tzw. opieka farmaceutyczna. Pacjent powinien dowiedzieć się, jak 
lek przyjmować, przechowywać oraz o ewentualnych  interakcjach 
z innymi preparatami. Taką opiekę może sprawować tylko specjalista 

☞

W Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach od-
była się bardzo oryginalna uroczystość, mianowicie 
82. urodziny Kubusia Puchatka (pierwsze wydanie 
książki A. Milna „Kubuś Puchatek” 14.X.1926 r.). Uro-
dzinowych gości Kubusia Puchatka, a wśród nich 
wizytator  Barbarę Kramp, wójta Gminy Sierakowie 
Tadeusza Kobielę, członkinie Rady Rodziców z prze-
wodniczącą Aleksandrą Kuchta na czele oraz spon-
sora - Sabinę Lewna witała inicjator przedsięwzięcia 
i dyrektor przedszkola Lucyna Fularczyk. 

Tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola swojego 
ulubionego misia, aby i ten mógł fetować urodziny 
najpopularniejszego misia na świecie. Dzieci składały 
życzenia, śpiewały piosenki, tańczyły wspólnie z Ku-
busiem i z ochotą obdarowywały go samodzielnie 
zrobionymi prezentami: miodem, uściskami i spojrze-
niami pełnymi miłości. W programie uroczystości 

nie zabrakło także wystawy prac 
dziecięcych,  wspólne odśpiewanie 
sto lat, dokonano degustacji urodzino-
wego tortu. Były gry, zabawy i kon-
kursy dziecięce takie jak: zlizywanie 
miodu, tor przeszkód z tygryskiem 
itp. W przedszkolu zorganizowano 
wystawę książek „Kubuś Puchatek” 
dotychczas wydanych w Polsce, 
a będących w zbiorach Biblioteki Pu-
blicznej. Najstarsze dzieci w tym dniu 
uczestniczyły również w zajęciach 
bibliotecznych p.t. Urodziny Kubusia 
Puchatka, gdzie miały możliwość 

„wędrować po Stumilowym lesie” 
i poszukać książek o misiu. 

Dużą radość sprawił dzieciom Pan 
wójt Tadeusz Kobiela. Czytając „Ku-
busia Puchatka” wprowadził je w ma-
giczny świat baśni. Potem obdarował 
wszystkie słodyczami. Dzieci otrzy-
mały także prezenty od pozostałych dorosłych uczestników imprezy w postaci 
zabawek, klocków i maskotek. W imieniu dzieci serdecznie dziękuję! 

Tradycją naszego przedszkola jest sadzenie drzewa na pamiątkę większych 
wydarzeń w życiu przedszkolnym. Tak było np. w ubiegłym roku, gdy wyhodo-
wany przez dzieci kasztanowiec został zasadzony na placu przedszkolnym przez 
panią wizytator Barbarę Kramp. W tym roku przewodnicząca Rady Rodziców  
p. Aleksandra Kuchta zasadziła drugiego kasztanowca. Mam nadzieję, że dzieci 
zapamiętają to wydarzenie na wiele lat i będą dbać o to, jak i inne drzewa. Przyj-
dą tu za kilkanaście lat ze swoimi dziećmi i pozbierają kasztany wspominając 
urodziny Kubusia Puchatka w przedszkolu w Sierakowicach.

Lucyna Fularczyk

Urodziny Kubusia Puchatka w Przedszkolu w Sierakowicach

w swojej dziedzinie z zasobem ogromnej wiedzy farmakologicznej, 
psychologicznej, epidemiologicznej i z jeszcze wielu innych dziedzin. 
Temu zadaniu z pewnością nie sprosta ekspedientka.
Jak widzicie Państwo przyszłość apteki?

D.J. Polska dość szybko dogoniła zachodnich sąsiadów pod 
względem ilości sprzedawanych leków. Gwarantuje to byt apte-
kom. Dyskusyjna natomiast jest kondycja aptek rodzinnych. Z dużą 
ekspansją na rynek aptekarski wkraczają apteki sieciowe, bazujące 
często na kapitale zagranicznym. Jest to takie samo zjawisko, jak 
inwazja supermarketów w rodzimy handel. Apteki tzw. „sieciowe” 
bazują na reklamie, na promocjach i całym wachlarzu chwytów 
marketingowych. W tej chwili trwa walka o klienta, tylko czy za-
wsze z zachowaniem etyki zawodu, czy z myślą o zdrowiu i dobru 
pacjenta? U naszych zachodnich sąsiadów apteki konkurują między 
sobą nie cenami (które są ujednolicone), a jakością usług. 
Czy apteki sieciowe wyeliminują indywidualnych aptekarzy 
z polskiego rynku?

