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Jednogłośne absolutorium dla wójta

O sztuce 
sakralnej 
i wystroju 
kościoła

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 17 marca, radni jednogłośnie wyrazili swoje poparcie 
dla wójta Tadeusza Kobieli, udzielając absolutorium za realizację ubiegłorocznego budżetu. 

Strażacy 
podsumowali 
ubiegły rokWieść radosną niosą dzwony, 

na wsze świata grają strony, 
że zmartwychwstał Pan nad Pany,
Bóg wszechmocny, Bóg kochany.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
Drogim Czytelnikom życzy Redakcja
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KLËKA
Zakończył się przetarg na budowę dróg w Sierakowicach w po-
łowie współfinansowanych z programu „schetynówek”. Mowa 
o ulicach: Podgórnej, Polnej, Ogrodowej, Piłsudskiego, Kaszubskiej, 
Sambora, Hallera, ks.J.Czapiewskiego, Gryfa Pomorskiego i Orła 
Białego.  

Do przetargu stanęły dwie firmy: Dromos z Kartuz i Euravia 
z Wrocławia z przedstawicielstwem w Gdańsku. Korzystniejszą 
ofertę złożyła firma Euravia, która prace przy budowie nowych 
nawierzchni dróg i chodników wraz z kanalizacją oszacowała na 
niespełna 5 mln zł (4 869 195 zł). Prace mają rozpocząć się już 
w kwietniu i zakończyć w październiku br. 

.
Kolejny zakończony przetarg dotyczył wyłonienia wykonawcy na 
realizację zadania: Likwidacja barier architektonicznych w szkołach 
podstawowych w Mojuszu i Jelonku. Swoje oferty zgłosiło osiem 
firm. Najkorzystniejszą złożyła firma OL-BUD ze Stężycy. Koszt 
inwestycji wynosi 95 tys. zł, z czego część – w wysokości ponad 
30% – będzie pochodzić z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. W ramach prac zostaną wybudowane 
podjazdy dla wózków, a dla potrzeb niepełnosprawnych uczniów 
przystosowane toalety.

UWAGA ROLNICY
Wnioski o dopłaty obszarowe za rok 2009 rolnicy mogą 
składać w biurze powiatowym ARiMR w Kartuzach od dnia 
16 marca do 15 maja 2009 r.                                    

Wnioski będą przyjmowane przez przedstawiciela ARiMR oddzia-
łu w Kartuzach w dniach 5 i 12 maja 2009 r. w Biurze Podawczym 
Urzędu Gminy Sierakowice.

Wymagane dokumenty:
- kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2008 r;               
- decyzja z 2008 r. o przyznanie płatności – ONW.

.
Rozliczenie kwot mlecznych za rok kwotowy 2008/2009 do 14 
maja 2009 r.

.
Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego, do siewu 
lub sadzenia, materiału siewnego kategorii „elitarny” lub 
„kwalifikowany” można składać do 15 czerwca br. do ARR 
w Gdyni.

Wymagane dokumenty:
- kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2009 r.; 
- faktury za zakup materiału siewnego;
- nr konta bankowego.

.
Wszelkiej pomocy w powyższych sprawach udzielamy w Referacie 
Rolnictwa Urzędu Gminy w Sierakowicach

WYSTAWKA
Urząd Gminy w Sierakowicach organizuje  

w dniach 4, 5, 6 maja 2009 

zbiórkę zużytych 
sprzętów wielkogabarytowych 

i urządzeń elektrycznych 
z terenu naszej gminy według następującego harmonogramu:

Data Miejscowości i sołectwa objęte zbiórką 

4 maja Sierakowice
poniedziałek 

5 maja Paczewo, Bukowo,  Mojusz, Bącka Huta, Mrozy, 
wtorek Długi Kierz, Leszczyki, Nowa Ameryka, Szklana, 
 Sierakowska Huta 

6 maja Gowidlino, Borowy Las, Kowale, Karczewko,
środa Łyśniewo, Pałubice, Puzdrowo,  Smolniki, 
 Stara Huta, Tuchlino,  Załakowo, i Kamienica Królewska 

Na terenie Sierakowic odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji-
.W sołectwach osoby, mające tego typu odpady, powinny zgromadzić je 
w jednym miejscu w sołectwie, wyznaczonym przez sołtysa, na dzień 
przed zbiórką.

Zbiórka dotyczy niepotrzebnych i zniszczonych rzeczy wielkogabaryto-
wych (np. opony, telewizory, lodówki, drobny sprzęt elektryczny, wanny, 
pralki, fotele, kuchenki, zlewy, wiadra, a także większe ilości butelek 
szklanych). Wystawka nie dotyczy bieżących śmieci domowych i gruzu.

Wystawione przedmioty zostaną zabrane przez firmę wywozową, na 
koszt Gminy.

Wójt Gminy
Tel. 058 681 93 97 - ELWOZ
Na dzień przed wywozem Sołtys zgłasza firmie wywozowej miejsce 
zgromadzenia odpadów

Uwaga – odszczurzanie!

Obowiązkowa deratyzacja na terenie Gminy Sierakowice przez 
cały kwiecień 2009 r.

Urząd Gminy w Sierakowicach informuje, że, zgodnie z Zarzą-
dzeniem Wójta Gminy, w dniach od 1 do 30 kwietnia 2009 r. należy 
przeprowadzić obowiązkową deratyzację na terenie całej Gminy.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na wszyst-
kich właścicielach, administratorach, najemcach budynków miesz-
kalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych 
oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie gminy 
Sierakowice.

Zakłady, firmy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty miesz-
kaniowe, przedsiębiorstwa, właściciele cmentarzy, zobowiązani 
są przysłać do Urzędu Gminy informacje z przebiegu akcji od-
szczurzania. Informacja musi zawierać – nazwę właściciela lokalu 
(pieczątka firmowa), czy deratyzację przeprowadzono we własnym 
zakresie, czy przeprowadziła to specjalistyczna firma,(jaka, podać 
adres), jakie zastosowano środki i w jakiej ilości? Informację nale-
ży przysłać pisemnie lub e-mailem do 10 maja 2009 r. na adres: 
Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, 
e-mail – karolak.maria@sierakoowice.pl

Maria Karolak
Foto: Internet
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Uwaga przyszłe mamy!
Becikowe według nowych zasad
Urząd Gminy, Dział Świadczeń Rodzinnych w Sie-
rakowicach informuje, 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 za-
siłku 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 najmniej od 10 tygodnia ciąży do 
porodu. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów 
prawnych dziecka i osób, które wystąpiły o przy-
sposobienie dziecka oraz osób, które złożą wnioski 
o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 
(becikowe) oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. 

Jednogłośne absolutorium 
dla wójta

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 17 marca, radni jednogłośnie 
wyrazili swoje poparcie dla wójta Tadeusza Kobieli, udzielając absolutorium za 
realizację ubiegłorocznego budżetu. 

Zanim doszło do głosowania, wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu. Szczegółowo omówił realizację ubiegłorocznych inwestycji, które 
opiewały na kwotę 8 993 669,88 zł. (Szczegółowo o inwestycjach pisaliśmy w 
styczniowym numerze WS). Budżet w 2008 wyniósł 49 614 831,51 zł, a zadłuże-
nie pod koniec roku – 7 300 000 zł, co stanowi 14,71% dochodów (dopuszczalne 
zadłużenie gminy może stanowić 60% budżetu). Stan zadłużenia gminy obrazuje 
poniższe zestawienie:

Nazwa Kwota Terminy spłat i kwoty

Obligacje samorządowe z Nordea BP S.A. 3 700 000 2009 – 1 400 000
na budowę gimnazjum  2010 – 1 100 000
  2011 – 1 200 000

Kredyt inwestycyjny w Nordea na:  1 500 000 2009 – 750 000
rozbudowę i doposażenie sali sportowej  2010 – 750 000
przy SP w Sierakowicach, budowę hydroforni 
w Janowie, rozbudowę i remont SP w Szopie,
dokumentację technicznę projektu rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej, przebudowę boiska 
sportowego w Sierakowicach

Kredyt inwestycyjny w BS na remont  1 500 000 2011 – 750 000
i budowę ul. Łąkowej w Sierakowicach  2012 – 750 000
oraz na rozbudowę i modernizację budynku
Urzędu Gminy    

Pożyczka z WFOŚ na budowę hydroforni  600 000 2009 – 375 000
w Janowie  2010 – 225 000 

Stanowisko komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Janusz Wenta. 
Komisja skontrolowała wyrywkowo dokumentację finansową kilku inwestycji 
oraz wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych i Biblioteki Publicznej. Nie 
stwierdzono żadnych uchybień, więc komisja wnioskowała o udzielenie wójtowi 
absolutorium. 

Odczytana została uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie 
opiniująca wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy 
Sierakowice. Radni nie podjęli dyskusji nad zeszłorocznym budżetem i jedno-
myślnie przegłosowali wniosek komisji. 

AK

Karetka bez lekarza?
Otrzymaliśmy list od naszej Czytelniczki zaniepoko-
jonej informacjami, że już wkrótce w Sierakowicach 
przestaje funkcjonować karetka z lekarzem. „Podobno 
rejon Sierakowic, Sulęczyna, Stężycy będzie zabez-
pieczała karetka z dwuosobową załogą – czytamy 
w liście. – Wydaje mi się to niepoważne i proszę 
o wyjaśnienie tejże sprawy na łamach Wiadomości 
Sierakowickich, gdyż dotyczy ona naszego bez-
pieczeństwa naszego terenu. Nie wiem, czy to ma 
związek z oszczędnościami, ale chyba Powiatowe 
Centrum Zdrowia nie zamierza oszczędzać naszym 
kosztem.”

O wyjaśnienie tej sprawy zwróciliśmy się do Ka-
rola Góralskiego, dyrektora Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Kartuzach (dawniej szpitala powiatowego). 

„Nie ma obowiązku, aby w karetce stacjonującej w Sie-
rakowicach jeździł lekarz – powiedział nam podczas 
rozmowy telefonicznej. – Obecność lekarza wynika 
z jego dobrej woli. Skoro nie ma takiego obowiązku, 
to rozważamy taką możliwość, aby zastąpić lekarzy 
ratownikami medycznymi. Nie ma znaczenia, czy 
do pacjenta przyjeżdża lekarz, czy dobrze wykwa-
lifikowany ratownik medyczny. Ich zadaniem jest 
udzielenie takiej pomocy, która umożliwiałaby dalsze 
diagnozowanie i leczenie w szpitalu. Na razie zbiera-
my opinie na ten temat, a ostateczna decyzja powinna 
zapaść do końca marca” – dodaje Karol Góralski.

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sie-
rakowicach, Stanisław Czerwonka, zapewnia, że 
oficjalnych informacji o zamierzeniach Powiatowego 
Centrum Zdrowia nie otrzymał.  Zaznacza, że jeśli 
załoga sierakowickiej karetki zostanie pozbawio-
na lekarza, złoży protest w tej sprawie do lekarza 
wojewódzkiego Janusza Karpińskiego i wojewody 
pomorskiego. „Będę protestował, bo taka sytuacja 
jest niedopuszczalna” – mówi S.Czerwonka. 

Odległość z Sierakowic do kartuskiego szpitala jest 
dość duża, a czas dojazdu odgrywa niebagatelną rolę 
w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. Miejmy na-
dzieję, że decydenci będą o tym pamiętać, podejmując 
ostateczne decyzje. Do sprawy wrócimy.

AK

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci w dniach:

11 kwietnia 2009 r.
11 lipca 2009 r.
10 października 2009 r. 

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne 
w tym: telewizory, pralki, lodówki, komputery, 
monitory oraz drobny sprzęty AGD można bę-
dzie przekazać bezpłatnie do specjalnych konte-
nerów, które zostaną wystawione w dniu zbiórki 
na parkingu przy ulicy Piwnej w Sierakowicach 
(naprzeciwko Gminnego Targowiska). 
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List do Redakcji

Zygmunt Jan Stenka Gowidlino, 13.02.2009 r.
Gowidlino 

Pan dr Jerzy Karpiński
Dyrektor Pomorskiego 
Centrum Zdrowia Publicznego 
ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk

Dotyczy: podziękowania pracownikom Służby Zdrowia za bardzo 
dobre wykonanie  obowiązków służbowych.
 
W dniu 12.02.2009r. o godz. 19.00 obejrzałem program TVP Gdańsk, 
który w złym świetle przedstawił pracowników pomorskiej Służby 
Zdrowia, którzy niewłaściwie wykonują swoje obowiązki lekarskie. 

Panie Dyrektorze miałem możliwość poznania Pana jako człowie-
ka zaangażowanego i wyjątkowo prawego w działalności społecznej. 
Jestem przekonany, że Pan, jako Dyrektor PCZP w Gdańsku, czyni 
wszystko, co w Pańskiej mocy, żeby służba zdrowia województwa 
pomorskiego funkcjonowała wzorowo w warunkach, w których 
obowiązujące przepisy często tworzą chaos organizacyjny, za który 
lekarze nie są odpowiedzialni. 

W dniu 01.02.2008r. miałem wypadek samochodowy. Jestem nadal 
w trakcie leczenia. To, że przeżyłem, zawdzięczam lekarzom Szpitala 
im. dr. Majkowskiego w Kartuzach, których w każdej rozmowie 
wskazuję jako wzór dbałości o zdrowie pacjentów. Uważam tych 
lekarzy za wzorowe narzędzia w rękach Pana Boga. Przez cały czas 
pobytu w szpitalu obserwowałem postępowanie Pana ordynatora 
i jego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego. Zaskoczeniem dla mnie była 
panująca na oddziale atmosfera prawie rodzinna. Poza codziennym 
obchodem lekarze, w każdej chwili wolnej, odwiedzali zoperowanych 
ludzi. Poprzez rozmowy podnosili na duchu osoby załamane wy-
padkami. Ponadto lekarze jak i pielęgniarki byli na każde zawołanie 
pacjenta. Przez 14-dniowy okres pobytu w szpitalu nie zauważyłem 
przypadku, żeby ktokolwiek z pacjentów został zlekceważony przez 
personel oddziału. Powyższe dotyczy także mojej osoby. W wyniku 
uderzenia samochodem w drzewo byłem w ciągu pięciu dni kilka-
krotnie operowany. Po pięciu dniach jama brzuszna została zaszyta, 
a po siedmiu dniach odzyskałem świadomość. W trakcie operacji 
podano mi całkowicie nową krew, gdyż moja w wyniku porwania 
głównych wewnętrznych żył znalazła się w jamie brzusznej. Lekarze 
przez pięć dni walczyli o moje życie usuwając uszkodzenia we-
wnętrzne. Przez cały pobyt na intensywnej terapii, nie dawali żonie 
wielkich nadziei na moje  przeżycie, a oprócz tego, z determinacją, 

walczyli o nie. W trakcie wypadku byłem w 64 roku życia. Przecież, 
już po pierwszej operacji, lekarze mogli zaprzestać walki, lecz tego 
nie uczynili – zostali wierni swojej przysiędze. Byłem także w trakcie 
dalszego leczenia operowany w szpitalu Miejskim w Gdyni, a także 
w Akademii Medycznej w Gdańsku. Lekarze i pielęgniarki w każdym 
ośrodku zdali dobrze egzamin z dbałości o moje zdrowie – jednakże 
nie mogę potwierdzić rodzinnej atmosfery, jakiej doświadczyłem 
w Szpitalu w Kartuzach. Dlatego pragnę poprosić Pana Dyrektora 
o pomoc w podziękowaniu zespołowi niżej wymienionych osób, za 
uratowanie mi życia oraz wyjątkowej serdeczności w czasie pobytu 
w Szpitalu w Kartuzach: Zespół operacyjny: dr Jerzy Ropel 
– ordynator, lek. med. Michał Kąkol, lek. med. Jacek Weso-
łowski; anestezjolodzy - lek. med. Sebastian Dąbrowski, lek. 
med. Łucja Żakieta; pielęgniarki instrumentariuszki – Bożena 
Chrzanowska, Bożena Kucznier, Ewa Bogdańska-Ból; pielę-
gniarki anestezjologiczne – Maria Dolata, Beata Stankowski, 
Beata Trepczyk.

Gdy we wszystkich szpitalach i przychodniach będą trwali na 
stanowiskach ludzie o tak wysokim poziomie wykształcenia oraz 
moralnych zasadach, to programy telewizyjne nie będą potrzebne. 
Ze swojego doświadczenia wypadkowego wiem, że kręgosłup 
Pomorskiej Służby Zdrowia jest zdrowy. Przypadki w każdej dzie-
dzinie zawodowej się zdarzają – także w służbie zdrowia. 

W omawianym programie telewizyjnym widziałem bardzo duże 
zakłopotanie Pana Dyrektora i dlatego postanowiłem poprosić Pana 
o podziękowanie w moim imieniu wymienionym pracownikom 
szpitala w Kartuzach za ich wspaniałe i sumienne wykonywanie 
obowiązków służbowych, które należy uznać jako wzorowe, godne 
naśladowania. 

Nie znam możliwości Pana Dyrektora w zakresie formy po-
dziękowania, tj. nagrody pieniężnej, listu pochwalnego, dyplomu, 
wpisania pochwały do akt osobowych, itp. Formę podziękowania 
pozostawiam w gestii Pana Dyrektora. Wiem, że wymienionym 
osobom podziękowanie ze strony kierownictwa służby zdrowia 
się należy i o to bardzo Pana Dyrektora proszę. 

Proszę Pana Dyrektora o powiadomienie mnie o podjętej decyzji 
/formie podziękowania. Ponadto upoważniam Pana Dyrektora do 
wykorzystania mojego listu w jakimkolwiek programie, w środ-
kach masowego przekazu, w których będą przedstawiane opinie, 
stawiające w złym świetle całą służbę zdrowia. 

