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7 kwietnia – 
Światowy 
Dzień Zdrowia
Zdrowie i życie 
masz tylko jedno

Jubileuszowy Przegląd Teatrów Szkolnych

„Kaszëbskô Bina”

Stare auta w Sierakowicach Lekarz w karetce 
przez dwa miesiące
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7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia 

Zdrowie i życie masz 
tylko jedno
Przy wielu okazjach życzymy sobie nawzajem zdrowia – składa-
jąc życzenia świąteczne, urodzinowe czy imieninowe. Zdrowie to 
bezcenny dar, ale dopóki nie odczuwamy żadnych poważnych 
dolegliwości, często zapominamy o profilaktyce i regularnych 
badaniach. Wyścig z czasem zaczyna się wtedy, gdy lekarz prze-
kazuje informację brzmiącą niczym wyrok śmierci. A przecież nie 
musi tak być. 

O tym, ja ważna jest profilaktyka we wczesnym wykrywaniu raka 
piersi przekonywała uczennice naszych gimnazjów pani Bożenna 
Zalewska-Flont, wiceprezes stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki 
z Rakiem Piersi – Europa Donna Gdańsk. Jedno z takich spotkań od-
było się w sierakowickim gimnazjum 1 kwietnia z okazji szkolnych 
obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Pani Bożenna jest lekarzem, 
przez wiele lat pracowała w kartuskim pogotowiu ratunkowym, 
a obecnie zaangażowała się w propagowanie zdrowego stylu życia. 
W tym miejscu należy dodać, że pani Bożenna jest także morsem 
i współzałożycielką Sopockiego Klubu Morsów. 

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi to organi-
zacja, której głównym celem jest obniżenie umieralności z powodu 
raka piersi poprzez szerzenie wiedzy o nowotworach złośliwych 
i uświadomienie kobietom stopnia zagrożenia tą chorobą. W ostat-
nich 30 latach zaobserwowano dwukrotny wzrost zachorowań 
i zgonów na nowotwory złośliwe. Pod względem umieralności na 
raka piersi województwo pomorskie należy do regionów o najwyż-
szym współczynniku zgonów. 

„Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym 
u kobiet – czytamy w jednej z ulotek rozprowadzanych przez 
stowarzyszenie. – Co roku zapada na tę chorobę 12 tysięcy Polek. 
Prawie połowa z nich umiera, bo zbyt późno zgłosiły się do lekarza. 
Gdyby skorzystały z badań profilaktycznych, mogłyby żyć. Rak 
piersi wcześnie wykryty jest niemal w 100% uleczalny.”

Jak przekonywała młode dziewczęta pani Bożenna Zalewska-
Flont, to od nas samych zależy nasze zdrowie. Kobiety dbają 
o wygląd zewnętrzny, a zapominają o najważniejszym – swoim 
zdrowiu. Tymczasem we wczesnym wykryciu nowotworu piersi 
może pomóc regularne samobadanie. Gimnazjalistki obejrzały film 
instruktażowy i otrzymały ulotki, dzięki którym mogą nauczyć się 
badania palpitacyjnego piersi, aby kontrolować ich stan zdrowia 
i odpowiednio wcześniej wykryć niepokojące zmiany, albowiem 
nowotwór wcześnie wykryty daje duże szanse na całkowite wy-
leczenie. Poza tym systematyczne samobadanie piersi powinno 
stać się nawykiem wszystkich kobiet kontynuowanym przez całe 
życie. 

„Wśród czynników powodujących nowotwory wymienić moż-
na czynniki genetyczne, niezdrowy styl życia (używki, nadmiar 
tłuszczów zwierzęcych w diecie) czy distress czyli stres negatyw-
ny, a także złe relacje ze światem” – mówiła pani Bożenna Flont. 
Profilaktyka to także – oprócz wspomnianego samobadania piersi 
– zdrowy styl życia polegający na dużej aktywności fizycznej i pra-
widłowo zbilansowanej diecie. 

Oprócz comiesięcznych samobadań, kobiety po 50. roku życia 
mogą co dwa lata korzystać z bezpłatnych badań mammograficz-
nych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Minister-
stwo Zdrowia w ramach programu wczesnego wykrywania raka 
piersi. Mammografia pozwala na bardzo wysoką wykrywalność 
zmian nowotworowych. 

AK
Foto: AK

Bożenna Zalewska-Flont, wiceprezes stowarzyszenia 
Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi – Europa Donna Gdańsk

Gimnazjalistki wysłuchały prelekcji na temat profilaktyki raka piersi
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Bezpłatna zbiórka elektrośmieci w dniach:
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 będzie przekazać 
bezpłatnie do specjalnych kontenerów, które zostaną 
wystawione w dniu zbiórki na parkingu przy ulicy 
Piwnej w Sierakowicach (naprzeciwko Gminnego 
Targowiska). 

W poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowic-
kich” informowaliśmy o oszczędnościowych zamie-
rzeniach prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia 
w Kartuzach, Karola Góralskiego. Ich konsekwencją 
jest zlikwidowanie od 1 kwietnia etatu lekarza w ka-
retce wypadkowej stacjonującej w Sierakowicach. 
Podczas rozmowy pod koniec marca dyrektor PCZ 
powiedział m.in. „Nie ma obowiązku, aby w karetce 
stacjonującej w Sierakowicach jeździł lekarz. Obec-
ność lekarza wynika z jego dobrej woli”. 

Działająca w podstacji pogotowia ratunkowego 
w Sierakowicach karetka „obsługuje” rejon Sierako-
wic, Sulęczyna, Chmielna i Stężycy. Od 1 kwietnia 
jeździ bez lekarza, a tylko z zespołem ratowników. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia oficjalnie 
nie został poinformowany o zmierzeniach PCZ. „Funk-
cjonowanie karetki bez lekarza, to jak wyrzucenie 
pilota z samolotu podczas lotu – mówił na ostatniej sesji 
Rady Gminy Stanisław Czerwonka, przedstawiając 
sprawozdanie z działalności naszej przychodni. – Nie 
kwestionuję umiejętności ratowników medycznych – 
kontynuował – niemniej odległości na tym terenie są 
dosyć spore, a karetka obsługuje nie tylko teren gminy 
Sierakowice. Jak najbardziej jest potrzebna obsada 
lekarska. Plany są takie, że w okresie wakacyjnym, 

Stanisław Czerwonka, kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach

Lekarz w karetce przez dwa miesiące

oprócz sierakowickiej, na tym terenie, najprawdopodobniej w Sulęczynie lub 
Stężycy, ma stacjonować druga karetka paramedyczna, czyli także bez obsady 
lekarskiej. Moim zdaniem utrzymywanie dwóch karetek bez lekarzy – takich, 
które tylko wożą pacjentów do szpitala jest pozbawione sensu. Na tym obszarze 
powinna być jedna karetka, ale z lekarzem. W tej chwili ustalenia są takie, że 
w maju i czerwcu zostaną przywrócone dyżury lekarskie. Jest to zasługa wójta, 
gdyż gmina wzięła na siebie ciężar finansowania etatu lekarskiego.” 

Rozmowy z Karolem Góralskim, prezesem PCZ i Janiną Kwiecień, starostą 
powiatowym w sprawie przywrócenia etatu lekarza w karetce będą nadal 
prowadzone. 

AK
Foto: AK

Wójt Gminy Sierakowice informuje, 
iż od kwietnia do listopada Gmina Sierakowice realizuje zadanie 
pn. „Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa 
układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg woje-
wódzkich nr 211 i 214”. Zadanie to polega na remoncie i budowie wraz 
z odwodnieniem i obejmie następujące ulice: Polną, Podgórną, Ogrodową, 
Piłsudskiego, Gryfa Pomorskiego, Ks. Czapiewskiego, Hallera, Orła 
Białego, Kaszubską, Sambora. 

W związku z powyższym ruch kołowy i pieszy w rejonie tychże ulic 
będzie utrudniony. Uprasza się mieszkańców i użytkowników o wy-
rozumiałość i okazanie cierpliwości. 

Piękna wieś 2009
Mieszkańców gminy zapraszamy do udziału w kon-
kursie Piękna wieś 2009. Zgłoszenia przyjmowane 
są w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
w Sierakowicach do dnia 15 maja 2009 r. (telefonicznie 
lub pisemnie). 

Przypominamy, że w konkursie mogą brać udział 
zagrody rolnicze i nierolnicze z wyłączeniem go-
spodarstw agroturystycznych i kwater wiejskiej 
oraz laureatów I miejsc zdobytych w finałach wo-
jewódzkich.

Komisja powołana przez Wójta Gminy przepro-
wadzi ocenę posesji w dniach od 18 maja do 10 
czerwca br. 

W konkursie będą brane pod uwagę m.in. nastę-
pujące kryteria: stan i estetyka budynków, estetyka 
siedliska, obiekty sanitarne, uregulowanie gospodarki 
odpadami stałymi i ciekłymi. 

Telefon Referatu OŚ: 
058 681 95 41 lub  058 681 95 42.

M. Karolak
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W niedzielne popołudnie 26 kwietnia mieszkańcy Sierakowic mieli okazję 
obejrzeć stare, zabytkowe auta i motocykle. Jedno i dwuślady uczestniczyły 
w 9. Kaszubsko-Pomorskim Rajdzie Pojazdów Zabytkowych i Youngtimerów 
Automobilklubu Morskiego z Gdyni. Wiosenny dwudniowy rajd przebiegał pod 
hasłem „W kamiennym kręgu”. Trasa wiodła przez malownicze tereny Kaszub 
szlakiem gockich kamiennych kręgów i kurhanów. 

Do Sierakowic na łąkę przy amfiteatrze Szerokowidze stare pojazdy przyjechały 
o godz. 14.30. Tam zatrzymały się na dłużej, aby mieszkańcy Sierakowic mogli 
nacieszyć oczy tym niezwykłym widokiem. Wśród aut znalazły się „zabytki” pol-
skiej produkcji – auta marki Fiat 126p, Polonez, Syrenka i Warszawa. Spośród aut 
zagranicznych duże zainteresowanie oglądających wzbudził Cadillac z 1954 r. 

AK
Foto: AK

Stare auta w Sierakowicach
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W Gowidlinie 
sopockie morsy 
zakończyły sezon 
Amatorzy kąpieli w lodowatej wodzie wybrali jezioro 
Gowidlińskie na ostatnią kąpiel sezonu. W niedzielne 
popołudnie 19 kwietnia grupa morsów z Sopockiego 
Klubu Morsów wykąpała się w zimnych wodach 
jeziora. Mimo słonecznej pogody, temperatura powie-
trza w tym dniu oscylowała w granicach 10 stopni 
Celsjusza. Oczywiście morsów niska temperatura 
wody – w przeciwieństwie do obserwujących to wy-
darzenie – nie przeraziła, bo dla nich kąpiel w zimnej 
i lodowatej wodzie to jest właśnie to!

Pomysłodawczynią integracyjnego zjazdu mor-
sów w Bajlandii w Gowidlinie była pani Bożenna 
Zalewska-Flont, która wspólnie z Lechem Bednar-
kiem niespełna trzy lata temu założyła Sopocki 
Klub Morsów. Pani Bożenna to emerytowany lekarz 
i wiceprezes stowarzyszenia Ruch Kobiet do Walki 
z Rakiem Piersi – Europa Donna Gdańsk. Od wielu 
lat angażuje się w promowanie zdrowego stylu życia. 
Natomiast pan Lech Bednarek to wielokrotny mistrz 
Polski w pływaniu na długich dystansach (w latach 
60. przepłynął Zatokę Gdańską z Helu do Sopotu), 
w tym roku wygrał takie zawody w Anglii. Człon-
kowie klubu w każdą niedzielę sezonu spotykają 
się na sopockiej plaży, aby po solidnej rozgrzewce 
popływać w lodowatych wodach Bałtyku.  

Zupełnie inaczej było nad brzegiem jeziora Gowi-
dlińskiego. Pogoda wiosenna, wszak to koniec sezonu 
lodowatych kąpieli, no i akwen wodny tak różny od 
słonego Bałtyku. Zanim morsy powoli zanurzyły się 
w wodach jeziora, przez kilka minut rozgrzewały się 
na brzegu. Na skok do wody odważyła się jedynie 
pani Bożenna, która zna możliwości swojego organi-
zmu i jego reakcję na nagłą zmianę temperatury.

Morsem może zostać każdy niezależnie od wieku. 
Wymagane jest jedynie przeciętnie dobre zdrowie. 
Jakie są korzyści z kąpieli w lodowatej wodzie? To 
przede wszystkim zahartowane ciało, zwiększenie 
odporności organizmu na infekcje i poprawa krą-
żenia krwi. „Wszystkie morsy z naszego klubu to 
abstynenci” – dodaje pani Bożenna. Podczas rozmowy 
podkreśla, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie. 

„Zdrowie można odzyskać, zachować i pomnożyć, 
gdyż jest to dobrostan psychofizyczny” – mówi. Nie 
ukrywa, że jej wielkim marzeniem jest, aby w Siera-
kowicach powstał basen. Budowa typowego basenu 
jest bardzo kosztowna. Ale pani Flont opowiada 
o innym rozwiązaniu, znacznie tańszym. To składane 
baseny rekreacyjne o dużej kubaturze, łatwe w mon-
tażu i demontażu, które nie wymagają kosztownych 
i długotrwałych prac budowlanych. Pani Bożenna 
przytacza bardzo znamienne słowa Lecha Bednarka: 
oswoić wodę, aby nie tonęły polskie dzieci. To bardzo 
ważne, aby dzieci potrafiły pływać, a wakacyjny 
wypoczynek nad wodą nie zamienił się w miejsce 
tragedii. Miejmy nadzieję, że doczekamy się takiego 
basenu także w Sierakowicach. 

AK
Foto: AK

Gimnazjalistki z Gowidlina w towarzystwie morsów

 Już po kąpieli w jeziorze



6 4 (226) kwiecień 2009WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

W niedzielę palmową 5 kwietnia br., już  po raz drugi odbył się POKAZ STOŁU 
WIELKANOCNEGO. Głównymi organizatorami pokazu były panie z  Koła Go-
spodyń Wiejskich z Paczewa i Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, przy 
udziale Koła Gospodyń Wiejskich z Lisich Jam i Stowarzyszenia „Kaszubianki” 
z Kamienicy Szlacheckiej.

W sali konferencyjnej GOK-u stanął po środku wielki stół świąteczny, ude-
korowany tradycyjnymi elementami wielkanocnymi – jak palmy, bazie, brzozy, 
baranki, zajączki i zające, kurczaki, a co najważniejsze wiele atrakcji kulinar-
nych. Na stole stały również kosze świąteczne wypełnione pięknie malowanymi 
pisankami (z jajek przepiórczych, kurzych i strusich).

Tegoroczny pokaz stołu wielkanocnego miał nieco inną formę organizacyjną, 
niż ubiegłoroczny. Dla dodania emocji spotkaniu i pokazowi, panie posta-

II Pokaz Stołu Wielkanocnego

Panie z Paczewa – od lewej: Irena Mielewczyk, Anna  Landowska, 
Elżbieta Petta, Agnieszka Bronk, Bogusława Bigus, Elżbieta Walkusz, Janina Teclaf, 

Halina Miotk, Bożena Bulczak

Utalentowane Panie z KGW z Lisich Jam emanują pomysłami i pracowitością. 
Od lewej – Dorota Wolska, Małgorzata Wenta i Grażyna Makurat

Spotkanie z Teresą Klein
W piątek 17 kwietnia br. w tygodniu Miłosierdzia 
Bożego, odbyło się w parafii św. Marcina w Siera-
kowicach, spotkanie z panią Teresą Klein -  autorką 
książki pt. Jana Pawła II odczytanie biblijnego prze-
słania o Bożym miłosierdziu. Książka jest pokłosiem 
przewodu doktorskiego pani Ireny Klein. 