M.J. Tego nie wiemy, chociaż koncerny farmaceutyczne już 
wykupują wiele bankrutujących aptek indywidualnych, tworząc 
z nich raczej drogerie, gdzie lek stanowi niewielką część asorty-
mentu. Podobnie jest w aptekach amerykańskich.
Czego mogłabym Państwu życzyć?

M.J. Życzmy sobie wzajemnie zdrowia, zdrowia i jeszcze raz 
zdrowia! 

D.J. Najlepszym lekiem na zdrowie jest uśmiech i dobry humor. 
Bądźmy pogodni i uśmiechnięci, a z leków - oby przydałyby się 
tylko witaminy!
Bardzo dziękuję za czas poświęcony naszym czytelnikom.

Rozmawiała Maria Karolak
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Święto Pieczonego Ziemniaka w Szkole 
Podstawowej w Kamienicy Królewskiej 

Dnia 1 października 2008 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły ( 
kl. 0 - III ) z wychowawczyniami. I. Furman, A. Treder, D. Zelew-
ską i U. Baska wybrali się na wycieczkę do Kamienickiego Młyna 
na „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Gościli nas Państwo Sabina 
i Andrzej Kreftowie.

W pięknie przygotowanym namiocie uczniowie wysłuchali cieka-
wych opowieści o ziemniaku, a następnie wzięli udział w turnieju 
wiedzy o tej roślinie.

Wspólne gry, zabawy i quizy były świetną okazją, aby się poznać 
i polubić.

Następnie wszyscy spotkali się przy ognisku, by kosztować 
smażone kiełbaski i pieczone w popiele ziemniaki.

Dziękujemy Państwu Sabinie i Andrzejowi Kreftom za 
zaangażowanie w pracę na rzecz naszej szkoły.

D. Zelewska

Sprzątanie Świata 2008
Właściwe zachowania uczniów z Puzdrowa

Tegoroczna akcja Sprzątania Świata, która przypadała w dniach 19, 
20 i 21 września, była mobilizacją dla  dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Puzdrowie. Jej celem było promowanie postaw ekologicznych, 
jak również działań mających na celu ochronę środowiska, po-
kazujących jak szanować i nie szkodzić Ziemi, która jest matką 
wszelkiego życia. 

Tak więc uczniowie Szkoły Podstawowej w Puzdrowie obcho-
dzili święto Ziemi pod hasłem: STOP! ZABRANIAM! ZAKAZUJĘ! 
ŚMIECI W WORKI SIĘ PAKUJE! Każdy z dzieciaków doskonale 
zna znaczenie tych słów i wie, jak stosować je w rzeczywistości. 
To pierwszy krok przypominający o zobowiązaniach wobec na-
szej planety. W tym celu przygotowano miniaturę Ziemi, która 
była symbolem radości i zadowolenia z ich ekologicznych postaw. 
Uczniowie wiedzieli, co przedstawia symbol, który towarzyszył im 
w czasie sprzątania, podobnie jak miniatura przedstawiająca kosz 
na śmieci z wyraźnym hasłem: „Deszczyk pada, słońce świeci, a ja 
ciągle kocham śmieci!”. Oba hasła Przyciągały uwagę mieszkańców 
Puzdrowa i przejeżdżających kierowców. 

Młodsze dzieci, uczniowie klas 0-III,  sprzątały najbliższe oto-
czenie placówki: ogród, boiska, plac zabaw; natomiast uczniowie 
klas IV-VI pobliski teren i okolice. Zaopatrzone w rękawice i worki 

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

Dzień Edukacji Narodowej
Świętowali w Puzdrowie

W dniu 13 października 2008 w Szkole Podstawowej w Puzdrowie 
odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy utworzenia KEN, 
w której uczestniczyło całe grono pedagogiczne wraz z dyrektor 
szkoły panią Mirosławą Masowa.