Z poważaniem 
Zygmunt Jan Stenka

Otrzymują: 
1. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 
ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk. 
2. Redakcja „Wiadomości Sierakowickich”.

Pani Joannie Brylowskiej  
najszczersze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Ojca

ś.†p. 

Bogusława Dullak
składają 

wójt, zastępca wójta 
i pracownicy Urzędu Gminy 

w Sierakowicach

Pani Aleksandrze Szczypior 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Matki

ś.†p. 

Zofii Czaja
składają

wójt, zastępca wójta 
i pracownicy Urzędu Gminy 

w Sierakowicach

Serdeczne podziękowanie 
i słowa wdzięczności 

księżom za odprawienie ceremonii 
pogrzebowej, 

delegacjom, krewnym, znajomym 
i sąsiadom 

za modlitwę i udział 
w ostatnim pożegnaniu 

ś.†p. 

Bogusława Dullak
składa Rodzina
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Od wielu już lat wszystkie imprezy i uroczystości or-
ganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Siera-
kowicach są wspomagane przez właścicieli lokalnych 
firm. Gdyby nie Ich wielkie serca i zrozumienie dla 
tego co robimy, na wiele imprez organizowanych 
w naszej gminie nie moglibyśmy sobie pozwolić.

W tym roku wręczenie tytułu Mecenasa Kultury 
odbyło się 21 lutego podczas balu ostatkowego, zorga-
nizowanego w „Gościńcu nad Słupią” w Tuchlinie.

Mecenasem Kultury za 2008 rok zostało Prywatne 
Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów DRYWA z So-
snowej Góry, którego właścicielem jest pan Andrzej 
Drywa. Przedsiębiorcy wyróżnieni za okazaną pomoc 
w organizacji wydarzeń kulturalnych, przynoszącą 
wymierne efekty dla mieszkańców gminy, otrzymali 
podziękowania. Są to firmy: Bank Spółdzielczy z Sie-
rakowic, Centrum Handlowe „Expert” z Sierakowic, 
firma „Elwoz” spółka z o.o. ze Szklanej, firma handlowa 

„BAT” z Sierakowic, „Gościniec nad Słupią” z Tuchlina 
i Przetwórstwo Mięsne „Lis” z Sierakowic.Zaszczytny 
tytuł Mecenasa Kultury w poprzednich latach otrzymali 
firma handlowa „bat” z Sierakowic prowadzona przez 
braci Tadeusza i Andrzeja Bigus (2005 r.), Przetwórstwo 
Mięsne „Lis” z Sierakowic – właściciel śp. Bronisław Lis 
(2006 r.) i Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
z Sierakowic – prezes Józef Formela (2007 r.).

Oprac. AK

Konferencja 
w ambasadzie belgijskiej
W tym roku przypada 90. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych po-
między Polską a Królestwem Belgii. Z tej okazji w ambasadzie belgijskiej odbyła 
się konferencja, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele rządu Flandrii i Walonii. 
Stronę polską reprezentowali samorządowcy z gmin współpracujących z Króle-
stwem oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich, Andrzej Porawski. Gospodarzem 
uroczystości, która odbyła się 4 i 5 marca, był ambasador Belgii Jan Luykx. 

Sierakowice są jedną z trzydziestu gmin w Polsce związanych umową partner-
ską z belgijskimi miastami. Od dziesięciu lat współpracują z gminą Saint Ghislain. 
W konferencji na temat miast partnetrskich uczestniczyli zatem przedstawiciele na-
szego samorzadu: Tadeusz Kobiela – wójt i Zbigniew Fularczyk – zastępca wójta. 
„Polskie gminy dzieliły się doświadczeniami z współpracy polsko-belgijskiej 

– tak o konferencji mówi Zbigniew Fularczyk. – Na przykładzie samorządów 
zostały omówione dotychczasowe kierunki i osiągnięcia miast polskich i belgij-
skich w dziedzinie wzajemnych kontaktów i wymiany. Kierunki współpracy są 
podobne: przebiegają na płaszczyźnie kulturowej i samorządowej oraz wymiany 
młodzieży, sportowców i strażaków. Różnią nas tylko doświadczenia.” 

W województwie pomorskim są trzy gminy współpracujące z Belgią – oprócz 
Sierakowic jest to Łeba i Kobylnica. Jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w maju, 
delegacja naszej gminy  w rozszerzonym składzie złoży wizytę w Saint Ghislain. 
Samorządowcom towarzyszyć będą przedstawiciele OSP. 

AK
Foto: Zbigniew Fularczyk

Order Serca dla Ludwiki Meronk i Haliny Miotk
Miła niespodzianka spotkała panie: Ludwikę Meronk i Halinę Miotk – przewod-
niczące Kół Gospodyń Wiejskich w Lisich Jamach i Paczewie. Podczas Woje-
wódzkiego Zjazdu Delegatów Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, który 
odbył się 16 marca, otrzymały medal Order Serca – Matkom Wsi. Jak mówi pani 
Ludwika Meronk, to wielka niespodzianka i miłe wyróżnienie.

Order Serca – Matkom Wsi to – jak czytamy w uzasadnieniu – symbol uznania za 
matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków – Patriotów, za 
kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych, 
za niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi, rodziny wiejskiej w nowoczesną, 
postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy współczesnej cywilizacji, za autentycz-
ne zaangażowanie w upowszechnianie cnót obywatelskich, za aktywność społeczno-
zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny.  Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w działalności na rzecz naszego lokalnego środowiska. 

AK. Ludwika Meronk i Halina Miotk

Jubileuszowa konferencja odbyła się w siedzibie ambasady belgijskiej w Pałacu Mniszchów 
w Warszawie. Tadeusz Kobiela z gospodarzem uroczystości Janem Luykx – ambasadorem 

Królestwa Belgii i Janem Cibulla – inicjatorem współpracy sierakowicko-belgijskiej
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Strażacy podsumowali ubiegły rok
Doroczne zebrania sprawozdawcze w gminnych jednostkach OSP 
zakończyły się 22 lutego. Pierwsze z posiedzeń odbyło się 31 stycznia 
w Kamienicy Królewskiej, kolejne w Mojuszu, Tuchlinie, Gowidlinie 
i Sierakowicach. Na zebraniach obecny był przedstawiciel Państwowej 
Straży Pożarnej oraz wójt gminy Tadeusz Kobiela. Wszystkie zarządy 
rozliczyły się ze swojej działalności i uzyskały absolutorium. 

Najważniejszą tegoroczną inwestycją gminnej OSP jest zakup 
nowego ciężkiego samochodu gaśniczego dla jednostki w Siera-
kowicach. Zakup pojazdu nie spowoduje ograniczeń w bieżącym 
utrzymaniu jednostek, gdyż na ten cel zostanie przekazana dotacja 
z budżetu gminy w wysokości 400 tys. zł oraz środki z innych źródeł 
(m.in. z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i PSP). 

A.K.
Foto: Adam Wróblewski

Strażacy z OSP w Mojuszu

Strażacy z OSP w Tuchlinie

Strażacy z OSP w Kamienicy Królewskiej

Strażacy z OSP w Sierakowicach

Strażacy z OSP w  Gowidlinie
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Zakończenie projektu KUL i GOK

Uczestniczki otrzymały 
certyfikaty
Zakończył się projekt Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego i Gmin-
nego Ośrodka Kultury pod nazwą Wędrowny Uniwersytet Ludo-
wy – Przystanek Sierakowice. Przez trzy miesiące –  od grudnia do 
końca lutego – trzydzieści pań zgłębiało wiedzę z różnych dziedzin. 
Dziesiątego marca odebrały certyfikaty udziału w szkoleniach. 

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony kobiet. 
Zgłosiło się znacznie więcej pań, niż wynosiła liczba dostępnych 
miejsc. Program kursów obejmował kilka tematów. Panie uczestniczy-
ły w zajęciach z wizażu i odbyły spotkania z psychologiem. Poznały 
kaszubską kulturę, brały udział w warsztatach z plecionkarstwa, pla-
styki obrzędowej oraz sztuki układania kwiatów. Poza tym pokonały 

swój lęk przed komputerem, uczestnicząc w zajęciach z podstaw jego 
obsługi. Na zakończenie szkoleń uczestniczki odwiedziły gospodarstwo 
agroturystyczne, aby poznać zasady jego funkcjonowania. Tego typu 
gospodarstwa mogą stanowić dodatkowe źródło dochodów na wsiach, 
o szczegółach panie także dowiadywały się podczas szkoleń. 

Zakończenie projektu było okazją do jego podsumowania i wycią-
gnięcia wniosków przez organizatorów na kolejne tego typu przedsię-
wzięcia. Ocenę kursów i swoje spostrzeżenia uczestniczki wyraziły 
podczas jednego z ostatnich spotkań. Dla nich udział w projekcie 
był oderwaniem od codziennych obowiązków i zajęć, możliwością 
zdobycia wielu cennych umiejętności i przede wszystkim zrobienia 
czegoś dla siebie. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. 

Panie już dziś deklarują chęć udziału w innych kursach. Szcze-
gólnie zainteresowane są zajęciami z kuchni regionalnej i wizażu 
oraz kursem komputerowym i tańca.

AK
Foto: AK

Święto kobiet
Z okazji Dnia Kobiet spotkały się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Paczewa 
i z Kamienicy Szlacheckiej.

Panie zasiadły przy kawie i ciastach, które same upiekły oraz przy ele-
gancko nakrytym stole. W trakcie spotkania było wiele atrakcji. Wystąpił 
znany już poza Paczewem i Sierakowicami kabaret „Kùch”. Panie wystawiły  
scenkę rodzajową – „Roczëzna starka”. Rolę starka rewelacyjnie zagrała pani 
Elżbieta Deyk, w rolę babci wcieliła się pani Elżbieta Paracka. Wnuczkę grała 
Lila Markowska, a wnuka – Janina Paracka. Sztuka, z każdym występem, jest 
bardziej komiczna i grana z coraz większym profesjonalizmem. Rozbawia 
widownię autentyczność gry i tekst z „życia wzięty”. Jak wypada z okazji 
urodzin starka – goście zostali poczęstowani czekoladkami i szampanem. 
Następnie obejrzeliśmy ekranizację sztuki pt. „Testament”.  Zabawnym ele-
mentem spotkania był konkurs na najlepszy dowcip o kobietach. Umieć się 
śmiać z siebie – to dopiero poczucie humoru! Śmiechu i zabawy tego wieczoru 
było co niemiara.

W Niedzielę Palmową Panie z KGW z Paczewa zapraszają do GOK na 
pokaz stołu wielkanocnego w godzinach od 12.00 do 16.00. Będzie między 

innymi konkurs na najpiękniejszą pisankę i baran-
ka wielkanocnego. 

M. Karolak
Foto: M. Karolak
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Po raz ósmy spotkali się uczestnicy Gminnego Konkursu Wiedzy o Regionie 
organizowanego przez Zarząd oddziału ZKP w Sierakowicach. Uczniowie szkół 
podstawowych (23. z 8. szkół), gimnazjów (12. z 4. szkół) i po raz pierwszy szko-
ły ponadgimnazjelnej (3) stawili się w liczbie 38. uczestników 27 lutego 2009 r. 
w siedzibie sierakowickiego gimnazjum.

Każdy uczestnik odpowiadał na 30 pytań przygotowanych w formie testu, 
dotyczących wiedzy ogólnej o Kaszubach i Pomorzu. Oczywiście dla grup wieko-
wych stopień trudności został zróżnicowany. W czasie 60. minut, przeznaczonych 
na uzupełnienie odpowiedzi, zmieścił się każdy z piszących, niektórzy kończyli 
pracę przed czasem.

Najwięcej trudności w kategorii szkół podstawowych sprawiły polecenia do-
tyczące rozpoznawania na zdjęciach znanych ludzi, a szczególnie rozpoznawania 
starych sprzętów i określania ich przeznaczenia. Zdecydowanie należałoby 
częściej korzystać z zasobów muzealnych naszej gminy lub muzeów w terenie, 
aby poszerzyć wiedzę wychowanków w tym zakresie. Zadanie związane z po-
dawaniem polskich odpowiedników do kaszubskich wyrazów też przysporzyło 
uczniom sporo kłopotów. Uczestnicy zdecydowanie najlepiej radzili sobie z za-
daniami bazującymi na wiedzy ogólnej o Kaszubach i gminie.

Starsze kategorie wiekowe  lepiej radziły sobie z rozpoznawaniem obiektów 
(wiadomo wiedza narasta w biegiem lat, a zwykle w konkursie biorą udział przez 
kilka lat ci sami uczestnicy), natomiast słabiej z rozpoznawaniem zasłużonych 
dla Kaszub działaczy (Majkowski, Sychta, Ceynowa, Derdowski). Szwankowała 
również wiedza na temat kultury: sporo kłopotu sprawiło m.in. zadanie dotyczące 
tańców kaszubskich. Natomiast „ciekawe” i zaskakujące tłumaczenia pojawiły się 
w przekładach przysłów kaszubskich. Jak w grupie młodszej, tak i w starszej 
uczniowie wykazali się dobra znajomością ogólnych informacji o regionie.

Jury w składzie: Joanna Lejk, Maria Dyczewska, Barbara Klawikowska, Da-
nuta Pioch, Janina Mielewczyk, Zbigniew Wenta po ocenieniu prac wyłoniło 
następujących laureatów:

Szkoły podstawowe:
I – Kamila Kiedrowska z SP wPuzdrowie;
II – Alicja Rejter z SP w Mojuszu;
III – Zofia Recław z SP w Sierakowicach i Seweryn Kąkol z SP w Mojuszu;
IV – Dawid Polejowski z SP w Lisich Jamach;
wyróżnienia: Alicja Kreft z ZS w Tuchlinie i Aleksandra Formela z SP w Łyśniewie  

Gimnazja:
I – Magdalena Bigus z Gimnazjum w Gowidlinie;
II – Justyna Neumiller z Gimnazjum w Sierakowicach;
III – Katarzyna Zielonka z Gimnazjum w Gowidlinie;
IV – Natalia Wica z Gimnazjum w Tuchlinie;

Przywitanie uczestników 
przez Prezes ZKP Joannę Lejk i Danutę Pioch

Ciepłe słowo przewodniczącej komisji 
– Barbary Klawikowskiej 

B. Klawikowska i J. Mielewczyk instruują, 
jak wykonać zadania

wyróżnienia: Mirosława Tempska z Gimnazjum 
w Tuchlinie i Irena Miszk z Gimnazjum w Kamienicy 
Królewskiej.

Szkoła ponadgimnazjalna:
I – Michalina Mielewczyk z ZSP w Sierakowi-

cach
II – Wioleta Kwidzińska z ZSP w Sierakowicach
III – Aleksandra Myszk z ZSP w Sierakowicach
Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom 

dziękujemy za udział.
W imieniu Zarządu i Prezesa ZKP – Danuta Pioch
Foto A. Król

Wiedza o regionie w wydaniu uczniów

Chwila oczekiwania na rozdanie testów
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25 marca - dzień świętości życia
W książce Phila Bosmana „Słoneczne promyki stworzenia” znalazłam tekst 
godny przemyślenia.

Opis stworzenia w Piśmie świętym
 to wspaniały fragment literatury światowej.

Bóg stworzył światło, dzień i noc, ziemię i morze,
kwiaty i drzewa, zieloną trawę, czyste powietrze 
i przejrzystą  wodę. Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy,
ryby w morzu, ptaki w powietrzu i zwierzęta na ziemi.
Stał się wieczór i nastał znowu poranek.
I zobaczył Bóg, że wszystko było dobre.

Potem nastał szósty dzień. W tym dniu dokończył Bóg
swojego mistrzowskiego dzieła

- stworzył człowieka – króla stworzenia.
Uczynił go na swój obraz i podobieństwo Człowiek został 
stworzony na obraz Boga, który jest Miłością.
Cóż za nieprawdopodobna istota! W siódmym dniu Bóg
odpoczywał i przekazał swoje wspaniałe stworzenie, 
raj ziemi  - człowiekowi.

Bóg stworzył z chaosu
wspaniały świat.
Człowiek czyni z tego świata
znowu chaos. 
Czyżby dzieło stworzenia się nie udało?

I wszystko, co Bóg uczynił, było piękne, i było doskonałe, bo stworzone na wzór 
Najwyższego Piękna i Najwyższej Doskonałości. Taki Świat Bóg oddał we wła-
danie człowiekowi. 

Człowiek zaczął go urządzać według własnych pomysłów, według własnej 
wizji i wyobraźni. Postanowił odpowiedzieć na Bożą koncepcję własną anty-
koncepcją!
Czyżby dzieło stworzenia się nie udało, że i ty bierzesz udział w antykoncepcji, 
zmieniasz prawa i porządek świata? Twierdzisz, że rodzina tradycyjna to przeży-
tek? Rodzina wielodzietna to zacofanie? Ślub kościelny to zbędna formalność lub 
pretekst do hucznej fety, że bezkarnie można porzucić dzieci i zdeptać miłość? 

Mówisz – „to nie są te czasy!” A jakie to czasy? Cóż takiego się zmieniło – czyż-
by słońce przestało wschodzić, a Ziemia przestała się obracać wokół własnej 
osi? Prawo moralne, tak jak grawitacja, było, jest i pozostanie niezmienne, bez 
względu na czasy. 

Eksperymentowanie z prawem moralnym nie pozostaje obojętne dla zdrowia 
i życia! Za jego łamanie płaci się wysoką cenę. W niedługim czasie pojawiają 
się nerwice, lęki, fobie, załamania, depresje, bezsens życia, nałogi, aż do samo-
bójstw włącznie. 