Oczekiwanie na niedzielę miłosierdzia Bożego i na 
10. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Pelplinie, jest 
doskonałym czasem do medytacji, refleksji i zgłę-
biania tego pięknego, głębokiego i jakże potrzebnego 
każdemu człowiekowi, tematu.

W przedmowie, napisanej przez ks. biskupa Jana 
Bernarda Szlagę czytamy: „W pracy Teresy Klein 
miłosierdzie Boże jest niejako bohaterem jej refleksji 
teologicznej. Autorka pyta mianowicie, w jakim stop-
niu Jan Paweł II jest autorem czy promotorem nowej 
wizji miłosierdzia... Odkrycie miłosierdzia dla ludzi 
naszego czasu oznacza rozpoznanie tej wielkiej prze-
strzeni, jaką jest wypełnione Serce Jezusa, dobroci 
i miłości pełne, pełne wielkiego miłosierdzia, które 

jest dla świata zwiastunem Bożego pokoju i zapro-
szeniem do Bożej rodziny. (...) Praca ta jest bardzo 
potrzebna, ponieważ dokumentuje myśl teologiczną 
Jana Pawła II i współczesnych autorów, a ponadto 
jest także dokumentem teologii, która wciąż szuka 
nowego przebicia w stronę człowieka, żeby dotrzeć 
nie tylko do jego umysłu, ale także do jego serca.”

Książkę warto kupić i przeczytać uważnie. Jest do 
nabycia m.in. w punkcie CARITASU.

Spotkanie, zorganizowane z inicjatywy pana Jaro-
sława Wójcika, dzięki przychylności ks. proboszcza 
Bronisława Dawickiego, przy udziale pana Zbigniewa 
Wenty i grupie modlitewnej Miłosierdzia Bożego, było 
czasem spędzonym twórczo i owocnie zarówno dla 
intelektu jak i ducha. Sama autorka – pani Irena Klein, 
pochodząca z Gniewina, to pełna niezwykłego uroku 
osoba, której dedykację w książce wyjątkowo sobie 
cenię i cieszę się, że miałam przyjemność ją poznać. 
Gratuluję niezwykle cennego dzieła!

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak

Teresa Klein autorka książki pt. Jana Pawła II 
odczytanie biblijnego przesłania o Bożym miłosierdziu
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nowiły stanąć do rywalizacji. Do południa  GOK 
odwiedzały osoby pragnące obejrzeć pokaz, na-
krycia stołu, ozdoby świąteczne. Natomiast o godz. 
14.00 panie  z KGW zorganizowały trzy konkursy 
– konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną, na 
baranka wielkanocnego i na najciekawszy skecz 
dyngusowy.

O ile, dwa pierwsze konkursy, budziły podziw 
i łechtały podniebienie, o tyle trzeci konkurs był 
atrakcją artystyczną i wywołał najwięcej emocji. Pa-
nie z Kamienicy Szlacheckiej i Paczewa przygotowały 
scenki teatralne prezentujące kaszubski zwyczaj wiel-
kanocny, jakim jest dyngowanie. Zabawy i śmiechu 
był ogrom. Sceny skeczów niezwykle realnie i za-
bawnie oddały ludowy zwyczaj. Okazuje się, że Panie 
słyną nie tylko z talentów kulinarnych, ale szeroko 
pojmowanych talentów artystycznych – aktorskich, 
muzycznych i charakteryzatorskich. Gromkimi bra-
wami nagrodzono występy pań.

Pokaz, ku miłemu zaskoczeniu organizatorów, 
cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców 
gminy Sierakowice i nie tylko. Prezentacje obejrzało 
około 250 osób.

Można było degustować wyśmienite potrawy 
i podziwiać, coraz to wymyślniejsze, dekoracje. Mnie, 
m.in. zachwyciły zające wykonane z siana przez panie 
biorące udział w kursie organizowanym przez GOK. 
Jeszcze kilka kursów z rękodzieła, a GOK okaże się 
za ciasny na takie prezentacje. Ale to wcale nie smuci 
– wprost przeciwnie – wielce raduje. 

Nuda, osobom zrzeszonym w KGW, na pewno nie 
grozi, a śmiech i poczucie humoru są najlepszym 
lekarstwem na problemy współczesności.

Dzięki takim pokazom nie zaginą nasze zwyczaje 
wielkanocne, a ludzie mają okazję do realizacji i pre-
zentacji  swoich talentów. Dziękujemy organizatorom 
i gospodarzom za tak znakomicie przygotowany 
pokaz.  

Maria Karolak
Foto M. Karolak

Najładniejszą pisankę zaprezentowała (od lewej) - Kamienica Szlachecka,  
Paczewo – Bożena Bulczak i Lisie Jamy – Małgorzata Jesiołowska. Z takich pisanek 

można być naprawdę dumnym! I jak tu, nie zachwycić się takim kunsztem i pięknymi 
arcydziełami ludowymi? Koszyk z pisankami z Paczewa zajął pierwsze miejsce

Na tym pokazie zające zajmowały honorowe miejsca, ale pozwoliły przycupnąć, 
w swoim towarzystwie, pani Halinie Miotk i Elżbiecie Walkusz

W konkursie na baranka wzięły udział także trzy sołectwa – Kamienica Szlachecka, 
Paczewo – pani Bogusława Bigus i Lisie Jamy – Małgorzata Wenta. 

Tą konkurencję wygrały Lisie Jamy. Baranki były jak żywe i niezwykle apetyczne

Takie pokazy rodzą przyjaźnie – od lewej szefowa 
„Kaszubianek” z Kamienicy Szlacheckiej Maria Bir 

i szefowa GKW z Paczewa Halina Miotk
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Sołectwo Borowy Las
Niedaleko Gowidlina, oddalona o zaledwie 5 km od szosy wio-
odącej do Sulęczyna, otoczona malowniczymi lasami, jeziorami 
i polami, leży stolica sołectwa Borowy Las. Liczy 152 mieszkańców. 
Do sołectwa należy także niewielka wioska o nazwie Kamionka 
Gowidlińska zamieszkana przez zaledwie 27 osób. 

Mieszkańcy trudnią się rolnictwem. Pagórkowate ukształtowanie 
terenu utrudnia jednak pracę na roli. Poza tym ziemie są jakościo-
wo bardzo słabe. We wsi brakuje sklepu,  nie ma szkoły, życie 
płynie jakby wolniej... 

Borowy Las zyskuje jednak coraz większe uznanie letników – 
mieszkańców miast, którzy odnajdują tu ciszę, spokój i kontakt 
z naturą. 

Sołtysem Borowego Lasu od dwóch lat jest Józef Cyman. Człon-
kami rady sołeckiej są: Hanna Cyman, Kazimierz Wenta i Wojciech 
Okuniewski. 

Z kart historii
W granicach Gowidlina znajdowało się pustkowie Kamionka. 
Pierwszą wzmiankę o nim znajdujemy w 1749 r. w dziele opata 
kartuzów Jerzego Schwengla. W 1765 r. znajdowało się tam gospo-
darstwo gburskie Marcina Kąkola oraz gospodarstwa zagrodnicze: 
Jakuba Trunka, Wojciecha Czaia i Marcina Bigosa.

W 1772 r. dzierżawca folwarku gowidlińskiego z powodu wyso-
kich podatków zrezygnował z dzierżawy tego pustkowia, a miesz-
kańcy opuścili osadę. Pozostał jedynie borowy Jan Wenta – dozorca 
lasów domenalnych. Z tytułu pełnionej funkcji użytkował zagrodę 
i niewielki kawałek roli. 

Nazwa wsi pochodzi od kaszubskiego wyrazu „kamionka” 
mającym trojakie znaczenie: pole pokryte kamieniami, miejsce 
składowania kamieni i gleba kamienista. Dla odróżnienia od 
innych miejscowości na Kaszubach noszących taką samą nazwę, 
w późniejszym czasie dodano drugi człon – Gowidlińska. 

Natomiast pochodzenie nazwy wsi Borowy Las jest znane. 
Dawniej w miejscu osady znajdowały się lasy. Wymienia się także 
inną nazwę: Kablowo, obecnie nieużywaną. Odnotował ją m.in. ks. 
Bernard Sychta podając w „Słowniku...” następujące jej znaczenie: 
nazwa pochodzi od kaszubskiego wyrazu „kawel” oznaczającego 
zarówno patyk, za pomocą którego losowano przydział pola, jak 
i wylosowany zagon pola. Prof. Edward Breza podaje, że nastąpiła 
tu wymiana spółgłoski „w” na „b” (kawel – kabel). Inni natomiast 
tak tłumaczą znaczenie słowa kabel: był to gruby powróz służą-
cy do bicia, a tutejsi mężczyźni znani byli ponoć z agresywnych 
zachowań na wiejskich zabawach. Są to tylko domysły, albowiem 
mieszkańcy pytani o nazwę Kablowo mówią, że kojarzy im się 
jednoznacznie z „kablowaniem”, czyli donoszeniem. 
„Historia założenia naszej wsi jest następująca – czytamy w kro-

nice szkoły Borowego Lasu. – Mniej więcej około 1825 r. powstała 
nasza wieś Borowy Las. Ze względu na obszerny las pracownicy 
leśni postanowili założyć sobie w nim osiedla, aby nie tracić co-
dziennie czasu na przebywanie kilkugodzinnej drogi do pracy. Owi 
pracownicy intensywnie zabrali się całą gromadą do karczowania 
lasu i po niezadługim czasie stanęła zagroda, która dała schronie-
nie przyszłym rolnikom. Z racji dobrego zarobku w lesie, coraz 
więcej ludzi napływało do naszych pierwszych kolonistów.(...) Po 
kilkunastu latach, bo około 1846 r. wyłoniła się spośród lasu wieś, 
którą nazwano Borowy Las.” Tyle kronika szkolna. 

Tymczasem dokumenty historyczne mówią, że w 1765 r. to 
pustkowie otrzymał Kazimierz Pikarski. Leżało ono w granicach 
wsi Borek. Prof. Andrzej Groth w „Dziejach gminy Sierakowice” 
wymienia właścicieli osady w roku 1772. Byli to: Jakub Moiszewski, 
Franciszek Bronk, Franciszek Malek i Jakub Mach. Oprócz nich 
osadę zamieszkiwali zagrodnicy: Franciszek Jenczewski, Franciszek 
Jesiewski, Wojciech Domorosz, Jan Miszewski i Jan Domorosz. 
Łącznie w Borowym Lesie mieszkało wówczas 18 osób. 

Sołectwo w czasie II wojny światowej
Gdy wybuchła II wojna cały kraj zalały wrogie wojska. Dotarły 
także do Borowego Lasu i Kamionki. Niemcy z karabinami wtar-
gnęli do wsi i przeszukiwali stodoły szukając bunkrów. Grabili 
i gwałcili. 

Wojna przyniosła także ofiary. Rolnik nazwiskiem Kłopotek 
z Kamionki obawiał się wywózki. Chciał ukryć się w lesie. Gdy 
polami próbował dostać się między drzewa, zauważył go Niemiec 
pochodzący z Mydlity i zastrzelił. Innego mieszkańca sołectwa 
zabili Rosjanie. Był to Alojzy Dalecki. 

Historia szkoły w Borowym Lesie
Powojenna historia szkoły została zapisana w trzech kronikach. 
Najstarsza z nich prowadzona była od roku 1947 do 1958. Zapiski 
kolejnej, najbardziej „bogatej” w zdjęcia i tekst kończą się na roku 
1997. Najnowsza kronika zawiera zapisy z trzech ostatnich lat 
funkcjonowania placówki. 

Kronikarskie zapisy to nie tylko to, co działo się w szkole, ale 
także najważniejsze wiadomości i wydarzenia życia we wsi. To do-
kument niewątpliwie historyczny, który pozwala spojrzeć na życie 
szkoły i małej miejscowości w trudnych latach powojennych.

Oto obszerny fragment historii szkoły, jaki został zamieszczony 
w kronice szkolnej: „Szkoła Borowy Las została wybudowana 
w 1890 roku (poprawione na 1898 – przyp. aut.). Od tego czasu do 
roku 1918 uczyli w niej nauczyciele niemieccy w niemieckim języ-
ku. Dwa razy tygodniowo uczono religii katolickiej lecz w języku 
niemieckim. Po wojnie światowej mniej więcej od 1920 r. rozpoczęto 
naukę w języku polskim. Pierwszym nauczycielem, który niósł 
oświatę był nauczyciel Witosławski. Po nim przybył Cześniak. 
Następnym nauczycielem był Patocki. Po odejściu tego nauczyciela 

naukę rozpoczął Widrowski. Później kierownictwo 
w szkole objął nauczyciel Sarach. Łącznie z nauczy-
cielem Sarachem pracowali nauczyciele Moś i Górny. 
Kierownik Sarach pracował w tutejszej szkole do 1937 
r. Po nim przybył nauczyciel Szałach, który pracował 
wśród dzieci do 1939 r. 

W czasie ostatniej okupacji hitlerowskiej szkoła od 
1939 do 1942 roku była nieczynna. Po 1942 r. znala-
zły się dwie młode Gdańszczanki, które podjęły się 
wpajać w młodociane serca biednej polskiej dziatwy 
ducha niemieckiego. Wkrótce straciły jednak wszel-
kie nadzieje pozyskania dla swego kraju niewinnej 
dziatwy – odeszły. Po nich przybyła p. Maszkowa, 
Polka z pochodzenia, która omijała w miarę tylko 
możności idee germanizacji uczącej się dziatwy. Po 
kapitulacji Niemiec pracę w szkole objął p. Brenda 
wraz z p. Haliną Szumocką. Ochoczo zerwali się do 
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pracy wśród nieszczęśliwej młodzieży, która nie znała liter polskich, 
ani nie umiała się wysłowić po polsku, gdyż w domu rozmawiała 
wyłącznie gwarą kaszubską toteż niektóre rdzennie ogólnopolskie 
wyrazy były dla niej obce. 

Lecz nie długo pracował ob. Brenda w tutejszej szkole, bo 
w połowie 1946 r. został wraz z p. Szumocką aresztowany przez 
powiatowy Urząd Bezpieczeństwa”.

W tym miejscy warto dodać, że Brenda to Edmund Nabzdyk. 
Używał także nazwiska Pepliński – po matce. Został aresztowany 

za działalność antykomunistyczną, ale udało mu się zbiec z kar-
tuskiego aresztu. Ponownie aresztowano go w 1949 r. na terenie 
Berlina wschodniego. Dwa lata później skazany przez Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Gdańsku na sześć lat więzienia. 
„Szkoła od połowy 1946 r. znowu była nieczynna aż do dnia 

13 lutego 1947 r. – czytamy dalej w kronice. – Z dniem 13 lutego 
1947 r. rozpoczęła pracę w szkole nauczycielka Salomea Jereczek, 
która ongiś była uczennicą tejże szkoły. Szkoła liczyła wówczas 
72 uczniów, którzy mieli po 13, 14 lat, a byli prawie zupełnymi 
analfabetami. Wypowiedziała walkę ciemnocie, krzewiąc oświatę 
za pomocą mizernej biblioteki i przedstawień, w których brały 
udział dzieci szkolne”.

Te słowa zostały zapisane najprawdopodobniej przez samą Salo-
meę Jereczek (po mężu Błaszczyk), która została kierownikiem pla-
cówki i jedyną nauczycielką. Dopiero sześć lat później pracę w szkole 
rozpoczyna drugi nauczyciel – Jan Błaszczyk, mąż Salomei. Z tymi 
postaciami wiąże się romantyczna historia. Otóż Salomea, znacznie 
starsza od męża, wcześniej była jego nauczycielką. Jan uczęszczał 
na wieczorowe kursy dokształcające, aby także zostać nauczycielem. 
Zmarł bardzo młodo 1 lipca 1967 r. w wieku 38 lat. 