Uroczystość ta miała, jak zawsze, podniosły i wyjątkowy cha-
rakter, a przyjazny nastrój tej chwili był elementem dopełniającym 

i podkreślającym relacje dwupodmiotowe, w których można było 
dostrzec szacunek dzieci dla twórczego trudu nauczycieli oraz 
twórczej roli dziecka. Starannie przygotowany repertuar okolicz-
nościowy wykonany przez dzieci z klas II-III (pod kierunkiem p. 
Justyny Grzenkowicz i p. Marii Suchta) oraz dzieci z koła tanecz-
no-ruchowego p. Małgorzaty Herczuk urzeczywistniony został 
w postaci montażu słowno-ruchowo – muzyczno - instrumental-
nego. Montaż ten ukazał obraz osobowości każdego jej uczestnika 
w sposób niezwykle efektowny. Wrażliwy odbiór cudzych przeżyć, 
niesienie radości i uśmiechu, to zasługa najmłodszych uczniów, od 
których nauczyciele usłyszeli mnóstwo miłych i ciepłych słów:

,,Niechaj w dobrym zdrowiu płyną Wasze dni,
niech się staną jawą Wasze piękne sny.
Niechaj trud Wasz zawsze plon obfity da,
niechaj wartość Waszą cała Polska zna...;
za to wszystko co jeszcze dla nas jest tajemnicą 
składamy Wam Nauczycielom gorące życzenia”.
Z szacunkiem i skupieniem na twarzach wysłuchano popisów 

aktorskich, za które wszystkim uczestnikom tego programu podzię-
kowała pani dyrektor Mirosława Masowa, wypowiadając słowa: 
,,Niech życzenia i podziękowania skierowane w stronę nauczycieli 
będę wyrazem wdzięczności za trud wkładany w naukę i wy-
chowanie każdego ucznia, a zarazem obietnicą, że czas spędzony 
w szkole nie będzie stracony”.

Małgorzata Herczuk
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dzieciaki wyruszyły na ratunek Ziemi. Ich worki szybko się 
zapełniły..., a było co zbierać! Były zaskoczone tym, co znalazły! 
I czegóż to ludzie nie wyrzucają! Mimo kapryśnej jesiennej pogo-
dy, która towarzyszyła akcji, działanie było kolejnym sukcesem 
ekologicznym kształtującym w dzieciach szacunek do przyrody, 
uwrażliwiającym na jej piękno i uświadamiającym konieczność 
dbania o jej ochronę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to kropla 
w morzu potrzeb, ale cieszymy się, że w ten sposób i przy pomocy 
tak niewielkiego gestu mogliśmy zrobić coś pozytywnego. Mamy 
nadzieję, że otwartość na świat nie pójdzie na marne i zachęci całą 
społeczność do włączenia się w akcję w następnych latach - czego 
z całą pewnością życzy sobie Ziemia!

Małgorzata Herczuk 

☞
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Harcerze 6 drużyny starszoharcerskiej TAJFUNY im. Księdza 
Bernarda Łosińskiego, działającej przy Gimnazjum w Siera-
kowicach, składają serdeczne podziękowanie Panu Piotrowi 
Leszczyńskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Za-
łakowie oraz Pani Bożenie Rzeszutek – właścicielce Biura 
Rachunkowego za wieloletnie wspomaganie naszych działań 
statutowych. 

Wastostwù Zofii i Józwòwi Reclafóm wiôldżé Bóg zapłac 
za pòmòc przë bùlwòwim bãksu.

Dzôtczi  direktor i szkolnô kaszëbsczégò z Pùzdrowa

I Festiwal Potraw Kaszubskich 
„Kaszëbsczé Jestkù”

21 września 2008 r. w Somoninie odbył się I Festiwal Potraw Ka-
szubskich „Kaszëbsczé jestkù”. Celem imprezy było zachowanie 
tradycji kulinarnych Kaszub, przekazywanie wiedzy o regionie 
młodemu pokoleniu oraz stworzenie nowych jakościowo potraw 
w oparciu o produkty i przepisy kaszubskie.

W 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową   

Wyjątkowo bogate były tegoroczne obchody dnia upamiętniającego 
rocznicę wyboru Polaka – Karola Wojtyły – na Stolicę Piotrową 
w Zespole Szkół w Gowidlinie.  

Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę poprzedzającą pa-
miętną datę 16. października 1978r. Począwszy od mszy świętych 
z homilią poświęconą Janowi Pawłowi II, po pełną głębokich 
przeżyć, refleksji wieczornicę przygotowaną przez naszą młodzież. 
Szczególnego wyrazu temu spotkaniu nadała niezwykła atmosfera 
przepełniona modlitwą, muzyką i słowami, które do nas kierował 
Ojciec Święty.

