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KLËKA
Wśród laureatów dorocznej nagrody starosty powiatu kartuskiego, 
pani Janiny Kwiecień, po raz kolejny znalazły się osoby związane 
z gminą Sierakowice. Perłę Kaszub 2008 otrzymał Jarosław Wójcik 
– artysta rzeźbiarz, mieszkaniec Sierakowic, autor m.in. projektu 
ołtarza papieskiego na wizytę Jana Pawła II w Pelplinie w 1999 
roku, rzeźby-telebimu w parku papieskim oraz rzeźby Chrzest 
w Jordanie przy kościele św. Jana w Sierakowicach. Superperłę 
otrzymał Kazimierz Woźniak, właściciel firmy Elwoz. 

Perły Kaszub przyznane zostały po raz ósmy. Tym razem kapi-
tuła zrezygnowała z podziału na kategorie, a nagrody wręczono 
osobom, które w szczególny sposób promują region, przyczyniają 
się do jego rozwoju i pomagają mieszkańcom.

.
Nowe nazwy zyskały nienazwane dotąd ulice w Sierakowicach 
i Kamienicy Królewskiej. W Sierakowicach mamy zatem ulicę Za-
ciszną (na prawo od ulicy Mirachowskiej), boczne od Sportowej to 
ulice ks. Jerzego Popiełuszki i Widokowa, natomiast przedłużenie 
Spacerowej za torami to ul. Krótka. W Kamienicy Królewskiej 
powstała ulica Polna, a biegnąca od torów kolejowych otrzymała 
nazwę ul. Partyzantów. 

Kosztowne ognisko
Nawet 5 tysięcy złotych kary mógł zapłacić mieszkaniec Bąckiej Huty, 
który na swojej posesji spalił opony. Do zdarzenia doszło pod koniec 
stycznia. Gdy na miejsce przyjechali strażacy zawiadomieni o pożarze 
budynku, okazało się, że płonie nie dom, a stos opon. Sprawą zajęła się 
policja, gdyż nastąpiło bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych. 

Sprawa zakończy się na postępowaniu mandatowym, ponieważ spraw-
ca przyznał się i wyraził skruchę. Został ukarany mandatem w wyso-
kości 500 zł. Dotkliwsze konsekwencje mogłaby go spotkać, gdyby 
sprawa została skierowana do sądu. Taki czyn jest zagrożony wysoką 
karą pieniężną i wówczas mógłby zapłacić nawet 5 tysięcy złotych. 

Ten przypadek niech będzie przestrogą, jak kosztowne może 
być nielegalne pozbywanie się śmieci. I nie zawsze kończy się na 
wystawieniu mandatu przez policję.

KRONIKA POLICYJNA

Oszczędności w policji

Będzie więcej patroli pieszych
Oszczędności w polskiej policji dotknęły także naszą rodzimą jed-
nostkę w Sierakowicach. Jak zapewnia asp. Stefan Karcz z komisa-
riatu policji, mieszkańcy gminy nie powinni odczuć bezpośredniego 
wpływu kryzysu. 

Jak podaje „Wprost”, minister finansów Jacek Rostowski poin-
formował, że rząd przyjął projekt oszczędności na łączną kwotę 
19,7 mld zł. MSWiA ma zaoszczędzić około 1 mld 215 mln zł. Około 
800 mln zł będzie pochodziło z oszczędności dokonanych w policji. 
Rzeczniczka MSWiA Wioletta Paprocka zapewniła, że cięcia nie 
będą dotyczyć płac. Oszczędności będą pochodziły z wydatków 
rzeczowych, m.in. na remonty komend. 

W ramach oszczędności komisariaty otrzymały także mniej 
środków na paliwo do radiowozów. Zwiększyła się zatem liczba 
patroli pieszych, a auta są wykorzystywane do przemieszczenia 
się policjantów. „Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo mieszkań-
ców – podkreśla asp. Stefan Karcz. – Każde wezwanie jest przez 
policjantów rozpatrywane.” 

A skoro zwiększy się liczba patroli pieszych, to policjanci na 
pewno zrobią użytek z nowych blokad do kół. Kierowcy parkujący 
auta w miejscach niedozwolonych niech dwa razy pomyślą, czy 
takie parkowanie nie będzie zbyt kosztowne. 

UWAGA ROLNICY
posiadający łąki do zmeliorowania

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku uprzejmie informuje, że w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniach 16.02.-30.04.2009 r. 
ogłasza nabór wniosków o wykonanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicz-
nych środków wspólnotowych, za zwrotem przez zainteresowanych 
właścicieli gruntów części kosztów w postaci opłaty inwestycyjnej 
(20 % ogólnego kosztu - rozłożone na 15 równych, rocznych rat).

Wnioski należy składać w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wod-
nych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 80-531, ul. Sucha 12:

– osobiście, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.00 do 15.00;

– listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłanymi nie póź-
niej niż ostatniego dnia terminu składania wniosków tj. 30.04.2009 
(decyduje data nadania).

Informacje dla potencjalnych wnioskodawców oraz formularz 
wniosku wraz z załącznikami dostępne są na stronie ZMiUW WP 
w Gdańsku: www.zmiuw.gda.pl oraz w siedzibach terenowych 
oddziałów Zarządu zlokalizowanych na terenie województwa. 

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Marcin 
Stefański, inspektor ds. funduszy unijnych, tel. (058) 343 22 54 do 56 
wew. 217, e-mail:m.stefanski@zmiuw.gda.pl.

W celu  koordynacji działań na terenie Gminy Sierakowice 
prosimy zainteresowanych o zgłaszanie się do Sołtysów 
lub Referatu Rolnictwa w  Urzędzie Gminy Sierakowice 
pok. 108, 109. 

Z uwagi na krótki termin składania wniosków należy jak 
najszybciej zasięgnąć szczegółowej informacji i podjąć decy-
zję co do przygotowania i złożenia odpowiedniego wniosku. 

Referat Rolnictwa UG

Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach 
ogłasza zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat 

na rok szkolny 2009/2010

Rodzice zapisują dziecko składając „Kartę zgłoszenia”, którą można 
pobrać w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej 
www.plesiera.webd.pl. 

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 marca do 30 kwietnia 2009 
roku, od środy do czwartku, w godz. 8.00-16.00.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 15 maja 2009 r. (po po-
siedzeniu Komisji Rekrutacyjnej)

Dyrektor Przedszkola Lucyna Fularczyk
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Uwaga przyszłe mamy!

Becikowe według 
nowych zasad
Urząd Gminy, Dział Świadczeń Rodzinnych w Sierakowicach infor-
muje, iż zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) od 
osób ubiegających się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia 
dziecka (becikowe) oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka po dniu 1 listopada 2009 r. będzie wymagane 
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, 
że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską co naj-
mniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Powyższy warunek 
nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły 
o przysposobienie dziecka oraz osób, które złożą wnioski o jedno-
razową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) oraz 
o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 
1 listopada 2009 r. 

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Sierakowicach 

przeprowadza 
badania diagnostyczne 

opryskiwaczy

Stacja diagnostyczna czynna jest 
w godz. 8.00–14.00.

Adres: 
Sierakowice ul. Kartuska 23A, 

tel. 058 684-68-16, 666-027-837.

Uwaga: Przy większej ilości opryskiwaczy 
w danej miejscowości - dojazd na miejsce.

Listy od Czytelników
Droga Redakcjo!
Przechadzając się ulicami Sierakowic cieszy mnie widok szybkiej 
rozbudowy kościoła pw. św. Marcina. Myślę, że w nowym kościele 
winien być podkreślony kaszubski charakter naszej wsi. Warto 
by zaznaczyć charakterystyczne dla naszego regionu barwy haftu 
kaszubskiego, tak często używane w naszym środowisku. 

W budowanej świątyni przeszklony dach aż prosi, by ozdobić go 
pięknym wzorem kaszubskim. Mamy w Sierakowicach wspaniałych 
artystów, którzy umiejętnie potrafią wpisać nasze kaszubskie ele-
menty w nowy kościół, co podkreśliłoby naszą tożsamość. Modlitwa 
w blasku „swoich” elementów przyniesie spokój i ukojenie.

Przedstawiam ten sposób zaakcentowania naszej kultury ka-
szubskiej. Mamy w środowisku wielu zasłużonych regionalistów, 
którzy zapewne wskażą inne pomysły. Proszę przyślijcie swoje 
uwagi. Sądzę, że Redakcja „Wiadomości Sierakowickich” wszyst-
kie przyjmie i będzie koordynatorem tej dyskusji. Takie są moje 
marzenia. Czy się spełnią?

Zbigniew Wenta

Pani Donacie Neumann
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Teściowej

ś.†p.
Urszuli Neumann

składają
wójt, zastępca wójta 

i pracownicy Urzędu Gminy w Sierakowicach

Pani Marzenie Korzeniewskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Ojca

ś.†p. 
Jerzego Myszk

składają 
wójt, zastępca wójta 

i pracownicy Urzędu Gminy w Sierakowicach

Pani Joannie Plichta i Rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Męża i Ojca

ś.†p.
Zbigniewa Plichty  

składają
wójt, zastępca wójta 

i pracownicy Urzędu Gminy w Sierakowicach

Serdeczne podziękowanie 
księżom za odprawienie ceremonii pogrzebowej; 

delegacjom, krewnym, znajomym, sąsiadom, przyjaciołom 
i wszystkim, którzy uczestniczyli w modlitwie różańcowej 

i ostatnim pożegnaniu 

ś.†p.
Jerzego Myszk 

składa Rodzina

Serdeczne podziękowanie i słowa wdzięczności 
księżom za odprawienie ceremonii pogrzebowej, 

delegacjom, krewnym, znajomym i sąsiadom 
za modlitwę i udział w ostatnim pożegnaniu

ś.†p.
Zbigniewa Plichty

 składa Żona z Dziećmi
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Jednym  z wielu zadań Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest 
promowanie kaszubszczyzny i historii naszej małej ojczyzny.

W celu realizacji powyższego zadania sierakowicki oddział ZKP 
od 2003 roku organizuje Konkurs Wiedzy o Regionie przeznaczony 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy. 
W poszczególnych szkołach podczas lekcji uczniowie poznają histo-
rię i geografię Kaszub, sylwetki wybitnych ludzi, pisarzy, literaturę 
i kulturę regionu.  Wszystko to ma służyć budowaniu w uczniach 
lokalnego patriotyzmu. Zaplanowaniu tego zadania, jak również 
omówieniu planu współpracy z GOK poświęcone było posiedzenie 
Zarządu w styczniu 2008r.

Miesiąc styczeń jest okresem przeprowadzania eliminacji 
w szkołach. Laureaci z poszczególnych szkół spotkali się 9 lute-
go w salach sierakowickiego gimnazjum. Zauważamy, że z roku 
na rok wzrasta zainteresowanie konkursem. W 2008 r. w finale 
gminnym wzięło udział 37 uczniów. Komisja konkursowa z za-
dowoleniem stwierdza wzrastający poziom wiedzy uczestników. 
Uczniowie szkół podstawowych mogli uzyskać 86 punktów. 
Wśród 23 uczestników tej grupy najwięcej zdobyli: Kinga Formela 
z Łyśniewa, Kamila Kiedrowska z Puzdrowa, Dawid Polejowski 
z Lisich Jam, Monika Myszk z Kamienicy Królewskiej i Wioletta 
Dera z Mojusza.

Gimnazjaliści mogli łącznie uzyskać 78 punktów. W tej katego-
rii z 14 startujących najlepszymi okazali się: Mirosława Tempska 
z Tuchlina, Magdalena Bigus z Gowidlina, Paulina Bronk z Tuchlina, 
Szymon Liban z Kamienicy Królewskiej i Monika Recław z Sie-
rakowic. Podniesieniu splendoru służyły zapewne cenne nagrody 
rzeczowe wręczane uczestnikom w ich macierzystych szkołach.

Oprócz działań konkursowych realizowano założone zadania 
z planu pracy oddziału. Członkowie oddziału wzięli udział w pro-
mocji Lekcjonarza Kaszubskiego w Żukowie. 

Zarząd współpracował z GOK przy organizacji Wojewódzkiego 
Przeglądu Zespołów Kolędniczych. Poczet sztandarowy uczestniczył 
w ceremonii pogrzebowej ks. Waldemara Piepiórki.

W marcu przedstawiciele Zarządu spotkali się z władzami Gminy, 
aby omówić plany wspólnej realizacji pewnych zadań, jak również 
częściowe dofinansowanie ich przez Urząd Gminy. Został zorgani-
zowany wyjazd na Kaszubską Drogę Krzyżową do Sianowa.

Dorośli członkowie oddziału i uczniowie gminnych szkół spotkali 
się z prof. Brunonem Synakiem, który ciekawie opowiadał o róż-

Minął kolejny rok działań oddziału ZKP w Sierakowicach
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ludowych: hafciarzy, rzeźbiarzy, gawędziarzy. Teatry szkolne wy-
korzystują utwory lokalnych twórców. Przypominane są zwyczaje 
i obrzędy, niektóre z nich w wyniku podejmowanych działań na 
nowo wracają do życia.