Salomea Błaszczyk była kierownikiem szkoły przez prawie 26 
lat. Wywodziła się z tego środowiska, znała uczniów i ich rodziców. 
Wiele energii i wysiłku włożyła w edukację kolejnych pokoleń 
mieszkańców i rozwój wsi. Dzięki jej staraniom zbudowano nowy 
budynek szkolny i mieszkalny dla nauczycieli. Propagowała kulturę 
poprzez organizowanie teatrzyków dla dorosłych. Jej aktywność 
została nagrodzona orderem państwowym przyznawanym zasłu-
żonym nuczycielom i działaczom oświatowym. Uroczystość odbyła 
się w Belwederze 16 października 1967 r. Salomea Błaszczyk zmarła 
24 października 1977 r. po długiej i ciężkiej chorobie. 

Szkoła mieściła się w budynku z czerwonej cegły, który do tej 
pory stoi w Borowym Lesie. Znajdowało się tam także mieszkanie 
dla nauczycieli. Ale jak mówi pan Stefan Mielewczyk, pierwszy 
budynek, w którym odbywały się zajęcia dla uczniów stał obok jego 
dotychczasowego domu. Był to budynek z muru pruskiego, gdzie 
oprócz sali lekcyjnej znajdował się pokój służący jako mieszkanie 
dla nauczyciela.

Notatki w szkolnej kronice z końca lat 40. informują o szkolnych 
imprezach, wśród których dużą popularnością cieszyły się mikołaj-
ki i przedstawienia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Jak wielką 
rozbieżność stanowi to w zestawieniu z fragmentem ostatniego 
zapisu w kronice z 1958 r., który brzmi następująco: „W bieżącym 
roku szkoła będzie opierała swą działalność wychowawczą na 
światopoglądzie materialistycznym, jest szkołą świecką, realizującą 
założenia ideowe naszego ustroju.” Od tej pory spotkania „choin-
kowe” połączone z zabawą karnawałową odbywały się w styczniu, 
a podarunki uczniom przynosił Nowy Rok lub Dziadek Mróz.  

Dzień Dziecka – 1961 rok Budynek starej szkoły w Borowym Lesie

Wycieczka do Warszawy w czerwcu 1974 
za pieniądze zarobione przy jesiennych wykopkach

Przed nieistniejącym budynkiem pierwszej szkoły w Borowym Lesie 
rodzina państwa Ireny i Stefana Mielewczyków ☞
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Szkoła była miejscem spotkań uczniów i rodziców. Odbywały 
się tu imprezy noworoczne, bale karnawałowe dla dzieci i potań-
cówki dla rodziców.

Od roku szkolnego 1954/55 szkoła realizowała program siedmiu 
klas (do tej pory sześciu). Przybywa także nowa nauczycielka. W tym 
czasie szkoła liczy ponad sześćdziesięciu uczniów. Były to dzieci 
z okolicznych wsi: Kamionki, Bawernicy, Leman, Starej Huty. 

Pod koniec lat pięćdziesiątych pojawiają się pierwsze sygnały 
o konieczności budowy nowej szkoły. Mieszkańcy Borowego Lasu 
wystąpili z takim wnioskiem do Inspektoratu Oświaty w Kartuzach. 
Jeden z gospodarzy za niewielką kwotę odstąpił działkę pod budo-
wę nowej placówki, inni mieszkańcy zobowiązali się do wykonania 
części prac budowlanych. 

Ostateczna decyzja o budowie nowego obiektu szkolnego zapadła 
w 1961 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Planowania przy 
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku. Szkoła miała zostać 
oddana do użytku dwa lata później. Ostatecznie prace przy budo-
wie rozpoczęły się dopiero w czerwcu 1963 r. Powołano komitet 
budowy szkoły w składzie: Jan Błaszczyk – przewodniczący, Jan 
Baska z Chojny, Feliks Kotłowski i Augustyn Kostuch ze Starej Huty 
oraz Jan Stenka i Bolesław Okuniewski z Borowego Lasu. 

Mieszkańcy aktywnie zaangażowali się w budowę szkoły dla 
swoich dzieci. Sami wykonali część prac budowlanych. Siódmego 
lipca 1964 r. odbył się odbiór techniczny nowo wybudowanej 
szkoły, a przekazanie do użytku nastąpiło 23 sierpnia. W uro-
czystości uczestniczyli uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz 
przedstawiciele ówczesnych władz gminnych i powiatowych. Było 
– jak to przy takich okazjach – przecięcie wstęgi i przemówienia. 
Uczniowie zaprezentowali się z programem artystycznym. Wysta-
wili sztukę „Grajek i królewna”, która zyskała uznanie wszysktich 
zgromadzonych. 

Nowa szkoła to jedna z tzw. „tysiąclatek”. Hasło budowy „tysiąca 
szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” rzucił Władysław Gomułka 
w 1958 r. W całej Polsce w ramach tej akcji powstało 1417 szkół. Ta 
w Borowym Lesie składała się z czterech izb lekcyjnych, rekreatki 
i pracowni fizyczno-chemicznej. Zajęcia praktyczno-techniczne 
nadal odbywały się w starym budynku szkolnym. Nowa placówka 
została bogato wyposażona w pomoce naukowe. Pracę rozpoczęła 
tu „czwarta siła nauczycielska”: Klara Głodowska. 

W kwietniu 1965 r. do szkoły przyjechał ruchomy ambulans 
dentystyczny. Jego obsługa – Czesława Papiewska, stomatolog 
i pielęgniarka Irena Marciniak – przez kilka miesięcy leczyły zęby 
uczniów szkoły, a popołudniami – pozostałych mieszkańców. „Pod-
czas pobytu obsługa ambulansu, dzięki pełnej poświęcenia pracy, 
doprowadziła do całkowitego ozdrowienia jamy ustnej u uczniów 
szkoły” – czytamy w kronice. 

We wrześniu 1966 r. nastąpiły zmiany w polskim szkolnictwie. 
Nastąpiło przekształcenie szkoły siedmioklasowej w ośmioklasową. 
Nauka w opisywanej przez nas placówce odbywała się w klasach 
łączonych. W tym czasie uczyło się tu 117 dziewcząt i chłopców 
z pobliskich wsi.  

Pod koniec 1967 r. oddano do użytku dwurodzinny dom miesz-
kalny dla nauczycieli usytuowany naprzeciwko szkoły. Do tej pory 
zatrudnieni w szkole pedagodzy mieszkali wspólnie z kierowniczką 
szkoły w ceglanym budynku poprzedniej placówki. 

Uczniowie w ramach prac społecznych zbierali złom, ziemniaki 
podczas wykopek u okolicznych gospodarzy, sadzili las. Zarobione 
w ten sposób pieniądze przeznaczano na wycieczki. Dzięki temu 
odwiedzili m.in. Warszawę, Kraków, Poznań, Gniezno. Z tej ostat-
niej wycieczki część uczniów przywiozła „na pamiątkę” po kilka 
kilogramów mąki ziemniaczanej.

W szkole regularnie odbywały się spotkania z żołnierzami 
Ludowego Wojska Polskiego. W maju 1974 r. szkołę odwiedził 
Jan Tusk z Kamionki Gowidlińskiej, weteran II wojny światowej 
i obrońca Westerplatte. Oto, co opowiedział młodym słuchaczom: 

„Pierwszego września 1939 r. godz. 4.20, usłyszeliśmy pierwszy huk 

z działa niemieckiego okrętu 
wojennego, który nazywał się 
Schleswig Holstein. Od kilku dni 
byliśmy już w pogotowiu bojo-
wym, przygotowani do odparcia 
ataku, było nas wszystkich 
razem ponad 180 żołnierzy pod 
dowództwem majora Suchar-
skiego. Miałem wtedy 29 lat, 
bliską rodzinę – żonę i dzieci 
– którą pozostawiłem w domu... 
Siedziałem plecami oparty 
o mur, pod którym leżał mój 
kolega z sąsiedniej wsi, który 
odpoczywał po kilku nieprze-
spanych nocach. Wyczułem, że 
mur zaczyna się trząść – uprze-
dziłem o tym przyjaciela, który 
uznał, że to normalne zjawisko. 
Nie wytrzymałem i podniósłszy się nie zdążyłem jeszcze odejść 
o zaledwie parę kroków, kiedy mur przewrócił się podminowany 
przez Niemców. Tam zginął mój najbliższy kolega...” I dalej: „Pła-
kaliśmy jak małe dzieci (a było nas zaledwie 60-ciu), kiedy Niemcy 
kazali nam złożyć broń. Czuliśmy się jak dzieci, którym odbiera 
się ulubioną zabawkę. Naszemu dowódcy pozostawiono pełne 
umundurowanie i broń w dowód uznania za jego bohaterstwo. 
Zabrano nas do niewoli.”

Westerplattczyk opowiedział swoje losy po ucieczce z niewoli 
niemieckiej. W Niemczech pracował w fabryce amunicji. Dzięki 
staraniom żony powrócił do domu rodzinnego, ale przez kilka lat 
(do końca wojny) sypiał w lesie, gdyż Niemcy poszukiwali go jako 
przestępcę wojennego. „Żona przygotowała mi kanapki na kolacje 
do lasu, gdy tymczasem Niemcy okrążyli całą wieś, aby mnie 
przyłapać... Cudem wymknąłem się z ich rąk”.

W roku 1972 po ponad 25 latach pracy w szkole odchodzi na-
uczycielka i dyrektor placówki Salomea Błaszczyk. Stan zdrowia 
uniemożliwił jej dalszą pracę. Od nowego roku szkolnego 1973/74 
stanowisko dyrektora objął Jan Baska. Pozostałe grono nauczy-
cielskie tworzą: Teresa Baske, Aniceta Lilioza Błaszczyk, Maria 
Brzeska i Urszula Baska. W roku 1978 r. następują kolejne zmiany 
na stanowisku szefa szkoły. Zostaje nim Czesław Sirko. „I tak jak 
co roku grono pedagogiczne ulega prawie całkowitemu rozpadowi, 
co w dużym stopniu utrudnia pracę dydaktyczno-wychowawczą 
w tej szkole” – zapisał kronikarz. Ostatnim dyrektorem podstawówki 
w 1988 r. zostaje Maria Powęska. Stopniowo zmniejsza się liczba 
uczniów. Pani Maria wykonywała swoje obowiązki do momentu 
zlikwidowania szkoły. Z rozrzewnieniem wspomina czasy, gdy 
szkoła tętniła życiem i słychać w niej było śmiech uczniów. 

Czternastego lutego 2000 roku odbyło się spotkanie rodziców 
z przedstawicielami władz samorządowych – wójtem Tadeuszem 
Kobielą i jego zastępczynią Marią Dyczewską. Poinformowano 
rodziców i nauczycieli o decyzji zamknięcia szkoły w Borowym 
Lesie. Podobny los spotkał w tym samym czasie podstawówkę 
w Szklanej. Władze uzasadniały decyzję dużymi kosztami poniesio-
nymi na utrzymanie placówki, do której uczęszcza tak mała liczba 
dzieci. Rodzice byli rozgoryczeni. Nie zmieniło to decyzji władz 
i od września 2000 r. uczniowie są dowożeni do Zespołu Szkół 
w Gowidlinie. W bieżącym roku szkolnym 35 uczniów z sołectwa 
uczęszcza do tej szkoły. 

Pozytywny aspekt tej „dowózki” to poszerzona i utwardzona 
droga łącząca Borowy Las z szosą w Gowidlinku. 

Życie na wsi 
Obecnie w sołectwie nie ma żadnego sklepu. Jednak pięćdziesiąt lat 
temu sklepik spółdzielczy prowadził Stanisław Mielewczyk. Istniało 
tu także kółko rolnicze założone w 1962 r.  Jego zarząd tworzyli 

Anna Szela 
– najstarsza mieszkanka Borowego 

Lasu (ur. 1 marca 1914 r.)

☞



114 (226) kwiecień 2009 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

panowie: Władysław Malek – prezes, Bolesław Okuniewski – wice-
prezes, Klemens Domaros – skarbnik i Jan Błaszczyk – sekretarz.  

W połowie grudnia 1963 r. w Borowym Lesie rozpoczęły się prace 
związane z elektryfikacją wsi. Ekipa elektromonterów pracowała 
przez trzy miesiące, aby przyłączyć wszystkich mieszkańców do 
źródła prądu. Pierwsza żarówka zabłysła 20 marca 1964 r. o godz. 
18.06. Miesiąc później szkoła otrzymała telewizor. Natomiast w 1966 
r. Powiatowy Urząd Telekomunikacyjny oddał do użytku tutejszej 
szkoły linię telefoniczną. 

Przez krótki czas w latach pięćdziesiątych w Borowym Lesie 
działała cegielnia. Spółkę założyli: Jan Błaszczyk i Stanisław Mie-
lewczyk. Cegły wypalono tam jedynie dwa lub trzy razy, po czym 
przedsiębiorstwo upadło.

Na terenie sołectwa znajduje się baza myśliwska. Obecnie teren 
jest własnością Nadleśnictwa Kartuzy. Natomiast wcześniej ziemia 
należała do rodziny Bartelik. Ze starych zabudowań pozostała 
jedynie stajnia, którą przerobiono na domek służący myśliwym. 
W pobliżu, w otoczeniu dwóch wiekowych lip, ustawiono kapliczkę 
poświęconą św. Hubertowi.

Stowarzyszenie Borowy Las dla Przyszłości
Po likwidacji szkoły o opuszczony budynek podstawówki dbali 
mieszkańcy. Wśród nich pani Maria Powęska. Ale obiekt ulegał 
dewastacji, a mieszkańcy nie otrzymywali żadnych środków na jego 
utrzymanie i ogrzewanie. Dopiero z chwilą powstania Stowarzy-
szenia Borowy Las dla Przyszłości, pojawiła się nadzieja, że szkoła 
ponownie ożyje. Inicjatorką tego projektu była Anna Dereń, szefowa 
kartuskiego ośrodka doskonalenia nauczycieli, która zafascynowała 
się tym miejscem, dostrzegła jego potencjał, możliwości rozwoju 
i aktywizacji mieszkańców. Odbyło się kilka spotkań z miejscowy-
mi, którzy z radością przyjęli wizję rozwoju wsi. W maju 2003 r. 
zawiązało się stowarzyszenie. Jego prezesem została Anna Dereń, 
a wiceprezesem Hanna Cyman, żona ówczesnego sołtysa. Jako 
główne cele działania przyjęto m.in. podnoszenie jakości życia, 
upowszechnienie zachowań prospołecznych, rozwijanie przed-
siębiorczości oraz utworzenie w byłej szkole miejsca warsztatów 
i plenerów o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży . 

Plany były ambitne i przez kilkanaście miesięcy zawsze coś tu 
się działo. Odbyło się wiele spotkań okolicznościowych np. z okazji 
dnia dziecka czy mikołajkowe. Młodzi z Borowego Lasu i innych 
szkół z różnych regionów województwa, uczestniczyli w warszta-
tach plastycznych – z garncarstwa, rzeźby, tkactwa, plecionkarstwa, 
linorytu, drzeworytu, czerpania papieru, warsztatach muzyczno-ta-
necznych, czy eksperymentach naukowych. Odbywały się tu także 
zajęcia tematyczne poświęcone historii, archeologii czy kulturze 
regionu. Comiesięczne spotkania nosiły nazwę „Nauczyciele – ma-
rzyciele”. W działania, oprócz  nauczycieli, zaangażowali się także 
mieszkańcy. W budynku szkoły powstała biblioteka prowadzona 
przez uczennice: Natalię, Iwonę i Paulinę Mionskowskie. Do Bo-
rowego Lasu na spotkanie z dziećmi przyjechała także Katarzyna 
Żelazek, autorka bajki „O tym jak prawda zwyciężyła siedmiu 
zbójów z borowego lasu”. Z warsztatami teatralnymi zjawili się tu 
studenci pedagogiki i animacji kultury z Torunia i Krakowa. 