Odświętny wygląd przybrał również z tej okazji budynek szkolny, 
który na ten czas udekorowany został licznie wykonanymi przez 
najmłodszych uczniów chorągiewkami papieskimi.

Wydaje się, że dostojniejsza i wszystkim bardziej bliska stała 
się rzeźba Jana Pawła II mieszcząca się w murach naszej szkoły. 
Zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły swoją pamięć o Ojcu 
Świętym uczcili, składając u Jego stóp bukiety białych róż. Spe-
cyficzny klimat wytworzyły też wystawki, plakaty, które miały za 
zadanie przybliżyć nam osobowość naszego Patrona.
„Obecność” Papieża, pamięć o Nim dało się odczuć podczas za-

jęć dydaktycznych, a szczególnie podczas lekcji wychowawczych. 
Uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali między innymi 
spotkania poetyckie, gdzie głównie usłyszeć było można utwory 
Jana Pawła II, wiersze i piosenki o Nim samym. Choć poezja autor-
stwa naszego Rodaka należy do niełatwych, to młodzież potrafiła 
wczuć się w jej treść. Ponadto wysłuchano recitalu Piotra Rubika 
(co prawda odtwarzanego z magnetofonu), który w całości był 
poświęcony Karolowi Wojtyle.

Duchową ucztę można było przeżyć w czwartek 16. październi-
ka, bowiem w murach naszej szkoły odbył się uroczysty Poranek 
Papieski, w którym udział wzięła cała społeczność szkolna, po 
uprzednim uczestnictwie we mszy świętej.

Pod hasłem „Ceńmy życie, bo czas tak szybko płynie” poddali-
śmy się filozoficznym rozważaniom na temat naszego bytowania 
na ziemi. Prezentacja multimedialna po raz kolejny pozwoliła nam 
być świadkami (choć w wirtualnym świecie) życia Jana Pawła 
II. Program przygotowali gimnazjaliści pod kierunkiem p. Ewy 
Gruczy.

Powagi całej uroczystości dodały słowa Psalmu Dawidowego 
oraz recytowane fragmenty utworu Ojca Świętego zaczerpnięte 
z „Tryptyku Rzymskiego”.

W tym samym dniu w naszej szkole odbyło się ślubowanie 
klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności rodziców, swoich 
wychowawczyń p. Lucyny Labuda i p. Janiny Wenta oraz star-
szych kolegów i koleżanek zostali pasowani przez panią dyrektor 
Danutę Tandek na uczniów klasy pierwszej i tym samym zostali 
przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Gowidlinie. Po uroczystej przysiędze uczniowie wraz z rodzicami 
i swoimi opiekunami udali się na słodki poczęstunek.

Pierwszakom gratulujemy, życząc jednocześnie wszelkiej po-
myślności, a przede wszystkim sukcesów w nauce.

Magdalena Bigus
uczennica kl. III gimnazjum
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1 listopada w Filii Biblioteki Publicznej w Gowidlinie otwarta 
zostanie wystawa z okazji Święta Niepodległości.
16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej 
okazji w Bibliotece Publicznej w Sierakowicach będzie można 
oglądać wystawę na temat różnorodności kulturowej i potrzebie 
dialogu międzykulturowego w Polsce i na świecie. 
22 listopada mija 80. rocznica urodzin Krystyny Siesickiej. Warto 
w tym dniu odwiedzić Bibliotekę w Sierakowicach i obejrzeć wy-
stawę książek tej popularnej autorki piszącej dla młodzieży.  
W listopadzie w ramach cyklu „Sławni podróżnicy i odkrywcy” 
w czytelni Biblioteki w Sierakowicach można oglądać wystawę 
poświęconą Ignacemu Domeyce, polskiemu geologowi i minera-
logowi, badaczowi Ameryki Południowej. 
Także w listopadzie w Filii Biblioteki w Gowidlinie odbędzie się 
spotkanie andrzejkowe. 
Od października, po wakacyjnej przerwie, w bibliotekach 
w Sierakowicach i Gowidlinie kontynuowane są „Spotkania z baj-
ką”. Spotkania odbywają się w ramach akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”.