Koniec roku szkolnego obfituje zwykle w zadania zakładające 
różnego typu podsumowania. Dla młodych, posługujących się na 
co dzień j. kaszubskim, organizowane są wyjazdy, tym razem był 
to Półwysep Helski.

Od dwóch lat sierakowicki oddział ZKP honoruje specjalnymi 
nagrodami najlepszych absolwentów gimnazjów z terenu gminy. 
W mijającym roku otrzymało takowe nagrody 6. gimnazjalistów 
z Sierakowic (Katarzyna Kowalewska, Monika Recław, Monika 
Labuda, Piotr Teclaf, Martyna Konkel, Mateusz Werpulewski), 5 – 
z gimnazjum w Gowidlinie (Iwona Grucza, Marta Klejna, Angelika 
Gawin, Kinga Buszman, Anna Szyca) i 1 z gimnazjum w Kamienicy 
Królewskiej (Szymon Liban).

Szczególnym celem naszego oddziału jest przede wszystkim 
współpraca z młodym pokoleniem, bo „czym skorupka za młodu…”, 
co nie oznacza jednak, że nie interesują nas też działania regio-
nalne przeznaczone dla dorosłych. W 2008 roku odbyło się kilka 
przedsięwzięć zaplanowanych głównie z myślą o członkach ZKP. 
W lipcu liczna grupa reprezentantów naszej gminy udała się na 
Zjazd Kaszubów do Gdańska. 

W połowie miesiąca ogromna rzesza pątników ruszyła do 
Sianowa na odpust. Warto wspomnieć, że Sierakowice są jedną 
z pierwszych zorganizowanych grup idących co roku do Królowej 
Kaszub i niezmiennie stoją w czołówce, jeśli brać pod uwagę li-
czebność grup z różnych zakątków Kaszub. Oczywiście prowadzą 
nas „sztandarowi” członkowie. ☞

nych formach samorządności w Europie, pokazując jednocześnie 
miejsce polskiej samorządności na tym tle.

Miesiąc maj przebiegał pod hasłem organizacji Konkursu Re-
cytatorskiego Rodnô Mòwa. Członkowie i Zarząd Oddziału brali 
udział w posiedzeniach wielu komisji konkursowych w szkołach 
i w Gminnym Ośrodku Kultury.

Również w maju tradycyjnie już organizowana jest uroczysta 
msza św. przy Ołtarzu Papieskim z kaszubską liturgią słowa, której 
organizację wzięło na siebie ZKP.

Ważnym zadaniem dla oddziału jest promocja języka kaszub-
skiego. W tym celu od 2 lat jest organizowany konkurs „Twórczość 
literacka w języku kaszubskim”, który ma za cel wdrażać uczniów 
do pisemnego wypowiadania się w języku regionalnym.

Ten konkurs przeprowadzono 6 czerwca w gościnnych progach 
Gimnazjum w Sierakowicach. Uczniowie pisali wypowiedź na 
jeden z proponowanych trzech tematów. W pracach dostrzegli-
śmy podnoszący się poziom w sposobie wyrażania myśli i zapisu 
tego w j. kaszubskim. Wierzymy, że często powtarzane konkursy 
zachęcą uczniów do ciekawego wypowiadania się, co zostanie 
odpowiednio nagrodzone.

Jak zwykle przy organizacji każdego przedsięwzięcia potrzebni 
są różni ludzie, sponsorzy, instytucje. Dziękujemy zatem Urzędowi 
Gminy za wsparcie finansowe w zakupie nagród. W tym miejscu 
składamy też, w imieniu Zarządu ZKP o/Sierakowice, serdeczne 
podziękowanie dyrekcji Gimnazjum w Sierakowicach za gościnne 
progi i pomoc organizacyjną.

Od 2003 roku z inicjatywy Oddziału w szkołach obchodzone 
są „Dni Kultury Kaszubskiej”. Działalność ta ma wzmocnić regio-
nalno - etniczną tożsamość Kaszubów. Dzieci i młodzież budują 
w ten sposób swoją wiedzę o małej ojczyźnie, promuje się twórców 
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W sierpniu zarząd i członkowie ZKP zajęci byli organizacją 
obchodów kolejnej rocznicy Cudu nad Wisłą przy kapliczce MB 
Królowej Korony Polskiej, przygotowaniem mszy świętej celebro-
wanej na Ołtarzu Papieskim z kaszubską liturgią słowa, wspierali 
też parafię św. Marcina w organizacji festynu parafialnego podczas 
uroczystości Matki Boskiej Zielnej.

Wrzesień przebiegł pod znakiem prac koncepcyjnych związa-
nych z organizacją pracy szkół pod kątem szerszego wdrażania 
dzieci i młodzieży w życie regionu. W październiku liczna grupa 
pątników udała się do Piaseczna i Pelplina. Celem wyjazdu było 
nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej Królowej Pomorza w Pia-
secznie, wizyta w bazylice katedralnej w Pelplinie, zwiedzenie 
muzeum diecezjalnego ze słynną Biblią Gutenberga, a szczególnie 
nawiedzenie pelplińskiego cmentarza, na którym spoczywa rodak 
ks. dr Bernard Sychta.

Pod koniec października gościli-
śmy szczególnego gościa – ks. Jana 
Perszona, który dzień przed obcho-
dami Dnia Wszystkich Świętych 
wprowadził słuchaczy w atmosferę 
tego święta.

Rok 2008 został zakończony spo-
tkaniem opłatkowym wszystkich 
członków ZKP i ich rodzin. W pięk-
ny grudniowy wieczór zasiadła przy 
wspólnym stole wielka zrzeszeniowa rodzina, by przełamać się 
opłatkiem, posłuchać dzieci ze Szkoły w Szopie i ich pięknego 
programu artystycznego, obejrzeć prezentację multimedialną po-
świeconą Aleksandrowi Majkowskiemu na zakończenie obchodów 
roku jemu poświęconego, no i oczywiście zaśpiewać cudne kolędy 
i pastorałki. 

Po wysłuchaniu sprawozdania przedstawionego przez prezes 
Joannę Lejk postanowiono w roku 2009 powtórzyć wszystkie 
udane inicjatywy oraz podjąć kolejne wyzwania (m.in. Organizację 
wojewódzkiego Konkursu Dyktando Kaszubskie). Rok 2008 został 
zakończony uroczystą liturgią z kaszubską oprawą w drugi dzień 
Świąt Bożego Narodzenia.

W imieniu Prezesa i Zarządu ZKP o. Sierakowice
Danuta Pioch

☞
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Uroczystość „okrągłych” rocznic zawarcia związku małżeńskiego to jedna 
z najmilszych w ciągu całego roku. Do urzędu gminy zapraszane są pary, które 
przeżyły wspólnie pięćdziesiąt lat. Jest to zatem doskonała okazja do świętowania 
nie tylko w gronie rodzinnym. 

Szóstego lutego z przedstawicielami władz gminy: Tadeuszem Kobielą - wój-
tem i Zbigniewem Suchtą - przewodniczącym Rady Gminy oraz Teresą Skier-
ka - kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego spotkali się nie tylko złoci jubilaci. 
Z zaproszenia skorzystały także pary, które w ubiegłym roku świętowały 60-lecie 
zawarcia związku małżeńskiego. Szczególnymi gośćmi byli państwo Helena i Jan 
Klawikowscy z Patok, którzy 21 lutego 2009 roku obchodzili 65. rocznicę ślubu.  

Wójt Gminy, witając dostojnych gości, nie szczędził słów uznania dla ich ży-
ciowych doświadczeń i przeżyć:  - Okres Waszej młodości przypadał na trudny 
czas wojny, później nastał komunizm i nie żyło się lepiej – mówił. – Życzę, aby 

Jubileusze małżeńskie

Złote, Diamentowe i Żelazne Gody

Dla jubilatów zagrał i zatańczył zespół „Sierakowice”

Maria i Zygmunt Kreftowie

Agnieszka i Jan Formelowie Teresa i Józef Lisowie Helena i Bolesław Theus

Maria i Melchior Suchtowie

młode pokolenia skorzystały z Waszego doświadcze-
nia zdobytego przez długie życie, gdyż niesiecie w so-
bie tę mądrość, która jest potrzebna nam wszystkim. 
Życzymy dużo zdrowia i aby Bóg dał Wam jeszcze 
wiele lat życia. 

W ubiegłym roku szesnaście par obchodziło pięć-
dziesiątą rocznicę ślubu. Oto nazwiska jubilatów: 
Małgorzata i Benedykt Blokowie z Sierakowic, Monika 
i Franciszek Dułakowie z Leszczynek, Agnieszka i Jan 
Formelowie z Pałubic, Rozalia i Klemens Gańscy 
z Sierakowic, Stanisława i Franciszek Kielińscy z We-
lku, Agnieszka i Stanisław Kotłowscy z Sierakowic, 
Maria i Zygmunt Kreftowie z Moczydeł, Genowefa 
i Stanisław Labudowie z Sierakowic, Teresa i Józef 
Lisowie z Gowidlina, Anna i Jan Penkowie z Tuchlin-
ka, Jadwiga i Jan Płotkowie z Welku, Stefania i Ber-
nard Sadowscy z Sierakowic, Stefania i Władysław 
Stefanowscy z Leman, Maria i Melchior Suchtowie ze 
Smolnik, Stanisława i Brunon Szwabowie ze Skrze-
szewa oraz Helena i Bolesław Theus z Sierakowic.

Pary świętujące złote gody zostały udekorowane medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Ordery przyznał prezydent RP Lech Kaczyński. Były także 
dyplomy, kwiaty i upominek od wójta gminy. 

Diamentową czyli sześćdziesiątą rocznicę ślubu w ubiegłym roku świętowało 
pięć par: Jadwiga i Władysław Naczkowie z Sierakowic, Władysława i Jan 
Kreftowie z Sierakowic, Józefa i Stanisław Młyńscy z Pałubic, Elżbieta i Józef 
Starostowie z Sierakowic oraz Helena i Władysław Tempscy z Pałubic.

Wszystkich jubilatów prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń docze-
kania w szczęściu i zdrowiu kolejnych rocznic.  

A.K.
Foto: A.K.
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Wspólne świętowanie 
Dnia Seniora
Dnia 24 stycznia 2009 r. odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Seniora, która rozpoczęła się Mszą 
Św. o godz. 9.00 sprawowaną przez ks. kan. Leszka 
Knuta - proboszcza parafii pw. NPNMP w Gowidlinie. 
Następnie po zakończonej mszy Seniorzy udali się do 
pobliskiego Zespołu Szkół. Licznie przybyli na nią se-
niorzy: babcie i dziadkowie uczniów uczęszczających 
do naszej szkoły, jak też i inni dziadkowie, których 
wnuczęta dawno opuściły mury szkolne.

Nie zawiedli też zaproszeni goście. W uroczystości 
wzięli udział m. in. pan Tadeusz Kobiela -Wójt Gminy 
Sierakowice, pan Zbigniew Fularczyk - Zastępca Wójta 
Gminy oraz pan Janusz Wenta - Radny Gminy. Był tak-
że ks. kan. Leszek Knut i ks. wikariusz Piotr Stoltman.

Dzieci i młodzież przygotowały dla swoich babć 
i dziadków bogaty program artystyczny. Na początek 
uczniowie zaprezentowali się w przedstawieniu pt.: 

„Brama do nieba jest ciasna”, które przygotowała pani 
Elżbieta Rompa. Potem wystąpił chór Kantylena, który 
zaśpiewał kolędy. Ponieważ był to czas bożonarodze-
niowy, uczniowie z klasy III b, pod kierunkiem pani 
Dominiki Kuczkowskiej, przedstawili jasełka pt.: „Jak 
świat oczekiwał Jezusa”. Najmłodsze dzieci również 
miały swój udział w tej uroczystości i przygotowały 
wraz z panią Bernadetą Piotrowską montaż słowno – 
muzyczny z wierszykami, życzeniami i piosenkami dla 
swych dziadków pt.: „Kocham babcię, kocham dziadka 
za ich serce, za ich miłość”. Po odśpiewaniu „Życzy-
my, życzymy…” młodzież wręczała Seniorom laurki, 
czekolady oraz figurki wykonane z masy gipsowej, 
wykonane przez uczestników świetlicy środowiskowej 
pod kierunkiem pani Aleksandry Stark.

Jako organizatorzy cieszymy się z jakże wielu rado-
ści, życzliwości i uśmiechu, która pojawiały się na twa-
rzach naszych Seniorów oraz z tego, że mogli podzielić 
się z nami swoimi wspomnieniami i doświadczeniami. 
Cieszymy się, że z roku na rok na spotkanie z okazji 
Dnia Seniora przybywa coraz więcej osób.

Bernadeta Piotrowska

Nieczęsto można być świadkiem takiego jubileuszu. 21 lutego br. minęło 65 lat od-
kąd państwo Helena i Jan Klawikowscy z Patok stanęli na ślubnym kobiercu. 