Wszystkie imprezy i spotkania zostały opisane w kronice stowa-
rzyszenia. Jednak zapiski kończą się w roku 2004. „Spotkania od-
bywały się coraz rzadziej i w końcu ustały” – mówi Hanna Cyman. 
Nie ukrywa, że mieszkańcy żywili wielkie nadzieje na rozwój wsi 
dzięki działaniom stowarzyszenia. Niestety, nie wyszło. 

Nową szansą na rozwój wsi to działalność Klubu Poszukiwaczy 
Przygód z Gdańska. Gmina Sierakowice wydzierżawiła budynek po 
dawnej szkole tej właśnie firmie na 25 lat. Klub organizuje obozy 
dla dzieci i młodzieży oraz imprezy integracyjne dla firm. Stawia 
na promowanie aktywnych form wypoczynku i rozrywkę bazującą 
na sportach ekstremalnych. Być może dzięki temu do Borowego 
Lasu zawitają spragnieni wypoczynku na łonie natury, na czym 
także skorzystają mieszkańcy.

Sołtys, jego rodzina i poprzednicy
Tragiczne wojenne przeżycia nie oszczędziły także rodziny pana Jó-
zefa. Józef Cyman senior ożenił się Praksedą Dalecką i zamieszkali 
w Borku, gdzie kupili gospodarstwo. W Borowym Lesie mieszkały 
natomiast ciotki obecnego sołtysa: Julianna i Laura. W czasie 
wojny w bunkrze znajdującym się pod stodołą w gospodarstwie 
sióstr Cyman ukrywało się dwóch Polaków. Ktoś doniósł o tym 
Niemcom. Ukrywających się zabito, a siostry trafiły do obozu 
koncentracyjnego Stutthof. Był grudzień 1943 r. Na wiosnę zosta-
ły przetransportowane do obozu Ravensbrück. Pracowały tam 
w fabryce amunicji. W wyniku pertraktacji prowadzonych przez 
Międzynarodowy oraz Szwedzki Czerwony Krzyż w kwietniu 1945 
r. wywieziono z Ravensbrück do Szwecji 4600 Polek. Wśród nich 

znalazły się Laura i Julianna. Do Polski wróciły w październiku 
1945 r. Przepustki wystawione w punkcie przyjęcia w gdyńskim 
porcie umożliwiały im bezpłatny przejazd wszelkimi środkami 
lokomocji do Sierakowic. Później musiały zgłosić się na posterunek 
milicji w Sulęczynie i zameldować w Zarządzie Gminnym także 
w Sulęczynie. 

Siostry Cyman zamieszkały 
ponownie w Borowym Lesie. 
We własnoręcznie sporządzo-
nym życiorysie Julianna pisze: 

„Po powrocie tutaj okazało się, 
że cały mój dorobek został 
zagarnięty przez innych ludzi. 
Musiałam dorabiać się wszyst-
kiego od podstaw. Pomagali mi 
w tym moja siostra Laura i brat 
Alojzy.” W 1948 r., gdy Józef 
junior (czyli obecny sołtys) miał 
pięć lat, Julianna i Laura wzię-
ły go na wychowanie. Laura 
zmarła w 1964 r. w wieku 61 
lat. Po śmierci rodzeństwa, Ju-
lianna przekazała gospodarstwo 
bratankowi Józefowi. Zmarła 
w 2000 r. Miała 92 lata.

Pan Józef został ochrzczony w kościele w Gowidlinie. Szkołę 
ukończył w rodzinnym Borowym Lesie. Ma jedenaścioro rodzeń-
stwa: pięć sióstr (Agnieszka, Jadwiga, Gertruda, Genowefa i Anna) 
oraz sześciu braci (Jan, Franciszek, Zygmunt, Bolesław, Gerard 
i Tadeusz). Rodzice zmarli w latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku i zostali pochowani na cmentarzu w Sulęczynie. Dwa lata 
swojego życia spędził obecny sołtys w wojsku w Poznaniu. Poza 
tym przez cały czas pracował na roli. Ożenił się z Urszulą 

Julianna Ziemann (Cyman)

 Józef Cyman z wnukiem Błażejem

☞
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Leśniczy i pszczelarz z Kamionki
Tak można określić pana Kazimierza Wentę. Urodził się w Ko-
walach, a do Kamionki przeniósł w 1963 r. Wcześniej przez rok 
był gajowym w Cewicach. Natomiast w Kamionce do roku 1962 

„urzędował” leśniczy Leon Pranczk. 
Pan Kazimierz od lat dziecięcych interesował się pszczelarstwem. 

Zainteresowanie to przejął po ojcu, który miał kilkadziesiąt uli. 
Dziś pan Kazimierz jest prezesem jedynego w powiecie kartuskim 
koła pszczelarskiego.

Państwo Wentowie mieszkają w leśniczówce, która liczy ponad 
140 lat. Jest to budynek z czerwonej cegły. Nie jest to jednak naj-
starsza leśniczówka. W liczącej ponad 200 lat dawnej siedzibie 
leśnictwa mieszka obecnie Zenon Labuda. Ten budynek wybudo-
wano natomiast z muru pruskiego. 

Ciekawostki przyrodnicze
Do takich można zaliczyć wyrośniętą na wierzchołku świerku 

„miotłę”, jak ją nazwał pan Kazimierz Wenta. To kulistego kształtu 
roślinna narośl, która wyrosła na prawdopodobnie uszkodzonym 
czubku drzewa.

W sołectwie nie ma pomników przyrody, ale jest się tu kilku 
„kandydatów”. Przy drodze prowadzącej do leśniczówki pana Ze-
nona Labudy rośnie okazała lipa, mierząca w obwodzie 430 cen-
tymetrów. Natomiast na posesji pana Henryka Gawina od około 
150 lat rośnie wielki kasztanowiec. 

.
Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom sołectwa za poświęcony 
mi czas i udzielone informacje – pani Hannie Cyman, pani Marii 
Powęskiej, państwu Irenie i Stefanowi Mielewczykom, państwu 
Wandzie i Kazimierzowi Wentom oraz Józefowi Cymanowi i jego 
rodzinie. 

A. Król

Żródła:
„Nazwy miejscowości gminy Sierakowice”,  Edward Breza
„Dzieje gminy Sierakowice”, praca zbiorowa pod redakcją prof. 
Andrzeja Grotha
„Gród Gowida. Historia wsi i parafii Gowidlino”, Zbigniew Joskowski 
OFMConv.

„Sierakowice na Kaszubach”, Czesław Pobłocki, Piotr Szubarczyk
Kroniki szkoły w Borowym Lesie
Kronika Stowarzyszenia Borowy Las dla Przyszłości
Artykuły z czasopism: 
„Wiadomości Sierakowickie”, „Regał”, „Nasz Tygodnik Kartuzy”, 
„Gazeta Kartuska” 
Relacje mieszkańców

Kotłowską z Leman. Doczekali się czterech córek (Grażyna, 
Wiesława, Anna i Danuta) i dwóch synów (Sławomir i Marek). 
Oprócz jednej z córek, pozostałe latorośle już się usamodzielniły 
i założyły własne rodziny. Na gospodarstwie przy rodzicach został 
Sławomir z rodziną.

Józef Cyman jest sołtysem pierwszą kadencję. Objął tą funkcję po 
bratanku Andrzeju. W tym miejscu warto wymienić poprzedników 
pana Józefa. Po wojnie sołtysem Borowego Lasu był Franciszek 
Klasa, po nim Klemens Domaros, później Wacław Zielonka i Cze-
sław Sirko. Kolejny to wspomniany już Andrzej Cyman.   

„Nowa” licząca ok. 140 lat leśniczówka w Kamionce

Kazimierz Wenta, leśniczy 
i prezes jedynego w powiecie koła pszczelarskiego

Józef Cyman i Kazimierz Wenta przed kapliczką poświęconą 
św. Hubertowi. Została ufundowana przez myśliwych z Koła Łowieckiego 

im. Wojskiego w Gdyni z okazji jubileuszu 40-lecia koła

Stefan Mielewczyk kocha konie

☞
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„Hrabiowskie” mamroty
Rozejrzałem się po hali lotniska. Hala, jak hala: masa ludzi, którzy 
mają swój powód, aby przemieścić się parę tysięcy kilometrów 
od domu. Większość leci na „wypoczynek” (zazwyczaj oznacza to 
ślęczenie na plaży i opróżnianie kolejnych butelek piwa), inni mają 
baaaardzo ważny interes do załatwienia, jeszcze inni może lecą na 
pogrzeb, wesele, w odwiedziny do ciotki itd., itd. Tkwiłem w tejże 
hali jako jeden z wielu, korzystających z ofert biur podróży. Wy-
bieram tzw. „objazdówki”, bo na 
plażowym piasku mogę poleżeć 
nad Bałtykiem i nie muszę na to 
wydawać złotówek. Skupiam się 
więc na robieniu zdjęć i pozna-
niu choć paru zwrotów w lokal-
nym języku. I bardzo nie lubię, 
gdy mi w tym ktoś przeszkadza, 
np. swoim mamrotaniem. Czyli 
niepotrzebnym gadaniem. Na-

rzekaniem. Kwękaniem. Maru-
dzeniem. Doświadczony niejed-
nym takim wyjazdem, z pewnym 
niepokojem wypatrywałem więc 
ewentualnych mamrotów, z któ-
rymi przyjdzie mi spędzić kilka 
następnych dni. Wiedziałem jed-
nak także, iż z takiego patrzenia 
niewiele można wywnioskować, 
bo przecież nikt nie nosi na szyi 

tabliczki z napisem „Mamrot” vel „Maruda”. Wszystko okazuje się 
dopiero „w praniu”: kiedy przyjdzie stawić czoło swemu rozpiesz-
czonemu ego. „Pranie” zaczęło się następnego dnia… 

„Proszę Państwa! Jutro pobudka 
o godzinie 6.00. Śniadanie o 7.00. 
Wyjazd o 8.00. Dzisiaj po kolacji 
będę zbierać po 60 Euro. Są to 
pieniądze przeznaczone na miej-
scowych przewodników, wstępy 
do obiektów muzealnych oraz na 
napiwki.” – pilotka chciała chyba 
jeszcze coś dodać, ale zdaje się, 
że zmroziła ją nagła cisza, która 
zapanowała wśród, dotychczas rozgadanych, wycieczkowiczów. No 
i zaczęło się. Najpierw powoli, niemrawo, jakby nieśmiało... W gronie 

kilku osób... Szeptem, ale słyszal-
nym dla wszystkich... Rankiem, 
w autokarze szept ten przeistoczył 
się w bulgotanie. Potem wrzenie…. 
Aż wreszcie „gejzer” mamrotania 
eksplodował! „Za co mamy pła-
cić!!!” – wściekłość grupy nieza-
dowolonych prawie urwała mi 
głowę, gdyż siedziałem z przodu, 
oni zaś z tyłu pojazdu. Gdybym 
miał do czynienia z takim zacho-

waniem pierwszy raz, pewnie bardziej bym się nim zdziwił. A tak 
zdziwiłem się tylko trochę, chociaż pamiętałem, że cel tej opłaty został 
wyjaśniony poprzedniego dnia, a ponadto zaznaczono go w umowie, 
jaką otrzymuje wycieczkowicz. Siedziałem więc z zaciśniętymi zę-
bami, podczas gdy nad moją głową toczyła się słowna szermierka 
pomiędzy mamrotami a pilotką. Pewnie jako, bądź co bądź, uczestnik 
tej eskapady, powinienem włączyć się w ten pojedynek, ale każdy 
dodatkowy głos spowodowałby, że atmosfera w grupie nabrałaby 

smaku arszeniku. Zresztą, trzeciego czy czwartego dnia „urodził” się 
w głowach mamrotów inny problem. A raczej w żołądkach. „By się 
zjadło kotleta, nieeee? Do tego kartofle i kapusta! To jedzenie bokiem 
mi wychodzi!!! Ciągle to samo!!! I mdłe to jakieś takie…” – mamroty mają 
to do siebie, że mówią niby cicho, a jednocześnie tak głośno, aby ich 
marudzenie usłyszeli wszyscy, będący w promieniu 20. metrów od 
nich. Ja byłem bliżej. Niestety. Repertuar kulinarnych marzeń tejże 
grupy „turystów” nie jest zbyt urozmaicony: słyszałem go w mniej 
więcej 90% grup, z którymi przyszło mi dzielić dole i niedole wycie-
czek. Kotlet to standard. Zawsze wówczas odnoszę wrażenie, że mam 
do czynienia z rozkapryszonymi 
potomkami rodów hrabiowskich, 
którzy tydzień czy dwa nie mogą 
obejść się bez swoich frykasów. 
Przepraszam tu ewentualnych 
takowych potomków, gdyż nie 
zawsze bywają rozkapryszeni. 
Zresztą mamroty stanowią mały 
procent danej wycieczki, aczkol-
wiek potrafią ją tak zatruć, że sta-
ram się trzymać od nich z daleka. 
Ich postawa wynika prawdopo-
dobnie z faktu, iż przed wyjazdem 

nie zapoznają się dostatecznie 
dobrze (albo wcale) ze specyfiką 
kraju (także kulinarną), do którego 
jadą. Gdyby to zrobili, wiedzieliby, 
że na stołach arabskich (w tym 
wypadku w Maroko) trudno 
o świnie, więc kotletów tam ani 
ciut! (na rozkładzie są owce, kozy 
i wołowina). Jeżeli ktoś bez nich 
naprawdę nie wytrzymuje, niech 
ciągnie ze sobą na wycieczkę 
prosiaka. Takich rzeczy oczywi-

ście nie wyczytamy w ofertach biur podróży. Podobnie jak i tego, że 
przyprawy (tak kolorowe w reklamówkach i prospektach) wyłożone 
pod gołym niebem na arabskich targowiskach (suk), są przeważnie 
zwietrzałe, zakurzone i upaćkane przez ptaki oraz wszędobylskie 
koty (w Maroku święte, albo prawie święte). Nie wywąchamy tam 
również swoistych zapachów tychże miejsc handlu. Czasami można 
spotkać się ze stwierdzeniem, że są to niezapomniane, orientalne 
wonie. Zgadzam się: mieszanka z przypraw, kilogramów oliwek, 
ścieków, owczych i kozich skór, obciętych wielbłądzich łbów, potu 
i Bóg wie czego, pozostawia faktycznie niezatarte wspomnienia. Kto 
jednak uwierzy, że owe orientalne zapachy będą mile łechtać nos, 
ten jest naiwny jak przedszkolak. 
Dlatego długo przed wyjazdem 
należy dokładnie wypytać tych, 
którzy byli w kraju, do którego 
się wybieramy (pod warunkiem, 
że ten ktoś nie leżał plackiem 
w hotelu). Tym samym oszczę-
dzimy sobie, a przede wszystkim 
INNYM,  mamrotania. 

PS. Informuję, że wybierający się 
do Maroka w miesiącach zimowych mogą tam trafić, w północnych 
rejonach tego kraju, na śnieg. Po PACHY!!!! A najlepszy chleb to 
ten sprzedawany „od ręki” z piekarni: jest płaski, chrupiący i ma 
wielkość talerza. Można go przygryzać, maszerując ulicami mediny, 
czy gdziekolwiek, jeśli na obiad nie ma czasu. 

Za brak zgody na zdjęcie można natomiast zostać poszczutym 
np. kobrą. Trzeba płacić! Ma’a elsalama!

Augustyn
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Po raz dziesiąty odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych 
„Kaszëbskô Bina”. Wydarzenie miało miejsce 29 marca 2009 roku 
w sali widowiskowej OSP w Sierakowicach.