Imprezy sportowe
16 i 23 listopada w hali sportowej Gimnazjum w Sierakowicach 
odbędzie się IX Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Pu-
char Prezesa GS „SCh” Sierakowice. 

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

SPORT SZKOLNY
Gminne Przełajowe Biegi Sztafetowe 

w Kamienicy Królewskiej
Dnia 8 października.2008 roku, na terenie Uczniowskiego klubu 
Sportowego „WIKING” , odbyły się Gminne Przełajowe Biegi Szta-
fetowe 10 x 1000 m zorganizowane przez dyrektor Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej - Hannę Subkowską-Wójcik oraz Annę 
Bojanowską - nauczycielkę wychowania fizycznego w tej placówce. 
Pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie.

Swoją obecnością zaszczyciły nas reprezentacje z Tuchlina, Go-
widlina i Sierakowic. Nie zabrakło też zawodników z Kamienicy 
Królewskiej.

Uroczystego rozpoczęcia zawodów dokonała dyrektor Hanna 
Subkowska-Wójcik, serdecznie witając i życząc powodzenia wszyst-
kim zawodnikom. Następnie Anna Bojanowska zaprezentowała 
uczestnikom zawodów przebieg wytyczonej wcześniej przez nią 
trasy. Następnym etapem spotkania było rozpoczęcie zawodów, 
w których kolejno udział wzięli następujący zawodnicy: 

- dziewczynki ze szkoły podstawowej,
- chłopcy ze szkoły podstawowej,
- dziewczęta z gimnazjum,
- chłopcy z gimnazjum.
Walka była zacięta, a zawodnicy dawali z siebie wszystko, do-

wodem było zmęczenie i pot spływający z czoła. Mimo wysiłku 
i poświęcenia nie wszyscy mogli wywalczyć złoto... Mamy jednak 
nadzieję, że będzie to motywacja na przyszłe lata, aby poprawić 
swą wydolność fizyczną - bowiem trening czyni mistrza!

Miejsca na podium:
Dziewczynki Szkoła 
Podstawowa 
I - Gowidlino
II -Tuchlino
III -Kamienica 
Królewska
Chłopcy Szkoła Pod-
stawowa.
I – Gowidlino
II – Kamienica 
Królewska
III – Tuchlino
Dziewczynki 
Gimnazjum
I – Sierakowice
II – Tuchlino
III – Gowidlino
Chłopcy Gimnazjum
I – Sierakowice
II – Tuchlino
III – Gowidlino

Po biegach nastąpiło 
wręczenia medali, dy-
plomów oraz nagród 
rzeczowych ufundo-
wanych przez Wójta 
Gminy Sierakowice 
Pana Tadeusza Kobielę.  
Na zakończenie pani 
Anna Bojanowska po-
dziękowała wszystkim 
uczestnikom oraz ich 
opiekunom za przyby-
cie na zawody.Dziewczęta i chłopcy ze Szkoły Podstawowej 

w Kamienicy Królewskiej

Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach: jako podmioty 
gastronomiczne i jako szkoły gastronomiczne. Każda drużyna 
przygotowała kaszubski obiad, składający się z dania głównego, 
zupy, deseru i dowolnej potrawy kaszubskiej.

Drużyna reprezentująca naszą szkołę przyrządziła następujące 
potrawy: kaczkę z jabłkami, ziemniaki zapiekane, buraki, sok 
z ogórków, leguminę, drożdżówkę, bułki z masłem. Potrawy te 
elegancko prezentowały się na fachowo udekorowanym stole, na 
którym nie zabrakło dekoracji z naturalnych elementów zdobni-
czych. Przygotowane przez dziewczęta nakrycie, swą oryginalnością 
budziło ogromne zainteresowanie zwiedzających. Wypowiedzieli 
oni mnóstwo pochlebnych opinii na temat uzdolnień artystycznych 
i kulinarnych naszej młodzieży.

Zespół w składzie: Ewelina Bronk, Zofia Kotłowska, Agata Ko-
życzkowska, Anna Nowicka, Kamila Hinca - zdobył III miejsce uho-
norowane Brązową Łyżką, a w nagrodę otrzymał sprzęt AGD.

Nasza szkoła, jako jedyna w swej kategorii, przygotowała krótki 
program artystyczny skecz – pt.: „Jak to Mack szedł do Kasze na 
wrëje”, który uświetnił ostatnią część festiwalu.