Pani Helena i pan Jan znali się od dziecka, gdyż mieszkali po sąsiedzku w Pa-
tokach. Gdy w 1939 r. wybuchła II wojna światowa, oboje byli jeszcze bardzo 
młodzi. Nie ominęła ich tragiczna wojenna rzeczywistość. Oboje musieli podjąć 
przymusową pracę. Pan Jan w Nakli za Sulęczynem jako parobek w gospodar-
stwie, a pani Helena w Kamienicy Szlacheckiej i Redzie. 

Zaraz po ślubie młodego małżonka wcielono do niemieckiej armii. Pani Helena 
w tym czasie została u rodziców męża. W wirze wojennej zawieruchy oddział, 
w którym był pan Jan, trafił do Francji, gdzie w sierpniu 1944 r. poddał się An-
glikom. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia żołnierze trafili do polskiego 
wojska w Anglii. Pan Jan dostał się do jednostki łączności.  

Do Polski wrócił 26 lutego 1946 r. Przypłynął statkiem Batory. Wśród wracających do kra-
ju był także Leon Kunikowski z Sierakowic i Bernard Bronk z Kamienicy Szlacheckiej.

W powojennej Polsce pan Jan rozpoczął pracę w kamieniołomie w Mojuszu. 
Pani Helena godziła obowiązki domowe i wychowywanie dzieci z pracą wroszarni 
w Sierakowicach, gdzie przepracowała 15 lat. W tym czasie rozpoczęli budowę 
własnego domu nieopodal ojcowizny Jana, więc każdy grosz przeznaczono na ten 
cel. „Kiedyś żyło się ciężej” – mówi pan Jan. Do nowego domu przeprowadzili 
się w 1952 roku. Na niewielkim kawałku ziemi uprawiali ziemniaki i truskawki. 
Hodowali dwie kozy i świniaka. Ojciec pana Jana był szewcem i pan Jan także 
jest znany w okolicy z naprawy butów, co zawsze zapewniało dodatkowy pie-
niądz na utrzymanie rodziny w tych trudnych czasach. 

W 1953 r. w Mojuszu rozpoczęła działalność betoniarnia. Tam pan Jan praco-
wał do roku 1973. Przeszedł wówczas do pracy w SKR w Sierakowicach, gdzie 
przepracował kolejne 10 lat do momentu przejścia na emeryturę. 

Pan Jan był zaangażowany w budowę nowej plebanii przy dawnym kościele 
ewangelickim. Bardzo miło wspomina proboszcza św. Jana ks. Ryszarda Słomowicza. 
Dużo czasu spędzili na wspólnej grze w karty. „Jak ksiądz proboszcz przegrywał, 
to nie grał dalej” – dodaje pan Jan, który tej pory lubi grać w Baśkę lub oczko, ale 
mówi, że niekiedy brakuje „kartowników”. Kiedyś liczne grono wielbicieli tej formy 
rozrywki zbierało się zawsze w niedziele i grano przez całe popołudnie. Wspomi-
nając z sentymentem dawne czasy, jubilat podkreśla, że wtedy nawet chleb miał 
inny smak.  I mimo, że obecnie żyje się łatwiej, dawniej było weselej.    

Państwo Klawikowscy mają trzech synów i dwie córki. Najmłodszy syn, Ed-
mund, mieszka z rodziną przy rodzicach. Jubilaci doczekali się 20 wnuków i 30 
prawnuków. 

A.K.

Żelazna rocznica ślubu Heleny i Jana Klawikowskich

65 lat razem na dobre i złe
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Dzień Seniora w Łyśniewie 

Dla kochanych babć i dziadków
21 stycznia świętujemy Dzień Babci, a dzień później Dzień Dziadka.. To wyśmie-
nita okazja nie tylko do złożenia im życzeń, ale również do zwrócenia uwagi 
na ich potrzeby.

Są to osoby, które kochają bezwarunkową miłością swoje wnuczęta, rozpieszczają 
je, często są ich najlepszymi przyjaciółmi. Miłość, jaką obdarzają wnuki swoich dziad-
ków, również nosi znamiona bezwarunkowości. Nic zatem dziwnego, że najmłodsi 
członkowie rodziny pragną ten dzień uczcić w sposób wyjątkowy. Nasi uczniowie, 
jak co roku, starali się, by to święto na długo zostało w pamięci ich dziadków.

Wszystko zaczęło się miłym powitaniem, następnie inscenizacją słowno-mu-
zyczną przygotowaną specjalnie na tą okazję. Potem pociechy  zaprezentowały 
się w dwóch wersjach jasełek przygotowanych przez grupę młodszych dzieci 

Rockandrollowy 
wieczór
Już po raz drugi Rada Rodziców przy Gim-
nazjum w Sierakowicach zorganizowała 
koncert, z którego dochód zostanie prze-
znaczony na zakup książek do gimnazjalnej 
biblioteki. 

W tym roku dla zgromadzonych 
w Pubie Ferajna  zagrał zespół „Kris 
and Elvis”. Na koncert przybyło bardzo 
dużo rodziców, którzy w  rockandrol-
lowych rytmach świetnie się bawili. 
Rada Rodziców bardzo dziękuje wła-
ścicielom pubu Ferajna Adamowi Dera 
i Dawidowi Wolskiemu oraz wszystkim 
sponsorom, dzięki którym koncert mógł 
się odbyć.

oraz starszych uczniów. Wszystko poszło zgodnie ze 
scenariuszem. Wręczanie kwiatów dla babć i cze-
koladek dla dziadka było już czystą przyjemnością. 
Spotkanie zakończyło się serdecznymi pogawędkami 
przy kawie i ciastach. Panowała ciepła, rodzinna 
atmosfera.

Życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo 
zdrowia i jak najczęstszych spotkań z wnukami. Do 
zobaczenia za rok.

Zespół teatralny Niepospolite Ruszenie z Tuchlina zaprasza 
na „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna”

wg chorwackiego pisarza Ivo Bresana dnia 1 marca 2009 r. o godz. 17.00 w sali remizy OSP w Sierakowicach. 
Aktyw Zespołu „NR”
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Dni seniora
Mile wspominanym akcentem karnawału są spotkania z seniorami. Spotka-
nia takie organizują prawie wszystkie sołectwa w naszej gminie przy udziale 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach. Każde z tych spotkań 
ma inny niepowtarzalny charakter, ma swój klimat i atrakcje. Organizatorzy 
wkładają wiele wysiłku i zaangażowania, aby honorowi goście spotkań – czyli 
seniorzy, byli godnie przyjęci, czuli się dobrze i byli zadowoleni, a także mieli 
co wspominać. 

KGW z Paczewa zorganizowało spotkanie z seniorami sołectwa w niedzielę 25 
stycznia br. W czwartek 29 stycznia odbyło się spotkanie seniorów w Sierako-
wicach, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 17 stycznia 
spotkali się seniorzy w Kamienicy Królewskiej. 22 stycznia, w Dzień Dziadka, 
świętowali seniorzy z sołectwa Mojusz. Natomiast spotkanie seniorów trzech 
sołectw – Leszczynek, Nowej Ameryki i Długiego Krza odbyło się, już trady-
cyjnie, w tłusty czwartek w Szkole Podstawowej w Lisich Jamach. Aby tradycji 
stało się zadość, obok wielu wyśmienitych wiktuałów i potraw królowały na 
stołach pączki. 

Na dowód tego, jak bardzo oczekiwane i potrzebne są to spotkania seniorów, 
zamieszczam list, który przysłał do naszej redakcji jeden z czytelników. 

Bawią się państwo Kos

Tańczą państwo Strzeleccy

Jak na każdym spotkaniu, bukietem kwiatów obdarowuje się osoby najwcześniej 
urodzone. W gronie osób w Sierakowicach za wiek i skarbnicę doświadczeń, 

uhonorowano panią Annę Wolską i Władysława Leman. 
Na zdjęciu od lewej: kierownik GOPS pan Ryszard Klejn, pani Anna Wolska, 

pan Władysław Leman i Wójt Tadeusz Kobiela

Seniorzy zasłuchani w słowa Wójta

W Sierakowicach
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List do Redakcji
W jednej z piosenek słyszymy słowa: „wesołe jest życie 
staruszka”. Z tą wesołością to różnie bywa. Powiedział-
bym raczej, monotonne jest życie staruszka. Mam 75 
lat i coś na ten temat mogę powiedzieć. Dzieci rano 
wyjeżdżają do pracy, wracają późnym popołudniem 
i  wieczorem. Przez cały dzień jestem sam w pustym 
domu. Towarzyszy mi telewizor, czytam prasę, układam 
pasjanse. Ze względu na przytępiony słuch nie mam 
odwagi na kontakty towarzyskie. Krępuję się prosić 
moich rozmówców, aby powtórzyli swoje wypowiedzi 
głośniej lub wolniej, abym zrozumiał co mówią.

Z pewnym utęsknieniem wyglądam wizyty listo-
nosza, który nie tylko przynosi korespondencję, ale 
zamieni ze mną kilka słów. Bez dogłębnego wczyty-
wania się poznaję koperty z rachunkiem za telefon, 
za energię i inne nakazy płatnicze. 

Od połowy stycznia oczekuję koperty z czerwoną 
pieczątką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z zaproszeniem na dzień seniora. Zaproszenie budzi 
wspomnienia z ubiegłorocznego spotkania. Mile 
wspominam każde z nich.

Zaproszenia są zawsze eleganckie – stawiam je na 
honorowym miejscu na kredensie, a potem przecho-
wuję z rodzinnymi pamiątkami. Mężczyźnie chyba nie 
wypada się przyznawać, że spędzam sporo czasu na 
przygotowaniu się do tego spotkania. Myślę w co się 
ubrać, aby nie być zaniedbanym staruszkiem. Strój 
koniecznie musi być wizytowy, czyli garnitur, krawat, 
elegancka koszula. Przeglądam koszule, dopasowuję 
krawaty, skarpety, obuwie, do kieszeni wkładam 
czystą chustkę do nosa. To nie jest megalomania. 
Ubiór jest wyrazem szacunku dla osób, które nas 
zaprosiły i szacunku dla obecnych gości. 

Dzwonię do znajomych, czy także wybierają się 
na to spotkanie? Uzgadniamy, w jakim miejscu się 
spotkamy, kto przy kim usiądzie? Wreszcie nadchodzi 
dzień spotkania. Obowiązkowa toaleta i „pożyczone” 
od syna kosmetyki o modnej linii zapachowej, innej 
niż moja codzienna woda toaletowa po goleniu. Ten 
dzień, wydaje się być wyjątkowo długi. Nie mogę się 
doczekać godziny, gdy sąsiad podwiezie mnie pod 
szkołę, gdzie jest spotkanie. Na sali widzę znajomych, 
cieszy mnie ich obecność i towarzystwo. Stwierdzam, 
że od zeszłego roku jeden z kolegów się postarzał, 
drugi przytył, kolejny jeszcze bardziej wyłysiał, tylko 
ja czuję się jak rześki dwudziestolatek. Oni zapewne 
patrzą na mnie także krytycznie i tylko z uprzejmości 
nie powiedzą, jaki stary ze mnie grzyb?

Martwi mnie nieobecność osób, które spotkałem 
w roku ubiegłym - co się z nimi dzieje, może 

Spotkania seniorów to okazja do miłej rozmowy

Od lewej pani Reszka, państwo Warmowscy i pani Klawikowska

Panie KGW z Paczewa odkryły w sobie zasoby talentu aktorskiego. 
Utworzyły kabaret, dla którego nie mają jeszcze nazwy, ale już zdążyły dać 
dwa przedstawienia –dla seniorów z Paczewa i dla seniorów z Sierakowic. 

Krótka scenka rodzajowa pt. „Tatków geburstach” zagrana była rewelacyjnie 
i z niezwykłą ekspresją. Gratulujemy!

Sprawna organizacja spotkania była główną zasługą 
uroczych pań z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

☞
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są chorzy? Obecne Panie przyciągają wzrok, są 
jak zawsze atrakcyjne i eleganckie. 

Rozmawiamy o zdrowiu, samopoczuciu, o braku 
pieniędzy i co można kupić za 10 zł podwyżki eme-
rytury? Gdyby jeszcze muzyka nie była taka głośna, 
to lepiej by nam się rozmawiało.

Spotkanie, jak co roku, zorganizowane jest do-
skonałe. Podziwiam zwinność i sprawność obsługi. 
Znane nam Panie z GOPSU,  jak zwykle uśmiech-
nięte, serdeczne i życzliwe. Jest również okazja, aby 
porozmawiać z Wójtem.

Rozstajemy się z żalem. Wracam do domu. Przez 
kilka kolejnych dni żyję wrażeniami tego spotkania. 
Czy w przyszłym roku będzie tak samo? Czy ja dożyję 
kolejnego spotkania? Tyle pytań i tyle niewiadomych! 
Jedno jest pewne, że z wielką radością przyjdę na 
następne spotkanie z seniorami. Żałuję bardzo, że 
jest ono tylko raz w roku.