Zanim jednak aktorzy i widzowie spotkali się po raz dziesiąty 
na festiwalu, były spotkania początkowe i to dość dawno temu. 
Zaczęło się w 1993 roku w Szymbarku, gdzie prezentowały się 
zespoły z terenu ówczesnego województwa gdańskiego ze spek-
taklami w języku polskim i kaszubskim. Pomysłodawcą imprezy 
było Centrum Edukacji Teatralnej w Gdańsku. W Sierakowicach 
w tym czasie działał już od 2 lat Kaszubski Zespół Teatralny „Bina”, 
obchodzono też Dni Kultury Kaszubskiej.

Postanowiono zatem, że II Wojewódzki Festiwal Teatrów Szkol-
nych odbędzie się właśnie w Sierakowicach, co fizycznie zaistniało 
11 czerwca 1994 roku. Na spotkaniu podsumowującym padła pro-
pozycja, aby zmienić formułę i zasięg przedsięwzięcia oraz na stałe 
wpisać ją do kalendarza imprez kulturalnych w Sierakowicach.

Tak zrodziła się idea organizowania Powiatowych Przeglądów 
Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina”. Jak wskazuje przyjęta nazwa, 
odtąd w przeglądzie mogły wystawiać swe przedstawiania tylko 
grupy z repertuarem w języku kaszubskim. Pierwsza edycja miała 
miejsce 24 marca 2000 roku. Do udziału w niej zgłosiło się 5 zespołów 
teatralnych (z Borcza, Hopowa, Puzdrowa, Koloni i Mściszewic).

W ciągu dziesięciu lat przez sierakowicką scenę przewinęły się 
63 zespoły teatralne. Zdobywcami nagrody głównej, czyli Złotej 
Maski, były „Wiolinki” z Borcza, trzykrotnie „Świetliki” z Kartuz, 
dwukrotnie „Wicherki” z Kamienicy Szlacheckiej, „Krôsniãta” 
z Kartuz, „Chochliki” z Tuchlina i  dwukrotnie „Dobri drëchòwie” 
z Załakowa.

Rekordową ilość razy prezentowały się w Sierakowicach „Wi-
cherki” (9), tylko jeden raz mniej od rekordzistów gościły na scenie 

„Świetliki” z Kartuz. Od VII Przeglądu systematycznie występują 
„Dobri drëchòwie” z Załakowa.

Jubileuszowy Przegląd Teatrów Szkolnych 

„Kaszëbskô Bina”

Zdobywcy Złotej Maski „Dobri Drëchòwie” z Załakowa …i czarodziejska żaba

Grupa z Połęczyna w kaszubskiej „Randce w ciemno” Widownia dobrze się bawiła w niedzielne popołudnie



154 (226) kwiecień 2009 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Wśród jurorów zasiadali: Barbara Klawikowska, 
Maria Kaliszewska, Emilia Reclaf, Jaromir Szroeder, 
Maria Krośnicka, Zbigniew Jankowski, Tomasz Fopke, 
Ewelina Ziemba, Irena Warmowska, Jerzy Stachurski, 
Mirosław Rymarz, Elżbieta Pryczkowska, Danuta Pioch, 
Aleksandra Maciborska-Pytka, Renata Peplińska, ks. 
Jarosław Dunajski.

W X jubileuszowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych 
wzięło udział dziewięć grup z terenu powiatu kartu-
skiego. Wystąpiły następujące zespoły:

1) przedstawiciele SP w Połęczynie, grupa „Zwónk krôsniãca” 
z przedstawieniem „Wrëjowanié w cemno”;

2) grupa „Świetliki” z SP w Kartuzach z przedstawieniem 
„Krëjamnota ptôszégò mléczka”;

3) grupa „Skôrb Złoti Górë” reprezentująca ZKiW w Brodnicy 
Górnej z przedstawieniem „Przezérk módë”;

4) grupa „Skôrb z Brodna” reprezentująca również ZKiW w Brod-
nicy Górnej z przedstawieniem „Za co bòcón béł ùkôróny”;

5) grupa z SP w Załakowie „Dobri drëchòwie” z przedstawieniem 
„Czarodziejska żaba” według Aleksego Peplińskiego;

6) zespół „Remus” z SP w Puzdrowie z przedstawieniem „Prze-
zérk módë”;

7) grupa z ZS w Sulęczynie „Teatr na okoliczność” z przedsta-
wieniem „Brzëdczi Kaczélc”;

8) grupa „Wicherki” z Kamienicy Szlacheckiej z przedstawieniem 
„Diôbelsczi kamiéń”;

9) grupa „Marzëbiónczi” reprezentująca Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Szopie z przedstawieniem 

„Brzëdczi Kaczélc”.
W przerwach pomiędzy kolejnymi występami swoje 

umiejętności artystyczne prezentowali uczestnicy sekcji 
muzycznych działających przy GOK w Sierakowicach:

1) zespół gitarzystek pod kierunkiem Dominiki 
Formela;

2) Paweł Laskowski, gra na instrumentach klawiszo-
wych, przygotowany pod kierunkiem Witolda Baski;

3) Filip Reclaf z koncertem skrzypcowym przygotowanym pod 
kierunkiem Marleny Korda;

4) Szymon Koszałka, gra na akordeonie, przygotowany przez 
W. Baskę;

5) Paulina Węsierska, gra na instrumencie klawiszowym, przy-
gotowana  pod kier. W. Baski;

6) Karol Cybula, gra na akordeonie, przygotowany pod kierun-
kiem W. Baski;

7) Daria Sychta, gra na instrumentach klawiszowych, przygoto-
wana pod kier. W. Baski;

8) W. Baska, gra na instrumencie klawiszowym;
9) część kapeli Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”.
Zdobywcami nagrody głównej „Złota Maska” w X jubileuszowym 

Przeglądzie  Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina” została grupa 
„Dobri Drëchòwie” z Załakowa.

Danuta Pioch
Foto: D. Pioch

Te śliczne …gitarzystki
 Główne organizatorki: starosta Janina Kwiecień 

i dyrektor GOK Irena Kulwikowska

 Paweł Laskowski
Opiekunka zwycięzców Sabina Drywa i muzyk Witold Baska 

przyglądają się zmaganiom swoich podopiecznych
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Kamienica Królewska – duża wieś pięknie położona nad Jeziorem 
Kamienieckim na terenie gminy Sierakowice. Tu na Wybudowa-
niach (dziś ulica Partyzantów 19) przed wojną osiedliła się rodzina 
Kwidzińskich. Na ojcowiźnie trwa świadek krwawych zdarzeń 
z czasów II wojny światowej – Zygmunt Kwidziński. Razem z synem 
Marianem (obecnym gospodarzem) dba o pamiątki z przeszłości.

Pan Zygmunt, mimo przeżytych lat i traumatycznych wspomnień, 
ciągle jest pełen życia i ze szczegółami opowiada o losach przodków 
i ich potomków. Cofnijmy się zatem wraz z nim do wspomnień, 
które chce przywołać.

Dziadek – Walerian Kwidziński – pochodził z Kwidzyna. Był 
wojskowym w randze kapitana. Babcia pochodziła z Sierakowic. 
Osiedlili się w Puzdrowie. Mieli czterech synów i dwie córki (Annę 
i Rozalię). Jednym z synów był Jan Kwidziński (ur. w I 1896, ojciec 
opowiadającego Zygmunta). Jan i jego trzej bracia brali udział 
w I wojnie światowej (Norwegia, Syberia). Dwaj bracia zginęli 
w Rosji. Janowi Kwidzińskiemu udało się szczęśliwie z wojny po-
wrócić. Ożenił się z Klarą Pioch z Sierakowic i prowadził kuźnię 

(w Sierakowicach, za torami, 
w miejscu gdzie dziś mieszkają 
państwo Ropella). Tu rodzi się 
dwoje najstarszych dzieci: Bru-
non i Waleska.

Po jakimś czasie okazało 
się, że brat Bazyli, właściciel 
28. hektarowego gospodarstwa 
w Kamienicy, chce zmienić miej-
sce zamieszkania (wyprowadza 
się do Prokowa). Jan kupuje 
więc od niego ziemię z zabu-
dowaniami i osiedla się na niej 
z rodziną. Jako dziękczynne 
votum za szczęśliwy powrót 
z I wojny stawia na terenie go-
spodarstwa krzyż (dziś stoi już 
trzeci na tym miejscu, ostatni 
postawiony w stanie wojennym 
przez Zygmunta).

W Kamienicy rodzina Jana i Klary Kwidzińskich powiększa 
się o kolejnych członków. Na świat przychodzą: Czesław, Kinga, 
Alfons, Zygmunt, Feliks, Edmund i Janusz. Do 1971 roku mieszkali 
w starym drewnianym domu. Nowy murowany został postawiony, 
kiedy gospodarzem był Zygmunt.

Opowiadający Zygmunt Kwidziński z wielką uwagą i natężeniem 
przypomina sobie wcześniejsze dzieje rodziny. Kiedy przechodzi do 
czasów II wojny, opowieść nabiera tempa i zaczynają się mnożyć 
liczne szczegóły. Z trudem nadążam z notowaniem, nie muszę już 
zadawać pytań. Rozmówca przenosi się w czasie (wyraźnie to wi-
dzę), spojrzenie staje się nieobecne (oczami duszy jest gdzie indziej), 
rysy tężeją, wyostrza się profil (wracają przeżycia i wspomnienia). 
Tu w czasie wojny mieli swoją siedzibę partyzanci, którym prze-
wodził Bernard Michałka.

Pytam, jak doszło do tego, że w gospodarstwie został zbudowany 
jeden z największych bunkrów TOW „Gryf Pomorski”? Przecież ro-
dzina była bardzo liczna i takie posunięcie narażało ją na ogromne 
niebezpieczeństwo. Zygmunt pamięta, że matka wielokrotnie prosiła 
ojca o wzgląd na bezpieczeństwo dzieci, ale ostatecznie podporząd-
kowała się jego woli i dzielnie go wspierała, zresztą razem z tymiż 
właśnie dziećmi. Przyczyna była dość prosta: Bernard Michałka 
był dalszym krewnym Kwidzińskich, bywał u nich wcześniej i do-
skonale znał dogodne uwarunkowania sprzyjające konspiracyjnym 
działaniom. Ponieważ sam otrzymał nakaz wcielenia do Wehrmachtu, 
wolał zbiec z rodzinnego Luzina i ukryć się z innymi, których spotkał 
podobny los, u Kwidzińskich.  Początkowo w zabudowaniach mie-
ściły się dwa małe schrony: w stodole (na pokaz w razie dekonspi-
racji) i w kuźni (gdzie ukrywali się około dwa lata). Schron w kuźni 
był bardzo dobrze zamaskowany, ale chłodny zimą i nie tłumiący 
dostatecznie odgłosów i oznak życia jego mieszkańców.

W grudniu 1943 roku wybudowano bunkier zwany „Gniazdem 
Gryfitów”. Budowa trwała kilkanaście dni, pomagał w dostar-
czeniu materiałów leśniczy z Mirachowa, który miał dość dobre 
notowania u Niemców (więc go nie sprawdzali) i jednocześnie 
sprzyjał partyzantom. Dzięki temu dostali dużo budulca w postaci 
bali, desek; sporo materiałów przeznaczonych na budowę nowe-
go domu przekazał też Jan Kwidziński. Zima była luta tego roku, 
zatem nie udało się dokończyć budowy wykopu, drugiego wyjścia 
prowadzącego ze schronu w bezpieczny teren. Mróz ściął ziemię 
i zaprzestano prac. Za kilkanaście dni ta sytuacja bezpośrednio 
przyczyniła się do śmierci partyzantów, którzy z obleganego przez 
Niemców bunkra nie mieli możliwości ewakuacji.

Gospodarstwem Kwidzińskich bardzo interesował się funkcjo-
nariusz SS Szyca mieszkający na dworcu PKP w Kamienicy. Jego 
głównym zadaniem była kontrola ruchu pasażerskiego i towaro-
wego na stacji PKP, ale dodatkowo pełnił też inne funkcje związa-

Ziemia Sierakowicka 
jako miejsce działań 
TOW „Gryf Pomorski”
Cz. 1 – Kamienica Królewska

Jan Kwidziński pseudonim „Wilk”

Rodzina Kwidzińskich w 1943 roku

Rodzina Kwidzińskich i przyjaciele podczas koncertu (od lewej: Kinga, 
Alfons – skrzypce, Edmund Zelewski, Brunon Kwidziński, 

Wenta z Puzdrowa, Michał Wesołowski, Waleska, Czesław, ojciec – Jan)
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przebywało zwykle sześciu partyzantów, w soboty i niedziele 
schodziło się 18-20 ludzi. Wśród stałej załogi znaleźli się: Brunon 
Bigus ( ps. „Gryf”, „Maćko”), jego brat Rudolf – ps. „Zbyszko” (mowa 
też o trzecim z braci Bigusów, którego imienia wspominający nie 
wymienia, wiadomo jednak, że mieli brata Antoniego), Bernard Mi-
chałka (ps. „Batory”) , Albin Michałka (ps. „Zegar”), Stefan Dominik 
i Jan Kortas. Oczywiście do tej grupy należał też zamieszkujący 
tu Jan Kwidziński (ps. „Wilk”). W soboty i niedziele pojawiali się 
liczni goście, bywała siostra Michałków (łączniczka), partyzant 
Gąska z Czarlina, Zelewski, przychodzili najważniejsi w organizacji. 
Stacjonującymi na miejscu dowodził najstarszy wiekiem Bernard 
Michałka. Byli bardzo dobrze, jak na owe warunki, uzbrojeni, dla-
tego w momencie oblężenia przez gestapo dość długo się bronili. 
Stało się to 9 stycznia 1944 roku. W niedzielę około godziny 15,00 
w Kamienicy pojawił się silny oddział żandarmerii i funkcjonariu-
szy gestapo pod dowództwem Kaszubowskiego. Nie było wówczas 
braci Bigusów, którzy w tym czasie prowadzili sprawy scalenia 
działań TOW z AK. Wyszli ze schronu również (do zabudowań 
Kwidzińskiego) Jan Kortas i Stefan Dominik. W czasie oblężenia 
w gospodarstwie przebywała nauczycielka Helena Dąbrowska, 
której gestapowcy po wytłumaczeniu się pozwolili nad ranem 
odejść. Była tam też Anna Bulczak z Bąckiej Huty (córka partyzanta 
Józefa Bulczaka), która po likwidacji schronu w gospodarstwie jej 
ojca ukrywała się u znajomych. Za przyzwoleniem sprzyjającego 
mieszkańcom żandarma i ona zdołała oddalić się z miejsca zagro-
żenia. W schronie pozostali bracia Michałka. ☞

ne z inwigilacją mieszkańców. Zresztą nie on jeden. Do gestapo 
docierały więc meldunki o tym, że u Kwidzińskich przebywa dużo 
ludzi. Niejednokrotnie zimą można było zobaczyć ślady stóp wokół 
chaty i pod oknami, co dowodzi, że nasłuchiwano i podglądano 
domowników i ich gości.

Zapewne wyznaczony do rozpracowywania partyzantki gestapo-
wiec Kaszubowski wcześniej interesował się tym zakątkiem, czekał 
tylko sposobnej okazji. Taka nadarzyła się (zdaniem Zygmunta), 
kiedy został aresztowany partyzant – łącznik Wroński, który miał 
przy sobie dokumenty i zdjęcia członków organizacji. Na nich roz-
poznano Michałków i Kwidzińskiego. Zresztą przyczyn mogło być 
kilka, bo z publikacji prof. Andrzeja Gąsiorowskiego „Jan Kaszu-
bowski i służby specjalne” wynika, że przyczyną dekonspiracji było 
aresztowanie partyzanta Jana Biangi, który załamał się w wyniku 
tortur i zaczął współpracować z gestapo, a miał (niestety) bardzo 
rozległą wiedzę na temat struktur, rozmieszczenia bunkrów i sa-
mych partyzantów. Sporo mówi się na kartach publikacji o ruchu 
oporu w Kamienicy Królewskiej. Między innymi mowa o tym, że 
jednym z pierwszych sukcesów gestapo w zwalczaniu partyzantów 
na Kaszubach była likwidacja bunkra „Ptasia Wola” usytuowanego 
w Lasach Mirachowskich. 