Jeszcze nie było w dziejach ludzkości tak przepełnionych oddziałów i szpitali 
psychiatrycznych jak dziś. Jeszcze nie było tak znacznej liczby samobójstw. 
Skutki łamanych praw moralnych nie ograniczają się tylko do jednego pokolenia. 
One zawsze promieniują na kilka następnych pokoleń, np. dzieci rozwiedzio-
nych rodziców często nie potrafią stworzyć własnego szczęśliwego małżeństwa 
i szczęśliwej rodziny.

Jak myślisz, kto w tym pojedynku zwycięży? 
Życie to najwyższa wartość i skarb, życie to świętość.
Aby zdobyć się na refleksję o życiu, ustanowiono dzień świętości życia.

M. Karolak

Michał Pruski w Sierakowicach

O pracy w mediach 
ze znanym dziennikarzem
Grupa młodzieży z Klubu Młodych Dziennikarzy bra-
ła udział w spotkaniu z długoletnim dziennikarzem 

„Głosu Wybrzeża” Michałem Pruskim. Publicysta opo-
wiadał o pracy dziennikarskiej, czerpiąc z własnych 
doświadczeń zawodowych. Spotkanie odbyło się 25 
lutego w czytelni ZSP w Sierakowicach. 

Michał Pruski przez 26 lat był związany z „Głosem 
Wybrzeża”. Pracował tam do 2005 roku, kiedy gazeta 
przestała się ukazywać. Jako młody chłopak był 
świadkiem wydarzeń grudnia 1970 r. w Gdyni i kilka 
lat później, już jako korespondent „Głosu Wybrzeża”,  
strajków w stoczni gdańskiej. Ze Zbigniewem Żu-
kowskim napisał książkę „Czas Skorpiona” (wydana 
w 1988 r.). To reporterski zapis historii Pawła Tuchlina 
– mordercy, który w latach 70. i 80. napadał i zabijał 
młode kobiety. Atakował i zadawał śmiertelne ciosy 
półtorakilogramowym młotkiem. Skorpion, bo taki 
przydomek zyskał, zamordował dziewięć kobiet, 
a kolejnych jedenaście trwale okaleczył. Działał 
w okolicach Gdańska, Starogardu Gdańskiego i Ko-
ścierzyny.

Po 1989 r. Michał Pruski zainteresował się wywia-
dem politycznym. Przeprowadził wiele rozmów ze 
znanymi politykami, a także ludźmi kultury, m.in. 
Aleksandrem Kwaśniewskim, Wojciechem Jaruzel-
skim, Janem Nowakiem-Jeziorańskim, Normanem 
Daviesem, Jerzym Giedroyciem.  Później zaczął pisać 
bajki dla dzieci, co, jak podkreślił, sprawia mu wiele 
satysfakcji. Jest autorem  „Alfabetu dla najmłodszych” 
oraz „Przygód króla Jemioła”. 

Podczas spo-
tkania udziel ił 
młodym dzien-
nikarzom kilku 
niezwykle cen-
nych rad. Mówił 
m.in. o tym, że 
aby wykonywać 
ten zawód, nie 
trzeba koniecznie 
ukończyć studiów 
dziennikarskich. 
Wielu znanych re-
porterów, publicy-

stów i ludzi mediów ma zupełnie inne wykształcenie, 
np. gość sierakowickiej młodzieży jest absolwentem 
pedagogiki specjalnej, a Ryszard Kapuściński, dla 
wielu mistrz i niedościgły wzór, był historykiem. 

„Dziennikarz musi być ciekawy świata i ludzi – mó-
wił M. Pruski. – Dziennikarstwo stwarza możliwo-
ści uczestnictwa w wydarzeniach i przebywania 
w miejscach niedostępnych dla przeciętnych ludzi” 
– dodał i opowiedział o uczestnictwie w manewrach 
wojskowych na okręcie podwodnym i 24-godzinnym 
dyżurze w karetce reanimacyjnej. Podkreślił także, 
że w tym zawodzie ważna jest umiejętność pisania, 
której można się „nauczyć”, ale nic nie zastąpi talentu 
czy wrodzonych umiejętności. „Można być rzemieśl-
nikiem lub mistrzem” – dodał. 

A.K.
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Minął rok od chwili, gdy 
wśród nas zabrakło Tade-
usza Wesółki. Pewna z bli-
skich Jemu osób poprosiła 
mnie o napisanie wspomnie-
nia – co czynię…

Nazywano Go człowie-
kiem czynu, motorem sie-
rakowickiego sportu, czło-
wiekiem niezastąpionym, 
człowiekiem twardym – dą-
żącym do wyznaczonych 
przez siebie celów.

Wizje i plany Tadeusza 
Wesółki rozciągały się sze-
roko. Nie myślał o tym, co 
wydarzy się dzisiaj, ale 
zawsze wyznaczał sobie 
(i innym) plany rozciągnięte 
w czasie. W większości były 
to wizje rozwoju sportu w gminie Sierakowice, które wydawać by 
się mogło, są niemożliwe do realizacji, są nie do spełnienia.

Jak dziś pamiętam jedno z zebrań sprawozdawczych GKS Sie-
rakowice (chyba sprzed 3. lat), kiedy to Tadeusz Wesółka przed-
stawiał na slajdach wizję budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią 
oraz budynku - mającego powstać - Centrum Sportu i Rekreacji 
w Sierakowicach. Jeden z obecnych na zebraniu radnych wstał 
i, nie mając pojęcia dotyczącego założeń i co lepsze, nie dając 
dokończyć prezentacji Tadeuszowi, zanegował całość mówiąc, 
że „to nie ma sensu, to się nie uda. Sierakowic nie stać na takie 
wydatki. NIE!, NIE! NIE!” – nie potrafiąc w żaden sposób swojej 
wypowiedzi uzasadnić. 

W grudniu tego samego roku w Sierakowicach dokonano 
uroczystego oddania do użytku boiska ze sztuczną nawierzchnią! 
I niemożliwe stało się możliwe…

Na swej sportowej drodze spotykał nie tylko ludzi bezintere-
sownie oddanych dobru sportu w gminie Sierakowice. Spotykał 
też i tych, którzy „bezinteresownie” oddawali się przeszkadzaniu, 
obmawianiu, krytykowaniu.

Z inicjatywy Tadeusza Wesółki, przy udziale również innych 
osób zaangażowanych w sport, powstało w gminie Sierakowice 
szereg cyklicznych imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
- Halowa Liga Piłki Nożnej (obecnie im. Tadeusza Wesółki);
- Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży – czerwiec;
- cykl turniejów tenisa stołowego;
- Biegi Wokół Ołtarza Papieskiego;
- Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby;
- turnieje piłki siatkowej i wiele innych.
Za czasów Tadeusza w gminie Sierakowice powstała ogromna 

„machina” współzawodnictwa dzieci i młodzieży na szczeblu wo-
jewódzkim (której nie powstydziłyby się gminy miejskie) w takich 
dyscyplinach jak piłka nożna i tenis stołowy.

Bywał człowiekiem trudnym – jednak ta cecha pozwalała mu na 
odpowiednie zarządzanie klubem sportowym. Przez lata tworzył 
pozytywne relacje między samorządem, klubem, a sierakowic-
kim biznesem. Nie zważał na honory, tytuły. Zawsze pozostawał 
w cieniu innych.

Ci, którzy Go znali, wiedzą, że Tadeusz był w ciągłym biegu: 
pisanie i rozliczanie projektów, wyjazdy na mecze, pranie w domu 
strojów zawodników, podlewanie boiska, remontowanie obiektów 
sportowych, itp. 

Ta codzienność została 
nagle przerwana…

Luty 2008 roku, dla siera-
kowickiej sportowej rzeczy-
wistości, stał się miesiącem 
przełomowym. Tadeusz 
Wesółka po raz pierwszy 
w życiu trafił do szpitala. 

Przez pierwsze dwa tygo-
dnie nic nie wskazywało na 
to, iż koniec będzie tragiczny. 
Codziennie odwiedzały Go 
tłumy znajomych, przyjaciół. 
Drzwi Jego pokoju się nie 
zamykały… 

W ostatnich dwóch tygo-
dniach sytuacja się jednak 
znacznie pogorszyła. Rodzi-
na czuwała całą dobę przy 
łóżku Tadeusza. Sam pamię-

tam, jak raz wieczorem, wracając z Gdańska, wszedłem do szpi-
talnego pokoju i zobaczyłem Go już w bardzo ciężkim stanie – nie 
wytrzymałem, rozpłakałem się i na moment wyszedłem z pokoju… 
Strasznie ciężko było mi patrzeć na osobę, którą znałem, a teraz 
nie mogłem „rozpoznać”… Kiedy wróciłem, zobaczyłem człowieka 
takiego, jakiego Go zapamiętam – twardego, nie poddającego się. 
Zapewnie miał świadomość powagi sytuacji. Ale o tym ani ja nie 
odważyłem się rozmawiać, ani On nie rozpoczynał tematu. Za-
czął, tak jak zawsze, rozmowę  od sportu, w szczególności finału 
halówki w Sierakowicach. Czy zamówiłem medale, puchary? Czy 
zrobiłem dyplomy? Te rozmowy dodawały mu życia, które z dnia 
na dzień z Niego „uciekało”. W 2008 r. po raz pierwszy od 12 lat 
nie był fizycznie obecny na zakończeniu halowej piłki nożnej 
w Sierakowicach…

Nigdy tego nie powiedział, ale byłem przekonany, że dla Niego 
największym ciosem nie była smutna wizja przyszłości, lecz tego, 
że nie dokończył swojego sportowego dzieła, że nie będzie obecny 
na zakończeniu halówki, rozpoczęciu sezonu piłkarskiego, że nie 
może wstać z łóżka i pobiegać po boisku, że… nie da z siebie jeszcze 
czegoś innym, swojej rodzinie.

Po niespełna miesięcznej, nierównej walce, pokonała Go choroba…
Ks. prof. Jan Perszon powiedziałby, że Tadeusz Wesółka dostąpił 

łaski „dobrej śmierci”. Zmarł 29 lutego 2008 roku w objęciach żony, 
córek i rodziny. Odszedł w otoczeniu wielu przyjaciół i znajomych. 
Pamięć o nim pozostanie w sercach wielu na zawsze… 

Jedna z gazet napisała: „Tłumy żegnały Tadeusza Wesółkę”. I tak 
rzeczywiście było! Pogrzeb był swoistą manifestacją przywiązania. 
Od dzieci, którym organizował czas wolny, poprzez działaczy 
sportowych, przedstawicieli władz różnych szczebli. 

Mówi się, że „milczenie jest złotem” – i w takim tonie przebiegał 
pogrzeb, jednak uważam (i inni podzielają to zdanie), że dla wielu 
był to ostatni czas, ostatnia chwila, aby przynajmniej „nad grobem” 
podziękować Tadeuszowi za Jego społeczną pracę. Niestety z tego 

„przywileju” nikt nie skorzystał, a szkoda…
„Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, gdy 

jesteśmy mocni”. Nie czas zatem na umieranie, gdy się ma zaledwie 
50 lat… Niewątpliwie jednak Tadeusz swoją wieloletnią (ponad 30 lat!), 
społeczną pracą, bezinteresownym zaangażowaniem „wypełniłby” 
kilka żywotów. Choć nie dożył 80 lat, był człowiekiem „mocnym”…

Cześć Jego Pamięci…
Przemysław Łagosz

Są ludzie, których życie nie jest dane im samym – ale innym…

Tadeusz Wesółka – wspomnienie sentymentalne
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Zakończyliśmy wznoszenie murów, a przed nami 
ustawienie dachu nad nową częścią kościoła 
Św. Marcina w Sierakowicach. Jednak już  dziś, 
jako proboszcz tutejszej parafii, mam obowiązek 
ułożyć program ikonograficzny wystroju naszej 
świątyni. Rzecz wydawałoby się prosta, bo po-
wtarzana w tysiącach świątyń na całym świecie. 
Jeśli jednak porównamy teologiczną i artystycz-
ną zawartość świątyni do zawartości książki, to 
okaże się, że są książki napisane dobrze i napisa-
ne trochę gorzej. A przecież nam chodzi o to, aby 
w naszym kościele zaistniał Duch Boży i Jego 
mądrość. Zależy nam, aby wszystkie elementy 
nie tylko ze sobą współgrały artystycznie, ale 
były też dobrym wykładem chrześcijańskiej 
wiary. Albowiem jest tak, że każde słowo i każdy 
gest, obecny podczas Liturgii Słowa i Liturgii 
Eucharystii, był uzgadniany  przez ostatnie dwa 
tysiące lat na kolejnych soborach i zjazdach teo-
logów. Podobnie  ze sztuką sakralną. Wymowa 
i kształt sztuki sakralnej są wynikiem długiej 
tradycji i przemyśleń artystów oraz teologów. 
Spotykana często w różnych kościołach teologiczna i artystyczna 
dowolność, nie mogą być przyzwoleniem do czynienia kolejnych 
uchybień i błędów. Sprawa stała się na tyle poważna, że problem 
często omawia obecny papież Benedykt XVI.

Sztuka sakralna to nie tylko dekoracja wnętrza. Ludzie prawdzi-
wie wierzący pragną w swojej świątyni mieć przed oczami znaki, 
symbole i opowieści, które w trafny sposób oddają najważniejsze 
dogmaty i tajemnice wiary. Nie wystarczy pięknie malować czy 
rzeźbić, aby móc tworzyć sztukę sakralną. Jeszcze raz podkreślam, 
że mówimy o sytuacji, gdy budowniczym naprawdę zależy na 
dobrym wyposażeniu świątyni, a nie tylko na gustownym „przy-
ozdobieniu”. Parafia Św. Marcina ma przecież ambicję zbudowa-
nia kościoła najlepiej, jak to jest możliwe w naszych warunkach. 
Każde dzieło sztuki obecne w kościele kształtuje wyobraźnię  
wiernych przez całe pokolenia. Rozumienie prawd wiary bardzo 
często zasadza się na obrazie czy rzeźbie widzianej w rodzinnym 
kościele. Jeżeli Trójcę Świętą przedstawimy tylko ładnie, ale na-
iwnie z punktu widzenia teologii, spłycimy największą tajemnicę 
chrześcijaństwa, zaprzepaszczając szansę, by w przyszłości nasze 
dzieci pozbyły się ze swojej wyobraźni mylnego 
obrazu. Przypomnijmy sobie, że nawet wygło-
szenie prostego toastu przy stole poprzedza 
uderzenie w kieliszek i chwila ciszy będąca 
preludium dla słów ważnych i zapadających 
w serce. Forma wydarzenia nadaje im jakość 
i może być ważniejsza niż ilość jedzenia na stole. 
Tak działa sztuka. Uwzniośla, porządkuje nadając 
rzeczom sens. W dzisiejszych czasach nawet 
filozofowie narzekają na „ubożejące zasoby 
sensu”. W religii chrześcijańskiej odnajdujemy  
głęboki sens i Prawdę. Sztuka sakralna ułatwia 
ich odnalezienie i zapamiętanie.

Jest tak, że myślenie nie wymaga kolejnych 
worków cementu i potężnych dźwigów. Myślenie 
wymaga czasu, spokoju i modlitwy. Praca nad 
programem teologicznym i ikonograficznym 
naszej świątyni już trwa. Mamy zamiar w sposób 
właściwy i czytelny oraz zgodny z ustaleniami 
ostatniego soboru watykańskiego II, zorganizo-
wać przestrzeń akcji liturgicznej, a także wszyst-
kich sakramentów. Oprócz opracowania odpo-

wiednich relacji teologicznych i estetycznych 
pomiędzy najważniejszymi sprzętami w kościele, 
mamy ambicję przeprowadzić za pomocą środ-
ków plastycznych wykład naszej wiary. Dzieje 
Przymierza i Wcielenie Jezusa, aż po radosny 
koniec ukazany w Apokalipsie. Oprócz tych naj-
ważniejszych rozdziałów naszej religii pragnie-
my uwypuklić równolegle program Bożego mi-
łosierdzia, który był duchowym testamentem 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Można by rzec, 
że miłosierdzie Św. Marcina zobowiązuje, ale 
prawdą jest również to, że dzisiejsze czasy miło-
sierdzia wymagają i o miłosierdziu przypominać 
nam trzeba. Przypomnijmy, jak naszym ołtarzem 
papieskim zainteresowaliśmy całą Polskę. Kształt 
stołu ołtarzowego. Symbole hostii. Kłosy zbóż. 
Tęcza jako biblijny znak Przymierza z Bogiem. 
Alfabet kaszubski wykonany z bursztynu, który 
stał się podstawką pod Mszał. Woda zaczerp-
nięta z sanktuarium w Piasecznie spływająca od 
ołtarza. Postać Chrystusa umęczonego wykona-
na z bursztynu na tle krzyża o fakturze wody. 

Wielkie bryły bursztynu spadające z pulpitu ambony, symbolizujące 
działanie Ducha Świętego. W tym szeregu symboli i znaczeń można 
by zapomnieć o sieciach… A przecież to był tylko ołtarz polowy. 
Przeznaczony do rozbiórki. O ileż bogatsza w treści powinna być 
nasza świątynia. Czy nie byłoby pięknie, by zwiedzali ją turyści 
z przewodnikiem w ręku.  Mówiąc o tym wszystkim nie mam na 
myśli watykańskich fresków lub złotych posągów. Mądre treści 
ukazać można kredą na tablicy, drewnianą rzeźbą lub mozaiką. 
Zależy od ilości pieniędzy. Kosztownych materiałów możemy nie 
stosować, ale bezmyślności i głupoty przyszłe pokolenia nam nie 
wybaczą. Słusznie Kaszubi szczycą się tradycją, obyczajami i obec-
nymi sukcesami. Powinno mieć to odbicie w naszej świątyni. Duch 
kaszubski musi znaleźć swoje miejsce w murach nowego kościoła, 
tak jak był obecny w starych. Jednak kościół to nie dom kultury, 
muzeum lub galeria sztuki. Na stronach Biblii Starego i Nowego 
Testamentu Bóg pozostawił nam Słowa do zrozumienia. Sztuka 
sakralna wyobraża te Słowa w formach plastycznych i obrazach, 
abyśmy lepiej mogli pojąć i zapamiętać właściwy sens naszego 
Przymierza z Bogiem.