Dziękuję organizatorom, pracownikom GOPS, ob-
słudze i wszystkim, którzy organizują te spotkania.

Z wyrazami głębokiego szacunku
Emeryt 

(imię i nazwisko do wiadomości Redakcji)

Foto: Maria Karolak

☞ Dzień seniora w Lisich Jamach organizowany 
dla trzech sołectw – Nowa Ameryka, Długi Kierz i Leszczynki

Najwcześniej urodzeni seniorzy z trzech sołectw w towarzystwie sołtysów pani Anieli 
Maszk, Ludwiki Meronk oraz zastępcy wójta Zbigniewa Fularczyka

Pani sołtys cieszyła się obecnością mieszkańców 
sołectwa Nowej Ameryki

Panie z KGW bacznie obserwują stoły, aby niczego nie zabrakło

Panie nauczycielki ze szkoły w Lisich Jamach 
zaangażowane w organizację spotkania i występy dzieci

Spotkanie rozpoczęto mszą świętą odprawianą przez 
ks. proboszcza Bogdana Drozdowskiego. Przybyłych gości 

powitała pani sołtys Długiego Krza – Ludwika Meronk
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Z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół w Kamienicy 
Królewskiej, Rady Rodziców i przy ogromnym za-
angażowaniu sołtysa Pani Marii Marcińskiej oraz 
Stowarzyszenia  na rzecz rozwoju wsi Kamienica 
Królewska odbył się w remizie dobroczynny bal Wa-
lentynowy. Całkowity dochód z balu przeznaczono na 
zorganizowanie wycieczki dla uczniów klasy III Gim-
nazjum. Ogromne zainteresowanie imprezą przerosło 
możliwości lokalowe. Niestety, tylko 100 osób wzięło 
udział we wspaniałej zabawie trwającej do białego 
rana, której akompaniował czteroosobowy zespół 
muzyczny. Wszystkim, dla których już pierwszego dnia 
zabrakło biletów obiecujemy zorganizowanie w przy-
szłości kolejnych zabaw. Mamy nadzieję, że na dobry 
nastrój miał wpływ nie tylko dobroczynny charakter 
balu. Uczestnicy już w trakcie jego trwania zgłaszali 
potrzebę organizowania podobnych imprez znacznie 
częściej niż do tej pory. Okazało się, że mieszkańcy 
Kamienicy Królewskiej nie często mają okazję spotkać 
się w tak licznym gronie. Wielka kultura uczestników 

„walentynek” ich niespożyta energia i humor skłaniają 
organizatorów do snucia dalszych planów związanych 
z życiem kulturalnym w Kamienicy Królewskiej.

17 lutego 2009 roku, ten sam zespół organizatorów 
zaprosił seniorów na spotkanie z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Spotkanie również odbyło się w Re-
mizie OSP w Kamienicy Królewskiej. Zaproszeni 
goście obejrzeli przedstawienie przygotowane przez 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Kamie-
nicy Królewskiej, wysłuchali życzeń i podziękowań, 
a zamiast kwiatka otrzymali słodki podarunek. 

W godzinach wieczornych, przy suto zastawionych 
stołach i wspaniałej muzyce rozpoczęła się zabawa 
taneczna dla naszych kochanych seniorów. Na spo-
tkanie przybyło 90 osób z Kamienicy Królewskiej, 
Załakowa, Sierakowic i okolic.

Oba spotkania obyły się dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu organizatorów i hojności sponsorów – pań-
stwa Lejk z Załakowa, rodziców, którzy dostarczyli 
smakowite ciasta i przyczynili się do przygotowania 
uroczystości, oraz uczniów Zespołu Szkół w Ka-
mienicy Królewskiej. Spotkanie z okazji dnia Babci 
i Dziadka współfinansował Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej z Sierakowic.

Wszystkim osobom, które zaangażowały się 
w przygotowanie uroczystości SERDECZNIE DZIĘ-
KUJEMY!

H.SW.

Spotkania w Kamienicy Królewskiej
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Rosnąć miłością, tęsknotą, 
upajać się pięknem ojczystych stron

Spotkanie 
z Aleksym Peplińskim
Trudno opisać me sioło,
me drogie, dziecinne łoże,
bo miłość ciężko opisać.
To tylko mistrz zrobić może!

     Aleksy Pepliński, Moje sioło

Decyzją Zarządu  ZKP o. Sierakowice postanowiono, że odbywające się w 2009 
roku w Sierakowicach Dyktando Kaszubskie powiązane zostanie z promocją 
twórczości braci Antoniego i Aleksego Peplińskich, związanych silnie z Ziemią 
Sierakowicką. Księdza Antoniego nie ma już wśród żywych, ale w Ostromecku 
koło Torunia mieszka Aleksy, „szkólny” i twórca z Łyśniewa, który w bieżącym 
roku świętuje swoją 88. rocznicę urodzin. Zatem do jubilata udała się grupa 
rodaków z wizytą, aby powspominać, porozmawiać, a szczególnie posłuchać. 

Przytoczony na wstępie fragment wiersza związany jest z rodzinnym Łyśnie-
wem, ale przed nim były okolice Kościerzyny. Dokładnie Wielki Klincz, gdzie 
urodzili się obaj bracia Peplińscy. Po pożarze domu w 1921 roku rodzice - Piotr 
i Justyna Peplińscy – sprzedali ziemię i zamieszkali w Łyśniewku. Przybywa-
jąc do Łyśniewa Peplińscy stanowili liczną rodzinę – siedmioro dzieci Justyny 
z pierwszego małżeństwa z Franciszkiem Leszczyńskim, dwóch synów i urodzona 
w roku 1924 córka Wanda. Ich dom i 41 hektarów ziemi stały się dla nich całym 
życiem. Mimo różnych nazwisk rodzeństwo żyło w niezwykłej zgodzie i harmonii, 
zresztą te same zasady dotyczyły współżycia z sąsiadami, co niezwykle pięknie 
wybrzmiało w cytowanym wierszu Aleksego.

Nie omieszkał też w swojej twórczości nawiązać do sielankowego życia w Ły-
śniewie ksiądz Antoni. Słowa „Pòd starą lëpą łësniewsczi dwór, to mój kòchany 
rodzynny dóm. Nôlepszé lata òstałë w nim, a dzysô dalek òd niegò jem”  dobitnie 
potwierdzają fakt, że było to drogie sioło nie tylko dla Aleksego. 

Aleksy wspomina, że urodził się słaby i chorowity, niemal nieprzytomny, 
stąd nie był tak postawny jak jego rodzeństwo, dziś dziwi się zatem, że mimo 
niezbyt silnej kondycji przeżył wszystkich i jest jedynym żyjącym z rodzeństwa, 

doczekawszy zarazem dość słusznych lat. Trzeba 
dodać, że towarzyszy mu też niezwykła pamięć, 
jasność i trzeźwość umysłu. Zresztą od dziecka nie 
był przeciętny. Jako niemal najmłodszy z rodzeństwa 
szybko nauczył się czytać przy starszych. W wieku 
czterech lat czytał już różne teksty, nawet łacińskie, 
o czym przekonał się ksiądz podczas kolędy, chcąc 
sprawdzić umiejętności chłopca.

W wieku 7. lat poszedł Aleksy do Szkoły Powszechnej 
w Łyśniewie. Po jej ukończeniu rodzice postanowili, że 
będzie pomagał w gospodarstwie, nie z braku zdolności, 
bo te były nieprzeciętne, powód był prosty – brat Antoni 
i jego edukacja w Państwowym Gimnazjum i Liceum 
w Kościerzynie pochłaniała znaczne ilości zasobów 
pieniężnych. Nie ma jednak w Aleksym specjalnego żalu 
z tego powodu, był cierpliwy i wiedział, że przyjdzie 
jego czas, jego kolej. Tymczasem pracuje, cieszy się 
młodością, życiem w rodzinie, zachwyca się ojczystą 
okolicą, co słychać w słowach wiersza „Wśród jezior 
trzech i wśród stawów, gdzie przepływa Bukowina 
(rzeczułka – dopływ Łupawy), znajduje się moja mie-
ścina. Słychać tu szum wodospadu, kiedyś tu młyn był 
drewniany, czasem przez most konie jadą, przerwawszy 
ciszę kochaną”. Ten okres procentuje później, nie jest 
czasem straconym. Pokłosie tych czasów znajdujemy 
w licznych kaszubskich i polskich gawędach, wierszach 
oraz utworach scenicznych pisanych przez Aleksego 
z niesłabnącym zapałem przez całe życie. Niewątpliwie 
ogromny wpływ na bogactwo duchowe dzieci miała 
matka Justyna – osoba niezwykle muzykalna, chętnie 
czytająca i opowiadająca stare kaszubskie opowieści. 

Nadeszła szara noc okupacji. Młodszy Aleksy pra-
cował z rodzicami, starszy Antoni również pomagał, 
ale potajemnie też sympatyzował z ruchem oporu, 
organizował pomoc dla więźniów, spotykał się po-
tajemnie z młodzieżą, przygotowując ją na tajnych 
kompletach do dalszej edukacji. 

Powojenne realia też nie były łaskawe, szczególnie 
dla „obszarników”, za jakich uważano Peplińskich. 
Dzieci „kułaków” czekał ciężki los. Szybko doświadczył 
tego Aleksy. Po ukończeniu Państwowego Gimnazjum 
i Liceum w Bytowie nie podjął dalszych studiów głów-
nie z powodu „negatywnego stosunku władz do syna 
kułackiego”. Jak zadra tkwi w nim też niesprawiedliwy 
osąd nauczyciela języka polskiego, który postawił mu 
jedyną „trójczynę” wśród pozostałych przeważających 
ocen bardzo dobrych na maturalnym świadectwie. Tak 

„dla zasady” – jak to ocenia dziś Aleksy – potraktowano 
syna kaszubskiego niesprawiedliwie. To był impuls dla 
niego, przyszłego nauczyciela, by nigdy nie traktować 

Aleksy Pepliński nad swoimi rękopisami

Przy grobie sióstr Antoniego i Aleksego w Czarnowie
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Gospodarzowi naszego pobytu w Ostromecku 
życzymy wielu jeszcze lat w zdrowiu. Sobie zaś po-
myślnego sfinalizowania dzieła w postaci Antologii 
twórczości braci Peplińskich, którą sierakowicki 
oddział ZKP przy wsparciu Urzędu Gminy i GOK 
zamierza w bieżącym roku uskutecznić, dla pamięci 
potomnych, dla uczczenia Wielkich Synów Sierako-
wickiej Ziemi, którzy niezmiennie wtórowali „Żebë 
wrócył ten czas…” będąc z dala od rodzinnych za-
kątków. Być może uda się , choć na chwilę przybyć 
Aleksemu z odległego Ostromecka, przystanąć nad 
jeziorami rodzinnej wsi, ziścić zapisane przed laty 
liryczne wyznanie:

Dénëjã, bë nabrac widu, stojąc nad jezorã.
Mëslë lepszé zarô jidą, bierzã sã do pióra.
Chcôłbëm wiele pisac terô, leno w głowie nieład.
Niech dénówka nad jezorã natchnie mie do dzeła.

Danuta Pioch
Fotografie: D. Pioch

uczniów protekcjonalnie i w każdym dostrzegać indywidualność, ukryte predys-
pozycje, zdolności, a przede wszystkim „do bólu” wręcz być sprawiedliwym.

Rok 1950 jest datą ważną dla Aleksego. Wtedy zaczyna się jego nauczycielska 
droga zawodowa. Uczy w szkole w Zdunowicach k. Sulęczyna, Jelonku i wresz-
cie w rodzinnym Łyśniewie, gdzie zostaje aż do momentu przejścia na rentę 
w 1977 roku. W trakcie pracy doskonali swoje umiejętności nauczycielskie, ale 
jego pasją jest pisanie, szczególnie utworów scenicznych, którymi urozmaica 
życie wspólnoty szkolnej i nie tylko (razem z bratem Antonim przygotowują też 
przedstawienia w prowadzonych przez księdza parafiach). Pracując z dziećmi 
wykazuje się niezwykłą znajomością ich psychiki, psychologicznych uwarun-
kowań rozwojowych. Efektem tych obserwacji są liczne „czary”, jakie w trakcie 
prawie 30 – letniej praktyki przygotował, by w chwilach znużenia wychowan-
ków rozładować atmosferę i potem wrócić do dalszego nauczania. Skuteczność 
tychże „czarów” została przetestowana po latach na prezes ZKP Joannie Lejk 
w Ostromecku i okazało się, że działają do dziś, zarówno na słuchacza, jak 
i nauczyciela. Znużony już nieco wielogodzinnym wypytywaniem o przeszłość 
gospodarz znacznie się ożywia, kiedy pada propozycja ich pokazania.