Po likwidacji schronów wskazanych przez Biangę, pod koniec 
listopada kierownictwo TOW wydało decyzję o budowie nowych. 
Na fali tego rozporządzenia powstał nowy schron na polu Jana 
Kwidzińskiego. Był on jednym z największych w okolicy ( o wy-
miarach 6 x 9  metrów, z półtorametrową warstwą ziemi na suficie, 
wyposażony w podłogę i ściany, z dwudziestoma pryczami, piecem 
i płytą kuchenną). Nadano mu nazwę „Gniazdo Gryfitów” lub 

„Ptasia Wola II”. Pan Zygmunt twierdzi, że na co dzień w bunkrze 

Brunon Kwidziński z matką Klarą

W trakcie wspomnień wspierała Zygmunta 
bardzo gościnna żona Wanda z d. Kostuch

Zygmunt Kwidziński przy pomniku

Dom Kwidzińskich przed wyburzeniem w 1971 roku
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☞ Niemcy zmusili właściciela gospodarstwa do wskazania 
miejsca pobytu partyzantów. Zgodnie z wcześniejszym planem 
zaprowadził ich do stodoły, pokazując schron. Nie uwierzyli jednak 
w tę wersję, został tam skatowany i wyprowadzony na zewnątrz. 
Bracia Michałka widząc, że Niemcy wiedzą znacznie więcej, za-
częli likwidować dokumenty. Nagle z komina w „parniku” (jak to 
nazywa Zygmunt) zaczął ulatniać się dym (bo do niego zostały 
odprowadzone kanały dymowe z bunkra). Gestapowcy kazali więc 
rozkopywać teren i po „rurze” zbliżali się do partyzantów. Widząc 
to Bernard Michałka sprawdzał przy pomocy czapki zatkniętej na 
broni, czy do niego będą strzelali i rozpoczął regularną walkę. Zabił 
Niemca, ale sam też został zastrzelony przez żandarma Ryknagela 
z Gowidlina. 

Rozjuszeni stratą człowieka okupanci przyciągnęli ze stodoły 
za nogi strasznie zbitego Jana Kwidzińskiego. Związali go drutem 
i opuścili do bunkra, by negocjował poddanie się. Kiedy tylko poja-
wił się w schronie, Albin Michałka odciął drut i walczyli we dwóch 
z licznymi oddziałami Niemców. Pan Zygmunt szacuje ich liczbę 
na 120 osób w końcowej fazie walk . Partyzanci bronili się zaciekle, 
byli bowiem bardzo dobrze wyposażeni w broń i amunicję (mowa 
o siedmiu karabinach, dwu sztucerach, trzech fuzjach myśliwskich, 
pięciu rewolwerach i dostatecznej ilości amunicji). W nocy z 9. na 
10. stycznia spadło dużo śniegu i był silny mróz. Niemcy nosili 
ze stodoły słomę, żeby się ogrzać. Wchodzili też do domu, gdzie 

matka Klara musiała ich częstować kawą i przyrządzać jedzenie. 
Dziwili się bardzo, skąd w tak ciężkich czasach był w domu chleb 
i dużo wyrobów masarskich (przygotowywanych wcześniej przez 
braci Bigusów, którzy byli „flészrama”). W kominie kuchennym 
przebywali cały czas Kortas i Dominik. Kiedy wyszli z niego po 
odejściu Niemców, trudno ich było rozpoznać pod warstwą sadzy 
i popiołu, ale dzielnie tam wytrwali.

Niemcy nie mogli podejść do ciągle ostrzeliwujących się 
partyzantów. Wysłali więc prośbę o posiłki. W nocy nadjechał 
z Gdańska specjalny pociąg i przywiózł kolejnych żandarmów. 
Jednocześnie partyzanci poprzez radiostację nadawali meldunki 
do Kamiennej Góry z prośbą o pomoc. Rano o 10,00 doszło trzech 
partyzantów, widząc jednak pozostawionych na posterunku żan-
darmów i brak większych sił wokół, zorientowali się, że jest już 

„po akcji” i odeszli.
Żandarmi postanowili zakończyć definitywnie akcję. Zwołali 

rodzinę i okolicznych mieszkańców, kazali znosić na właz wrota 
stodoły, na to kłaść kamienie, potem wręczyli im narzędzia i kazali 
odkopać górną warstwę ziemi. Tamtędy rzucali wiązki granatów. 
Pierwsza i druga nie poczyniły szkód. Dopiero trzecia wydrążyła 
dziurę. Wpadające do bunkra granaty chwycił Albin Michałka 
i chciał je wyrzucić, ale został ciężko ranny. Nie mógł więc już 
walczyć. Został zmuszony do poddania się, Klara Kwidzińska na 
polecenie Niemców opatrzyła go i zabrano go do aresztu śledcze-

Obelisk poświęcony pamięci poległych partyzantów 
w centrum Kamienicy Królewskiej

Tablica nagrobna z mogiły Jana Kwidzińskiego i Bernarda Michałki 
na sierakowickim cmentarzu

Pomnik poległych partyzantów w okolicy zabudowań Kwidzińskich 
w Kamienicy Wybudowanie, ul. Partyzantów 19

Bracia Brunon i Zygmunt 
przy renowacji pomnika poległych partyzantów
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go w Gdańsku, potem  osadzono w obozie (najpierw w Stutthofie, 
potem od 1 czerwca 1944 w Mauthausen), z którego szczęśliwie 
powrócił i po wojnie zrelacjonował dokładnie wszystko, co działo 
się pod ziemią feralnego 9. i 10. stycznia 1944 roku.

Zginął także Jan Kwidziński. Rodzina nie czekała, co będzie dalej. 
Przy pomocy żandarma Bazylego Formeli zdołali się ewakuować 
z gospodarstwa i skryć, na początek u Formelów w Paczewie. Ge-
stapo usilnie poszukiwało wszystkich, nie mogli się więc ukrywać 
u rodziny. Najstarszy Brunon pracował w piekarni u Niemca w Kar-
tuzach. Był solidnym i lubianym przez właściciela pracownikiem, 
więc ten chronił go. Zygmunt ukrywał się u Labudy (też członka 
TOW) w Nowalczysku. Żeby nie dopuścić do rozpoznania go, nadali 
mu nazwisko Lejk. Alfons pracował jako parobek u Grzenkowiczów 
w Lini. Czesław przebywał u wuja Kwidzińskiego w Prokowie. Nie-
stety u krewnych ciągle „węszyło” gestapo i stąd trafił do Stutthofu, 
jednak przeżył dzięki ucieczce z Marszu Śmierci w okolicach Buko-
winy. Matka z najmłodszym Januszem ukrywała się u Trepczyków 
w Kamienicy Młyn i u Majkowskich, chwilami we własnym gospo-
darstwie za przyzwoleniem nowego właściciela. Waleska skryła 
się u Węsierskich w Czarlinie,  Kinga u Węsierskich, brat Edmund 
w Puzdrowie, a Feliks u Jelińskich w Janostalim. Po zakończeniu 
wojny wszyscy wrócili na własne gospodarstwo.

10 stycznia 1944 policjanci oblegający  „Gniazdo Gryfitów” odje-
chali, na posterunku zostawili Niemca Hycko, który był sołtysem. 
Kazali mu zebrać ludzi i zasypać bunkier z ciałami Michałki 
i Kwidzińskiego. Gospodarstwo zostało przekazane Baranowskiemu, 
który potem sprzyjał dotychczasowym właścicielom i pozwalał 
np. matce z najmłodszymi dziećmi od czasu do czasu ukryć się 
na szopie z sianem. 

Najstarszym synom Jana Kwidzińskiego nie dawała jednak 
spokoju myśl, że ich ojciec leży w ziemi bez odpowiedniego 

pochówku. Zebrali się więc (Zygmunt, Brunon) wraz z innymi 
w marcu 1944 roku i wybrali w nocy do bunkra. Odkopali ziemię, 
oczyścili ciała, złożyli je w przygotowanych na miejscu trumnach 
i na powrót zakopali w bunkrze. Rano żandarm niemiecki, mający 
nadzór nad miejscem, dopytywał się Baranowskiego, skąd wzięły 
się świeże ślady przerzuconej ziemi, ten jednak odparł, ze niczego 
nie słyszał, a ślady mogą być efektem pracy dzików, które często 
podchodziły pod dom.

Dopiero po piętnastu miesiącach dokonano ekshumacji ciał i po-
chowano Jana Kwidzińskiego i Bernarda Michałkę na cmentarzu 
w Sierakowicach. Prace przy ekshumacji nadzorował policjant 
Aleksander Arendt. Adnotacje w księdze parafialnej w Sierakowi-
cach wskazują, że dokonało się to 8 kwietnia 1946 roku.

Dla upamiętnienia bohaterskiej śmierci partyzantów z Kamieni-
cy Królewskiej poległym wzniesiono pomnik wdzięczności, który 
został odsłonięty 22 września 1984 roku w miejscu, gdzie pierwot-
nie znajdował się bunkier. Nie dokonano tego wcześniej z uwagi 
na sprzeciw Klary Kwidzińskiej, która długo nie mogła uwierzyć 
w szczere chęci ludzi i obawiała się o los dzieci, a jeszcze bardziej 
chciała po prostu zapomnieć i nigdy do tego nie wracać.

Z wyliczeń wynika, że obawy dręczące żonę Jana Kwidzińskiego 
były na tyle silne, iż długo nie zdołano jej przekonać do idei po-
mnika, postanowiono więc uczcić pamięć bohaterskich partyzantów 
stawiając 20 sierpnia 1966 roku obelisk w centrum Kamienicy Kró-
lewskiej. I obelisk i pomnik są bardzo do siebie podobne, dlatego 
oglądając je na zdjęciach czy w rzeczywistości, trzeba dokładnie 
im się przyjrzeć, by je od siebie odróżnić.

Wspomnienia Zygmunta Kwidzińskiego 
spisała Danuta Pioch

Fotografie ze zbiorów Zygmunta Kwidzińskiego

Już jest nowa książka ks. Jarosława Dunajskiego

„Na własnym i cudzym podwórku”
„Na własnym i cudzym podwórku” to tytuł najnowszej książki ks. Jarosława 
Dunajskiego, proboszcza parafii w Tuchlinie. Jest to druga po „Mamucie nieza-
chwyconym” publikacja z refleksjami autora dotyczących zjawisk społecznych 
i obyczajowych. 

W najnowszej książce czy-
telnicy oprócz felietonów z tzw. 

„naszego podwórka” znajdą re-
lacje z wyjazdów autora, m.in. 
do Turcji, Izraela, Jordanii i na 
Krym. „Spostrzeżenia zawarte 
w tychże relacjach, mogą się 
okazać przydatne w czasie wy-
praw bliższych i dalszych, któ-
rych to uwag trudno doszukać 
się w turystycznych folderach” 
– mówi ks. Dunajski. Refleksje 
autora doskonale ilustrują zdję-
cia z wyjazdów. 

Jeden z tekstów ks. Jarosła-
wa Dunajskiego – „Hrabiowskie 
mamroty” – zawarty w naj-
nowszej książce publikujemy 
na str 13. 

Książkę można zakupić 
w biurach parafialnych i nie-
których sklepach. 

AK
Foto: AK

Reprint „Kancjonału…” 
ponownie w sprzedaży

W sprzedaży ponownie ukazał się reprint „Kancy-
onału pieśni nabożnych” z 1908 roku. Ten popularny 
śpiewnik, o którego przedruk postarał się pan Zbi-
gniew Wenta, cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Kancjonał, popularnie zwany kantyczką, to zbiór 
pieśni kościelnych, które śpiewane są m.in. przy 
zmarłym podczas tzw. „pustej nocy”, czyli nocy 
poprzedzającej pogrzeb. Śpiewnik można zakupić 
w kwiaciarni u państwa Wenta w Sierakowicach. 

AKKs. Jarosław Dunajski
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Sprawdź, czy twoje picie 
jest bezpieczne
Nasza gmina, jako jeden z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się do 
ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Sprawdź, czy 
Twoje picie jest bezpieczne”. Uroczysta inauguracja kampanii odbyła 
się 7 kwietnia 2009 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. To począ-
tek działań edukacyjnych z udziałem ponad połowy polskich gmin!

Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje m. in. Senat 
Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia 
w Polsce oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Włączając się w tę kampanię chcemy zachęcić każdego mieszkańca 
naszej gminy do oceny własnego modelu picia oraz do odpowiedzi na 
pytanie: Czy moje picie jest bezpieczne? Chcemy ostrzec przed 
zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z piciem alkoholu. 
Pokażemy też, w jaki sposób przeliczyć ilość wypijanego alkoholu 
i jak nie przekroczyć granicy picia o niskim ryzyku szkód.

Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napojów 
alkoholowych – także do tych, którym wydaje się, że piją niewiele. 
Jej celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szko-
dliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze 
spożywaniem alkoholu. Z badań przeprowadzonych przez PARPA 
wynika, że populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie 
kształtuje się w Polsce na poziomie ok. 4 mln i jest tym samym 
ponad cztery razy większa niż populacja osób uzależnionych 
od alkoholu (szacowana na ok. 863 tys.). 

Z reklamą kampanii spotkacie się Państwo w telewizji, parsie, 
radiu, na plakatach i bilboardach. Materiały edukacyjne w naszej 
gminie trafiły już do szkół, wyłożone są w budynku Urzędu Gminy, 
trafią do kierowców. 

Z informacją o konieczności monitorowania własnego wzoru picia 
chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy. Przez 
kilka miesięcy będziemy zamieszczać informację w prasie lokalnej. 

Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że alkohol jest 
trzecim czynnikiem ryzyka powodującym choroby i zgony ludzi 
na świecie (po nadciśnieniu tętniczym i nikotynie), a region europejski 
jest największym producentem i konsumentem napojów alkoholowych. 
Ponad 60 typów różnego rodzaju chorób ma związek z alkoholem.

Badania CBOS z 2008 roku pokazują, że w społeczeństwie 
funkcjonuje stereotyp dotyczący piwa jako najmniej szkodliwego 
napoju alkoholowego. Tymczasem wypijając szklankę piwa (250 ml), 
lampkę wina (100 ml) lub kieliszek wódki (30 ml) wprowadzamy 
do organizmu taką samą ilość alkoholu etylowego. 

Celem kampanii nie jest nakłanianie do całkowitej abstynencji 
(choć ta w przypadku niektórych osób, np. młodzieży i kobiet 
w ciąży czy kierowców jest konieczna), ale pokazanie, kiedy picie 
staje się ryzykowne i jakie są granice tego ryzyka.

W Polsce spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańca wzrosło 
w ostatnich 10 latach z 7,02 l w 1998 roku do 9,21 l w 2007 roku (dane 
GUS). Rośnie udział napojów spirytusowych  w strukturze spożycia, 
a także liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny zosta-
nie skierowany do młodzieży. Z myślą o tej grupie docelowej 
powstała strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazuje, 
że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest 
zachowanie abstynencji. Do szkół trafiły przygotowane przez 
PARPA scenariusze wywiadówek dla rodziców oraz scenariusze 
zajęć profilaktycznych. Ponadto placówki te otrzymały materiały 
edukacyjne pod hasłem „Nie, bo tak” adresowane do młodych ludzi. 
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej projektu: 
www.wyhamujwpore.pl

Z materiałów źródłowych wybrała i opracowała 
Maria Karolak

Ta informacja jest niezbędna do wykonania poniżej zamieszczo-
nego testu. Piwo, wino, wódka zawierają ten sam alkohol tylko 
w różnych stężeniach.

1 porcja standardowa to ok. 10 g czystego alkoholu etylo-
wego czyli:

szklanka 250 ml lampka 100 ml kieliszek 30 ml
5% piwa 12% wina 40% wódki

Do sprawdzenia, na ile ryzykowny (lub bezpieczny) jest aktualny 
model spożywania przez ciebie alkoholu, może okazać się pomocny 
poniższy test.

Test rozpoznawania zaburzeń 
związanych z piciem alkoholu

Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad odpowie-
dzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów 
alkoholu (piwa, wina, wódki) na porcje standardowe wg podanego 
wyżej schematu.

Zanotuj liczbę punktów! 
Tylko szczere wypełnienie testu ma sens.

1. Jak często pijesz napoje zawierające alkohol?
(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) 2 do 4 razy w miesiącu
(3) 2 do 3 razy w tygodniu
(4) 4 razy w tygodniu lub częściej

2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypijesz w trak-
cie typowego dnia picia?

(0) 1-2 porcje
(1) 3-4 porcje
(2) 5-6 porcji
(3) 7,8 lub 9 porcji
(4) 10 lub więcej

3. Jak często wypijasz 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu 
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdziłeś/aś, że nie może 
zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło Ci się z powodu 
picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszyłoby normy 
i zwyczaje przyjęte w Twoim środowisku?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

6. Jak często w ciągu ostatniego roku musiałeś/aś się rano napić, 
aby móc dojść do siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

= =
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7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczyłeś/aś poczucia 
winy lub wyrzuty sumienia po wypiciu alkoholu?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

8. Jak często w czasie ostatniego roku nie byłeś/aś w stanie z powodu 
picia przypomnieć sobie co wydarzyło się poprzedniego wieczoru?

(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codziennie

9. Czy zdarzyło się, że Ty lub jakaś inna osoba doznała urazu 
w wyniku Twojego picia?

(0) nie
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku

10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel, pracodawca, pomoc 
społeczna, policjant albo lekarz interesowali się Twoim piciem lub 
sugerowali jego ograniczenie?

(0) nie 
(2) tak, ale nie w ostatnim roku
(4) tak, w ciągu ostatniego roku

Uczciwie dodaj wszystkie punkty i znajdź siebie, w którejś z niżej 
podanych kategorii.

PONIŻEJ 7 PUNKTÓW
· Jeśli jesteś pewien, że odpowiedziałeś poprawnie i szczerze na 

wszystkie pytania, możesz być spokojny. Twoje picie nie powinno 
skutkować problemami ani dla Ciebie, ani dla innych, zwłaszcza 
jeśli w pytaniach 4, 5 i 6 odpowiedziałeś „nigdy”.

· Jeśli pijesz alkohol często, zachowaj co najmniej kilka dni abs-
tynencji w tygodniu, najlepiej dzień po dniu.

· Powstrzymaj się od picia w okresie ciąży, karmienia piersią, 
przyjmowania leków wchodzących w reakcje z alkoholem, kierowa-
nia pojazdami i w innych sytuacjach, gdyż picie nawet niewielkich 
ilości alkoholu pociąga za sobą ryzyko dla Ciebie lub innych.

· Nie zwiększaj ilości i częstotliwości picia.
· Nie namawiaj do picia tych, którzy nie piją.

OD 8 DO 15 PUNKTÓW 
· Pijesz ryzykownie. Nawet jeśli nie odczuwasz jeszcze nega-

tywnych skutków picia, bądź pewien, że pojawią się one, jeśli nie 
zmienisz ilości i częstotliwości spożywania alkoholu.

· Spróbuj ograniczyć picie alkoholu do poziomu niskiego ryzyka.
· Świadomie kontroluj ilość i częstotliwość spożywania napojów 

alkoholowych.
· Nie upijaj się.
· Słuchaj informacji osób trzecich na temat swojego picia, zwłasz-

cza wtedy, gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę.

OD 16 DO 19 PUNKTÓW 
· Pijesz szkodliwie – Twoje picie staje się powodem problemów 

ze zdrowiem, nauką, pracą, z innymi ludźmi.
· Musisz ograniczyć picie zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, 

jak i ilość spożywanego alkoholu.
· Umów się z samym sobą na nieprzekraczanie limitu picia o ni-

skim poziomie ryzyka i staraj się dotrzymać obietnicy.
· Pij wolniej. Wydłużaj czas picia każdej porcji alkoholu.
· Spożywaj alkohol z osobami, które piją mało. Unikaj miejsc 

i sytuacji, w których pijesz nadmiernie.
· Gdy próby ograniczania picia nie przyniosły powodzenia przez 

kilka tygodni, nie zwlekaj z poszukaniem pomocy u specjalisty.

POWYŻEJ 20 PUNKTÓW
· Prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu. Sprawdź to 

podejrzenie udając się do specjalistów pracujących w poradniach 
terapii uzależnienia od alkoholu. Listę poradni znajdziesz na stronie 
www.parpa.pl.

· Nie warto odwlekać  konsultacji sprawdzając ponownie swoje 
możliwości ograniczenia picia.

· Specjalista, lepiej niż ten test, zdiagnozuje Twój problem i udzieli 
ci porady, jak go rozwiązać.

Pamiętaj – nie ma uniwersalnych kryteriów „bezpiecznego” 
picia. Indywidualne reakcje ludzi na alkohol powodują, że 
taka sama ilość alkoholu dla jednych będzie bezpieczna, dla 
innych może okazać się bardzo szkodliwa. Żadne limity nie 
dają gwarancji zabezpieczenia przed uzależnieniem.

Wcale nie powinni pić alkoholu:
· Młodzi ludzie – ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń 
rozwojowych;
· Kobiety w ciąży i matki karmiące – z powodu ryzyka 
uszkodzenia płodu i negatywnego wpływu na zdrowie 
dziecka;
· Osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje 
z alkoholem;
· Wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach wyklucza-
jących picie – kierujące pojazdami, w pracy, w szkole itp.;
· Osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza ilość 
alkoholu;
· Uzależnieni od alkoholu.

INFORMACJA
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach  uprzejmie informuje 
o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

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: 

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
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Gminny konkurs logopedyczny
31 marca br. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Sierakowicach odbył się 
gminny etap konkursu logopedycznego. Organizatorem i koordynatorem kon-
kursu była pani mgr Monika Szymańska–Spręga – logopeda szkolny i Dyrekcja 
Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. W konkursie wzięło udział 13 uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, Puzdrowa, Gowidlina i Lisich Jam. 
Uczestnicy konkursu mieli wsparcie swoich nauczycieli, opiekunów i rodziców, 
którzy im towarzyszyli. 

Celem konkursu było pobudzenie dzieci do twórczego myślenia, populary-
zacja ćwiczeń logopedycznych, usprawnienie narządów mowy poprzez zabawę. 
Każdy uczeń, wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie, musiał dostarczyć pracę 
plastyczną, obrazującą bajkę lub opowiadanie, które przed komisją konkursową 
przedstawił. I tu było moje pierwsze zaskoczenie. Dzieci wykonały przepiękne 
prace plastyczne, z zastosowaniem przeróżnych technik, wielu barw, z ciekawą 
i zaskakującą fabułą. W gabinecie logopedycznym zrobiło się kolorowo i ciekawie. 
Kolejnym etapem konkursu było opowiedzenie przed komisją, ułożonej przez siebie, 
bajki logopedycznej o panu Języczku, z zastosowaniem możliwie najbogatszej gamy 
ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych. Nie było to łatwe zadanie. 

Dla uczniów spoza Sierakowic – było to nowe, 
nieznane miejsce, a także nieznani jurorzy. W takich 
warunkach trudno się skupić. Pełna podziwu przy-
patrywałam się uczniom, jak dzielnie radzili sobie 
w nowych okolicznościach. Opanowali tremę i ze 
spokojem opowiadali ułożoną bajkę. Należy dodać, 
że ciepłą i miłą atmosferę udało się stworzyć pani 
logopedzie Monice Szymańskiej–Spręga. Konkurs 
był doskonale przygotowany również organizacyjnie, 
dlatego przebiegał niezwykle sprawnie, przyjemnie 
i bez niepokojących obciążeń. Nagrody dla uczest-
ników ufundował Wójt Gminy i Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej w Sierakowicach. 

Słowa uznania należą się również rodzicom 
i nauczycielom dzieci. Pani Monika zachwycała się 
postępami logopedycznymi uczestników konkursu. 
Wiedziała z jakim dzieckiem wytrwale pracują ro-
dzice i nauczyciele, jacy rodzice troszczą się o piękną 
wymowę swojego dziecka. Dlatego z wielką radością 
i determinacją występowała o przyznanie nagród 
uczestnikom konkursu.

Nagrodzono następujących uczniów: Martę Tre-
der ze SP w Sierakowicach, Błażeja Mielewczyka 
ze SP w Lisich Jamach i Jarosława Reszkę ze 
SP w Puzdrowie. Wyróżniono: Mikołaja Hirsza 
ze SP w Sierakowicach, Martę Galeńską ze SP 
w  Sierakowicach, Arkadiusza Parasińskiego ze 
SP w Gowidlinie i Macieja Węgierskiego ze SP 
w Lisich Jamach.

Niestety, konkurs wzbudził we mnie również nutę 
smutnej refleksji, że coś niepokojącego dzieje się z uko-
chanymi milusińskimi. Ich dzieciństwo jest niesamowi-
cie trudne. Tak wiele dzieci nosi okulary, aby „wypro-
stować” zeza; ogrom dzieciaków odwiedza ortodontów 
i nosi aparaty, aby „wyprostować” zęby. Rodzice płacą 
za gimnastykę korekcyjną, aby „wyprostować” skrzy-
wiony kręgosłup i skorygować płaskostopie; prowadzą 
na lekcje logopedii, aby „wyprostować” wady wymowy; 
jeżdżą do psychologów, aby „wyprostować” charakter 
i osobowość. Cała młodość, to ogrom niesamowicie 
ciężkiej pracy – dzieci i ich rodziców.

Organizatorom gratuluję cennej i twórczej inicjaty-
wy, a uczniom postępów logopedycznych.

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak

Uczestnicy konkursu wraz z rodzicami, nauczycielami i opiekunami 
oraz pan dyrektor SP w Sierakowicach Ireneusz Płotka

Dnia 3 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Sierakowicach odbyły się 
gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Jak co roku do zawodów przystąpiły trzyosobowe zespoły 
z wszystkich szkół naszej gminy. Organizatorem turnieju na szczeblu 
wojewódzkim jest Zarząd Okręgowy PZM, a współorganizatorami: Ku-
ratorium Oświaty, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, Wojewódzka 
Komenda Policji i Fundacja „Bezpieczni w ruchu drogowym”. 

Każdy uczestnik eliminacji rozwiązywał test składający się z 25 pytań 
i wykonywał zadania praktyczne, tj. jazda rowerem po miasteczku i to-
rze przeszkód. Tor przeszkód składał się z 7. elementów: równoważnia, 
korytarz z desek, żmijka, slalom z ograniczeniem, bramka wisząca, 
przewożenie przedmiotów na uwięzi i zatrzymanie w miejscu. Ponadto 
jeden wylosowany uczestnik z każdej drużyny wykonywał zadanie 
praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwali: Mirosław 
Senwicki, Andrzej Dziadak, Iwona Kulwikowska, pielęgniarka Tere-
sa Woźniak, Ireneusz Płotka oraz st. sierżant Dawid Marszałkowski 

z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, który bardzo wysoko 
ocenił organizację turnieju.

W tym roku najlepszymi okazali się uczniowie sierakowickich 
szkół: Szkoły Podstawowej w Sierakowicach i Gimnazjum w Sie-
rakowicach.

Wyniki: kategoria - szkoły podstawowe:
I miejsce - SP Sierakowice - Szymon Sobkowski, Dawid Galeński, 

Krzysztof Kowalewski
 II miejsce - SP Szopa – Szymon Kroll, Paweł Labuda, Daniel 

Pawelczyk
III miejsce - SP Łyśniewo – Aleksandra Formela, Marlena Cirocka, 

Jan Woźniak
kategoria - szkoły gimnazjalne:
I miejsce - Gimnazjum Sierakowice – Krystian Cygert, Adam 

Lange, Sebastian Pawelczyk
II miejsce - Gimnazjum Gowidlino – Szymon Bulczak, Katarzyna 

Dawidowska, Kinga Formela

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
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Dni Kultury Kaszubskiej 
w ZS w Gowidlinie
Kolejny już raz w Zespole Szkół w Gowidlinie obchodzone były Dni 
Kultury Kaszubskiej, w tym roku przypadły one na ostatni tydzień 
marca. Zainaugurował je szkolny etap konkursu recytatorskiego 
Rodnô Mòwa. W bieżącym roku do tego konkursu przygotowało 
się ponad 30 uczniów. 

Laureaci reprezentowali szkołę w etapie gminnym, gdzie Maciej 
Mielewczyk, uczeń kl. „0”, zajął I miejsce, a Marcin Cybula również 
z kl. „0” otrzymał wyróżnienie.  Z kl. IV-VI Helena Bigus zajęła 
I miejsce, a z kl. gimnazjalnych Magdalena Bigus I miejsce, zaś 
Katarzyna Zielonka wyróżnienie. W Kartuzach, w eliminacjach 
powiatowych,  Maciej Mielewczyk zajął I miejsce i będzie repre-
zentował powiat w etapie wojewódzkim, Magdalena Bigus z klasy 
gimnazjalnej zajęła II miejsce.

W czasie trwa-
nia Dni Kultury 
Kaszubskiej na 
większości przed-
miotów porusza-
na była tematyka 
związana z na-
szym regionem. 
Klasy młodsze 
śpiewały piosenki, 
wykonywały pra-
ce plastyczne, po-
znały kaszubskie 
nuty i symbolikę 
haftu kaszubskie-
go. Klasy starsze 

poznawały historię regionu, położenie geograficznie, ukształtowa-
nie powierzchni, ciekawostki przyrodnicze oraz kulturę Kaszub.

W związku z tym, że rok 2009 ogloszono Rokiem Lecha Bądkow-
skiego, uczniowie poznali bliżej jego sylwetkę oraz dokonania dla 
Kaszub. Zorganizowany również został szkolny konkurs Wiedzy 
o życiu i twórczości Lecha Bądkowskiego, w którym najlepsze oka-
zały się: Magdalena Woźniak, Agnieszka Dyszer i Weronika Bigus.

Dla uczniów klas gimnazjalnych zorganizowane zostało dyktando 
kaszubskie, laureatki I i II miejsca zakwalifikowano do gminnego 
konkursu Pisania po kaszubsku, w dyktandzie najlepsze były: 
Aneta Brzeska, Katarzyna Wenta i Lucyna Lis.

Uczniowie klas gimnazjalnych w czasie DKK pisali również 
wiersze w języku kaszubskim na powiatowy konkurs Złoté jaje, 
w którym Dominkia Sobisz zajęła I miejsce, a  Magdalena Bigus 
i Katarzyna Zielonka otrzymały wyróżnienia.

W trakcie tych dni szkołę zaszczycili swą obecnością przedsta-
wiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o. Sierakowice z panią 
prezes Joanną Lejk,. Wręczyli oni nagrody uczennicom, które 
brały udział w gminnym konkursie Wiedzy o Regionie. I miejsce 
w tymże konkursie zajęła Magdalena Bigus, a Katarzyna Zielonka 
miejsce III. 

Dnia 30.03.2009r. dokonano podsumowania osiągnięć dzieci 
i młodzieży z okresu trwania DKK. Przedstawiony został program 
artystyczny, na który składały się występy uczniów klasy „0”, recy-
tacje nagrodzonych uczniów w Rodny Mòwie oraz tańce kaszubskie 
w wykonaniu szkolnego zespołu tanecznego. 

Młodzież gimnazjalna zaprezentowała się w sztuce „Mónika”  
według J. Drzeżdżona, a chór szkolny uświetnił uroczystość 
kaszubskimi piosenkami. Rozdane zostały również dyplomy i na-
grody rzeczowe za osiągnięcia w konkursach przeprowadzonych 
w Tygodniu Kaszubskim.

W tym roku Dni Kultury Kaszubskiej w Gowidlinie prowadzone 
były głównie pod kątem wykazania się nabytymi umiejętnościami 
w zakresie nauki języka kaszubskiego, stąd tak duża propozycja  
konkursów, w których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nad 
organizacją tych dni w szkole odpowiedzialne były panie uczące 
języka kaszubskiego – p. Bożena Lejk i p. Janina Wenta.

Natalia Choszcz, Edyta Labuda

III miejsce - Gimnazjum Kamienica Królewska – Przemysław 
Krause, Krzysztof Myszk, Adrian Patelczyk

Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy Sierakowice. Najbardziej wszechstronnym zawodnikiem 
został Krzysztof Kowalewski ze Szkoły Podstawowej w Sierakowi-
cach, który w nagrodę otrzymał rower ufundowany przez Jacka 
Subkowskiego z Sierakowic i Zdzisława Senwickiego z Gdyni

Kilka dni później, 16 kwietnia, w Kartuzach odbyły się powiato-
we eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 
odnieśli tam sukces zdobywając I miejsce. Indywidualnie naj-
lepszym okazał się Krzysztof Kowalewski i w nagrodę otrzymał 
... drugi rower!

Uczniowie z Gimnazjum w Sierakowicach zajęli II miejsce, a naj-
lepszym zawodnikiem został Sebastian Pawelczyk.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach reprezentować 
będą Powiat Kartuski na zawodach wojewódzkich, które odbędą się 
w dniach 15-16 maja w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczy-
nie koło Kościerzyny. Opiekunem uczniów jest Sylwia Koszałka. 

Uczniom i ich opiekunom składamy serdeczne podziękowania za 
udział w turnieju. Zwycięskiej drużynie życzymy udanego startu 
w eliminacjach wojewódzkich!

Ireneusz Płotka
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Odszedłeś, ale Jesteś…
Czas po śmierci człowieka wypełniony jest wspomnieniami o nim, 
a tych w przypadku Papieża z pewnością nie brakowało i nadal 
nie brakuje. Również uczniowie Zespołu Szkół w Gowidlinie po-
stanowili, w czwartą rocznicę Jego odejścia do domu Ojca, oddać 
hołd wielkiemu Polakowi. Młodzież naszej szkoły ma szczególne 

prawo, ale i zarazem obowiązek wspominać dzień 2 kwietnia, gdyż 
Jan Paweł II jest naszym patronem.

Wraz z nauczycielami wzięliśmy udział we mszy świętej w in-
tencji Jego rychłej beatyfikacji, jak również byliśmy świadkami 
wzruszającego poranka poświęconego sylwetce naszego wybitnego 
rodaka.

Podniosły nastrój uroczystości potęgowała przygotowana sceno-
grafia, wśród wielu małych świeczek, poustawianych na białym 
tle, uwagę zwracała jedna olbrzymia, symbolizująca postać Jana 
Pawła II. 

Podczas spotkania wysłuchaliśmy przejmujących wspomnień 
znanej aktorki Anny Seniuk, dotyczących jej przeżyć związanych 
z dniem odejścia papieża, a także wspaniałych recytacji poezji 
Karola Wojtyły, przygotowanych przez naszych uczniów pod kie-
runkiem Lidii Stahlke. Całość uświetnił występ chóru szkolnego 
Kantylena pod dyrekcją Marii Kostuch. 

Ojciec Święty Jan Paweł II zawsze pokładał wielką nadzieję 
w nas – ludziach młodych. Określał młodość jako czas wzrastania. 
Występujący koledzy uzmysłowili nam, że każdego dnia mamy 
szansę wcielać w życie słowa, w które kiedyś wsłuchiwaliśmy 
się w skupieniu, ale czy potrafimy odrabiać zadaną lekcję, gdy 
zabrakło Nauczyciela?

Paulina Rompa i Edyta Tandek

Teatr w szkole
A tym, że lektury nie muszą być nudne próbowała 
przekonać swoich uczniów polonistka z ZSP Marta 
Hodorowicz. Wspólnie z uczniami przygotowała 
przedstawienie noszące właśnie taki tytuł: „Lektury 
nie są nudne”. W przedsięwzięcie zaangażowała się 
także Aleksandra Labuda – szkolny doradca zawodo-
wy. Premiera spektaklu odbyła się 26 lutego na sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach. 

Dla wielu uczniów „przebrnięcie” przez szkolne 
lektury to nie lada wyzwanie. Nie wszyscy czytają 
je dla przyjemności – o ile w ogóle czytają lektury 
– a raczej z obowiązku. Ciekawym pomysłem na 
zmotywowanie uczniów do zapoznania się ze  szkol-
nymi lekturami jest pokazanie ich w zupełnie innej 
perspektywie – jako przedstawienia teatralnego.

W placówce w ramach projektu „Teatr w szkole 
– magia teatru dla każdego” napisanego przez Martę 
Hodorowicz i Aleksandrę Labuda powstało koło 

teatralne. Kilka miesięcy wytężonej pracy przyniosło efekt w postaci przed-
stawienia zachęcającego do czytania lektur. W realizację tego zadania, oprócz 
autorek projektu, zaangażowało się ponad dwudziestu uczniów z klas: I LO a, II 
LO, II LP – nie tylko grą aktorską, ale także przygotowaniem scenografii. Młodzi 
aktorzy wystąpili w kostiumach wypożyczonych z Opery Bałtyckiej w Gdańsku, 
co nadało premierze szczególny charakter.  

W przedstawieniu zawarto scenki z najpopularniejszych lektur omawianych 
w klasach licealnych i różnych epok literackich. Był tam fragment z „Mitologii”, 
scenka z „Romea i Julii”, drugiej części „Dziadów”, „Pana Tadeusza”, „Zemsty” 
i „Chłopów”. 

Po dużym sukcesie przedstawienia, młodzi aktorzy rozpoczęli pracę nad 
kolejnym przedsięwzięciem. Spektakl zatytułowany „Matura z polskiego, czyli 
wielkie zaskoczenie na weselu” zaprezentowali tegorocznym absolwentom ZSP 
podczas uroczystości rozdania świadectw. 

AK
Foto: Archiwum ZSP„O Romeo! Jeśli mnie kochasz, wyrzecz to rzetelnie”

„Na głowie ma kraśny wianek, w ręku zielony badylek, 
a przed nią bieży baranek, a nad nią leci motylek…”
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Maturzyści pożegnali szkołę
Absolwenci trzecich i czwartych klas Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość 
pożegnania z nauczycielami i szkołą odbyła się 24 kwietnia. Teraz 
przed nimi najważniejsze egzaminy w dotychczasowym życiu – 
matura. 

Krystyna Formela, dyrektor placówki, oficjalnie pożegnała 
tegorocznych maturzystów wyrażąjac przekonanie, że czas spę-
dzony w placówce przyczynił się do ich rozwoju, a dalsze wybory 
życiowe będą słuszne. „To, kim będziecie w przyszłości w dużej 
mierze zależy od Was – mówiła pani dyrektor. – My jako szkoła 
wypełniliśmy swoje zadanie wyposażając Was w potrzebną wiedzę 
i umiejętności niezbędne w dalszym samodzielnym życiu. Patrząc 
w przyszłość nie zapominajcie o przeszłości. Wymagajcie od siebie 
i dążcie do doskonałości. Szanujcie to, co pozostawili po sobie Wasi 
ojcowie i pamiętajcie o swoich korzeniach. Czasami wspomnijcie 
lub odwiedźcie szkołę na Dworcowej.”

Uroczystość była okazją do wręczenia listów gratulacyjnych 
rodzicom uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się: Weronika Grzenkowicz z kl. III 
LP z najwyższą średnią ocen w szkole – 5,45 oraz 

Katarzyna Itrich i Mateusz Holk-Łebiński z klasy III LO (średnia 
5,19) i Anna Grochała z III LP ze średnią 5,0. Świadectwa odebrało 
102 uczniów z czteraech klas maturalnych – liceum ogólnokształcą-
cego i profilowanego oraz technikum żywienia i agrobiznesu.

Po części oficjalnej, młodzi aktorzy z działającego w szkole koła 
teatralnego wykonali przedstawienie zatytułowane „Matura z pol-
skiego, czyli wielkie zaskoczenie na weselu”. 

AK
Foto: AK i Jacek Subkowski

Klasa III LO z wychowawczynią Iwoną Tesmer i Krystyną Formelą

Klasa IV TŻ z wychowawczynią Elżbietą Szczypior i Krystyną Formelą

Klasa IV TA z wychowawcą Witoldem Kotlengą i Krystyną Formelą
W nietypowy sposób pożegnali szkołę uczniowie Technikum Agrobiznesu 

– przyjechali ciągnikami z wielkim transparentem

Klasa III LP z wychowawczynią Marią Kałduńską i Krystyną Formelą
Weronika Grzenkowicz, uczennica z najwyższą średnią w szkole z mamą 

i Krystyną Formelą, dyrektorką szkoły
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Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach na rok szkolny 2009/2010   

Liceum Ogólnokształcące
Prowadzimy nabór do dwóch oddziałów. W jednym z nich przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: matematyka 
i informatyka, natomiast w drugim: język polski i język angielski/język niemiecki. W liceum tym młodzież będzie się uczyła 
języka angielskiego i języka niemieckiego.

Technikum – zawód: technik agrobiznesu 
Nauka w technikum trwa 4 lata. Szkoła umożliwia zdobycie matury, zawodu i tytułu technika agrobiznesu oraz daje kwalifika-
cje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej. Przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym będzie 
geografia. Nauczane języki obce to: angielski i niemiecki.

Technikum – zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego
Po czterech latach nauki można zdobyć maturę oraz zawód i tytuł technika żywienia i gospodarstwa domowego o specjalności 
organizacja turystyki na obszarach wiejskich. Przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym będzie biologia. Nauczane 
języki obce to: angielski i niemiecki.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem z nauki zawodu. Kształcimy uczniów w następujących zawodach: blacharz samocho-
dowy, cukiernik, elektryk, elektromechanik, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń 
sanitarnych, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, tapicer.

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
po Zasadniczej Szkole Zawodowej

Nauka trwa 2 lata. Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym będą: język polski i matematyka, a nauczane języki 
obce to: angielski i niemiecki. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: w piątki od godz. 15.00 i w soboty od 8.00. 

Zapraszamy na kurs

KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
zajęcia w godzinach popołudniowych

w Sierakowicach

- teoria – 48 godzin
- praktyka – 19 godzin
- cena kursu z egzaminem – 600 zł

ZADZWOŃ 059-862-32-37
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SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

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

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

Komodę rzeźbioną, kolor jasny, tel. 0509 395 161

WYNAJMĘ

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

USŁUGI

Fotografia Ślubna; www.eslubna.pl, tel. 0502 070 954.

Montaż Anten Satelitarnych – Telewizja N, Cyfrowy Polsat, Cyfra+, Telewizja na Kartę 
Szybko, solidnie i tanio, tel. 0502 070 954.

OGŁOSZENIA DROBNE

GOK ZAPRASZA

SPORT
Turniej Piłki Siatkowej

Zapraszamy na Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej dla kobiet 
i mężczyzn. 16 maja w szkole podstawowej w Sierakowicach od-
będzie się turniej otwarty dla Pań, a dzień później, 17 maja, turniej 
dla Panów mieszkających lub pracujących na terenie gminy Siera-
kowice (w tym turnieju Panie mogą uzupełniać składy zespołów). 

Organizatorem imprezy jest KS BAT Sierakowice i GKS Siera-
kowice. Zapisy do 12 maja przyjmuje Beata Rydelek (kobiety), tel. 
0606 902 887 i Karol Klawikowski (mężczyźni), tel. 0695 369 569. 

Organizator zapewnia szatnie, wodę mineralną podczas meczów 
i dobrą zabawę. Trzy najlepsze zespoły w poszczególnych katego-
riach otrzymają pamiątkowe puchary.

Zapraszamy!
Organizatorzy 

Kalendarium imprez kulturalnych 
.

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice i Gminny Ośrodek 
Kultury w Sierakowicach zapraszają na spotkanie autorskie 
Barbary i Ewy Warmowskich, które odbędzie się 7 maja 2009 
r. o godz.18.00 (czwartek) w sali konferencyjnej GOK w Sierako-
wicach.

.
XXXVIII Konkurs Ludowe Talenty

Kwalifikacje rejonowe odbędą się 16 maja 2009r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sierakowicach

.
„Wiosna w obrazach” 

Kolekcja obrazów firmy KOGA 
www.koga.com.pl  tel. 058 687 50 79

Przyjdź, zobacz ! Do końca maja 2009 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Sierakowicach

.
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” 
w Szklanej i Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zapraszają 
na festyn z okazji DNIA DZIECKA. W ramach festynu odbędą 
się warsztaty plenerowe „Wyraź siebie”. Zapraszamy w niedzielę 
31 maja 2009 r. w godz.15.00-21.00 do Amfiteatru Szerokowidze.

.
„Pamiętamy…” 

– X rocznica pobytu Jana Pawła II na Pomorzu
Wójt Gminy Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury, Parafia św. 
Marcina i Stowarzyszenie Chóralne DISCANTUS w Gowidlinie 
zapraszają na:

- Wystawę pn. „Jan Paweł II w naszej pamięci” w dniach 
1-30 czerwca 2009 r. w godz.8.30 – 16.30 w sali konferencyjnej GOK 
w Sierakowicach;

- Koncert zespołu „Arka Noego” 5 czerwca 2009 r. (piątek), 
o godz. 18.00 w Amfiteatrze Szerokowidze 

- Mszę św. – Ołtarz Papieski w Parku Ośmiu Błogosławieństw, 
6 czerwca 2009 r. (sobota) o godz. 18.00

- „Kaszubi w hołdzie Janowi Pawłowi II” – Koncert Chóru 
DISCANTUS z Gowidlina; gościnnie wystąpi Zespół Instrumen-
talny z Gdańska, 6 czerwca 2009 r. (sobota), godz. 19.00.

.
Zespół Szkół  w Tuchlinie i Gminny Ośrodek Kultury w Siera-
kowicach zapraszają na Uroczystość Jubileuszową z okazji 
XXV-lecia Dziecięcego Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Tuchlińskie Skrzaty” 13 czerwca 2009 r. (sobota) w Tuchlinie.

W programie: 
16.00 – msza św. w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej 

w Tuchlinie,
17.00 – barwny korowód ulicami wsi,
18.00 –  koncert galowy.

Imprezy towarzyszące:12-26.06.2009 r. wystawa dorobku Ze-
społu w ZS Tuchlinie, kiermasz twórczości dziecięcej, kuchnia 
kaszubska.

.
Gminny Klub Sportowy SIERAKOWICE i Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Sierakowicach zapraszają w dniach 15-16-17 czerwca 2009 r. 
(poniedziałek, wtorek i środa) w godz.10.00–15.00 na IX Gminne 
Igrzyska Młodzieży, które odbędą się na Stadionie Sportowym 
w Sierakowicach

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na Kaszub-
ską Sobótkę 23 czerwca 2009 r. (wtorek) w godz. 19.00–24.00 do 
Amfiteatru SZEROKOWIDZE

.
Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice i Gminny Ośrodek 
Kultury w Sierakowicach zapraszają na wystawę pt. „Młodzi 
dziennikarze”.

Wystawę można oglądać w sali Stałej Ekspozycji Muzeal-
nej Gminnego Ośrodka Kultury w dniach 1-30 czerwca 2009 r. 
w godz.8.30–16.30.

Sponsorzy wydarzeń: 
Gmina Sierakowice, Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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