Zdobyte przez nasze dziewczęta laury potwierdziły ogromne 
możliwości i umiejętności uczniów Technikum w zawodzie technik 
żywienia i gospodarstwa domowego. 

Życzymy im dalszych sukcesów w konkursach gastronomicz-
nych. 

Ewelina Bronk
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SPORT

9. Biegi Uliczne 
Wokół Ołtarza Papieskiego

W niedzielę 12 października 2008 roku od-
były się zawody sportowe pod nazwą Biegi 
Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego. 
Organizatorzy : Gminny Klub Sportowy 

„SIERAKOWICE”, Gminny Ośrodek Kultury, 
parafia p.w. św. Marcina oraz Związek Har-
cerstwa Polskiego z Sierakowic przy wspar-
ciu finansowym Starostwa Powiatowego 
w Kartuzach i Gminy Sierakowice postarali 
się o należyte uświetnienie 30. rocznicy 
wybrania Polaka Karola Wojtyły na papieża, 
który przybrał imię Jana Pawła II.

Trasa biegów również nie jest przypadko-
wa, ponieważ znajduje się w Parku Ośmiu 
Błogosławieństw z Ołtarzem Papieskim, przy-
pominającym nam o wizycie Papieża Polaka 
w naszej diecezji 6 czerwca 1999 r.   

Proboszcz parafii pw. św. Marcina w Sie-
rakowicach, ks. Bronisław Dawicki, doko-
nał uroczystego otwarcia zawodów oraz 
przywołał wspomnienie pomysłodawcy 

Kategoria dziewczęta do lat 12 
- startowało 51 zawodniczek:

1. Wenig Paulina - Lębork                         
2. Świeczkowska Katarzyna - Skorzewo    
3. Mielewczyk Malwina - Załakowo               
4. Murawska Natalia - Rumia                        
5. Pyszka Kornelia - Sierakowice                   
6. Kropidłowska Weronika - Sierakowice        

Kategoria chłopcy do lat 12 
- startowało 43 zawodników:

1. Hinca Maciej - Reskowo                   
2. Gojtowski Patryk - Miechucino               
3. Czaja Krzysztof - Reskowo                   
4. Okuniewski Kamil - Gowidlino               
5. Domaros Robert - Tuchlino                 
6. Choszcz Marcin - Gowidlino          

Kategoria dziewczęta gimnazjum 
- startowało 20 zawodniczek:

1. Kropidłowska Michalina -Sierakowice
2. Mikuła Izabela - Szczenurze
3. Markowska Izabela - Miechucino 
4. Reclaf  Martyna - Tuchlino
5. Bronk Jolanta - Tuchlino
6. Klejna Angelika - Tuchlino

Kategoria chłopcy gimnazjum 
- startowało 18 zawodników:

1. Wołoszyk Kamil - Kościerzyna
2. Kerszen Maciej - Kościerzyna
3. Witke Sebastian - Miechucino
4. Hinca Bartłomiej -Miechucino
5. Jeliński Michał - Tuchlino
6. Szefer Adam - Gowidlino

Kategoria kobiety 
1. Pobłocka Kamila - Lębork
2. Wirkus Monika - Wejherowo
3. Czapiewska Monika - Skorzewo
4. Rompa Jolanta - Garcz
5. Pobłocka Katarzyna - Lębork
6. Malek Teresa - Sierakowice

Kategoria mężczyźni 
1. Zblewski Leszek - Kościerzyna
2. Pobłocki Piotr - Lębork 
3. Piekarski Michał - Sierakowice
4. Ladmann Czesław - Gdynia
5. Filipów Tadeusz - Lębork

i wieloletniego realizatora tej imprezy - Ta-
deusza Wesółki, w intencji którego wszyscy 
uczestnicy odmówili modlitwę „Wieczny 
odpoczynek…”

W tegorocznych zawodach udział wzięło 
około 300 zawodników. Program zawodów 
przewidywał rozegranie dziesięciu biegów 
w pięciu kategoriach.   

                
Wyniki tegorocznych biegów są następu-
jące:
Kategoria dziewcząt do lat 8 
- startowało 12 zawodniczek

1. Naczk Paulina - Tuchlino 
2. Wenig Dominika - Lębork 
3. Bulczak Aneta - Backa Huta 
4. Nowicka Aleksandra - Tuchlino
5. Lange Małgorzata - Paczewo 
6. Ramczyk Wiktoria - Sierakowice 

Kategoria chłopców do lat 8 
- startowało 21 zawodników:

1. Bronk Marek - Tuchlino                 
2. Grot Kamil - Tuchlino                   
3. Choszcz Radosław - Gowidlino            
4. Penkowski Maksymilian - Lisie Jamy      
5. Martyn-Leszczyński Jakub - Łyśniewo     
6. Mielewczyk Mateusz - Sierakowice        

Kategoria dziewcząt do lat 10 
- startowało 38 zawodniczek:

1. Bulczak Natalia - Tuchlino             
2. Bojke Ewa - Szczenurze                 
3. Nowicka Alicja - Tuchlino              
4. Wenta Angelika - Gowidlino             
5. Bronk Julia - Tuchlino                     
6. Bulczak Sylwia - Tuchlino 

Kategoria chłopcy do lat 10 
- startowało 50 zawodników:

1. Ladmann Maciej - Kielno                   
2. Rzeszutek Tomasz - Sierakowice     
3. Sadowski Bartosz - Łyśniewo           
4. Zengerski Kacper - Gowidlino               
5. Ziegiert Rafał - Tuchlino                     
6. Tutkowski Michał - Sierakowice      

Przed startem
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Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali 
pamiątkowe znaczki okolicznościowe, 
wykonane specjalnie na tę okazję. Szóstce 
najlepszych zawodników, w każdej z dzie-
sięciu kategorii, wręczono medale wraz 
z dyplomami. W biegach głównych kobiet 
i mężczyzn zwycięzców uhonorowano do-
datkowo nagrodami pieniężnymi.

Najlepszym zawodnikom nagrody wrę-
czali: ks. Andrzej Myszak i ks. Piotr Wałdoch 
oraz diakon Krzysztof Malczewski.

Dla wszystkich uczestników Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Siera-
kowicach ufundowała drożdżówki i gorącą 
herbatę oraz użyczyła sprzętu i transportu, 
za co serdecznie dziękujemy.

Tegoroczne zawody przeprowadził zespół 
organizacyjny w składzie: Mirosław Sen-
wicki – szef zespołu, Maciej Lewandowski, 
Aleksandra i Ryszard Gliszczyńscy, Monika 
Wendt i Lucyna Rybarczyk. Wielkie słowa 
uznania należą się zespołowi strażaków 
z OSP Sierakowice pod dowództwem Ka-
zimierza Tutkowskiego, którzy czuwali nad 
bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku 
w czasie trwania zawodów. Duże podzię-

Publikujemy zdjęcie udostępnione przez panią Adelę Karwacką. Jest na nim grupa przedszkolaków. Zdjęcie wykonano w 1948 r. przy 
ówczesnym przedszkolu na zbiegu ulic Kartuskiej i Lęborskiej. Budynek znajdował się tuż przy kapliczce Matki Boskiej. Jeśli ktoś 
z ówczesnych przedszkolaków rozpozna się na zdjęciu, prosimy o kontakt z redakcją.

Czy rozpoznasz się na zdjęciu?

kowania składamy Państwu Rzeszutek za fotoreportaż imprezy oraz grupie uczniów 
z Gimnazjum i ZHP w Sierakowicach, którzy zabezpieczali trasę biegów i służyli pomocą 
w sprawach techniczno-organizacyjnych.

Do zobaczenia w przyszłym roku na jubileuszowych X Biegach Ulicznych Wokół Oł-
tarza Papieskiego w Sierakowicach.

Aleksandra Gliszczyńska
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SPRZEDAM

Mercedesa 207, 2.4 D, 9-cioosobowy, cena: 6,5 tys. zł, 
tel. 0698 550 837

Okazyjnie dom wolnostojący o pow. 317 m2 i działkę o pow. 
ok. 300 m2 w centrum Sierakowic. Dom nadaje się na dzia-
łalność handlową i usługową, cena okazyjna 2000 zł/m2. 
Istnieje możliwość nabycia domu na sąsiedniej działce z 
dwoma garażami w stanie surowym zamkniętym. Łączna 
powierzchnia obu działek wynosi ok. 600 m2. 
Tel. 058 718 28 36 lub 0665 79 07 07.

RÓŻNE

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

Przywiozę wysłodki buraczane, tel. 0507 057 886

OGŁOSZENIA DROBNE

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: 

28 listopada 2008, 
19 grudnia 2008