Oddzielną zupełnie część życia stanowią pobyty Aleksego u brata Antoniego. 
Jak wspomina Danuta Tandek (pracująca z Aleksym w Łyśniewie), każdy niemal 
wolny czas był dla Aleksego „wyjazdową mobilizacją”. Przychodził wtedy do 
szkoły z potrzebnym bagażem, by najbliższym po zakończeniu zajęć transportem 
pojechać do brata, a droga była daleka (parafia w Czarnowie pod Toruniem). 
Bracia mieli rozliczne pasje. Pisanie, komponowanie, przygotowywanie sztuk 
scenicznych, wspólne śpiewy w gronie rodzinnym i fotografowanie. Dzięki temu 
dość dobrze udokumentowane są ważne momenty z życia rodziny. Aż trudno 
pojąć, kiedy na to wszystko znajdowali czas, zważywszy, że jednocześnie z życiem 
artystycznym toczyło się życie duchownego, nauczyciela, jak również mozolna 
walka o byt. Ksiądz Antoni, jego dwie siostry oraz kilkoro dzieci brata, które 
wychowywał po jego śmierci, ciężko pracowali na parafialnym gospodarstwie. 
Pomagał im w tym dzielnie dojeżdżający Aleksy. W Czarnowie, z dala od Kaszub, 
powstały najbardziej tęskne utwory ks. Antoniego. Nie pierwszy to raz zresztą 
w historii literatury oddalenie i odosobnienie stało się przyczyną powstania naj-
piękniejszych literackich pereł. Nie szukając daleko wystarczy wspomnieć wiesz-
cza Adama i jego pomnikowe dzieło zrodzone na „paryskim bruku”. Gdyby nie 
przymusowa emigracja Mickiewicza, nie mieliby zapewne Polacy swojej epopei 
narodowej. Ksiądz Antoni śpiewał o Kaszubach, aż wreszcie je sobie wyśpiewał. 
W 1983 roku niespodziewanie został przeniesiony do Mściszewic, gdzie pozostał 
do śmierci (6 sierpnia 1995 roku), jednak po przeniesieniu zaprzestał pisania. 

Aleksy wspomina: „Jako samotny człowiek często mieszkałem z bratem An-
tonim. Mając więcej czasu zająłem się pisaniem wierszy, gawęd i przedstawień”. 
Rzeczywiście dorobek literacki Aleksego jest imponujący. Składa się na niego, 
jak sam oszacował, 30 sztuk scenicznych, 100 gawęd i blisko 200 wierszy. 

Aleksy z gośćmi z Sierakowic

Z bratankiem Piotrem Leszczyńskim i bratanicą Zofią Górską

Przed kościołem w Czarnowie

Przygotowanie do „czarów”
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W dniach od 2 do 5 lutego zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych z Ośrodka 
Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej półkolonie. W ramach półkolonii 
urządziliśmy cykl wyjazdów. Przy wyborze miejsc kierowaliśmy się przede wszyst-
kim bezpieczeństwem dzieci, ale także atrakcjami, jakie te miejsca oferują.

W poniedziałek udaliśmy się do Multikina na  film pt. „Madagaskar”. Dzieci 
były rozbawione historią lwa Alexa i jego przyjaciół.

Wtorek spędziliśmy na placu zabaw Smerf w Kartuzach. Zabawa była bardzo 
udana. Dzieci korzystały z wielką radością z atrakcji, które oferował plac zabaw: 
zjeżdżalni, basenów z piłkami, torów przeszkód. Był to czas świetnej zabawy, ale 
także czas, w którym nasi wychowankowie mogli rozwijać się pod względem 
fizycznym. W drodze powrotnej wstąpiliśmy na posiłek do naleśnikarni Kreps, 
aby w miłej atmosferze zjeść obiad.

Środa była dniem, w którym udaliśmy się do Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem tego miejsca. Szczegól-
ne emocje wzbudził w nas Dom do góry nogami, który przyprawił nas o spore 
zawroty głowy. Atrakcjom nie było końca, słuchając opowieści przewodnika pozna-
waliśmy kolejne miejsca i tak udało nam się zobaczyć : Najdłuższą Deskę Świata, 
Stół Noblisty im. Lecha Wałęsy, Dom Sybiraka, Piec Chlebowy, Kaplicę Jedności 
Narodowej, Pociąg Donikąd. Ciekawym elementem wycieczki było samodzielne 
pieczenie chleba, a uwieńczeniem wyjazdu było ognisko i smażenie kiełbasek.

Czwartek  był dniem poświęconym na wycieczkę do restauracji McDonald. 
Każde z dzieci otrzymało zestaw Happy Meal, a na deser lody. Z pełnymi brzu-
chami udaliśmy się w podróż powrotną do Szklanej.

Piątek spędziliśmy na zamku krzyżackim w Bytowie. Dzięki opowieściom pani 
przewodnik nasi podopieczni zapoznali się z historią zamku, a także z miejscami, 
które się w nim znajdują: Salą Myśliwską, Salę Rycerską, z wystawą poświęconą 
kulturze materialnej Kaszubów oraz ze zbiorami artystyczno – historycznymi. Udało 
nam się także zobaczyć elementy dawnego wystroju kościoła św. Jerzego, portrety 
Książąt Pomorskich, jak również broń i uzbrojenie z czasów krzyżackich.

Półkolonie był to czas świetnej zabawy dla dzieci i ich  rodziców,  którzy nam 
towarzyszyli, ale także dla nas - wychowawców.

Magdalena Mikuła

Półkolonie w Ośrodku 
Rewalidacyjno-Wychowawczym 
w Szklanej

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
„UŚMIECH DZIECKA” w Szklanej 

istnieje od 2000 roku
Wśród nas jest wiele osób potrzebujących, często niezauważanych przez ogół 
społeczeństwa i to właśnie im pragniemy z całego serca nieść bezinteresowną 
pomoc. Od kilku lat pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, prowa-
dząc Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej. Walczymy o zerwanie 
ze stereotypowym myśleniem o ludziach niepełnosprawnych, o ich prawo do 
normalnego życia i akceptacji społecznej. Pragniemy, aby niepełnosprawność nie 
odebrała im prawa do szczęścia, radości dnia codziennego, spełniania wszelakich 
marzeń, nawet tych najmniej realnych. 

Wiele osób cierpi każdego dnia... Bez nas, ludzi dobrej woli, z całą pewnością 
nie dadzą sobie rady. Dlatego Fundacja rozszerzyła swoje cele statutowe i dziś 
udzielamy również wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji ży-
ciowej oraz prowadzimy działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Stale 
podnosimy jakość naszych metod pracy i mamy ambitne plany na przyszłość. 

Nie ponosimy żadnych kosztów związanych z prowadzeniem Fundacji. 
Przekazując 1% na naszą organizację pomagasz najbardziej potrze-

bującym. Wystarczy, że do deklaracji podatkowej wpiszesz nazwę 
- Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym UŚMIECH DZIECKA; 
KRS 0000027416.

TA POMOC NIC CIĘ NIE KOSZTUJE.
Stefan Czaja Prezes Fundacji 

Prezes Fundacji 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Uśmiech Dziecka” w Szklanej
zawiadamia,

iż w wyniku zbiórki publicznej „Dla Ani”  
(decyzja nr 1/z/2008 wydana 11.09.2008 r. 
przez Wójta Gminy Sierakowice) przepro-
wadzonej w okresie od 15 września 2008 r.  
do 31 grudnia 2008 r. na konto Fundacji wpłynęła 
kwota 1.180,00 zł. 
Do dnia 31 grudnia 2008 r. na terapię oraz rehabi-
litację Podopiecznej wykorzystana została kwota 
1.163,14 zł. Pozostała zaś kwota 16,86 zł pozostaje 
do dyspozycji Podopiecznej w roku 2009.
Fundacja nie poniosła żadnych kosztów związa-
nych z przeprowadzeniem zbiórki.

Stefan Czaja
Prezes FPDN „Uśmiech Dziecka” 
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Balony, barwne światła, skoczna muzyka, w której rytmie tańczy kolorowy 
korowód… Znajdując się w takim miejscu, można by pomyśleć, że trafiło się 
na chwilę do pięknego baśniowego świata, który znamy jedynie z dziecięcych 
marzeń.  Nic bardziej mylnego! Tak właśnie bawili się wychowankowie Ośrod-
ka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej na balu karnawałowym, który 
odbył się w dniu 30 stycznia. 

Bal to atrakcja, gdyż  przygotowania do niego trwały kilka dni. Jak wiadomo 
karnawał to czas przebierańców, czas w którym każdy choć na chwilę może 
zamienić się z zupełnie kogoś innego. Dlatego właśnie wychowankowie ORW 
własnoręcznie przygotowali kolorowe maski, które pieczołowicie ozdobili. Każda 
z nich była więc unikatowa i oryginalna, a po ich założeniu wszyscy wczuli się 
w  karnawałową atmosferę. 

Kolejnym krokiem przygotowań do balu było upiększenie otoczenia. W ruch 
poszły nożyczki, kolorowy papier, balony, serpentyny i w ten sposób sala, w której 
zwykle odbywają się zajęcia, zamieniła się w bajkową krainę. Nie pozostało więc nic 
innego, jak tylko włączyć muzykę, która od razu wszystkich zachęciła do wspólnej 
zabawy. Tańczyli wszyscy,  zarówno dzieci jak i nauczyciele. Dobry humor nie 

opuszczał nikogo. Znalazł się też czas na 
chwilę odpoczynku i słodki poczęstunek. 

Nadszedł jednak czas, kiedy trzeba było 
zdjąć piękną maskę i wyłączyć muzykę. 
Zabawa nie trwa wiecznie, ale bal, który 
przygotowuje się samodzielnie, na długo 
zostaje w pamięci i jest wspaniałym do-
świadczeniem rozwijającym wyobraźnię 
oraz uczącym współdziałania w grupie. 

Sebastian Formela

Bal karnawałowy w Ośrodku  Rewalidacyjno-Wychowawczym

Najwyższa pora 
ratować kaszubskie jeziora
W piątek 23 stycznia br. do Urzędu Gminy w Sierakowicach przyjechały uczen-
nice z Koła biologicznego,  II klasy gimnazjalnej Zespołu Szkół w Goręczynie, 
pod opieką pani Teresy Dyl – Sosnowskiej. Celem wizyty było pozyskanie zwo-
lenników ratowania kaszubskich jezior przed zanieczyszczeniem. Ambasadorzy 
ekologii przywieźli ze sobą ulotki, broszury i plakaty opracowane przez uczniów 
i nauczycieli z Goręczyna. Materiały są bogate w treści - uwrażliwiają odbiorców 
na problem zanieczyszczeń wód i zachęcają do troski o skarby Kaszub, jakimi są 
jeziora. Koło biologiczne w Goręczynie współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim, 

Akademią Medyczną w Gdańsku i pracownikami na-
ukowymi innych uczelni. Zebrane z gmin materiały 
i informacje stanowią bazę do organizowanej przez 
Koło sesji zimowej VIII Młodzieżowego Sejmiku 
Ekologicznego w Goręczynie. 

Idea organizowania Młodzieżowych Sejmików Eko-
logicznych zrodziła się w Sierakowicach z inicjatywy 
pań Ewy Wierzby i Iwony Andraszewicz, które zapo-
czątkowały Sejmiki w Sierakowicach i w Tuchlinie. 
Z okazji Sejmików wydawano gazetki okolicznościo-
we, które do dnia dzisiejszego są cennym źródłem 
informacji i historią tej inicjatywy ekologicznej ze 
wszech miar godnej uwagi.

Wójt Gminy zapoznał gości z planami ochrony 
jezior na terenie naszej gminy. Priorytetową formą 
ochrony jezior jest uregulowanie gospodarki ścieko-
wej w gminie. Jest już dokumentacja na  kanalizo-
wanie gminy, realizowane wspólnie z gminą Sulę-
czyno. Inwestycja ta wpłynie nie tylko na ochronę, 
największego na naszym terenie, akwenu wodnego, 
jakim jest Jezioro Gowidlińskie, ale w sposób po-
średni przyczyni się do ochrony Słowińskiego Parku 
Narodowego i wód Bałtyku. Chroniąc jeziora, należy 
chronić tereny zlewni rzek, które wpływają do jezior. 
Jest to zadaniem każdego mieszkańca. Zanieczysz-
czenie studni, rowu melioracyjnego, niepozornej 
rzeczki czy oczka wodnego degraduje zarówno wody 
głębinowe, które pijemy, jak i wody powierzchniowe. 
Jeżeli chcemy mieć czyste jeziora i czystą wodę, którą 
pijemy, musimy dbać o nie w najodleglejszych nawet 
zakątkach naszej gminy, w każdym gospodarstwie 
i na każdym podwórku.

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak

Gimnazjalistki z Goręczyna ze swoją Panią były wdzięczne Wójtowi 
za owocne spotkanie w Sierakowicach
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Ukazał się zbiór wierszy Ewy Warmowskiej

Popołudnie z poezją

Ewa Warmowska z mężem Zygmuntem i córką Basią

Dwa lata po debiucie poetyckim nauczycielki - poetki 
Ewy Warmowskiej ukazał się kolejny zbiór jej kaszub-
skich wierszy. Promocja tomiku „Dzéń za dniã” odbyła 
się 27 stycznia w Małej Szkole w Szopie. W tym dniu 
licznie zebrali się także starsi mieszkańcy sołectwa, aby 
wspólnie z wnukami świętować Dzień Babci i Dziadka. 