Z doświadczenia wiemy, że wystrój świątyni 
tworzy się przez co najmniej kilka, kilkanaście 
lat. W tym czasie  będziemy mieli wiele okazji, 
aby przedyskutować odpowiednie rozwiązania. 
To również jest nasza szansa na katechezę. Nie 
próżno artyści są często dobrymi teologami. Dziś 
mogę zaprosić na spotkanie z Panią dr Teresą 
Klein, która napisała książkę „Jana Pawła II 
odczytanie biblijnego przesłania o Bożym miło-
sierdziu”. Książka jest doktoratem, którego pro-
motorem był nasz biskup ordynariusz. Promocja 
książki odbędzie się w tygodniu miłosierdzia 
zaraz po świętach wielkanocnych. Potraktujmy 
to spotkanie jako namysł nad problemami, które 
opisałem powyżej. Przez ostatnie dwa tysiące 
lat, gdy stawiano mury kościołów, zawsze była 
szansa, że kolejny kościół będzie perłą olśnie-
wającą pięknem i mądrością. Jak często z tej 
szansy skorzystano?

Proboszcz parafii Św. Marcina 
w Sierakowicach

Ks. kanonik Bronisław Dawicki

O sztuce sakralnej i wystroju kościoła
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Sołectwo Bącka Huta

Wśród Lasów Mirachowskich
Sołectwo Bącka Huta jest bardzo malowniczo położone. Otacza je kompleks 
Lasów Mirachowskich. Leży też na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. 
Tworzą go cztery miejscowości – Bącka Huta, Bór, Łączki i Szopa. Zamieszkane 
jest przez 539 osób. 

Sołtysem od 10 lat (czyli trzecią kadencję) jest Edmund Labuda. Pan Edmund 
jest mieszkańcem Bąckiej Huty od kilku pokoleń. Radę sołecką tworzą panowie: 
Ryszard Bulczak, Jerzy Szynszecki, Jerzy Niklas i Jarosław Andryskowski. 

Mieszkańcy utrzymują się częściowo z uprawy roli. Jest tu 97 gospodarstw 
o różnej wielkości areału. Działają dwa zakłady kowalskie. Natomiast młodzi 
szukają źródła utrzymania poza sołectwem. 

Dużym utrudnieniem, zwłaszcza dla starszych mieszkańców, jest brak dogodnego 
połączenia autobusowego z Sierakowicami. Jednakże mieszkańcy cieszą się plano-
waną budową drogi Bącka Huta–Sierakowice (przez Paczewo). 

Z kart historii 
Nazwa Bącka Huta po raz pierwszy pojawia się w 1749 r. wymieniona przez 
Jerzego Schwengla, przeora kartuzów. Kolejna informacja o wsi znajduje się w lu-
stracji starostwa mirachowskiego z 1765 r. Znajdował się tutaj folwark, którego 
dzierżawcą był Jan Kobiela, a później – w 1772 roku – Niemiec luteranin Gottfried 
Gronert. Mieszkańcy byli Kaszubami i Polakami. Mieszkali tu zagrodnicy: 
Łukasz Czaya i Wojtek Klawikowski; gburzy: Andrzej Czaya i Michał Sildatk 
oraz podleśniczy Jan Okroy. W sumie w osadzie mieszkało 35 osób.

Nazwa wsi w pierwszym członie nawiązuje do pobliskiej wsi Bącz, a człon 
drugi świadczy o tym, że wypalano tu węgiel drzewny lub smołę, jak w wielu 
hutach pomorskich, kaszubskich, a zwłaszcza kartuskich okręgu sierakowickiego. 
Obecnie wieś należy do parafii św. Jana Chrzciciela.

Nazwa wsi Bór po raz pierwszy została wymieniona w księgach ławniczych 
Kościerzyny z roku 1696 w związku ze sporami szlachty okręgu mirachowskiego 
ze starostą Szczawińskim. Opat kartuzów Jerzy Schwengel podaje, że w roku 
1749 był tu tylko jeden dom. Później w źródłach polskich zapisywana ciągle jako 
Bór, w niemieckich jako Boor.

Nazwa osady pochodzi oczywiście od wyrazu pospolitego bór. Takich nazw 
jest na Kaszubach kilka. Pierwotnie oznaczały one lasy, potem pola na wykar-
czowanym lesie, wreszcie powstałe osady ludzkie. Bór leży w obrębie parafii 
mirachowskiej. 

Łączki to nazwa notowana przez przeora kartuzów Jerzego Schwengla w roku 
1749 w dzisiejszej postaci. Na mapie Schröttera z końca XVIII w. zapisana Lonszki, 
potem Niemcy pisali albo Lonszki, albo Lonsk; niekiedy też u Niemców pojawia się 
wariant Lonki, tj. Łąki. Jest to nazwa topograficzna od rzeczownika łąka lub łączka 
użytego w liczbie mnogiej. Miejscowość przynależy do parafii Miechucino. 

Wizytacja archidiakonatu pomorskiego B. Ma-
dalińskiego z 1686 roku wymienia Hutę Szopską. 
Produkowano tu zapewne szkło, smołę lub węgiel 
drzewny. Kolejna wizytacja archidiakonatu z 1711 r. 
mówi o miejscowości Szopa, którą zamieszkiwał 
jeden kmieć. Przeor kartuzów J. Schwengel pisał 
o niej w swej historii Kościoła pomorskiego z 1749 r. Huta 
lub Hutta Szopska i wymienia dziewięciu mieszkań-
ców. To właśnie tu pojawia się pierwsza wzmianka 
o Łączkach.  

Więcej informacji o Szopie i Łączkach zawiera 
lustracja starostwa mirachowskiego z 1765 roku. 
W Szopie mieszkały wówczas cztery rodziny 
lemańskie: Michała Formeli, Józefa Brzeskiego, 
Macieja Ropeli i Łukasza Labudy. Oprócz nich 
wymienia się także trzech zagrodników – Mikołaj 
Kostuch, Jan Kalkowski i Andrzej Złoch. W Łącz-

Edmund Labuda – sołtys Bąckiej Huty

Specjalność nauczycielska – kaszubistyczna – uruchamiana 1 
października 2009 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Gdańskiego – ma za zadanie dać młodym Kaszubom możliwość 
dalszego kształcenia językowego i rozwoju w dziedzinie nauk 
humanistycznych. Sporo licealistów rozważa studiowanie takiej 
specjalności. Po niej będą mogli wrócić do swoich miejscowości 
i uczyć zarówno języka polskiego, jak i kaszubskiego, dbać o mowę 
polską i kaszubską.

Studiowanie kaszubistyki pozwoli poznać właściwości języka 
kaszubskiego, dorobek literatury i piśmiennictwa w tym języku, 
szeroko ujmowanej kultury duchowej oraz historii tej ziemi. Wśród 
nauczanych przedmiotów poczesne miejsce zajmują: literatura ka-
szubska i język kaszubski oraz historia i kultura Kaszub. Niemałą 
liczbę godzin dydaktycznych wypełnia praktyczna nauka języka 
kaszubskiego zwana potocznie lektoratem; studenci wybierający tę 
specjalność nie muszą jeszcze biegle znać języka kaszubskiego. 

Pracownicy UG od wielu już lat zajmują się nie tylko kształ-
ceniem czy przygotowywaniem nauczycieli do nauczania języka 
i literatury kaszubskiej (na studiach podyplomowych), ale również 
badają geografię literacką, szeroko pojęty regionalizm, etnografię, 
antropologię Kaszub itd. Spotkania z nimi umożliwią rozbudzenie 
zainteresowań i wyznaczenie kierunków własnych działań nauko-
wych i dydaktycznych, przygotowanie do działalności społecznej 
na Kaszubach i Pomorzu. 

Absolwent kierunku filologia polska, specjalizacja kaszubistyka, 
posiadający wiedzę ogólnohumanistyczną i zarazem humani-

Twòje sztudia tam, gdze zemia Twòja 
– na Gduńsczim Ùniwersytece

Polonistyka ze specjalnością 
kaszubistyczną – nowy, 
ciekawy kierunek studiów!
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kach mieszkało dwóch gburów czynszowych: Jędrzej Klawikowski i Michał 
Czaja z rodzinami. 

Sołectwo Bącka Huta istniało jeszcze przed II wojną światową. Sołtysem był 
wówczas Jakubek z Łączek. W czasie II wojny światowej tę funkcję pełnił Jan 
Mejna z Szopy, a po zakończeniu działań wojennych – Bernard Formela z Szo-
py. Kolejni sołtysi to: Jan Grzenkowicz z Szopy, Florian Bulczak z Bąckiej Huty 
i Bronisław Majkowski z Bąckiej Huty. Przez kolejne 2 lub 3 kadencje obowiąz-
ki sołtysa pełnił Bernard Złoch z Bąckiej Huty. Po nim stanowisko piastował 
znowu Bronisław Majkowski, ale już nie przez całą kadencję. Jego obowiązki 
przejął w 1978 r. Alfons Teclaf, który był podsołtysem za kadencji Bronisława 
Majkowskiego.  

Pan Teclaf był sołtysem sołectwa Bącka Huta przez ponad 21 lat. Urodził się 9 
marca 1926 r. w Miechucinie. W Szopie zamieszkał w marcu 1930 r. W rodzinie 
Teclafów było czternaścioro rodzeństwa, z czego wojnę przeżyło siedmioro. Pan 
Alfons ożenił się 17 kwietnia 1956 r. z Anną z domu Sychta z Welku w kościele 
parafialnym św. Marcina w Sierakowicach. Mieli dziewięcioro dzieci – pięć có-
rek i czterech synów. Utrzymywali się z pracy na roli, posiadali 14-hektarowe 
gospodarstwo. Obecnie państwo Teclafowie nadal mieszkają w Szopie wraz 
z synem i jego rodziną. 

Przyroda
Nie bez powodu sołectwo włączono w obręb Kaszubskiego Parku Krajobrazo-
wego. Walory przyrodnicze stanowią o dużej atrakcyjności tych terenów. Przez 
sołectwo przebiega czarny szlak turystyczny tzw. Wzgórz Szymbarskich, a na pół-
noc od Bąckiej Huty rezerwaty przyrody: Kurze Grzędy i Jezioro Turzycowe. 

Pierwszy z rezerwatów – Kurze Grzędy – administracyjnie należy do gminy 
Kartuzy z wyjątkiem małego południowego fragmentu o powierzchni niespełna 
5 ha, należącego do gminy Sierakowice. Jest to rezerwat torfowiskowo-faunistyczny. 
Rezerwatem objęte jest Jezioro Wielkie (największe torfowisko wysokie Pojezierza 

Kaszubskiego) i okoliczne lasy (boru bagiennego i bu-
czyny kwaśnej). Bory bagienne rezerwatu były ostatnim 
na Pomorzu miejscem występowania głuszca, który 
jednak obecnie wyginął. Znajdują się tu stanowiska 
licznych gatunków roślin podlegających ochronie (m. in. 
rosiczka okrągłolistna i widłak jałowcowaty). Rezerwat 
jest ostoją ptaków drapieżnych (krogulca, myszołowa, 
rybołowa i jastrzębia gołębiarza) a także miejscem 
lęgowym żurawia. Rezerwat jest włączony do sieci 
Natura 2000. 

Drugi z rezerwatów, Jezioro Turzycowe, został 
utworzony w roku 1959 jako rezerwat florystyczny dla 
ochrony, jedynego wówczas na Pomorzu, stanowiska 
turzycy skąpokwiatowej, która uważana jest za gatunek 
reliktowy. Obecnie to rezerwat torfowiskowo-leśny. 
Jego powierzchnia wynosi obecnie 11,39 ha (w 1989 r. 
rezerwat został powiększony), z czego na terenie gminy 
Sierakowice znajduje się niewielki jego fragment, zajmu-
jący 1,11 ha. Obejmuje śródleśne jeziorko dystroficzne 
(śródbagienne) z otaczającym je torfowiskiem wysokim. 
Znajdują się tu stanowiska rzadkich roślin podlegają-
cych ochronie i rzadkich (grążel żółty, turzyca bagienna, 
rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty, bagno 
zwyczajne, kruszyna pospolita, bażyna czarna, borówka 
bagienna i modrzewnica zwyczajna). W ostatnich latach 
trwa realizacja programu przywrócenia obszarowi re-
zerwatu stanowisk turzycy skąpokwiatowej – gatunku 
od którego pochodzi nazwa rezerwatu. 

Piękny widok roztacza się z Widnicy, z której 
widać całe sołectwo aż po Mirachowo. Między Szo-
pą i Bącką Hutą znajduje się podmokły i bagienny 
teren zwany Jeziorkiem. Dawniej było to wyrobisko 
torfu, obecnie niecka jest zalana wodą i zarybiona. 
To prawdziwy raj dla wędkarzy – miejsce połowów 
i spotkań. Występuje tu roślinność wodna charakte-
rystyczna dla obszarów bagiennych. 

Źródła: 
„Dzieje gminy Sierakowice”, praca zbiorowa pod 
redakcją Andrzeja Grotha

„Nazwy miejscowości gminy Sierakowice”, Edward 
Breza
Relacje Edmunda Labudy i rodziny Teclaf
www.pl.wikipedia.org
www.gdansk.lasy.gov.pl         

styczną regionalną, będzie przygotowany do pracy naukowej, do 
wykonywania zawodu nauczyciela, animatora kultury itd., a także 
do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim. Ponadto 
będzie mógł wykorzystywać zdobyte umiejętności i rozwijać 
kompetencje w toku pracy w instytucjach kultury jako animator 
kultury (np. muzea, domy kultury), turystyki i krajoznawstwa. 
Swoją wiedzę wykorzysta też pracując w archiwach, w wy-
dawnictwach książkowych i redakcjach czasopism, środkach 
masowego przekazu (prasa codzienna, radio, telewizja), chórach 
i zespołach. Poszerzona specjalizacja nauczycielska zapewni 
przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów „język 
polski” i „język kaszubski” w różnych typach szkół. Absolwent jest 
szczególnie predestynowany do pełnienia funkcji kierowniczych, 
lidera grup zadaniowych i koordynatora różnorodnych działań 
w środowisku.

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w komisji 
rekrutującej na kierunek: filologia polska.

(Informacja nadesłana przez ZKP )

Jastróm

Wilgnąc – niepòjãti czas,
Lëdzczé serca i dësze jak nowé.
Niech zgòda sparłãczi nas,
Niech nie òpùscy szczescé,
Niech służi wszëtczim zdrowié,
Niech redosc nie je gòscã blós òd swiãta,
ò tim wszëtczim bësmë mòglë
jak nôdłëżi pamiãtac.

Słowama wiérztë Wastnë Ewë Warmòwsczi
Jastrowé żëczbë czëtińcóm przekazëje

Zarząd Partu ZKP w Serakòjcach
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Ziemia Sierakowicka 
jako miejsce działań 
TOW „Gryf Pomorski”
Cz. 1 – Bącka Huta

Niedawno ukazała się książka prof. Andrzeja Gąsiorowskiego pt. 
„Jan Kaszubowski i służby specjalne”. Stanowi ona bogate kom-
pendium wiedzy na temat Jana Kaszubowskiego – pracownika 
gdańskiego gestapo w czasie II wojny światowej, współpracownika 
sowieckiego kontrwywiadu wojskowego „Smiersz” po zakończeniu 
wojny, agenta Urzędu Bezpieczeństwa, późniejszego agenta komu-
nistycznego wywiadu polskiego w Niemczech, współpracującego 
równocześnie z wywiadem zachodnim. Wymienione przeróżne 
powiązania Kaszubowskiego ze skrajnie zróżnicowanymi służbami 
wywiadowczymi sprawiają historykom sporo trudności z ustale-
niem, komu tak naprawdę służył.

Najobszerniej w publikacji został pokazany okres wojny i pracy 
agenta w gdańskim gestapo, gdzie został przydzielony w szcze-
gólności do rozpracowania konspiracji pomorskiej z Tajną Or-
ganizacją Wojskową „Gryf Pomorski” na czele. W pracy znaleźć 
można mnóstwo dokumentów poświadczających nieznane szerzej 
działania członków „Gryfa Pomorskiego”, tropionych usilnie przez 
Kaszubowskiego i jego współpracowników. O wielu drobniejszych 
akcjach tej organizacji  nie mówi się szeroko. Być może nie upłynęło 
jeszcze dostatecznie dużo czasu, by zostały odtajnione wszystkie 
dokumenty, szczególnie te z zagranicznych archiwów i by można 
było przedstawić pełne informacje o bardzo zakonspirowanej dzia-
łalności ruchu oporu. Tym ciekawsze zatem były nowe informacje, 
pojawiające się w publikacji, a jako mieszkanka gminy Sierakowice 
ze szczególną uwagą skupiłam się na wątkach związanych z Ziemią 
Sierakowicką właśnie.

Z miejscowości należących do terenu gminy Sierakowice, w któ-
rych zaznaczyły się działania ruchu oporu, wymienia się w książce 
następujące: Bącką Hutę, Kamienicę Królewską, Mojusz, Mojuszew-
ską Hutę, Mrozy, Puzdrowo, Rębienicę i Tuchlino.

Ponieważ żyją jeszcze świadkowie tamtych czasów, postano-
wiłam, o ile to tylko możliwe, dotrzeć do nich, by posłuchać ich 

relacji. Niektóre z tychże relacji były już publikowane, ale słuchając 
jednego ze świadków stwierdziłam, że każdorazowo pojawia się 
jakiś nowy, nieujawniony dotąd wątek, rzucający na pewne sprawy 
nowe światło.