Na samym początku uczniowie uczcili święto swo-
ich babć i dziadków. Specjalnie dla nich wykonali 
zabawne przedstawienie. Nie zabrakło kwiatów dla 
każdego seniora i wierszowanych życzeń, wśród 
których najwięcej uśmiechu i uznania wzbudziły 
życzenia wyższych emerytur. 

Tuż po występach dzieci rozpoczęło się spotkanie 
z poezją. Bohaterka tego popołudnia, Ewa Warmowska, 
opowiadała o swojej twórczości i wspólnie z mieszkań-
cami sołectwa i gośćmi świętowała jubileusz 30-lecia 
pracy w szkole w Szopie. Przemysław Łagosz, dyrektor 
placówki, podkreślił wyjątkowy talent pedagogiczny 
pani Ewy. Dzieci ją uwielbiają. A pani Ewa wyznała, że 
sekret zrozumienia dziecka tkwi w pamiętaniu o tym, 
że kiedyś samemu było się dzieckiem. 

Zbiór wierszy „pani od kaszubskiego” nosi tytuł „Dzéń 
za dniã”. Podobnie jak w przypadku pierwszego – „Trapë 
do nieba” jest podzielony na kilka części, a tematyka 
utworów jest różnorodna Jak pisze we wstępie autor-
ka, to dwa różne spojrzenia na świat – jedno dziecięce 
i drugie dojrzałe. Tomik zawiera dodatek z anegdotami 
o uczniach i jedno krótkie opowiadanie, które być może 
jest zapowiedzią dalszych pisarskich zamierzeń pani Ewy. 
Dopełnieniem utworów są grafiki córki – Basi Warmow-
skiej. Książkę można zakupić w szkole w Szopie. 

Na zakończenie spotkania dla wszystkich zagrała 
grupa ŚMIG (Śpiewajcie Mu i Grajcie) ze Stężycy, 
działająca wcześniej pod nazwą The Rozmish. Zespół 
wykonał utwory poetyckie w rockowej aranżacji. 

A.K.
Foto: Przemysław Łagosz i A.K.

Uczniowie ze szkół w Szopie i Mojuszu recytowali wiersze 
pani Ewy; na zdjęciu Zuzia Młyńska z kl. II SP w Mojuszu

Dzieci składały wierszowane życzenia
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Pomorski Konkurs Ortograficzny

Pisać bezbłędnie  
Gminny etap, zorganizowanego po raz pierwszy, 
Pomorskiego Konkursu Ortograficznego dla uczniów 
klas trzecich szkoły podstawowej, odbył się 19 lutego 
w Zespole Szkół w Gowidlinie. Wcześniej każda ze 
szkół przeprowadziła eliminacje u siebie, jednakże do 
etapu gminnego zgłosiło się tylko pięć szkół – Gowi-
dlino, Jelonko, Tuchlino, Puzdrowo i Sierakowice. 

Piętnastu najlepszych uczniów zmierzyło się 
z zawiłościami polskiej ortografii. Uczniowie pisali 
dyktando zatytułowane „Królestwo króla Kazimierza” 
i – jak powiedziały później nauczycielki – tekst pisany 
przez dzieci był długi i trudny. 

W czasie gdy komisja sprawdzała dyktando, 
uczniowie udali się z wizytą do twórcy ludowego 
Pawła Seli, aby przyjrzeć się, jak powstają gliniane 
wazony, misy, donice. 

Wreszcie nastąpił długo oczekiwany moment 
– ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce zajęła Ju-
lia Formela z Gowidlina, drugie – Adriana Klein 
z Sierakowic, a trzecie – Edyta Wenta z Gowidlina. 
Wyróżnienia otrzymały Anna Maszke z Sierakowic 
i Julia Kobiela z Gowidlina. Wszyscy uczniowie 
biorący udział w konkursie otrzymali nagrody książ-
kowe ufundowane przez Wójta Gminy oraz dyplomy. 
Trzy dziewczęta, które zajęły czołowe lokaty, wezmą 
udział w kolejnym etapie konkursu na szczeblu po-
wiatowym, który odbędzie się 18 marca.

Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka 
Województwa Pomorskiego i gdańskiego Kuratora 
Oświaty, a jego organizatorem jest Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Gdańsku. Głównym celem konkursu jest 
zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy na temat 
polskiej ortografii i podniesienie sprawności popraw-
nego posługiwania się językiem polskim w piśmie. 

Tydzień później, 26 lutego, odbył się konkurs ma-
tematyczny. Relację i nazwiska zwycięzców podamy 
w kolejnym numerze Wiadomości Sierakowickich.   

A.K.
Foto: A.K.

Na chwilę przed rozpoczęciem dyktanda...

Uczestnicy konkursu z nauczycielami

Zwycięzcy i wyróżnieni (od prawej) – Julia Formela, Adriana Klein, 
Edyta Wenta, Anna Maszke i Julia Kobiela

Dyrektor ZEAS, Piotr Leszczyński, wręcza nagrodę 
Julii Formela
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ZAGADKA
„W steeepie szeroookim, któóóóregooo okieeem…” – chyba po raz 
setny w życiu usłyszałem ową pieśń płynącą z telewizora, która 
nierozłącznie związana jest z seria-
lem, prawie tak starym jak ja. Jako 
nieopierzony chłystek, z gromadką 
podobnych mi chłystków, biega-
łem po podwórku i jego okolicach, 
wymachując „szablą” z kija, przy 
pomocy której „broniłem” tegoż 
podwórka przed najazdem Tata-
rów vel Turków, ucieleśnionych 
w osobach innych chłystków, jeno 
mieszkających na innej ulicy. Ma-
jąc w pamięci owe „krwawe boje”, 
klapnąłem na fotel. Miałem zapla-
nowaną robotę, ale nie mogłem 
się oprzeć obejrzeniu Wołodyjow-
skiego, Zagłoby, Baśki, Ketlinga 
i całej spółki (wliczając w nią Azję 
Tuchaj-Bejowicza, którego dobrze 
że nie nadziano na pal za wcześnie, 

bo dramaturgia filmu by klapnę-
ła). Oni przecież stanowią jeden 
z wielu elementów mego życiorysu, 
kształtującego się gdzieś między 8 
a 12 rokiem życia. Ponadto, dzięki 
ekranizacji powieści Sienkiewicza, 

„Trylogię” przeczytałem jakieś 10 
razy. Będąc dzieciakiem, niewiele zastanawiałem się nad aktorskim 
kunsztem Łomnickiego, Olbrychskiego, Zawadzkiej, Hańczy, Paw-
likowskiego… Ważna była fabuła. Od wielu jednak lat, oglądając 
polskie filmy z lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych (niektóre z po-
czątku lat osiemdziesiątych też się 

„załapują”), coraz częściej zadaję so-
bie pytanie: jaką zagadkę krył ów 
kunszt, że „dawni” polscy aktorzy  
bez zbytniego epatowania golizną, 
wulgaryzmami tudzież błazenadą, 
potrafili stworzyć postacie, które, 
nawet bez wielkiej reklamy, uczyniły z nich GWIAZDY?! W czym 
tkwi tajemnica tego, iż seriale sprzed 30–40 lat oglądam „w kółko 
Macieju” (i nie doznaję odruchów wymiotnych), współczesne zaś 
omijam szerokim kołem jak teren zadżumiony?! I nic nie pomagają 
tu żadne gale i akademie, podczas których prowadzący je, przy 
pomocy, pożal się Boże, dowcipno-luzackiego stylu bycia, przeko-
nują publikę na widowni i szerokie masy przed telewizorami, że 
iksiński oraz igrekowska to GWIAZDY, dlatego otrzymują taką – 
śmaką nagrodę!!! He, He! Dla mnie to, co najwyżej, migające lampki, 
które za chwilę się przepalą. Jakoś odporny jestem na tego typu 
zabawy dla mas, które bezrefleksyjnie biorą udział (a przez to 
wspierają!) w promowaniu żałosnych namiastek zjawiska zwanego 
aktorstwem, które niegdyś szło pod rękę z artyzmem, dzisiaj zaś 
drepcze potulnie za tzw. społecznym zapotrzebowaniem. A że nie 

jest ono zbytnio ambitne, to i ak-
torzy (?) nie muszą się wznosić na 
żadne szczyty gry przed kamerą. 
Wystarczy, że parę razy zaserwują 
przekleństwo lub denny dowcip, 

„przyłożą” politykom lub klerowi, 
podrzucą do tego sceny „z życia 
wzięte” i już mamy serial lub 
film długometrażowy, który przez 

propagatorów komercji okrzyknięty zostaje MEGA PRODUKCJĄ! 
HITEM! SERIALEM KULTOWYM! Chciałbym to przemilczeć, ale 
nie da rady. Kpiny Panowie i Panie! W zestawieniu z obecnymi 

„tasiemcami” na miano kultowego bardziej zasługuje „Koziołek Mato-
łek”! Lansowanie na siłę filmowej miernoty zasługuje na tęgie baty, 
ponieważ jest mordowaniem sztuki 
aktorskiej i kreowaniem miernego 
modelu życia w widzach! Miernota 
ta zaś ujawnia się w słownictwie 
zachwaszczonym wulgaryzmami, 
świadczącymi o prostackiej kultu-
rze tych, którzy się nimi posługują. 
Poletkiem, na którym zostają po-
siane, jest wielokrotnie …film! Ten 
WSPÓŁCZESNY! NOWOCZESNY! 
Tak ŻYCIOWY! „Kroll” wraz z  
„Psami” Pasikowskiego maszerują 
tu w pierwszym rzędzie pochodu 
owych deprawatorów i „morder-
ców” języka polskiego i jednocze-
śnie kultury dialogu, opierającego 
się na słowach , które nie powodują 

„więdnięcia” uszu. Z przyjemnością 
wracam do „C.K. DEZERTERÓW” 
(w rolach głównych m.in. Marek 
Kondrat, Wiktor Zborowski, Woj-
ciech Pokora). Z „trąbką” przy 
uchu mógłbym do końca filmu 
wyczekiwać przekleństwa (stary 
film). Ucieszyłem się więc na jego kontynuację, czyli na „ZŁOTO 
DEZERTERÓW” (do ekipy dołączył Bogusław Linda!). Tym razem 
trzymałem się za uszy! (nowa produkcja) I już do tego filmu nie 
wrócę. Aktorzy starego, czy też starszego pokolenia, charakteryzo-
wali się tym, co określano jako „sznyt” lub „szyk”. Mieli charyzmę, 

która powodowała, że nawet gdy 
nic nie mówili, skupiali na sobie 
uwagę. I nie musieli posiłkować 
się językiem rynsztokowym, aby 
łatać niedobory sztuki aktorskiej, 
jak niegdyś zapychano mchem 
dziury w dachu. Wiesław Gołas 
(niestety rzadko już występujący), 
słynął w swoim środowisku m.in. 
z tego, że nie znosił językowego 

szamba: „Co do przekleństw, 
rzeczywiście kiedyś jedna pani 
strasznie mnie naciskała, żebym 
zagrał w jej filmie, a ja się od niej  
opędzałem, ponieważ w scena-
riuszu, dosłownie w każdej mojej 
kwestii, pojawiały się koszmarne 

przekleństwa. Pani ta tłumaczyła 
mi: ’Panie Wiesiu, to przecież 
samo życie!’. A ja uważam, że 
jeśli rzeczywiście takie jest ‘samo 
życie’, to tym bardziej nie należy 
go powielać na scenie czy ekranie. 
Nie wolno iść na łatwiznę, a tym 
bardziej na wulgarność, choćby 
się zdawało, że właśnie na to 
jest społeczne zapotrzebowanie” 
(Agnieszka Gołas–Ners: „Na Gol(ł)
asa”, str.120. Świat Książki 2008). 
I dlatego żal mi TAMTEGO poko-
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W dniach 17-18 stycznia uczniowie, a raczej tancerze 
ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, brali udział 
w III Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego, 
który odbywał się w Lęborku. 

Eliminacje odbywały się w różnych kategoriach 
tańca m.in.: hip hop, breakdance, taniec współczesny, 
electricboogie, disco i inne formy tańca. W tym roku 
naszą szkołę jak i gminę reprezentowały następujące 
osoby: Karina Hyriak, Klaudia Jereczek, Marta Gilma-
ister, Dominika Płotka, Aleksandra Rompa, Roksana 
Bobkowska, Anna Maszke, Marysia Kyryluk, Agata 
Zielonka i Paulina Kotłowska. Dla sześciu uczennic 
był to prawdziwy debiut. 

Oto klasyfikacja dziewcząt: 
Ania Maszke i Roksana Bobkowska - III miejsce 

disco duety, Dominika Płotka i Ola Rompa - IV miej-
sce disco duety, Agata i Paulina - IV miejsce hip-hop 
duety (kat. 12-15 lat), Klaudia i Marta - IV miejsce 
hip-hop (do 11 lat), Klaudia Jereczek - VI miejsce 
hip-hop solo.

Wszystkim gratulujemy i życzymy samych najlep-
szych miejsc w przyszłości!

Edyta Gawin

Uczennice z Sierakowic na Festiwalu Tańca Nowoczesnego

Duet i solo hip-hop - Agata, Karina i Paulina

Black DanceAnia i Roksana - III miejsce disco duet

lenia aktorów, gdy co jakiś czas słyszę, że któryś z nich umarł… 
lub wycofał się z branży, czemu się nie dziwię. Nie wyobrażam 
sobie (a raczej nie chcę) Zbigniewa Zapasiewicza, Jana Englerta, 
Jana Peszka czy Beaty Tyszkiewicz błaznujących w serialach dla 
„gospodyń domowych” lub wyczyniających wygibasy na lodzie, 
ku uciesze gawiedzi. Niektórzy z nich są dyrektorami teatrów lub 
wykładowcami w szkołach teatralnych, co napawa nadzieją, że 
choć niektórym adeptom zdradzą tajemnicę WIELKIEGO AKTOR-
STWA. Ono zaś wypowiada się na scenie czy ekranie w sposób 
wyraźny, bez bełkotu charakterystycznego dla młodego pokolenia 
(Wiesław Gołas: „Kiedy czasami wracamy z Rysiem Nawrockim 
do garderoby, to patrzymy do góry, w niebo, i mówimy, że tam na 

górze Dejmek już chyba zwariował, słuchając, jak aktorzy na scenie 
mówią. Przecież to absolutna potoczność! Nie rozumiemy, co oni 
właściwie mówią?!” ; op. cit. str. 141).  Dotyczy to nie tylko teatru, 
ale również filmu. Jako widz więc, przy pomocy pilota, „uciekam” 
w tempie przyspieszonym od tegoż bełkotu, szukając produkcji, 
w których występują GWIAZDY!!! Tych zaś, jestem przekonany, nie 
przyćmią „młode wilki”. Te bowiem skutecznie zostały oswojone 
przez komercyjną pop–kulturę, która może jedynie wylansować 
rozgwiazdy lub żałośnie migające „gwiazdki”. Te zaś nie stanowią 
dla mnie żadnej zagadki zasługującej na dłuższą uwagę. Za takową 
też i dziękuję. KONIEC.       

Augustyn
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WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ
Poznajemy nasz region

Takie motto towarzyszyło eliminacjom szkol-
nym VI Gminnego Konkursu Wiedzy o Re-
gionie, który odbył się 23 stycznia 2009 roku 
w ZSP w Sierakowicach. Wzięło w nim udział 
19 uczniów z różnych klas. Wszyscy zmagali 
się z testem składającym się z dwudziestu 
pytań w formie otwartej i zamkniętej, opra-
cowanym przez organizatorki eliminacji szkol-
nych – M. Milewczyk i A. Wica. Zwycięzcą 
konkursu została Aleksandra Myszk z kl. III LP, 
za nią uplasowała się Michalina Mielewczyk 
z kl. I b LO, a trzecie miejsce zdobyła Wioleta 
Kwidzińska z kl. III T. Wymienione uczennice 
będą reprezentować szkołę w eliminacjach 
gminnych 27 lutego 2009 roku.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
powodzenia w kolejnym etapie konkursu. 

M. Milewczyk

Szkolny konkurs 
matematyczny w ZSP 

w Sierakowicach
W ramach V edycji Pomorskiego Konkursu 
Matematycznego dla Szkół Ponadgimnazjal-
nych 23 stycznia 2009r. odbył się w naszej 
szkole Konkurs Matematyczny. Wzięło w nim 
udział 15 uczniów z klas pierwszych, drugich 
oraz trzecich. Konkurs odbywał się na dwóch 
poziomach: podstawowym i rozszerzonym. 
Uczniowie, którzy realizują program w za-
kresie rozszerzonym, rozwiązywali zadania 
na tym właśnie poziomie, a realizujący 
program w zakresie podstawowym - na Klasa III LO z dyrektor szkoły Krystyną Formela i wychowawcą Iwoną Tesmer

poziomie podstawowym. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwały: Elżbieta 
Szczypior, Alicja Ludwikowska oraz Mariola 
Milewczyk. Uczestnicy konkursu wykazali 
się dużymi wiadomościami i umiejętnościami 
matematycznymi. Zwycięzcą został: Piotr Tec-
laf z klasy I a LO, II miejsce zdobył Damian 
Blok z klasy I b LO,  III miejsce zdobył Michał 
Skrzypkowski z klasy II LO a IV miejsce - 
Wioleta Kwidzińska z klasy III TŻ. Wszystkim 
laureatom serdecznie gratulujemy.

Alicja Ludwikowska

Studniówka w ZSP
Dnia 17 stycznia 2009 r. w „Gościńcu 
nad Słupią” w Tuchlinie odbył się bal 
studniówkowy klas maturalnych Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych z Sierakowic. 
Uczestnikami byli uczniowie klas: III 
Liceum Ogólnokształcącego  z wycho-
wawcą panią Iwoną Tesmer, III Liceum 
Profilowanego wraz z wychowawcą panią 
Mariolą Kałduńską,  IV Technikum z wy-
chowawcą panią Elżbietą Szczypior i IV 
Technikum Agrobiznesu z wychowawcą 

Dnia 27 stycznia 2009 r. gościliśmy w naszej szkole 
policjantów: aspiranta sztabowego p. Włodzimie-
rza Kiedrowskiego i młodszego aspiranta p. Piotra 
Hirsz.

Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wieko-
wych. Klasy I-III i IV-VIspotkały się z policjantami 
w ramach realizacji programu profilaktycznego pt. 

„Żyję bezpiecznie”. 
Policjanci poruszyli tematy związane z bezpieczeń-

stwem w ruchu drogowym, a także jak zachować się 
podczas spotkania z osobą nieznajomą oraz jak bez-
piecznie spędzić ferie zimowe. Duże zainteresowanie 
w grupie klas starszych wywołał temat związany 
z przemocą wobec kolegów i koleżanek.

Pogadanka miała na celu uświadomienie uczniom 
istniejących wokół nich niebezpieczeństw oraz 
ukazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach 
zagrażających ich bezpieczeństwu. Na zakończenie 
policjanci odpowiadali na pytania dzieci oraz wyko-
nano pamiątkowe zdjęcie. 

D. Klajn

Spotkanie z policjantami w szkole w Lisich Jamach
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panem Witoldem Kotlengą oraz prawie 
całe grono pedagogiczne szkoły. Sala 
była wspaniale udekorowana i nastrajała 
do zabawy. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
19.00 tradycyjnym polonezem. Następnie 
głos zabrała pani dyrektor Krystyna 
Formela, która uznała bal studniówkowy 
za otwarty i życzyła wszystkim udanej 
zabawy. Do tańca przygrywał zespół 

„Lotos” z Kartuz. Uczniowie klasy IV Ta 
przygotowali część artystyczną pod ty-
tułem „Jeden dzień z życia nauczycieli”. 
Wręczone kwiaty oraz miłe słowa były 
wyrazem szacunku i podziękowań dla 
pani dyrektor, wychowawców i całego 
grona pedagogicznego za trud włożony 
w nasze wychowanie i naukę. Wszyscy 
uczestnicy studniówki świetnie się ba-
wili. Ogromne podziękowania należą się 
nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim 
uczniom, którzy zaangażowali się w przy-
gotowanie tej imprezy. Dziękujemy za 
wspólną zabawę!

Joanna Szymanowska z kl. III LO

Matury próbne już za nami…
Tegoroczni maturzyści ZSP w Sierakowi-
cach mieli w tym roku szkolnym aż dwie 
próby generalne przed majową maturą. 
Pierwsza próbna matura odbyła się bo-
wiem 26, 27 i 28 listopada 2008 r., a druga 
9, 12 i 13 stycznia 2009 r. Przez trzy dni 
uczniowie najstarszych klas sprawdzali 
swoją wiedzę podczas testów pisemnych 
z przedmiotów obowiązkowych. Pierw-
szego dnia obył się egzamin z języka pol-
skiego i w pierwszym terminie przyszło 
nam się zmierzyć z fragmentem „Lalki” 
lub „Makbeta”, zaś w drugim z  „Ludźmi 
bezdomnymi” lub „Lamentem świętokrzy-
skim” i „Hymnem” J. Słowackiego – jak się 
później okazało klucz odpowiedzi nie był 
taki oczywisty.  Drugiego dnia zdawaliśmy 
wybrany przez siebie język obcy. Tutaj 
na pewno trzeba było się wykazać dobrą 
jego znajomością: zarówno w zakresie 
słownictwa jak i gramatyki. Ostatniego 
dnia maturzystom przyszło się już tylko 
zmierzyć z wybranym przez siebie przed-
miotem, gdzie nie powinno być dla nas 
niespodzianek.

Do próbnej matury podeszło stu uczniów 
z liceów i techników oraz liceum dla doro-
słych. Maturzyści systematycznie zaglądali 
do „Gazety Wyborczej”, która drukowała 
zadania i odpowiedzi, a także na interne-
tową stronę współorganizatorów egzaminu 
– Wydawnictwa OPERON, jak również OKE. 
Po dwóch tygodniach nastąpiło omówienie 
wyników i na poszczególnych lekcjach do-
konano analizy i poprawy prac. Wszystkim 
uczniom życzymy powodzenia na prawdzi-
wej maturze.

Joanna Szymanowska z kl. III LO

Klasa III LP z dyrektor szkoły Krystyną Formela i wychowawcą Mariolą Kałduńską

Klasa IV TA z dyrektor szkoły Krystyną Formela i wychowawcą Witoldem Kotlengą

Klasa IV T z dyrektor szkoły Krystyną Formela i wychowawcą Elżbietą Szczypior
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Z BIBLIOTECZNEJ
SZUFLADY

Konkurs „WIELKIE KSIĘGI KSIĄŻKOWYCH 
BOHATERÓW 2008” rozstrzygnięty

W ostatnią sobotę stycznia wręczyliśmy nagrody uczestnikom kon-
kursu „WIELKIE KSIĘGI KSIĄŻKOWYCH BOHATERÓW”  edycja 
2008, której bohaterem była – CZAROWNICA.

Do konkursu zgłosiło się dziewięć osób, które w grupach dwu, 
trzy i czteroosobowych wykonały trzy wielkie księgi poświęcone 
bohaterce roku 2008 - czarownicy zwanej Babą Jagą, wiedźmą, 
złą wróżką. Uczestnicy konkursu przeczytali bardzo dużo bajek, 

w których występowała postać czarownicy. Na podstawie prze-
czytanych historii wykonali własną księgę, bogato ilustrowaną, 
z opisami i ciekawostkami.

I miejsce w naszym konkursie zdobyły siostry Julia i Klaudia 
Dworak, II miejsce zdobyło rodzeństwo Patrycja, Maciej i Bartek 
Lis, III miejsce grupa w składzie: Joanna, Alicja i Monika Wenta 
oraz Agata Lis. GRATULUJEMY i zachęcamy dzieci do wzięcia 
udziału w kolejnej edycji konkursu. W 2009r. bohaterem jest KRA-
SNOLUDEK. Zapraszamy!

.

SMS – Strefa Młodych Sierakowice
Młodzież z Klubu Młodych Dziennikarzy, realizująca projekt 

„SMS – Strefa Młodych Sierakowice”, wzięła udział w warszta-
tach dziennikarskich i wycieczce do redakcji „Gazety Kartuskiej”. 
W lutym młodzi amatorzy dziennikarstwa spotkali się z byłym 

Zwycięzcy konkursu Wielkie Księgi Książkowych Bohaterów Młodzież przed lokalem redakcji Gazety Kartuskiej

„Malutkiego Jezusa chwalmy śpiewem i dzwoneczkami…”

Koncert chóru Kantylena
„A słowo ciałem się stało…” – chwila narodze-
nia Pańskiego jest cudownym wypełnieniem 
obietnicy danej przez Boga – Ojca. Tę wielką 
radość obecności Pana wśród nas głosimy 
wielbiąc Go pieśnią i muzyką. 

W oparciu o tę myśl Maria Kostuch – 
nauczycielka Zespołu Szkół w Gowidlinie 
i dyrygentka chóru Kantylena - przygoto-
wała koncert kolędowy, który odbył się 1 
lutego 2009 r. w kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Gowidlinie. Chórowi 
towarzyszyli instrumentaliści: Dominika 
Formela – gitara, Rafał Bujak – gitara ba-
sowa oraz soliści: Michalina Król i Maria 
Kostuch.

Wieczór z kolędą, bo taki był tytuł kon-
certu, skupił licznie zebraną miejscową 
społeczność, gości oraz władze lokalne. 