Pierwsza z miejscowości na terenie gminy Sierakowice, zgodnie 
z kolejnością alfabetyczną, wymieniana w publikacji – to Bącka 
Huta. Mowa o niej m.in. we wspomnieniach Brunona Bigusa  ps. 

„Gryf”, „Maćko”, który był komendantem „Gryfa” na powiat kartuski. 
Wspomina on, że po śmierci „Rysia” (Józefa Gierszewskiego) wy-
raził zgodę na mianowanie komendantem naczelnym Aleksandra 
Arendta. Jako pierwszy podpisał pismo mianujące u „Bartosza” 
(Bulczaka Józefa) w Bąckiej Hucie, a potem „Jur” (Józef Dambek) 
dalej zbierał podpisy. 

Właśnie ta informacja była impulsem do poszukiwań śladów 
wojennej działalności mieszkańca tej wsi – Józefa Bulczaka. Zresztą 
wspominali o tej sprawie starsi ludzie, nikt jednak nie wiedział 
niczego na pewno. Po prostu po wojnie nie było mile widziane 
dopytywanie na ten temat, a z biegiem czasu sprawa traciła coraz 
bardziej na aktualności i przestano się nią interesować. Dla młodego 
jednak pokolenia są to informacje, które co jakiś czas należy na 
nowo przypominać, by nie dopuścić do obojętności w sprawach 
tak ważkich, jak własna historia.

Informatorami, pamiętającymi doskonale czasy wojny i party-
zantów w zabudowaniach ojca i w ich pobliżu, są córki Józefa 
Bulczaka: Anna i Agnieszka. Ich dom w Bąckiej Hucie był uloko-
wany wprost wzorcowo do konspiracyjnych działań. Z dala od 
zwartej zabudowy, w pobliżu lasu, w urozmaiconym terenie – dawał 
szansę na skuteczne ukrywanie się przez długi czas. Gdy spojrzeć 
na miejsca, w których lokowane były bunkry bądź schrony TOW 

„Gryf Pomorski”, to potwierdza się, że wszędzie wymienione wyżej 
warunki są zachowywane.

Anna Studzińska (rocznik 1927) i Agnieszka Bigus (rocznik 1929) 
ożywiają się wyraźnie, gdy zaczynają wspominać. Mimo upływu 
czasu ciągle jak żywe stoją im przed oczyma wydarzenia sprzed 66. 
lat. Pamiętają dokładnie, lepiej niż cokolwiek innego, nawet lepiej 
niż to, co zdarzyło się w mniej odległych czasach. Mimo młodego 
wieku w chwili zdarzeń, zapamiętały wszystko ze szczegółami. Nic 
nie zdołało osłabić ani wymazać z pamięci przeżytego nieszczęścia. 
Pierwsza miała 16, druga 14 lat, nie tak miała wyglądać ich młodość, 
najpiękniejsze lata w życiu człowieka. „Oddzielili cię syneczku od 
snów, co jak motyl drżą…” wołał poeta wojennego pokolenia K. K. 
Baczyński. Iluż było tych młodych, którym nieobca była taka dola.

Anna Studzińska zamyślona po wspomnieniach, 
które znowu musiała przywołać

We wspomnieniach dzielnie wspierał żonę mąż 
Stanisław Studziński
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Był 1943 rok. Jesień, dokładnie 29 IX. Zapamiętały, bo to na 
Michała (a ludzie dawniej takim kalendarzem się posługiwali), ale 
zapamiętały bardziej dlatego, że dziejowa zawierucha zabrała im 
w tym dniu ojca, a rodzinę skazała na tułaczkę, poniewierkę, głód, 
strach i niepewność jutra. Jako najstarsze z pięciorga dzieci wie-
działy, że w okolicach domu ukrywają się partyzanci, że są schrony 
(mowa o dwu po obu stronach drogi), że ojciec jest też jednym 
z nich.  Nie tylko zresztą wiedziały, ale widywały ich codziennie. 
Siostry wspominają, że w większym ze schronów zwykle przebywa-
ło czterech partyzantów. Pamiętają ich nazwiska: Franciszek Czaja, 
Jan Miotk,  Amandus Miotk i Król. Oprócz tego przewijało się wielu 
innych. Na pewno zapamiętały Dambka (szczególnie z powodu 
złotych zębów), byli partyzanci spod Pucka (np. Wenta), przychodził 
też Szczypior z synami z Mojuszewskiej Huty. W drugim mniejszym 
schronie przebywał Jan Bianga. Pamiętają, że ten często zajmo-
wał się technicznymi sprawami, co potwierdzają relacje zawarte 
w publikacji, gdzie mówi się, że pełnił on funkcję kierownika sek-
cji radiowej w Głównym Wydziale Organizacyjnym TOW „Gryf 
Pomorski”. Chociaż sam zeznał, że głównie zamieszkiwał w nowo 
wybudowanym bunkrze w Mojuszu wraz z „Lechem” (Józefem 
Dambkiem) i „Czaplą” (Augustynem Westphalem), to niewykluczone, 
że przechodził okoliczne schrony i bunkry, naprawiając lub ob-
sługując łącznościowy sprzęt. Bianga otrzymał ważne zadania od 
Dambka. Jako łącznościowiec miał potem bardzo rozległą wiedzę 
na temat struktur, powiązań, nazwisk. Mówi się, że aresztowanie 
go przez gestapo 23 IX 1943 roku było niebywałym ich sukcesem 
i milowym krokiem w rozpracowywaniu „Gryfa Pomorskiego”. 
W wyniku tortur załamał się i wskazał dwa bunkry, ten u Bulczaka 
i drugi w Mojuszu u leśniczego Jankowskiego. To jedna z wersji 
tłumacząca dekonspirację partyzantów w Bąckiej Hucie. Stało się 
to na podstawie donosu złożonego w gestapo przez mieszkańców, 
że w miejscowości znajdują się partyzanci. Inna może być taka, 
jaką podają siostry Bulczakówny. Twierdzą bowiem, że w krótkim 
czasie przed tragicznymi zdarzeniami w ich domu pojawili się 
dwaj Rosjanie. Prosili o pomoc w ukryciu się przed Niemcami. 
Ojciec zaprowadził ich do partyzantów, jednak jeden z nich zbiegł. 
Agnieszka wspomina, że widziała go wśród Niemców 29 września. 
Niewykluczone zatem, że to on był przyczyną zdrady.  

Dzieci nosiły posiłki do schronów, wchodziły do środka. Niekiedy 
brakowało podstawowych rzeczy dla rodziny, ale ojciec dzielił się 
wszystkim, co miał. Niesamowite też było zaufanie, jakim darzył 
swoje dzieci, powierzając im tak odpowiedzialną i brzemienną 

w skutki tajemnicę. Wierzył, że potrafią jej dochować i tak rzeczy-
wiście było. Dzieci zdały egzamin na piątkę, jednak nie spisali się 
dorośli. Feralnego dnia wieś krzątała się przy zbiorze ziemniaków 
z pól. Starsza Anna pomagała przy zbiorze rodzinie Czajów. Bul-
czakowie z młodszymi dziećmi pracowali na własnym polu. Naraz 
pojawili się Niemcy. Zabrali ojca, kiwnęli też na młodszą córkę, by 
poszła z nimi. Starsza Agnieszka, widząc to, pomyślała, że bezpiecz-
niej będzie, gdy pójdzie ona, bo, jak wspomina, zawsze potrafiła 
być stanowcza i wiedziała, że szybko się nie złamie. Chciała też 
oszczędzić młodszą siostrę. Kiwnęła więc, by pozostała, a sama 
poszła z ojcem i Niemcami. To co się działo potem, trudno sobie 
wyobrazić komuś, kto nie przeżył podobnych sytuacji. Był wielki 
wrzask, wyzwiska, przekleństwa i okropne razy. Zaprowadzono 
tych dwoje do lasu celem wskazania miejsca pobytu partyzantów. 
Kiedy nie uzyskali zamierzonego celu, wrócili z nimi do zabudowań. 
Agnieszka również została pobita, do dziś cierpi na niedosłuch od 
uderzenia w okolicy ucha. Matka związana lejcami odbierała razy 
na podwórku, nikt jednak nie puścił pary z ust.

Ojcu udało się wyrwać, przez chwilę zaświtała myśl, że się 
uda, że wygra z losem, że zdoła umknąć. Jednak w tak nierównej 
walce nie miał żadnych szans. Dopadli go, uciekającego w stronę 
Bącza osaczyli, zabili. Musiał wiedzieć o tym, że z taką grupą nie 
wygra. Wiedział o tym, na pewno wiedział. Zapewne chodziło o to, 
by odciągnąć choć na chwilę uwagę od rodziny. Jeśli tak myślał 
w tym momencie, to nie pomylił się. Oni skrzętnie to wykorzystali, 
choć słyszeli strzały i wiedzieli raczej, co one oznaczały. Nie czas 
jednak było rozpaczać. Kiedy tylko punkt uwagi Niemców skupił 
się na uciekającym, pozostali członkowie rodziny wykorzystali 
odpowiednio poświęcenie ojca. Wieczorem zeszli się u siostry 
ojca w Łączkach. U Szynszeckich spędzili pierwszą noc, ale bez 
matki, która  udała się do Podjazów. Nie mogli jednak w Łącz-
kach pozostać dłużej, przynajmniej nie starsi, którzy bezpośrednio 
uczestniczyli w zdarzeniach, bo gestapo węszyło u wszystkich 
krewnych. W ten sposób na represjonowanie narażeni mogli też być 
dalsi krewni. Młodsza Jadwiga i brat Józef zostali u ciotki, Marta 
została w Szopie u Myszków, starsza Anna i Agnieszka tułały się 
po świecie, byle dalej od domu, u obcych, którym nie opowiadały 
o sobie, w ciągłej obawie i strachu przed rozpoznaniem. Agnieszka, 
która była wraz z ojcem przesłuchiwana, ukrywała się w Mrozach 
u Cymanów, potem w Tuchlinie, w Kamienicy i innych miejscach. 
Anna również z dala od domu cierpiała w samotności. Wspomina, 
że denerwuje ją czasami, gdy dzieci grymaszą, wybrzydzają, 

Siostry Anna i Agnieszka mimo przeżytych koszmarów 
potrafią się uśmiechać

Agnieszka Bigus twierdzi, że ma w sobie niespotykaną siłę 
zajmując się małym członkiem rodziny

☞
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nie chcą jeść, a mają takie dobre rzeczy. Ona była wyrośniętą 
dziewczyną w czasie wojny, potrzebowała znacznie więcej jedzenia, 
niż otrzymywała od ludzi, u których pracowała, przebywała. Często 
ukradkiem zabierała chleb przeznaczony dla zwierzyny, skubała 
spleśniałe warstwy, by się najeść. Opowiada też, że w styczniu 1944 
roku zabrali ja do siebie Kwidzińscy z Kamienicy Królewskiej (co 
dowodzi, że członkowie TOW troszczyli się nawzajem o swoje ro-
dziny). Przez chwilę uwierzyła, że uśmiechnął się do niej los. Tu spo-
tkała ją życzliwość, dobroć, ciepło, a przede wszystkim nie cierpiała 
głodu. Ale nie trwało to długo. Po tygodniu i tu pojawili się Niemcy. 
Zaczął się kolejny koszmar (o czym w następnych numerach na 
podstawie wspomnień rodziny Jana Kwidzińskiego). Anna chciała 
za wszelką cenę ukryć się. Pomyślała o przestronnym kominie, ale 
tam wcześniej ulokowali się dwaj partyzanci: Dominik i Kortas. 
Musiała zatem pozostać w samym środku piekła. Wspomina, że 
chodziła jak otumaniona, aż wreszcie za przyzwoleniem żandarma 
(mieszkańca Kamienicy, Polaka, który podpisał NLN) uciekła przez 
pola w stronę wsi. Słyszała za sobą strzały, przy każdym uginała 
się, by nie zostać trafioną. Szła w niekompletnej odzieży, cienkich 
butach, byle dalej od piekła, które się tam rozpętało.

W Bąckiej Hucie niestety nie udało się też obleganym partyzan-
tom. Zostali zabrani do Gdańska na gestapo. Ludność twierdzi, iż 
byli tak pobici, że „głowy mieli jak kosze”. Gospodarstwo Bulcza-
ków objął Niemiec, który był tam do końca wojny. Kiedy zbliżał 
się front rosyjski, opuścił je.

Ciało Józefa Bulczaka Niemcy zakopali w Lasach Mirachowskich, 
na brzegu Lubygościa, w pobliżu bunkra „Ptasia Wola”. Wiedział 
o tym Franciszek Szczypior i po wojnie zaprowadził rodzinę w to 
miejsce. Okazało się, że przed zakopaniem ciało zostało przewiązane 
linką z doczepionym ładunkiem wybuchowym. Kto próbowałby 
je wyjąć, zostałby rozszarpany od eksplodującego pocisku. Na 
szczęście linka w wilgotnej glebie straciła ciągłość i w momencie 
ekshumacji podrdzewiały pocisk został nienaruszony. Rodzina 
pochowała ojca w 1945 roku na cmentarzu w Sierakowicach.

Siostry wspominają, że po wojnie wszyscy zeszli się u ciotki Szyn-
szeckiej w Łączkach, skąd rozchodzili się na tułaczkę. Ówczesny 
sołtys, Jakub Bobkowski, przydzielił im na powrót ich własne nie-
gdyś gospodarstwo. Zastali je splądrowane, pozbawione inwentarza, 
maszyn, ogołocone ze wszystkiego, co możliwe do zabrania. Z domu 
wynosili sterty słomy, w oknach brakowało szyb, za to w piwnicy były 
ziemniaki, co dawało szansę przeżycia najbliższych tygodni. Cierpieli 
biedę, ale byli razem. Powoli próbowali stawać na nogi, w czym starali 
się pomagać życzliwi mieszkańcy. Długo jednak śniły się po nocach 
wojenne koszmary, od których trudno się było uwolnić.

Dziś, po latach, rozmówczynie zgodnie stwierdzają, że nic nie 
zdoła wymazać z pamięci tych zdarzeń, że nie lubią zbyt często 
do nich wracać, bo natychmiast czas cofa się nieubłaganie i na 

☞

Mogiła Józefa Bulczaka ps. „Bartosz” na sierakowickim cmentarzu

Zabudowania Studzińskich w Bąckiej Hucie, dawne gospodarstwo 
Bulczaka, w pobliżu lasu, na granicy gmin Sierakowice i Kartuzy

nowo wszystko przeżywają jak dawniej. Cieszą się, że przeżyły, 
bo tak wielu nie było to dane. Jest tylko jedna nutka, która mąci 
spokój – mimo ewidentnych zasług, nie udało się zakwalifikować 
ich do grupy, której przysługują gratyfikacje z tego tytułu.

Danuta Pioch
Fotografie: D. Pioch

Pan Henryk Żarski zwrócił sie do redakcji 
z prośbą o pomoc w zdobyciu informacji 
o Leonie Wenta. Kim był Leon Wenta? 
Mieszkańcem Kamienicy Królewskiej 
i pierwszą ofiarą II wojny światowej ziemi 
sierakowickiej. Zginął na posterunku gra-
nicznym w Skrzeszewie. 

W liście pana Żarskiego czytamy m.in.: 
„Chciałbym – a myślę, że za pośrednictwem 
Waszych WS najlepiej – poruszyć społeczeń-
stwo i aby władze uhonorowały bohaterską 
śmierć pierwszego Polaka (żołnierza) syna 
ziemi Sierakowickiej (należał do parafii 
Sierakowice). Mało kto w Polsce może 
poszczycić się takim bohaterskim czynem. 

Wszyscy wiedzieli, że nie należy zbliżać 
się do granicy, ale ktoś musiał jej strzec 
i przypłacił to życiem. My, Polacy mówi-
my o patriotyzmie, a nie potrafimy uczcić 
pamięci największych lokalnych patriotów, 
zwykłych żołnierzy. Rok 2009 jest rokiem 
pamięci o wybuchu II wojny światowej, 
jest okazja naprawić błędy i zrobić cykl 
artykułów, lekcji w szkołach, reportażu itp., 
a zakończyć uroczystym odsłonięciem pa-
miątkowego obelisku w miejscu jego śmierci. 
Reprezentuję PTTK Lębork i Pomorskie 
Forum Eksploracyjne i w ich imieniu de-
klaruję współdziałanie i udział w akcjach 
informujących. Jako PTTK możemy zorga-

nizować Rajd granicą II RP do Skrzeszewa, 
jako PFE już zbieramy informacje i relacje 
nt. Leona Wenty”.

Kierujemy zatem apel, zwłaszcza do 
starszych Czytelników, z prośbą o jakie-
kolwiek informacje o Leonie Wenta. Być 
może jeszcze ktoś pamięta okoliczności 
tamtej bohaterskiej śmierci lub może złożyć 
wiarygodne relacji w tej sprawie. Prosimy 
o kontakt z redakcją. 

Oto dane adresowe: 
Sierakowice, ul. Lęborska 30 (budynek Urzę-
du Gminy, pokój 316), tel. 058 681 95 58, 
e-mail:wiadomosci@sierakowice.pl.  

AK

Potrzebne informacje o bohaterskiej śmierci Leona Wenty
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Szkoła w miejscowości Szopa istnieje co najmniej od 
1849 r. Była czwartą powstałą w gminie Sierakowice 
szkołą (dotąd istniały placówki jedynie w Gowidli-
nie, Sierakowicach i Załakowie). Obwód szkolny był 
znacznie szerszy niż obecnie i obejmował: Szopę, 
Bącką Hutę, Bukowo, Kokwino, Łączki, Mojusz, Mo-
juszewską Hutę, Nowalczysko i Paczewo (wspomina 
się też i o Bączu). 

Prawdopodobnie pierwszym nauczycielem w 1851 r. 
był Karol Kantowski. W 1887 r. w szkole w Szopie 
uczyło się 122 dzieci, które nauczał jeden nauczy-
ciel. W 1947 r. nauczycieli było już 3, zaś uczniów 
79. W okresie II wojny światowej w szkole w Szopie 
nauczycielem był najprawdopodobniej sławny Ka-
szub – Aleksander Labuda.

Problemy, jakie występowały, skupiały się przede 
wszystkim na: braku kadry pedagogicznej, braku 
odpowiedniego lokum do prowadzenia zajęć, braku 
pomieszczeń socjalnych dla nauczycieli – mieszkań, 
braku drogi (droga do Mojusza w okresie roztopów 
zamieniała się w bagno), wody, prądu. To sprawiało, 
iż przeważnie Szopa stawała się miejscem, z któ-
rego nauczyciele raczej „uciekali” do większych 
skupisk. 

Zajęcia przez prawie pół wieku prowadzone były 
wyłącznie w pomieszczeniach wynajmowanych 
u miejscowych gospodarzy. Oddziały łączono po 
kilka roczników. Dopiero w 1895 r. pobudowano tu 
pierwszy budynek szkolny z czerwonej cegły. Prze-
trwał on do dziś, ale nie są już w nim prowadzone 
zajęcia – pełni funkcje mieszkalne. Nie był on jednak 
wystarczająco przestronny, aby pomieścić wszystkich 
uczniów i dlatego wciąż dwie sale wynajmowano 
u okolicznych gospodarzy. W nowym budynku tylko 
część pomieszczeń przeznaczona była na zajęcia. ☞

Rok szkolny 1952–53

Jan Stark (kierownik) z żoną (nie była nauczycielką) 1928

Historia szkoły w Szopie
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Całe poddasze było przygotowane jako miejsce 
noclegowe dla miejscowych nauczycieli. 

Od roku szkolnego 1952/53, po raz pierwszy w dzie-
jach, realizowano program siedmiu klas.

Niestety nie zachowały się jakiekolwiek dokumenty 
ani też kronika sprzed II wojny światowej. Pierwszą 
kronikę założył pan Stanisław Bronk w latach pięć-
dziesiątych. 

Wzrastająca liczba uczniów spowodowała, że 
w 1965 r. nieopodal starej szkoły pobudowano zupeł-
nie nowy budynek (z wystarczającą ilością pomiesz-
czeń) oraz zaplecze socjalne dla nauczycieli. 

Czas mijał… W 2004 roku gmina Sierakowice, ze 
względów ekonomicznych, postanowiła zamknąć 
szkołę w Szopie. Mieszkańcy sołectwa Bącka Huta, 
powołując do życia Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Sołectwa Bącka Huta (obecnie prezesem jest 
Beata Złoch), postanowili jednak sami prowadzić 
szkołę, stając się jej organem prowadzącym. Tak 
na miejscu zlikwidowanej szkoły podstawowej po-
wstał Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła” 
w Szopie – pierwsza szkoła niepubliczna w gminie 
Sierakowice. 

W 2006 r., kosztem wielogodzinnej społecznej pra-
cy mieszkańców, całkowicie zmodernizowano stary 
budynek szkoły, nadając mu nowoczesny kształt 
i odpowiednio wyposażając. 

W 2007 r. dodatkowo w Szopie powstaje Przed-
szkole dla dzieci w wieku 3–5 lat. 

☞

Franciszek Pysznik z uczniami

Zofia Targowska i Waclaw Tessa rok 1951–52

Obecnie na terenie szkoły trwają prace modernizacyjne boisk, których zakoń-
czenie zaplanowano na 2009 rok.

Przez ponad 150 lat działalności szkoły w Szopie przewinęło się ok. 100 na-
uczycieli (w tym dyrektorów).  

Obecnie do szkoły podstawowej uczęszcza 54 uczniów, do oddziału przed-
szkolnego 5 uczniów, zaś do przedszkola dla dzieci w wieku 3–5 lat – 20 uczniów. 
Dyrektorem szkoły jest Przemysław Łagosz z Gowidlina.

P. Łagosz
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OSZUKANI
Tim Kretschmer zamknął za sobą drzwi. Nawet nie sprawdzał, 
czy się zatrzasnęły. Niewiele go to już obchodziło. Nie miał już 
tutaj wrócić. Nie chciał? Rodzice wprawdzie kupowali mu wszyst-
ko, co chciał… Podobnie, jak i jego młodszej siostrze. Ale to na 
niej głównie skupiała się ich miłość. To, że ojciec pozwalał mu 
czasami prowadzić swoje Porsche, nie mogło zrekompensować 
synowi poczucia niedoceniania go. Nie tylko przez rodziców. Od 
dawna chciał „zaistnieć” w szkole. Nauka szła mu „kulawo”, więc 
spróbował zwrócić na siebie uwagę w innej dziedzinie. W 2001 r. 
wygrał szkolne zawody tenisa stołowego, w 2004 r. zaś – okręgo-
we. Jak się okazało, było to za mało, aby pozostać dłuższy czas 
w pamięci ludzi,  nawet w jego rodzinnym Leutenbach. Tim Kret-
schmer chciał czegoś więcej. Chciał być SUPER! Tak jak postaci 
jego gier komputerowych, którym poświęcał gros swego wolnego 
czasu. Próbował je naśladować, biorąc udział w „rozgrywkach” 
paintball - a , ale… Być bohaterem na niby? Komu miałby tym 
zaimponować? W ten sposób nigdy nie osiągnie poziomu SUPER 
KOGOŚ. A przecież tylko ktoś taki liczy się w dzisiejszym świecie. 

„Bravo” jest upchane zachętami, aby być nieprzeciętnym. Nieprze-
ciętny chłopak, nieprzeciętna dziewczyna, nieprzeciętna impreza, 
nieprzeciętna randka, nieprzeciętne ciuchy… Wszystko musiało 
być na topie! A Tim Kretschmer miał poczucie swej przeciętności. 
Przygniatała go myśl, że medialne wzorce życia nie są osiągalne 
w przeciętny sposób. Nikt już nie będzie się podśmiewał z jego 
przeciętności. Niesprawiedliwie! Przecież miał wszystko, co chciał! 
Przecież jego dom był „napchany” takimi rzeczami, że bez specjal-
nego wysiłku z jego strony powinien mieć poważanie u chłopaków 
i powodzenie u dziewczyn! Spełniał wszystkie warunki stawiane 
przez środki masowego OGŁUPIANIA! Tim Kretschmer czuł się 
przez nie oszukany. Nie potrafił teraz tego nazwać, ale tłukła 
się w nim świadomość, że stał się ofiarą WIELKIEJ MACHINY 
OSZUSTWA! Nieustannie słyszał, że aby ZAISTNIEĆ, trzeba MIEĆ! 
W imię tego dorośli nieustannie uprawiali „wyścig szczurów”, 
pozostawiając dzieci na pożarcie PROPAGATOROM LESEFERY-
STYCZNEGO… ŻYCIA? Raczej wegetacji. Ona nie jest zastrzeżona 
tylko dla tych, którzy materialnie ledwie wiążą koniec z końcem. 

„Wyścig szczurów” uprawiano również w jego szkole. Podobnie, jak 
i w wielu innych: te nieustanne „licytacje mody”, te przechwałki 

„kto z kim”, te sztuczne pozy, aby tylko zwrócić na siebie uwagę… 
Nie, Tim Kretschmer nie wytrzymywał już tempa tego „wyścigu”. 
Jak w amoku jechał teraz do Winnenden, aby uciszyć śmiechy. 
Aby skończyć „wyścig”. Kieszenie jeansów i kurtki wypchane były 
nabojami do beretty , którą zabrał ojcu z sypialni. Gwoli prawdy, 
mógłby ją trzymać w bezpieczniejszym miejscu, no ale skoro była 
tak blisko… Teraz spoczywała w plecaku Tima razem z pozostałą 
częścią pocisków. Razem ponad 250. Piętnaście z nich już za dwie 
godziny utkwi w ciałach ludzi, którzy chcieli po południu 11 mar-
ca 2009 r. wrócić do swoich domów. Tim Kretschmer nie chciał. 
Dlatego jedną z kul pozostawił dla siebie… 
„Mędrcy” zasiedli przed mikrofonami. Jak lawina posypały się 

pytania typu „Dlaczego?”, „Gdzie popełniono błąd?”, „Kto zawinił?”. 
„Mędrcy” odpowiadali, dukając o łatwym dostępie do broni, o tym, 
że Tim w 2008 r. przerwał leczenie psychiatryczne, że trzeba szukać 
rozwiązań, bo podobne „rzeczy” dzieją się coraz częściej, że trzeba 
wzmocnić monitoring w szkołach… Słucham ich z politowaniem, 
śledząc artykuły na temat tragicznych wydarzeń w Winnenden 
w polskich i niemieckich mediach. W tych ostatnich (”Der Spiegel”) 
zauważyłem zdjęcie grupki uczniów z Albertville – Realschule: 
wstrząśnięci, głowy opuszczone, stoją nad zapalonymi zniczami. 
Na pierwszym planie zaś widać wbitą w ziemię tablicę z wymalo-
wanym na niej farbami napisem: „Gott, wo warst Du? („Boże, gdzie 
byłeś?”). Z pewnością był to krzyk rozpaczy po tak brutalnym 
morderstwie. Rzecz zrozumiała. To pytanie jednak „powaliło” mnie, 
gdy przyjąłem je, jako stawiane przez zachodnie społeczeństwo, 

a nie tylko przez młodzież czy też dorosłych, których dotknęła ta 
zbrodnia. Gdzie był Bóg? Był za „drzwiami”, za które „wyprosiła” go 
zachodnia cywilizacja w ostatnich dekadach XX. wieku. Zawadzał 
jej we wcielaniu w życie iście diabelskich pomysłów na życie, w któ-
rym Dekalog był jedynie „zawalidrogą”. Jednocześnie „wyproszono 
za drzwi” system wychowania opierający się na sprawdzonych 
metodach, wedle których młody człowiek musiał dochodzić do 
dóbr materialnych, „pokonując” siebie samego, własnym wysiłkiem. 
Użyję truizmu – własną pra-
cą. Współczesna cywilizacja 
zachodnia (polska w dużym 
stopniu także), „napchana” 
jest owymi „dobrami” ponad 
granice wytrzymałości. Jaki-
kolwiek zaś trud w ich zdo-
bywaniu sprowadzony jest 
do minimum. W ramach tego 

„diabelskiego” modus vivendi 
dorośli usuwają wszelkie kło-
dy sprzed nóg swoich dzieci, 
aby sobie nosa nie rozbiły. 
Jednocześnie nakładają na 
nie JEDNĄ WIELKĄ KŁODĘ, 
która przygniata je do ziemi: 
MUSICIE BYĆ NAJLEPSI!!! 
PIERWSI!!! NIEPOWTARZAL-
NI!!! WRĘCZ MAGICZNI!!! 
Takiej kłody, narzucanej 
głównie przez środki opi-
niotwórcze, „szlifujące” spo-
łeczeństwo (kolorowe szmatławce, reklamy, filmy z dolnej półki, 
teksty „luzackich” piosenek), wielu młodych nie jest w stanie udźwi-
gnąć. Dzisiejsza filozofia wychowania „bezstresowego” wpędziła ich 
paradoksalnie w stres, pozbawiając sił wolitywnych. W rezultacie 
pacjentami psychiatrów i psychologów stają się ludzie coraz młodsi. 
Dlatego co jakiś czas „dopadają” nas informacje o samobójstwach 
nastolatków. Ich młoda psychika nie nadąża w tym „szczurzym 
wyścigu”, zgotowanym, nie tylko zresztą im, przez ludzi, którym 
wydaje się, że wymyślą coś doskonalszego od Dekalogu… Początek 
takiemu myśleniu dała Rewolucja Francuska, wielkie historyczne 
oszustwo, które spłynęło krwią, a które po dziś dzień opiewane 
jest „przez postępową Europę” jako wielkie zwycięstwo praw czło-
wieka. Tenże więc, homo sapiens sapiens, „zrzucił” Boga z niebios 
i sam zasiadł na tronie. Gdy zaś coś mu się nie udaje, gdy u nóg 
leżą ofiary jego ZADUFANIA W SOBIE I PYCHY, wtedy krzyczy 
w kierunku niebios: „Boże, gdzie byłeś?!!!”. No, bo winien wszyst-
kich okropieństw, gwałtów, morderstw  musi się znaleźć. A do tego 
najlepiej się nadaje Bóg. Czekający za drzwiami Europy.

Augustyn
Źródło zdjęć: „Der Spiegel”, 13.03.2009 r.

Już niedługo nowa książka
ks. Jarosława Dunajskiego 
Na przełomie marca i kwietnia br. ukaże się 
w sprzedaży książka ks. Jarosława Dunajskiego, 
(autora „Mamuta niezachwyconego”), pt. „Na 
własnym i cudzym podwórku”. Tym razem 
obok felietonów, dotyczących zjawisk społecz-
nych i obyczajowych („nasze podwórko”), znajdą 
się relacje z wyjazdów autora, m.in. do Turcji, 
Izraela, Jordanii, na Krym i in. („cudze podwór-
ko”). Spostrzeżenia zawarte w tychże relacjach, 
mogą się okazać przydatne w czasie wypraw 
bliższych i dalszych,  których to uwag trudno 
doszukać się w turystycznych folderach… 

„Na własnym             
i cudzym podwórku” 
wyd. „Bernardinum”, 

Pelplin 2009 r.
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W dniach 23-27 lutego 2009 r. Gimnazjum w Sierakowicach gościło 
po raz kolejny studentki z Warszawy i Krakowa na warsztatach 
tanecznych i teatralnych.

Pierwsze, również trwające tydzień zajęcia, odbyły się tuż po 
rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu. Wtedy uczestnicy zajęć 
zgłębiali wiedzę i umiejętności związane z teatrem, począwszy 
od ćwiczeń oddechowych i dykcji, a na nauce elementów tańca 
współczesnego skończyw-
szy. W trakcie spotkań 
nie zabrakło też czasu na 
odgrywanie fragmentów 
utworów znanych drama-
turgów. 

Program warsztatów 
lutowych był jeszcze bo-
gatszy, gdyż tym razem 
prowadzących było pięć: 
Anna Byś, Magda Gar-
lińska, Marta Przywara 
– studentki wiedzy o te-
atrze Akademii Teatral-
nej w Warszawie, Mał-
gorzata Badaj – studentka 
psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Olga 
Grzesiuk – studentka histo-
rii sztuki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie.

Po podziale uczestników 
na dwie grupy: teatralną 
i taneczną, każda z nich pracowała równolegle według ustalo-
nego programu. W trakcie zajęć teatralnych nasi gimnazjaliści 
nauczyli się robić rozgrzewkę dykcyjną, poznali elementy teatru 
improwizowanego, pisali scenariusze scenek na temat miłości 
oraz improwizowali te scenki. Po obejrzeniu fragmentu spektaklu 

„Operetka” według Witolda Gombrowicza odbył się konkurs na 
najlepszą recenzję, który został rozstrzygnięty dwa dni później. 
Ciekawym doświadczeniem dla młodzieży było poznawanie 
dzieł światowego malarstwa i rzeźby poprzez inscenizowanie 
scen z nich zaczerpniętych. Połączone to było z wykładem na 
temat poszczególnych artystów takich jak m.in. Rodin, Velazquez, 
Matisse, Bernini, Picasso, Puget, Goya, Abakanowicz. Kolejnego 
dnia uczniowie w grupach reżyserowali teledyski do wybranych 
utworów znanych polskich wykonawców. Prowadzące zapoznały 
uczestników również z poszczególnymi elementami ruchu aktora 
i zachęciły ich do przygotowania etiud z wykorzystaniem rekwi-
zytów. Później nastąpiło kolejne praktyczne ćwiczenie, mianowicie 
improwizowanie sceny wieloosobowej pt: „Wycieczka autokarowa”. 
Podczas zajęć pracowano również z fragmentami utworów znanych 
autorów, np.: Alberta Camusa, Virginii Woolf.

Równie atrakcyjne okazały się zajęcia taneczne. W tych warsz-
tatach trzykrotnie brali udział uczniowie z Saint-Ghislain z Belgii, 
którzy w tym samym tygodniu przebywali w sierakowickim gim-
nazjum q programu wymiany młodzieży. Grupa taneczna ćwiczyła 
elementy takich tańców: salsa kubańska, walc angielski, mambo. 
Najchętniej uczestnicy warsztatów trenowali taniec współczesny 
i jazzowy. Ostatniego dnia uczniowie byli w stanie wykonać ćwi-
czony przez cały tydzień układ.

Na koniec uczestnicy wypełniali ankiety dotyczące przebiegu 
warsztatów. Oto kilka wypowiedzi o tym, co się podobało:
„Najbardziej podobało mi się tworzenie własnego teledysku do 

piosenki i tańce. Dobra była także rozgrzewka przed zajęciami 
tanecznymi”.
„Zajęcia z tańca, ponieważ można było poznać różne rodzaje 

tańca, sprawdzić się ruchowo”. 
„Najbardziej podobało mi się pozowanie do obrazów. Było to coś 

nowego i bardzo interesującego. Podobało mi się także przedsta-
wianie różnych sytuacji do jednego tekstu”.

Były również elementy 
zajęć, które nie podoba-
ły się. Oto wypowiedzi 
uczestników:
„Nie podobało mi się 

pisanie recenzji, ponieważ 
mieliśmy za mało czasu 
i trudno jest ocenić cały 
spektakl po obejrzeniu go 
w ciągu pięciu minut”.  
„Ćwiczenia dykcji - tro-

chę nudziły”.
„Najmniej podobała mi 

się długa rozgrzewka, po-
nieważ wolałabym tylko 
troszkę się rozgrzać i od 
razu przejść do tańca. 
Nie lubię długo się roz-
grzewać”.

Uczniowie nauczyl i 
się także nowych rzeczy, 
o czym świadczą kolejne 
wypowiedzi:

„Poznałam kilku dramatopisarzy, artystów i teatr od podszewki. 
Ale chyba bardziej się bawiłam, niż uczyłam”. 

„Nauczyłam się dużo nowych rzeczy: jak grać na scenie, ruchów ta-
necznych, dowiedziałam się, czym są etiudy i że próby są potrzebne”. 
„Nauczyłam się tańczyć i poznałam pomysły, jak rozkręcić jakieś 

spotkania ze znajomymi, np. ten z obrazami albo teledyski do piosenek”.  
„Nabrałem więcej odwagi potrzebnej do wystąpień publicznych”. 

Także 4 grudnia 2008 r. chętni uczniowie, uczący się języka 
niemieckiego, z pierwszych klas uczestniczyli w warsztatach języ-
kowych o tematyce świątecznej. Mowa więc była o mikołajkach 
i Bożym Narodzeniu. Uczniowie wykonywali kartki świąteczne z ży-
czeniami w języku niemieckim. Pracy tej towarzyszyły przepiękne 
świąteczne melodie i kolędy. Zajęcia poprowadziła pani Monika 
Kraskowska, studentka historii Pomorskiej Akademii Pedagogicz-
nej. Pasją pani Moniki od dawna był język niemiecki i dlatego też 
poprowadziła takie zajęcia dla naszej młodzieży. 

Warsztaty odbyły się w ramach programu „Projektor - wo-
lontariat studencki” autorstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, którego realizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Peda-
gogów i Animatorów KLANZA z Lublina. Honorowy patronat nad 
programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na temat 
programu więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wo-
lontariatstudencki.pl.

W imieniu wszystkich uczestników warsztatów składam podzię-
kowania Wójtowi Gminy Sierakowice - panu Tadeuszowi Kobieli, 
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach - pani 
Irenie Kulwikowskiej oraz Dyrekcji Gimnazjum w Sierakowicach 
- panu Krzysztofowi Adryskowskiemu i pani Ewie Wierzba za 
okazaną pomoc i wsparcie w organizacji warsztatów.

Tomasz Ziemann
opiekun projektu

Taniec, teatr i języki obce z programem 
„Projektor – wolontariat studencki”
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Młodzież z Belgii w Sierakowicach

A przyjaźń nadal kwitnie…
Po dłuższej przerwie grupa młodzieży z zaprzyjaźnionej gminy Saint-Ghislain 
ponownie odwiedziła Sierakowice. Tym razem przyjechało 11 uczniów wraz 
z opiekunami: p. Barbarą Rybicką, p.Thierry Chaudret, p.Nadine Goret oraz 
dziennikarką Caroline .

Nasi goście przylecieli w sobotę 21 lutego w godzinach popołudniowych. 
Młodzież wraz z rodzicami była niezmiernie ciekawa, kogo będą gościć u siebie 
przez najbliższy tydzień. Wspólne zajęcia w szkole rozpoczynały się dopiero 
w poniedziałek, więc cała niedziela była do dyspozycji rodzin goszczących. Dzięki 
sprzyjającej pogodzie można było zorganizować kulig, co bardzo podobało się 
naszym gościom.

Poniedziałkowe zajęcia rozpoczęły się wyjazdem do fabryki porcelany Lubiana. 
Młodzież miała okazję zobaczyć wszystkie etapy produkcji porcelany znanej na 
całym świecie. Po południu w gimnazjum zorganizowane były zajęcia taneczno-
teatralne, prowadzone przez studentki z Warszawy w ramach programu „Pro-
jektor – wolontariat studencki”.

We wtorek odbyła się I Eurowizja Gimnazjalna, czyli koncert piosenek obco-
języcznych. Uczniowie naszej szkoły przygotowali piosenki w języku polskim, 
angielskim, niemieckim oraz francuskim. Po występach uczniów naszego 
gimnazjum, grupa belgijska zdecydowała się wyjść na scenę i zaprezentowała 
utwór Joe Dassin „Aux Champs Elysées ”. Po rozdaniu pamiątkowych dyplo-
mów grupa polsko-belgijska udała się na śniegowe szaleństwa do Wieżycy. 
Zabawa była przednia, głównie dlatego, że nasi goście nieczęsto mają okazję 
do uprawiania sportów zimowych w swoim ojczystym kraju. Wieczorem prze-
widziana była jeszcze jedna atrakcja, dyskoteka w gimnazjum. Jak się można 
było spodziewać, wszyscy się świetnie bawili i żałowali, że tak szybko trzeba 
zakończyć wspólne tańce.

W środę rano grupa belgijska uczestniczyła w warsztatach tanecznych, nato-
miast grupa polska wzięła udział w zajęciach języka francuskiego prowadzonych 
przez nauczycieli z Belgii. Po południu odbył się pokaz multimedialny, w którym 
zaprezentowane zostały gminy: Saint-Ghislain i Sierakowice. Prezentacje zostały 
przygotowane przez uczniów, a młodzież polsko-belgijska mogła zobaczyć, jak 
wyglądają i funkcjonują obie gminy. Po prezentacji grupa udała się do muzeum 
w Sierakowicach, gdzie uczniowie mogli zobaczyć przedmioty i narzędzia służące 
tutejszym ludziom 50 i więcej lat temu.

Czwartek zarezerwowany był na wyjazd do Gdańska. Po szybkich zakupach 
w jednym z centrów handlowych, uczniowie udali się na lodowisko miejskie. Po 
godzinnym szaleństwie i tańcach na lodzie, wszyscy zeszli z lodowiska zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni. Jeszcze tylko spacer do centrum miasta, pamiątkowe 
zdjęcie przed fontanną Neptuna oraz zwiedzanie Starego Miasta i można było 
wracać do Sierakowic.

Na ostatni dzień zaplanowano kulig, ale niestety 
pogoda nie była dla nas łaskawa i zamiast kuligu 
zorganizowany został wyjazd do Szymbarku. Ucznio-
wie mogli zobaczyć najdłuższą deskę, Dom Sybiraka 
oraz przeżyć bombardowanie w bunkrze Gryfa 
Pomorskiego. Największą atrakcję stanowił jednak 
Odwrócony Dom. Po zakupie kilku regionalnych 
pamiątek w miejscowym sklepiku, młodzież udała 
się do Chmielna, gdzie można było się ogrzać przy 
ognisku, piekąc przy tym smaczne kiełbaski. Wie-
czorem odbyło się pożegnanie grupy belgijskiej, na 
które zaproszeni zostali również rodzice. 

W sobotę rano wszyscy, z ciężkim sercem, mu-
sieli się pożegnać. Łzom i uściskom nie było końca. 
Młodzież niesamowicie się z sobą zżyła, więc nic 
dziwnego, że nikt nie chciał, aby ta przygoda się 
skończyła. To co zostało, to nawiązane przyjaź-
nie, które zmobilizują młodzież do nauki języka 
francuskiego, tym bardziej, że kolejna wymiana 
już za rok. 

Ogromne podziękowania należą się wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do realizacji tego 
przedsięwzięcia, tj. Wójtowi Gminy Sierakowice - 
panu Tadeuszowi Kobieli, Zastępcy Wójta - panu 
Zbigniewowi Fularczykowi, Dyrekcji Gimnazjum 
w Sierakowicach - panu Krzysztofowi Andry-
skowskiemu i pani Ewie Wierzba oraz oczywiście 
wszystkim rodzinom, które gościły u siebie naszych 
przyjaciół z Saint-Ghislain. 

Zofia Laddach 
– nauczyciel języka francuskiego i opiekun grupy

W sierakowickim „małym muzeum”

Gimnazjalna Eurowizja

Goście z Belgii
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Eliminacje gminne 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież zapobiega pożarom”
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbyły się 5 
marca w sierakowickiej remizie. Uczniowie niemal wszystkich szkół z terenu 
naszej gminy (swoich reprezentantów nie zgłosiły jedynie szkoły z Mojusza 
i Szopy), najpierw pisali test, a w kolejnym etapie najlepsi odpowiadali na py-
tania komisji. 

Pytania testowe ułożył st.kapt. Marian Kwidziński z PSP w Kartuzach. „Stopień 
trudności testów w poszczególnych kategoriach jest zbliżony – mówił. – Wiemy 
z doświadczenia, że wiedza uczniów i znajomość zagadnień jest porównywalna.” 
Uczniowie biorący udzał w konkursie muszą znać zasady funkcjonowania straży 
pożarnej, zasady zachowania w przypadku zagrożenia i wymagania wynikające 
z przepisów przeciwpożarowych. 

Konkurs plastyczny

Klęska, powódź czy huragan 
– straż pożarna ci pomaga

Pod takim hasłem przebiega 11. edycja Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego, zorganizowanego przez 
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy 
współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego 
Urzędów Wojewódzkich. Celem konkursu jest posze-
rzenie wiedzy uczniów na temat zachowania bezpie-
czeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu 
zagrożeń oraz zainteresowanie działalnością służb 
ratowniczych uczestniczących w usuwaniu skutków 
klęsk żywiołowych, jak powodzie, trzęsienia ziemi, 
huragany. 

Do etapu gminnego konkursu prace uczniów 
zgłosiło pięć szkół podstawowych z terenu gminy 
Sierakowice. Są to szkoły z Łyśniewa, Mojusza, Lisich 
Jam, Sierakowic i Załakowa. Komisja konkursowa 
w składzie: Irena Brzustewicz, Mirella Dobek, Piotr 
Leszczyński i Adam Wróblewski - wyłoniła po pięć 
najciekawszych prac w każdej z dwóch kategorii 
wiekowych. W grupie młodszej 6-8 lat są to prace: 
Weroniki Płotka (SP Lisie Jamy), Jolanty Tryba (SP 
Mojusz), Klaudii Krefft (SP Załakowo), Pauliny Dera 
(SP Mojusz) i Macieja Koszałki (SP Łyśniewo). W gru-
pie wiekowej 9-12 lat wybrano prace uczniów: Ange-
liki Stenka (SP Sierakowice), Pawła Zaborowskiego 
(SP Lisie Jamy), Krzysztofa  Kowalewskiego (SP Sie-
rakowice), Sylwii Krefft (SP Załakowo) i Emilii Tryba 
(SP Mojusz). Prace zostały przesłane do Starostwa 
Powiatowego na kolejny etap konkursu. Uczestnicy 
eliminacji gminnych otrzymali upominki ufundowane 
przez Gminę Sierakowice. Oprócz wymienionych 

Oto końcowa klasyfikacja:
szkoły podstawowe:
1. miejsce – Paweł Wróblewski, Sierakowice
2. miejsce – Michał Woźniak, Lisie Jamy
3. miejsce – Marek Wenta, Gowidlino
gimnazjum:
1. miejsce – Alicja Cirocka, Gowidlino
2. miejsce – Natalia Borek, Kamienica Królewska
3. miejsce – Arkadiusz Krefta, Gowidlino
szkoła ponadgimnazjalna
1. miejsce – Krzysztof Wenta, ZSP Sierakowice
2. miejsce – Ewelina Cirocka, ZSP Sierakowice
3. miejsce – Krzysztof Grzenkowicz, ZSP Sierako-

wice
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca, 

wezmą udział w eliminacjach powiatowych. Odbędą 
się one 8 kwietnia w Kartuzach. Na ten kolejny etap 
konkursu uczniowie będą musieli wzbogacić swoją 
wiedzę o zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy. 

AK
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Konkurs plastyczny dla dzieci specjalnej troski
Zarząd Koła  PTTK nr 52 „Krzeszowiacy” Oddział Krakowski po raz siódmy 
organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych pt. „Najpiękniejsze miasto w Polsce”. 

Konkurs został opracowany z myślą o dzieciach i młodzieży specjalnej troski. 
Jego celem jest poznanie najpiękniejszych zabytków Polski, terapia przez sztu-
kę, integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze społeczeństwem poprzez 
przedstawienie ich możliwości twórczych. 

Prace, wykonane jedną z dowolnych technik – malarstwo, rysunek lub grafika 
– o formacie maksymalnym A4, należy opisać na odwrocie (imię i nazwisko, rok uro-
dzenia i adres autora, rodzaj niepełnosprawności, tytuł pracy, nazwisko opiekuna 
i adres placówki) i przesłać do 20 kwietnia 2009 na adres: „Krzeszowiacy” Oddział 
Krakowski PTTK, 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 5. Organizatorzy przewidują 3 
nagrody oraz 10 wyróżnień, mogą zostać także przyznane nagrody specjalne. 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w siedzibie Redakcji „Wiadomości 
Sierakowickich”. 

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

Tydzień kaszubski 
w Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach

W marcu, w dniach od 9. do 16., pięć oddziałów przedszkolnych obchodziło 
tydzień kultury kaszubskiej. Przedszkolaki były na wycieczce w Muzeum Ka-
szubskim, gdzie zapoznały się ze stałą ekspozycją muzealną oraz uczestniczyły 
w zajęciach regionalnych. W następnych dniach poznały legendę o ,,Powstaniu 
Kaszub” i wykonały na jej podstawie album. Poznały także kolory haftu kaszub-
skiego oraz grupy młodsze uczyły się zabawy ,,Za co Maćku kozę bijesz’’.

16 marca przedszkole odwiedziła rodzinna kapela ,,Bas’’ z Sierakowic. Przy 
akompaniamencie i wspólnym śpiewaniu dzieci świetnie się bawiły.

Uwieńczeniem tygodnia kaszubskiego był V konkurs recytatorski ,,Rodno 
Mowa”, który odbył się w Samorządowym Przedszkolu w Sierakowicach.

Udział w konkursie wzięło dziesięciu uczestników, z których trzech będzie 
reprezentowało nasze przedszkole podczas eliminacji gminnych w GOK.

Te osoby to:
1. Aleksandra Lis - 

wiersz ,,Kwiôtuszk” Hen-
ryk Hewelt

2. Maksymilian Kosa-
necki - ,,W szkòle” Alojzy 
Nagel

3. Aleksandra Grzen-
kowicz - ,,Wesołi swiat” 
Ewa Warmowska

Składamy szczególne 
podziękowania za zaan-
gażowanie rodziców wło-
żone w kultywowanie 
kultury naszego regionu.

Opr. Elżbieta Tandek 

Kamil odebrał dyplom
Dnia 13 marca br. miało miejsce uroczyste zakończenie 
III ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Bóbr”. 
Laureat III miejsca tego konkursu, uczeń klasy VIa Szko-
ły Podstawowej w Sierakowicach, Kamil Felskowski 
odebrał dyplom i nagrodę w auli Wydziału Matematyki 
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Nagrody wręczał wielki autorytet w dziedzinie 
matematyki i informatyki, autor m. in. podręczników do 
informatyki, profesor Maciej Sysło. Kamil miał również 
możliwość uczestniczenia w wykładzie prof. Macieja 
Sysło oraz Anny Kwiatkowskiej na temat algorytmów 
oraz historii maszyn liczących.

I. Płotka

prac konkursowych wyróżniona została praca Elizy 
Dejk ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach ocenia-
na poza konkursem. Uczennica ta otrzymała nagrodę 
specjalną dyrektora ZEAS - Piotra Leszczyńskiego. 

AK
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WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ
Konkurs recytatorski

Najlepsi w gminie wytypowani
Jak co roku w marcu odbyły się gminne eliminacje Konkursu Re-
cytatorskiego Poezji Polskiej. Wzięło w nich udział 49 uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Recytację utworów poetyc-
kich oceniała komisja w składzie: Joanna Telega, Julita Krzebietke 
i Kazimiera Nowicka. 

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Kategoria: kl. I–III  szkoły podstawowej 
1. Lucyna Damaszk – SP Tuchlino
2. Anna Maszke – SP Sierakowice
3. Zyta Woelke – SP Sierakowice
Wyróżnienia: Paulina Treder – SP Mojusz i Martyna Krefta – SP 

Kamienica Królewska
Kategoria: kl. IV–VI  szkoły podstawowej 
1. Marek Wenta – SP Gowidlino
2. Magdalena Bigus – SP Załakowo
3. Anna Myszk – SP Gowidlino
Wyróżnienia: Klaudia Węsierska – SP Sierakowice i Filip Gru-

chała-Węsierski – SP Mojusz
Kategoria: gimnazjum 
1. Magdalena Bigus – ZS Gowidlino
2. Karolina Syldatk – Gimnazjum Sierakowice
3. Agnieszka Kwiecień – Gimnazjum Sierakowice
Wyróżnienia: Jolanta Bronk – ZS Tuchlino i Natalia Borek – ZS 

Kamienica Królewska.

Laureaci konkursu w kategorii klas I-III

Laureaci konkursu w kategorii klas IV-VI Uczestnicy konkursu matematycznego

Laureaci konkursu w kategorii klas gimnazjalnych

Kolejny etap konkursu – eliminacje powiatowe – odbyły się 19 
marca 2009 r. w Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” w Kartuzach. 
Naszą gminę reprezentowali następujący uczniowie: Lucyna Da-
maszk, Anna Maszke, Marek Wenta, Magdalena Bigus (SP Załako-
wo), Magdalena Bigus (ZS Gowidlino) i Karolina Syldatk. 

W kategorii klas I-III wyróżnienie otrzymała Lucyna Damaszk, 
natomiast Magdalena Bigus z Zespołu Szkół w Gowidlinie zajęła 
III miejsce w kategorii gimnazjów. Gratulujemy. 

Oprac. AK
Foto: GOK

Pomorski Konkurs Matematyczny
Po eliminacjach gminnych

Tydzień po eliminacjach konkursu ortograficznego, czyli 26 lutego, 
odbyły się gminne eliminacje Pomorskiego Konkursu Matematycz-
nego. Gospodarzem zmagań uczniów ponownie był Zespół Szkół 
w Gowidlinie. 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas trzecich szkoły 
podstawowej. Podobnie jak w przypadku konkursu ortogra-
ficznego, szkoły przeprowadziły eliminacje u siebie i wyłoniły 
reprezentantów. Po troje najlepszych małych matematyków ze 
szkół w Gowidlinie, Sierakowicach, Jelonku i Tuchlinie spraw-
dziła swoje umiejętności matematyczne, pisząc test przygoto-
wany przez organizatorów, czyli Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Gdańsku.
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Szkolni miłośnicy poezji
23 lutego 2009 roku w ZSP w Sierakowicach odbyły się eliminacje 
szkolne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w którym 
wzięło udział ośmiu uczniów. Organizatorki, a zarazem jurorki : 
Mariola Kałduńska, Mariola Milewczyk, Marta Hodorowicz, Ewa 
Szlaga-Ortmann i Renata Brzezińska, po wysłuchaniu uczestników, 
postanowiły przyznać następujące miejsca:

W kategorii: turniej recytatorski 
Anna Masowa z kl. I Ta – I miejsce
Martyna Hinc z kl. I T – II miejsce 
Aleksandra Myszk z kl. III LP – III miejsce
Monika Gawin z kl. I T
Rafał Reiter z kl. II Ta 
Karolina Tandek z kl. I T
Paulina Teclaf z kl. II LP 
W kategorii: poezja śpiewana 
Ewelina Bronk z kl. II T – I miejsce
Laureatki pierwszego i drugiego miejsca turnieju recytatorskiego 

i zwyciężczyni w kategorii poezja śpiewana 5 marca reprezento-
wały szkołę w eliminacjach gminno-powiatowych. Tym razem 
wyróżnienie zdobyła Ewelina Bronk.

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu, a wszystkich chętnych 
uczniów zapraszamy do udziału w konkursie za rok.

Mariola Milewczyk   

Powiat Kartuski na podium 
Piętnastu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierako-
wicach wzięło udział w przeprowadzonych 15 grudnia 2008 roku 
szkolnych eliminacjach Konkursu Wiedzy o Powiecie Kartuskim. 
Opiekę nad konkursem sprawowała Anita Wica, która opracowała 
pytania na etap szkolny, wyłaniając najlepszych znawców powiatu 
kartuskiego. Okazali się nimi: Marcin Lange z kl. II LO, Aleksandra 
Myszk i Grzegorz Miotk z kl. III LP, Joanna Szymanowska z kl. III LO 
oraz Krystian Dawidowski z kl. IV Ta, którzy udali się 27 stycznia 
2009 r. na eliminacje powiatowe, gdzie zmierzyli się z siedmioma 
szkołami ponadgimnazjalnymi naszego powiatu. 

Mimo silnej konkurencji naszym uczniom udało się dostać do 
trójki najlepszych. Aby utrzymać swoje trzecie miejsce, musieli 
sprawdzić się powtórnie 17 lutego, rywalizując z I LO oraz ZST 
z Kartuz i ZSP Somonino. W nagrodę 20 lutego, na jubileuszowej 
gali z okazji X-lecia Powiatu Kartuskiego, nastąpiło wręczenie 
nagród. Laureaci pierwszego miejsca wraz z opiekunem udadzą 
się do Brukseli, gdzie odwiedzą najważniejsze instytucje Unii 
Europejskiej, a pozostali reprezentanci otrzymali pendriv’y oraz 
książki o Powiecie Kartuskim. 

Uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w innych kon-
kursach o tematyce samorządowej.

Anita WicaPanie z komisji: Irena Warmowska, Edyta Gawin i Marlena Korda

Czarne Mamby

„You can dance” po raz drugi
Na fali popularności programów rozrywkowych takich jak „You can 
dance” uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych po drugi raz 
zrealizowali szkolną wersję tego telewizyjnego show. Tym razem do 
rywalizacji zaprosili młodszych kolegów z gimnazjów. Uczestnicy 
zaprezentowali w większości tańce nowoczesne.  

Zawody taneczne odbyły się 11 marca. Gimnazja reprezento-
wali uczniowie z Sierakowic, Kamienicy Szkacheckiej i Stężycy, 
a ZSP przedstawiciele klas: I TŻ, I TA, II a LO, II b LO, II TŻ i III 

TŻ. Występy uczniów oceniała komisja zawodowców, którzy na 
co dzień zajmują się tańcem i muzyką: Irena Warmowska – cho-
reograf zespołu „Sierakowice”, Edyta Gawin – instruktor tańca 
i Marlena Korda – instruktor muzyczny. Przy ocenie brano pod 
uwagę kilka kryteriów m.in. układ choreograficzny, styl i charak-
ter tańca, dobór i estetykę kostiumów i rekwizytów oraz ogólny 
wyraz artystyczny. 

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że w kategorii gimnazjów 
najlepsi okazali się uczniowie z Sierakowic, drugie miejsce zajęli 
uczniowie z Kamienicy Szlacheckiej, a trzecie – ze Stężycy. Z ZSP 
najlepiej zatańczyły Czarne Mamby, czyli uczennice z kl. III TŻ, tuż 
za nimi uplasowali się przedstawiciele klasy I a LO i I TA. Komisja 
wyróżniła także Milenę Gilmajster z gimnazjum w Sierakowicach 
oraz Dominikę Pawelczyk z Czarnych Mamb.  

AK
foto: AK

Po sprawdzeniu testów okazało się, że najwięcej punków zdo-
była Tatiana Kotłowska z SP w Sierakowicach, zajmując pierwsze 
miejsce. Drugie miejsce zajęła Kamila Sychta z ZS w Gowidlinie, 
a trzecie – Szymon Cyperski z SP w Sierakowicach. Wyróżniono 
Sarę Bojanowską z ZS w Gowidlinie i Adama Lempkowskiego 
z SP w Jelonku. Każdy z uczestników otrzymał nagrody i dyplomy, 
które wręczała Halina Uchman, dyrektor delegartury Kuratorium 
Oświaty w Kościerzynie. Tatiana, Kamila i Szymon będą repre-
zentować naszą gminę na kolejnym, powiatowym etapie konkursu, 
który odbędzie się 25 marca.  

Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa 
Pomorskiego i gdańskiego Kuratora Oświaty, a jego głównym celem 
jest m.in. rozwijanie i kształcenie sprawności rachunkowej, posłu-
giwanie się podstawowymi pojęciami matematycznymi i liczbami 
w sytuacjach związanych z życiem codziennym. 

AK
Foto: AK
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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: 

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

Z BIBLIOTECZNEJ
SZUFLADY

GOK INFORMUJE

SPORT SZKOLNY

Świąteczny Kiermasz Wielkanocny 
odbędzie się 1 kwietnia 2009 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 
14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach. 
Prezentowane będą różnorodne wyroby związane ze świętami 
Wielkiej Nocy - dekoracje świątecznego stołu (pisanki, zajączki, 
baranki). Zapraszamy!

.
Koło Gospodyń Wiejskich z Paczewa i Gminny Ośrodek Kultury 
z Sierakowic zapraszają 

na II Pokaz Stołu Wielkanocnego 
Pokaz odbędzie się 5 kwietnia 2009 r. (niedziela) w godz.9.00–14.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach. W programie 
konkursy dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich na:

- najładniejszą pisankę wielkanocną;
- baranka wielkanocnego;
- najciekawszy skecz dyngusowy. 

Gwarantujemy możliwość zakupu prezentowanych wyrobów.

Dzień Kobiet z Tomaszem Fopke
Dnia 6 marca, w piątek, o godz. 18 w lokalu biblioteki w Gowi-
dlinie odbyło się spotkanie autorskie z panem Tomaszem Fopke, 
znanym na Kaszubach poetą i artystą śpiewakiem, któremu podczas 
występu akompaniował na akordeonie pan Ryszard Borysionek. 
Obaj panowie tworzą Duet Kaszubski „We dwa konie”. Biblioteka 
w Gowidlinie piątkowe spotkanie zorganizowała z okazji Dnia 
Kobiet i na życzenie pań, czytelniczek zaprzyjaźnionych z biblio-
teką. Repertuar przygotowany i zaprezentowany przez pana Fopke 
był oczywiście na temat płci pięknej. Zaproszone panie z dużym 
zadowoleniem przyjęły występ duetu. Na spotkaniu można było 
zakupić książki pana Tomasza wydane przez wydawnictwo Region 
i oczywiście otrzymać autograf. Udane występy uczniów ZSP Sierakowice 

w turniejach piłki siatkowej 
na szczeblu powiatowym

W dniu 2 marca 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przod-
kowie odbyła się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Dziewcząt. 
W turnieju wzięły udział reprezentacje sześciu szkół ponadgimna-
zjalnych powiatu kartuskiego: ZSP Przodkowo, ZSZiO Kartuzy, ZST 
Kartuzy, I LO Kartuzy, ZSZiO Żukowo i ZSP Sierakowice. 

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, w każdej po trzy 
zespoły. Nasz zespół trafił do grupy II razem z I LO Kartuzy i ZSP 
Przodkowo. W turnieju zawodniczki ZSP Sierakowice zaprezento-
wały dobry poziom gry, co przyczyniło się do tego, że zajęły drugie 
miejsce w powiecie, ulegając nieznacznie w finale drużynie I LO 
Kartuzy wynikiem 1:2.

Następnego dnia, czyli 3 marca, również w Przodkowie odbyła 
się Powiatowa Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców. Do turnieju 
zgłosiły się reprezentacje tych samych szkół, jak w dniu poprzed-
nim. Drużyny także zostały podzielone na dwie grupy po trzy 
zespoły. Nasza reprezentacja znalazła się w grupie z I LO Kartuzy 
i ZST Kartuzy. Chłopcy, tak jak dziewczęta, pokazali dobrą grę. 
Niestety, po znakomitym finale z I LO Kartuzy, ulegli w trzecim, 
decydującym secie 15:17, mając trzy piłki meczowe i w rezultacie 
zajęli również dobre drugie miejsce.

Zajęcie drugich miejsc 
reprezentantów ZSP Sie-
rakowice jest dobrym 
wynik iem, ponieważ 
w ubiegłym roku obie 
drużyny zajęły trzecie 
miejsca. Można zatem wy-
snuć wniosek, że robimy 
postępy. 

Artur Hewelt
Foto: J.S.
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SPRZEDAM

Działkę siedliskową o powierzchni 3000 m2 w Kamienicy Królewskiej, 
tel. 0889 15 80 46

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.

Komodę rzeźbioną, kolor jasny, tel. 0509 395 161

KUPIĘ

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

WYNAJMĘ

Pomieszczenie o powierzchni 80 m2 z przeznaczeniem na magazyn lub hurtownię, 
tel. 0509 395 161 

OGŁOSZENIA DROBNE

Harmonogram szczepień psów przeciw wściekliźnie 
w roku 2009

Miejscowość  Data Godzina Miejsce szczepienia 
   (nazwisko gospodarza)

Lek.wet. Hubert Bojek
Bór 2 kwietnia 17.00-17.30 Mieczysław Andryskowski 
Łączki 3 kwietnia 17.00-17.30 Eugeniusz Tesmer
Szopa 6 kwietnia 17.00-18.00 Roman Grzenkowicz
Bącka Huta 7 kwietnia 17.00-18.00 Ryszard Klinkosz
Borowy Las 8 kwietnia 17.00-17.30 Józef Cyman
  17.40-18.00 Piotr Zielonka
Kamionka 8 kwietnia 18.15-18.30 Leśniczówka
Wygoda 15 kwietnia 17.00-17.20 Tadeusz Rompa
Mojuszewska Huta 15 kwietnia 17.30-18.30 Andrzej Kąkol
Patoki 16 kwietnia 17.00-18.00 Brunon Klasa
Lisie Jamy 17 kwietnia 17.00-17.45 Ludwika Meronk
Długi Kierz 20 kwietnia 17.00-17.45 Andrzej Butowski
  18.00-18.30 Zbigniew Kąkol
Dąbrowa 21 kwietnia 17.00-17.45 Czesław Labuda
Puzdrowo 22 kwietnia 17.00-18.00 Antoni Reszka
Moczydło 22 kwietnia 18.15-18.45 Albert Szulfer
Rębienica 23 kwietnia 17.00-18.00 Józef Damaszk
Sierakowska Huta 24 kwietnia 17.00-18.00 Zenon Skrzypkowski
Jelonko 27 kwietnia 17.00-17.30 Jerzy Klasa
Welk 27 kwietnia 17.40-18.00 Józef Karkowski
Stara Maszyna 28 kwietnia 17.00-17.20 Leon Lica
Mrozy 28 kwietnia 17.30-18.00 Edmund Król
Szklana 29 kwietnia 17.00-18.30 Grażyna Warmowska
Bukowo 30 kwietnia 17.00-17.30 Mirosław Płotka
Kokwino 30 kwietnia 17.30-18.00 Andrzej Grzenkowicz

Lek.wet. Michał Bernard
Kamienica Królewska 25 kwietnia 10.00-11.00 Stanisław Baranowski
  11.00-12.00 Sklep – p. Szyca
  12.00-12.30 Czesław Czylkowski
  12.30-13.15 Leśniczówka Niepoczołowice
  13.15-14.00 Mieczysław Lipkowski
Poręby 4 maja  14.00-14.30 Edmund Grzenkowicz

Karczewko 4 maja  14.30-15.00 Stanisław Cirocki
Migi 4 maja 15.00-15.30 Andrzej Krefta
Ciechomie 5 maja  14.00-14.30 Edmund Gojtowski
Pałubice 5 maja 14.30-15.00 Stanisław Bojanowski
Skrzeszewo 5 maja 15.00-15.45 Marcin Szwaba
  15.45-16.30 Zenon Majkowski
Dolina Jadwigi 6 maja 14.30-15.00 Bolesław Tesmer
Smolniki 6 maja 15.00-15.30 Eugeniusz Olejnik
Załakowo 7 maja 12.00-12.45 Ryszard Toruńczak 
  12.45-13.30 Jan Grzenkowicz
  13.30-14.15 Stanisław Zieliński
  14.15-15.00 Dariusz Gosz
  15.00-15.30 Mieczysław Wenta
Leszczynki 8 maja 13.00-13.45 Stanisław Zaworski
  13.45-14.30 Jacek Woźniak
  14.30-15.00 Aniela Maszk
Sierakowice 8 maja 9.00-17.00 Lecznica, ul. Kartuska 27
 9 maja 9.00-15.00 Lecznica, ul. Kartuska 27

Lek.wet. Andrzej Kowalewski
Sierakowice 8 maja 9.00-17.00 Gabinet weterynaryjny, 
   ul. Słupska 27, 
   tel. 058 681 60 15
 9 maja 9.00-15.00 Gabinet Weterynaryjny, 
   ul. Słupska 27
Mojusz 13 maja 10.00-10.50 Jan Sikora
Janowo 13 maja 11.00-11.50 Zbigniew Leyk
Lemany 14 maja 12.00-12.45 Eugeniusz Syldatk
Stara Huta 14 maja 13.00-14.00 Jan Syldatk
Gowidlino 14 maja 14.30-15.30 Zdzisław Grucza
Paczewo 15 maja 11.00-11.30 Elżbieta Peta
Paczewo 15 maja 12.00-12.50 Gerard Landowski
Paczewo 15 maja 13.00-13.50 Halina Miotk
Paczewo 15 maja 14.00-14.30 Zbigniew Płotka
Karłowo 18 maja 10.00-10.50 Jan Złoch
Tuchlino 18 maja 11.00-11.50 Józef Labuda
Tuchlino wyb. 18 maja 12.00-12.30 Bernadeta Mielewczyk
Tuchlinek 19 maja 10.00-10.50 Marcin Lis
Kujaty  19 maja 11.00-11.50 Kazimierz Olszewski
Zarębiska 19 maja 12.00-12.30 Kazimierz Pranczk
Łyśniewo 20 maja 10.00-10.45 Jan Dawidowski
Łyśniewo wyb. 20 maja 11.00-11.30 Jan Franciszek Lis
Kowale 20 maja 11.45-12.30 Stanisław Pawelczyk

Obowiązki właścicieli psów
Właścicielom psów przypominamy o kilku najważniejszych obo-
wiązkach wynikających z posiadania czworonoga. 

Do końca marca należy zapłacić opłatę od posiadania psa. W tym 
roku wynosi ona 45 zł. Z tego obowiązku zwolnieni są rolnicy 
posiadający jednego lub dwa psy (za trzeciego i każdego następ-
nego opłatę należy uregulować) oraz osoby, które ukończyły 65 lat 
i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe. W tym ostatnim 
wypadku zwolnienie dotyczy jednego psa. 

Dodać należy, że obowiązkiem właściciela jest trzymanie swojego 
pupila w warunkach uniemożliwiających mu zaatakowanie i po-
gryzienie osób lub zwierząt – np. w kojcach lub za ogrodzeniem 
zabezpieczonym przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia. 
Psy można wyprowadzać wyłącznie na smyczy lub w kagańcu. Nie 
wolno wypuszczać czworonoga bez opieki i jakiejkolwiek kontroli. 
Grożą za to kary finansowe. Może to być mandat w wysokości 
do 250 zł. Poza tym za straty spowodowane przez psa odpowiada 
jego właściciel.

Wiosna to pora obowiązkowych szczepień przeciw wściekliźnie. 
Każdy pies w wieku powyżej 3 miesięcy musi obowiązkowo zostać 
zaszczepiony. W naszej gminie szczepienia odbędą się w kwietniu 
i maju. Szczegółowy harmonogram publikujemy niżej. 

AK
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