Wykonawcy spontanicznie, żywiołowo 
i żarliwie wykonywali kolędowe impro-
wizacje, które pięknie przeplatane były 
poezją recytowaną przez jedną z chórzy-
stek. Kolędy i pastorałki wyśpiewane przez 
Kantylenę wywołały wśród słuchaczy 
subtelne łzy wzruszenia oraz pozostawiły 
po sobie urokliwą aurę myślową i uczu-
ciową…

Wioletta Brzeska
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GOK INFORMUJE

Eliminacje gminne Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Polskiej 

odbędą się w dniu 6 marca 2009 r.
Początek godz.10.00 – sala konferencyjna Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Sierakowicach.

.

Eliminacje gminne Konkursu 
Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej 

„Rodno mowa” 
odbędą się w dniu 24 marca 2009 r.

Początek o godz.10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sierakowicach.

.

Koncert Zespołu RZESZÓW KLEZMER BAND
8 marca 2009 r. o godz. 20.00

Zespół  tworzą absolwenci i uczniowie rzeszowskich szkół muzycz-
nych. Ich motto:  „Klezmerem trzeba się urodzić. Trzeba mieć tę iskrę. 
Jeśli bardzo pokocha się tę muzykę i ona wejdzie w serce,  
wtedy można nazwać się klezmerem” - L. Kozłowski

Więcej informacji: www.klezmer-rzeszow.pl 
.

Warsztaty z plecionkarstwa 
dnia 21 marca 2009 roku, godz. 10.00-15.00, sala konferencyjna GOK 
Sierakowice. Prowadząca: Regina Białk z Kościerzyny.

Należy przynieść własne materiały wg poniższego wykazu oraz 
sekatory, nożyczki. Na jeden koszyk potrzeba ok. 100 gałązek.

Artykuły potrzebne do wyrobu koszyków, które można owinąć 
wokół nadgarstka: eukaliptus, lipa, wierzba, laur, ruszczyk, dereń, 
forsycja, złotokap, ligustr, brzoskwinia, śnieguliczka, winorośl, krze-
wuszka, jesion, tarnina, wiąz, klon polny, leszczyna, trzmielina, cis, 
borówka, olcha, kuflik, brzoza, szczodrzeniec, leszczyna wężowa, 
modrzew, magnolia, jemioła, dąb.     

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenie telefoniczne (058) 68 16 214.
.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 
zaprasza na wystawę fotograficzną 

„Piastunowi słowa ks. Bernardowi Sychcie 
w rocznicę urodzin”.

Wystawa czynna w miesiącu marcu codziennie w godz. 8.30-16.30 
w Sali konferencyjnej naszej placówki.

.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIERAKOWICACH

oraz

BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE
zapraszają na

MISTERIUM PASYJNE, 
podczas którego usłyszymy obszerne fragmenty jednego z najwspa-
nialszych i najważniejszych dzieł w historii muzyki: pasji wg św. 
Jana skomponowanej przez J.S. Bacha. Wspaniałą muzykę oraz 
fragmenty czytane zaprezentują bydgoscy artyści działający w Ze-
spole Muzyki Dawnej illo tempore. Całość poprowadzi kierownik 
artystyczny zespołu - Damian Borowicz.

MISTERIUM PASYJNE
J. S. BACH

PASJA wg św. JANA
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ illo tempore

Damian Borowicz - dyrygent
Sierakowice, dnia 28 marca 2009 r. godz.19.00

Kościół św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach ul. Kartuska 25.

.

X Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych
„Kaszëbskô Bina”- Sierakowice 2009 r.

 o „Złotą Maskę”
29 marca 2009 r. godz.14.00 

sala OSP Sierakowice ul. ks. B. Sychty.

dziennikarzem prasy trójmiejskiej, panem Michałem Pruskim, 
autorem książki „Czas Skorpiona”. Spotkanie odbyło się w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych. Natomiast 23 marca o godz. 16.00 
w Gimnazjum odbędzie się spotkanie autorskie z podróżnikiem 
Romualdem Koperskim.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
KONKURS FOTOGRAFICZNY – „MŁODZI W OBIEKTYWIE”
Młodzi amatorzy fotografowania!
Spróbujcie swoich sił w konkursie fotograficznym „Młodzi 

w Obiektywie” organizowanym przez Klub Młodych Dziennikarzy 
i Bibliotekę Publiczną Gminy w Sierakowicach.

Macie niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swoich zdjęć 
szerszej publiczności na łamach dodatku do Wiadomości Sierako-
wickich „SMS – Strefa Młodych Sierakowice”. Na zdjęciach mają 
pojawić się ciekawe wydarzenia z życia młodych, warte uwiecz-
nienia i ważne dla was, macie więc duże pole do popisu!

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne na stro-
nach internetowych: www.zspsiera.webd.pl  i www.gimnazjum-
sierakowice.webd.pl i u organizatora: Biblioteka Publiczna Gminy 
Sierakowice, ul. Dworcowa 1, tel. 058 681-60 51, e-mail:biblioss@
gazeta.pl

Joanna Telega
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SPORT

Pierwsze zawody sportowe w nowej sali
Dnia 21 stycznia 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach odbył się I Powiatowy Turniej o Puchar Dyrektora 
ZSP w Sierakowicach w piłce siatkowej chłopców. W zawodach 
wzięły udział reprezentacje czterech szkół z powiatu kartuskiego: 
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie, I Liceum Ogól-
nokształcące w Kartuzach i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach.

Uroczystego powitania zawodników i otwarcia turnieju dokonała 
pani dyrektor Krystyna Formela.

Turniej był rozgrywany systemem „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów (do 25 pkt.), z możliwością tie-break’u do 15 pkt. 
przy braku rozstrzygnięcia. Głównym sędzią zawodów był nauczy-
ciel wychowania fizycznego Stanisław Kałduński. Po rozegraniu 
wszystkich meczów wyniki przedstawiały się następująco:

IV Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt o Puchar Dyrektora Gimnazjum 

w Sierakowicach
„W zdrowym ciele zdrowy duch”- to powiedzenie zna chyba każdy. 
Ferie zimowe to okres odpoczynku od nauki dla większości mło-
dych ludzi, jednak warto ten czas mimo wszystko spędzić aktywnie. 
Gimnazjum w Sierakowicach zorganizowało w związku z tym, już 
po raz czwarty, turniej piłki siatkowej dla dziewcząt z powiatu kar-
tuskiego. W tym roku do Sierakowic zaproszone zostały gimnazja 
z Kartuz, Gowidlina oraz Żukowa. 

Mecze odbywały się na dwóch boiskach, co umożliwiło sprawną 
organizację zawodów. Każda drużyna miała okazję zagrać ze sobą 
i skonfrontować swoje umiejętności. Gospodarze turnieju w pierw-
szym spotkaniu łatwo ograli ekipę z Żukowa, natomiast inne przed-
stawicielki naszej gminy- gimnazjalistki z Gowidlina -  również bez 
większych problemów uporały się z rywalkami z Kartuz. Szybko 
stało się jasne, że walka o pierwsze miejsce rozegra się pomiędzy 
ekipami gminy Sierakowice. Do derbowego spotkania doszło już 
w drugiej kolejce: na początku niewielką przewagę osiągnęły dziew-
częta z Gowidlina i po wyrównanym secie wygrały 25:20. Drugi 
set toczył się już pod dyktando gospodarzy: miejscowe dziewczęta 
bez kłopotu wygrały go 25:11 i ze spokojem przygotowywały się do 
ostatecznego pojedynku w trzecim secie, który rozgrywany był do 
15 punktów. Obie drużyny szły krok w krok, ale przy stanie 12:10 
dla Sierakowic sytuacja gowidlinianek była bardzo trudna. Jed-
nak walczące zawsze do końca zawodniczki z Gowidlina popisały 
się piorunującą końcówką i ostatecznie wygrały cały mecz 15:12. 
W spotkaniu rozgrywanym równolegle Kartuzy pokonały Żukowo 
2:0, natomiast w ostatniej kolejce sierakowiczanki pokonały Żukowo, 
a Gowidlino uporało się z Kartuzami.

Kolejność turnieju:
1. Gowidlino
2. Sierakowice
3. Kartuzy
4. Żukowo

Po zawodach Dyrektor Gimnazjum w Sierakowicach - pan 
Krzysztof Andryskowski - wręczył kapitanom drużyn pamiątkowe 
puchary, dziękując równocześnie nauczycielom za przygotowanie 
drużyn do turnieju: paniom Joannie Swenda (Żukowo), Annie 

Gimnazjalistki z Gowidlina

Gratulacje dla kapitana zwycięskiej ekipy - Alicji Zelewskiej

Paulina Drywa odbiera gratulacje od Dyrektora Gimnazjum w Sierakowicach

Walendziak (Kartuzy), Wioletcie Kuchta (Sierakowice) oraz panu 
Pawłowi Staszek (Gowidlino). 

Dziewczęta z Gowidlina i Sierakowic grają również w prestiżo-
wej Powiatowej Gimnazjalnej Lidze Piłki Siatkowej. Cieszy fakt, że 
nasza gmina, jako jedyna w  wyżej wymienionych rozgrywkach, 
jest reprezentowana przez dwie szkoły.
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SPRZEDAM

Okazyjnie dom wolnostojący o pow. 317 m2 i działkę o pow. ok. 300 m2 w centrum 
Sierakowic. Dom nadaje się na działalność 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.

Nowe dywaniki samochodowe do aut różnych marek, ceny do negocjacji, 
tel. 0603 748 535.

Lawetę do transportu samochodów, rok produkcji 2006, zarejestrowana, opłacone OC, 
przegląd ważny do 2009 r., cena do uzgodnienia: 3900 zł, tel. 0781 499 422.

Nowe kołpaki samochodowe: „13”, „14”, „15”, „16”, tanio, cena do uzgodnienia, 
tel. 0781 499 422.

Opony zimowe „13” do Opla Corsy z felgami stalowymi, jak nowe, cały komplet 
4 szt. - 390 zł, montaż i wyważenie GRATIS, tel. 0781 499 422.

Felgi „13” stalowe do Renault, 35 zł za 1 szt., tel. 0603 748 535.

Felgi „14” stalowe do VW Golf, Polo itp., 45 zł. za 1 szt., tel. 0603 748 535.

VW T-4 Transporter ciężarowy i osobowy o pojemności: 1.9 D, 1.9 TD, 2.4 D, 
2.5 TDI, pojedyncza kabina + skrzynia, 6 osób + skrzynia, 3 osoby - blaszak, 9-cio 
osobowe; sprowadzone z Niemiec, tel. 058 685 05 25 w godz. 9.00-18.00.

KUPIĘ

Ziemię na terenie gminy Sierakowice, tel. 0502 780 529.

OGŁOSZENIA DROBNE

INFORMACJA
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach  uprzejmie informuje 
o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, na terenie gminy:

Gminna Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sierakowicach

Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przewodnicząca Komisji  Maria Karolak,  Urząd Gminy pokój 302  

tel. 058-68-19-541
e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl

kontakt: w godzinach pracy Urzędu, oprócz czwartku

Punkt Konsultacyjny 
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  w Sierakowicach
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

tel. 058-68-47-757
czynny: w czwartek od 8.30–14.00 i w piątek 16.00–18.00

Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

tel. 058-68-47-757
spotkania w czwartki 8.30–12.00

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: 

27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 29maja, 26 czerwca, 
31lipca, 28sierpnia, 25 września, *23 października, 27. listopada, *18 grudnia

*przed 1 listopada 2009 r., czyli przed Wszystkimi Świętymi, 
dyżur odbędzie się w piątek - tydzień wcześniej

Klasyfikacja końcowa:
ZSP Sierakowice
ZSP Przodkowo
I LO Kartuzy
ZSZiO Kartuzy

W czasie trwania zawodów wszyscy zawodnicy i ich opiekuno-
wie mogli skorzystać z posiłku przygotowanego przez uczennice 
naszej szkoły pod okiem pań Mirosławy Cyman i Agnieszki Ka-
zimierczak.

Po zakończeniu turnieju pani dyrektor dokonała podsumowania 
zawodów, wręczyła okazały puchar zwycięzcom i pamiątkowe 
dyplomy pozostałym drużynom.

Reasumując można stwierdzić, że turniej był bardzo udany, prze-
biegał w miłej atmosferze i w duchu sportowej rywalizacji. Myślę, 
że te zawody były pierwszymi, historycznymi, ale nie ostatnimi, 
jakie odbyły się w ZSP w Sierakowicach.

Artur Hewelt

Zwycięzcy turnieju – zawodnicy ZSP Sierakowice
1. I LO Kartuzy - ZSZiO Kartuzy

2:0 (27:25 25:20)
2. ZSP Sierakowice : ZSP Przodkowo

2:0(29:27 25:21) 
3. ZSZiO Kartuzy – ZSP Sierakowice

0:2 (15:25 18:25)
4. I LO Kartuzy : ZSP Przodkowo

1:2 (25:21 25:27 16:18)
5. ZSP Sierakowice : ILO Kartuzy

2:1 (25:16 14:25 15:10)
6. ZSP Przodkowo – ZSZiO Kartuzy

2:0 (25:11 25:15)



28 2 (224) luty 2009WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

REKLAMA
w „Wiadomościach Sierakowickich”

tel. 058-681-95-58
od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 8.oo–12.oo

e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl


