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Czytaj na str. 4

Będą pieniądze 
na kanalizację

Na zdjęciach wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela 
i wójt gminy Sulęczyno Jan Kulas

Jubileusz zespołu „Tuchlińskie Skrzaty”W 10. rocznicę 
pobytu Papieża 
Jana Pawła II 
w Pelplinie

☞ Czytaj na str. 7

BEZPŁATNY D
ODATEK



2 6–7 (228–229) czerwiec–lipiec 2009WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

„Wiadomości Sierakowickie” 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, tel. 058-681-95-58. 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.oo–12.oo, www.sierakowice.pl, e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl

Redaguje zespół: Maria Karolak, Danuta Pioch, Agnieszka Rybakowska-Król. 
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Pracownia Graficzna Bogusław Gliński Sierakowice. Druk: KURIER s.c. Bytów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów w materiałach nie zamówionych oraz w publikowanych listach. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

KLËKA
25 maja w Bukowinie odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne do-
tyczące obchodów 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. 

Przypomnijmy, że organizatorami uroczystości będą: starostwa 
powiatowe w Lęborku i Kartuzach oraz gminy Sierakowice i Cewi-
ce. Pierwszego września po południu, podczas międzypowiatowych 
obchodów, nastąpi odsłonięcie pomnika strażnika granicznego Le-
ona Wenty, który jako pierwszy mieszkaniec naszej gminy poniósł 
śmierć z ręki wroga. 

Na spotkaniu ustalono miejsce posadowienia pomnika – w Skrze-
szewie, po lewej od strony Sierakowic, przy drodze wojewódzkiej 
nr 214, ok.100 metrów przed rzeką Bukowiną. 

.
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 2 czerwca, 
radni podjęli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 
Kartuskiemu. 

Kwota w wysokości 7,5 tys. zł ma zostać przeznaczona na zakup 
echokardiografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach.

Poza tym z budżetu gminy zostaną przekazane środki na do-
kończenie inwestycji realizowanej przez starostwo z udziałem 
środków gminnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Mowa 
o wykonaniu ogrodzenia wokół szkoły, które częściowo zostanie 
sfinansowane ze środków gminnych do kwoty 32 600 zł lub 30% 
kosztów brutto wynikających z przetargu. 

.
Obecnie trwają prace przy budowie ulic Polnej, Podgórnej i oko-
licznych, które w połowie są finansowane z rządowego programu 
remontu i budowy dróg tzw. schetynówek. Gmina Sierakowice 
przygotowuje się do kolejnej edycji tego programu. Do końca 
września ma zostać złożony wniosek o dofinansowanie remontu 
następnych dróg w Sierakowicach. Mowa o ulicach: Wojska Pol-
skiego, gen. Maczka, Andersa i Legionów. 

Inny projekt ma zostać realizowany przez Starostwo Powiatowe, 
ale z udziałem gminy Sierakowice i Stężyca. Remontem ma zostać 
objęta droga powiatowa Sierakowice–Szklana–Borucino. Wniosek 
będzie składać starostwo, a Sierakowice i Stężyca będą partnerami 
projektu. 

Siódmego czerwca Polacy, po raz drugi w historii, wybierali swo-
ich reprezentantów do parlamentu europejskiego. O 50 mandatów 
walczyło 1293 kandydatów. W okręgu gdańskim, obejmującym 
województwo pomorskie, wybieraliśmy swoich przedstawicieli 
spośród 99 kandydatów umieszczonych na dziesięciu listach 
okręgowych.  

W gminie Sierakowice udział w głosowaniu wzięły 3 134 osoby 
spośród 12 272 uprawnionych. Frekwencja wyniosła zatem 25,53%. 
Z urn wyjęto 3133 karty. Oddano 58 głosów nieważnych i 3075 
głosów ważnych. Najwyższą frekwencje odnotowano w lokalu 
Urzędu Gminy w Sierakowicach (30,04%), najniższą – w Kamienicy 
Królewskiej (17,42%).

Oto jak głosowali mieszkańcy gminy:

O zwycięstwie Platformy Obywatelskiej zadecydowało zaledwie 
kilkadziesiąt głosów. Różnica pomiędzy PO a PIS wynosi  dokładnie 
45 głosów. Najwięcej mieszkańców poparło Jana Kozłowskiego 
z PO – 754. Kolejni kandydaci z największą liczbą głosów to: Tade-
usz Cymański z PiS – 385, Jolanta Szczypińska z PiS – 346, Janusz 
Lewandowski z PO – 235, Jarosław Wałęsa z PO – 194, Hanna 
Foltyn-Kubicka z PiS – 165 i Mirosław Górski z PiS – 140 głosów. 
Pozostali kandydaci otrzymali mniej niż 100 głosów.  

Mandaty do parlamentu europejskiego z okręgu gdańskiego 
otrzymali: Janusz Lewandowski (PO), Jarosław Wałęsa (PO) i Ta-
deusz Cymański (PiS). 

Poniższa tabela szczegółowo obrazuje jak głosowano w poszcze-
gólnych obwodach:

Po wyborach do europarlamentu

Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej – 37 głosów

Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 143 głosy

Lista nr 3 – KW Samoobrona RP – 140 głosów

Lista nr 4 – KW Polska Partia Pracy – 20 głosów

Lista nr 5 – KW Libertas – 26 głosów

Lista nr 6 – Koalicyjny  Komitet Wyborczy SLD-UP – 91 głosów

Lista nr 7 – KKW PdP – CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni) – 15 głosów

Lista nr 8 – KW Prawica Rzeczpospolitej – 66 głosów

Lista nr 9 – KW Platforma Obywatelska RP – 1291 głosów

Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość – 1246 głosów

 1 (UPR) 5 8 5 1 5 2 0 3 5 3  

 2 (PSL) 12 10 16 2 35 22 4 20 8 14  

 3 (Samoobrona) 7 19 12 7 21 26 4 3 12 29  

 4 (PPP) 3 6 3 0 3 0 1 0 2 2  

 5 (Libertas) 6 2 1 3 0 7 0 2 2 3  

 6 (SLD-UP) 12 21 11 15 10 6 5 4 1 6  

 7 (CentroLewica) 0 1 4 1 0 4 3 1 0 1  

 8 (PRz) 10 10 13 9 0 7 9 2 3 3  

 9 (PO) 229 253 184 152 86 134 60 94 46 53  

10 (PiS) 223 214 218 66 131 164 47 42 59 82  
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Bezpłatna zbiórka elektrośmieci w dniach:
11 lipca 2009 r.
10 października 2009 r. 

Zużyte sprzęty elektryczne i elektronicz-
ne 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 (na-
przeciwko Gminnego Targowiska). 

Komunikat 
Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach, w związku z wejściem 
w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu 
zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 74, poz. 631), 
informuje o obowiązku zaopatrywania w świadectwo zdrowia 
każdej przesyłki świń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym należy bezwzględnie zaopatrywać w  
świadectwo zdrowia świnie przemieszczane do rzeźni, punktów 
skupu zwierząt, na targowiska i do gospodarstw. 

Oznakowaniem trzody, które obowiązuje zgodnie z ustawą z dnia  
2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt (Dz. 
U. Nr 91, poz. 872 z późn. zm.), jest kolczyk na małżowinie usznej 
lub tatuaż w uszach lub też tatuaż na grzbiecie. Tatuaże powinny 
być widoczne, wykonane tuszem. Ww. oznakowanie musi zawierać 
nr siedziby stada urodzenia. Oprócz ww. oznakowania rozporzą-
dzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby 
Aujeszkyego nakłada na właścicieli świń obowiązek oznakowania 
w sposób trwały i indywidualny świń stada podstawowego.

Niedopuszczalne jest przewożenie świń, które nie zostały zaopa-
trzone w świadectwa i nie oznakowano ich.

Świadectwa zdrowia są wystawiane w gospodarstwach przez 
lekarzy wolnej praktyki upoważnionych przez Powiatowego Le-
karza Weterynarii.

Wprowadzanie do obrotu trzody chlewnej niezaopatrzonej w świa-
dectwo zdrowia podlega karze grzywny zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 9a 
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwal-
czania chorób zakaźnych zwierząt  (Dz.U. Nr 69, poz.625 z późn. zm.).

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kar-
tuzach prosi o rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty 
ww. informacji wśród hodowców trzody chlewnej.

Szczegóły wyborów do europarlamentu, dane statystyczne, fre-
kwencja itp. na stronie www.pe2009.pkw.gov.pl.

(ak)

Frekwencja (w %):

ZSP S-ce – 25,37 

UG S-ce – 30,04 

GOK S-ce – 27,39 

SP S-ce – 27,04 

SP Puzdrowo – 28,68 

ZS Gowidlino – 25,89 

OSP Kamienica Królewska – 17,42 

SP Mojusz – 20,31 

SP Lisie Jamy – 17,70 

ZS Tuchlino – 26,22 

Gmina Sierakowice – 25,53

ZSP S-ce 2034 516 515 507 

UG S-ce 1841 553 553 544

GOK S-ce 1734 475 475 467

SP S-ce 969 262 262 256

SP Puzdrowo 1053 302 302 291

ZS Gowidlino 1464 379 379 372

OSP Kam. Królewska 775 135 135 133

SP Mojusz 852 173 173 171

SP Lisie Jamy 791 140 140 138

ZS Tuchlino 759 199 199 196

Gmina Sierakowice
razem 12 272 3134 3133 3075

Liczba uprawnionych do głosowania i liczba głosujących:
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Jest ostateczna decyzja ministra środowiska o przy-
znaniu dofinansowania na projekt budowy kanalizacji 
w gminach Sierakowice i Sulęczyno. Dziewiątego 
czerwca odbyło się wręczenie promesy prezesowi 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, To-
maszowi Zdanowiczowi przez Danutę Grodzicką-
Kozak, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska.  

Zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej dorzecza rzek Słupi i Łupawy na 
terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno” będzie realizo-
wane przez najbliższe lata. Do 2013 roku ma powstać 
130,4 km sieci kanalizacyjnej (z czego 90,9 km w gminie 
Sierakowice i 39,5 km w gminie Sulęczyno) i 120 prze-
pompowni. Poza tym rozbudowane zostaną oczysz-
czalnie ścieków i przebudowana stacja uzdatniania 
wody w Widnej Górze. W gminie Sulęczyno zosta-
nie zbudowany także odcinek sieci wodociągowej 
o długości 13,7 km. Oznacza to, że 2500 gospodarstw 
domowych i podmiotów gospodarczych zostanie 
przyłączonych do sieci kanalizacyjnej, a 900 osób 
(w gminie Sulęczyno) do sieci wodociągowej. Wartość 
projektu wynosi 65 357 100 zł, a kwota dofinansowania 
z Funduszu Spójności to 54 714 529,60 zł. 

Jak zapewniają wójtowie obu gmin, projekt ten ma 
duże znaczenie dla ochrony środowiska. 67% obszaru 
gmin Sulęczyno i Sierakowice stanowią obszary chro-
nione. Są to tereny Kaszubskiego Parku Krajobrazo-
wego, Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu, 
Mechowiska Sulęczyńskie z obszarami Natura 2000. 
Tu swe źródła mają rzeki Słupia i Łupawa. Dbałość 
o przyrodę przyczyni się do rozwoju turystyki. 

Prace mają się rozpocząć jesienią br. W pierwszej 
kolejności skanalizowana zostanie gmina Sierakowi-
ce na odcinku Puzdrowo–Gowidlino ze względu na 
ochronę wód Jeziora Gowidlińskiego. 

A.K.
Foto: AK

Będą pieniądze na kanalizację

Wójtowie Tadeusz Kobiela i Jan Kulas oraz pani Danuta Grodzicka-Kozak 
– prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Mapa sieci kanalizacyjnej w gminach Sierakowice i Sulęczyno

Tomasz Zdanowicz – prezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji odebrał decyzję 

z rąk Danuty Grodzickiej-Kozak
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Z wizytą w Saint-Ghislain
W dniach od 20 do 24 maja br. przedstawiciele naszej gminy gościli w zaprzy-
jaźnionej gminie w Belgii. Gminę reprezentowały następujące osoby: zastępca 
wójta Zbigniew Fularczyk, radny Ryszard Młyński, dyrektor Gimnazjum Krzysztof 
Andryskowski oraz czterech strażaków. Wymiana doświadczeń była trójstron-
na. Oprócz delegacji polskiej gościli również przedstawiciele miasta Saint-Lô 
z Francji.

Program pobytu był napięty. Spotkaniom towarzyszyła wymiana doświadczeń 
oraz sprawy bieżące samorządów, tworzenie wspólnych przedsięwzięć i progra-
mów, na które można pozyskać środki z Unii Europejskiej.

W Saint-Ghislain obchodzono Święto Miasta. Z tej okazji odbył się pochód 
przez miasto z udziałem delegacji polskiej. Zastępca wójta Zbigniew Fularczyk 
brał udział w odsłonie pamiątkowej tablicy kombatantów.

Strażacy uczestniczyli w otwarciu nowych pomieszczeń straży pożarnej. Brali 
udział w spotkaniach poświęconych wymianie doświadczeń nt. form ratownic-
twa. Zapoznali się z najnowszym sprzętem ratowniczym i gaśniczym. Ustalono, 
że w ramach działań partnerskich kontynuowana będzie  wymiana młodzieży 
między gminami.

Istnieją duże możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć dla dzieci ze szkół 
podstawowych w wieku od 6 do 12 lat. Oferty Belgii i Francji są atrakcyjne. 
Proponują i chętnie pomogą w realizacji różnych form wypoczynku i rozwoju 
kulturowego dzieci. Niestety nasze środowisko (nauczyciele i rodzice), nie wy-
kazują inicjatywy i zainteresowania współpracą z krajami sąsiednimi. Szkoda 
– dzieci wiele tracą!

Ta wizyta, jak poprzednie, była owocna – umocniła współpracę partnerską 
i wymianę doświadczeń oraz dała nowe spojrzenie na kierunki i możliwości 
pozyskania środków unijnych. 

Maria Karolak
Foto: archiwum UG

Strażacy otwierają paradę; 
od prawej przedstawiciel Belgii, Polski i Francji

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Lata osiemdziesiąte przyniosły Polakom wiele zdarzeń, które po-
zwoliły oswajać się z myślą o demokratycznym państwie. Omotani 
przez dziesięciolecia mackami komunistycznego systemu rodacy co 
i rusz tracili nadzieję na unormowanie sytuacji kraju i doprowadze-
nie do jego suwerenności i niezawisłości. Nie rezygnowali jednak 
z prób obalenia totalitaryzmu. Należy wspomnieć rok 1956 i tzw. 

„Odwilż Gomułkowską” (m.in. uwolniono wtedy kardynała Stefana 
Wyszyńskiego); rok 1968 (w marcu strajkowali studenci Politechniki 
Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej); falę protestów w 1970 roku 
(grudniowe strajki w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie); strajki i protesty 
1976 roku skierowane przeciwko podwyżkom cen serwowanym 
przez rząd Piotra Jaroszewicza oraz rok 1980, w którym sierpniowe 
strajki zakończono Porozumieniami Sierpniowymi.

Nie był to jeszcze moment całkowitego zwycięstwa, ale wydarze-
nia te skutecznie pokazały obu stronom (strajkującym i rządzącym), 
że w narodzie drzemie ogromna moc i determinacja w dążeniu do 
skutecznego odsunięcia paraliżującego systemu. Każda inicjatywa 
była siłą składową prowadzącą nieuchronnie do  „godziny zero” 
dla polskiej demokracji, którą niewątpliwie stał się rok 1989.

Rok 1989 przyniósł obrady Okrągłego Stołu i zapisał się 
złotymi zgłoskami na kartach historii Polski, Europy i świata. 
Zaczęło się w Polsce, a pozostali, wzorując się na dokonaniach 
Polaków, czerpali garściami z naszych doświadczeń, by u siebie 
również dokonać transformacji. Od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 
roku w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie (Belweder, Pałac 
Prezydencki) toczyły się rozmowy władz komunistycznych z przed-
stawicielami walczącej opozycji. Efekt rozmów był imponujący, 

władze PRL zgodziły się na kompromis, nie przewidując zapewne 
jeszcze wtedy, że będzie on dla nich zgubny.

Co było bezpośrednią przyczyną przystąpienia do obrad Okrą-
głego Stołu? Przecież od ostatnich strajków w 1980 roku minęło 
już sporo czasu i można było zacząć na nowo oswajać się z myślą 
o zmarnowanej daninie, jaką na szalę niepodległości i wolności 
rzucili robotnicy, studenci, inteligencja… Otóż Polacy, po ciężkich do-
świadczeniach stanu wojennego, otrząsnęli się i na nowo przystąpili 
do masowych akcji strajkowych. Przyniósł je rok 1988: Bydgoszcz, 
Bielsko Biała, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Łódź, Płock, Kraków, 
Warszawa, Wrocław, Szczecin. Domagano się przywrócenia do 
pracy wszystkich z niej zwolnionych, legalizacji „Solidarności”, 
zastopowania procesu hiperinflacji. Władze próbowały radzić 
sobie z narastającą falą protestów przy użyciu oddziałów ZOMO, 
zagroziły też wprowadzeniem godziny milicyjnej i użyciem wojska. 
Jednakże po dłuższych mediacjach generał Czesław Kiszczak zgo-
dził się na rozmowy „Okrągłego Stołu”, co ogłosił 26 sierpnia 1988 
roku w wystąpieniu telewizyjnym. Dwa dni później VIII Plenum 
KC PZPR zdecydowało o podjęciu rozmów Kiszczaka z Lechem 
Wałęsą. Po raz drugi ci sami rozmówcy spotkali się w dniach 15-16 
września w warszawskiej Magdalence. W międzyczasie rozmawiał 
też Czyrek ze Stelmachowskim. Wszystkie debaty miały określić 
tryb obrad Okrągłego Stołu. Opozycja proponowała uczestników 
obrad, strona rządząca starała się ich skutecznie blokować. Z wy-
znaczonych 12 osób odsunięto Jacka Kuronia i Adama Michnika.

W grudniu nastąpił przełom, Lech Wałęsa powołał Komitet Oby-
watelski, przystąpiono do wzmożonych akcji i agitacji na rzecz 

Dwadzieścia lat temu w Polsce i w Sierakowicach

O początkach przebudowy systemu politycznego 
i gospodarczego

☞
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uruchomienia obrad Okrągłego Stołu. I udało się – rozmowy 
ruszyły wspomnianego już 6 lutego 1989 roku. Efekty prac, mimo 
spięć w trakcie obrad, były imponujące. Zalegalizowano „Solidar-
ność”, uchwalono formułę wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, 
zalegalizowano dostęp opozycji do mediów, ustalono ewolucyjny 
sposób reformowania systemu politycznego i gospodarczego, 
utworzono urząd prezydenta.

Znaczącym efektem ustaleń było wyznaczenie terminu wyborów 
do Parlamentu, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Na 161 miejsc 
w Sejmie opozycja zyskała 160, ze 100 miejsc w Senacie objęła 92 
mandaty – to był niewątpliwy sukces i milowy krok w stronę de-
mokracji w Polsce. Tymi wynikami społeczeństwo zamanifestowało 
totalną chęć odwrotu od dotychczasowego systemu. Pierwszym 
niekomunistycznym premierem został Tadeusz Mazowiecki, który 
objął urząd 24 sierpnia 1989 roku. W swoim expose użył m.in. 
funkcjonującego już w ogólnym obiegu wyrażenia „gruba linia”. 
Dokładnie zdanie brzmiało „Przeszłość odkreślimy grubą linią”, co 
w rodzącej się potem demokracji niejednokrotnie było używane 
i interpretowane na specyficzne sposoby, często niezgodne z inten-
cją wypowiadającego. Choć powołany wtedy rząd nie był całkowi-
cie wolnym od komunistycznych kandydatur, to ludzi „Solidarności” 
cieszył fakt powołania ich członków do pracy w newralgicznych 
resortach (Leszek Balcerowicz w ministerstwie finansów, Jacek 
Kuroń w ministerstwie pracy i polityki społecznej).

Sejm na posiedzeniu 29 grudnia zmienił nazwę państwa z Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej na Rzeczypospolitą Polską. Zaczął się 
okres III Rzeczypospolitej Polskiej. Ruszyła też lawina przemian 
społecznych w Europie. Nastąpił przełom, który zasługuje na to, 
by wszyscy Polacy o nim pamiętali.

W Sierakowicach również powiał wiatr demokracji. 17 wrze-
śnia 1989 r. zawiązał się Komitet Obywatelski. Jego członkowie tak 

napisali w Biuletynie Informacyjnym, który nazwali „Wiadomości 
Sierakowickie” ( notabene był to impuls do powołania ukazującego 
się do dziś miesięcznika): „Dnia 17 września postawiliśmy pierwszy 
krok. Powstał Komitet Obywatelski, gdyż grupa inicjatywna wi-
działa potrzebę działania. Inne środowiska i tak nas wyprzedziły, 
mieliśmy więc i doping, i pierwsze wzory”.

Przewodniczącym KO został wybrany Jan Gosz, zastępcą – Ta-
deusz Bigus, sekretarzem – Stefan Kwiecień, skarbnikiem – Stefan 
Kolka. Na początek ustalono, że w ramach KO będą pracowały 
sekcje: kontaktów z lokalnymi mediami, interwencji, wspomagania 
(kierownik – Maria Dyczewska), młodzieżowa, informacyjna. Formu-
łę działania, jak też gotowość na wprowadzenie zmian w strukturze 
pozostawiono otwartymi.

Celem działań było jak najszybsze wdrażanie osiągnięć młodej 
demokracji na lokalnym gruncie. W „Biuletynie” czytamy: „Komitet 
Obywatelski pragnie jednoczyć wszystkich tych, którym leży na 
sercu dobro naszej gminy, naszej »małej ojczyzny« – Kaszub, naszego 
kraju. Pragnie stać się ośrodkiem inicjatyw i pomysłów gospodar-
czych. Zamierza uczyć się samorządności, by przyszłe władze tere-
nowe były w stanie unieść ciężar obowiązków. Zbierzmy się razem, 
bo zjednanych nic nie złamie”. Sukcesem KO było też uzyskanie 
tymczasowej siedziby w pomieszczeniach Urzędu Gminy. 

Jedną z ważniejszych stała się sprawa przygotowania i prze-
prowadzenia przyszłych wyborów do władz samorządowych. 
KO nawoływał, aby wybrać ludzi odznaczających się: „…ewan-
geliczną bezinteresownością, pracowitością, dużą życzliwością, 
mądrością, energią i cierpliwością”. 22 marca 1990 roku została 
opublikowana Ordynacja Wyborcza Do Rad Gmin i tym samym 
Sierakowice, jak wiele innych samorządów, mogły przystąpić do 
wyboru demokratycznych władz. Stało się to 27 maja 1990 roku. 
Zatem za rok obchodzić będziemy kolejną ważną rocznicę – 20 
lat istnienia lokalnego, wybranego w demokratycznych wyborach 
samorządu, którego pierwszym wójtem (pracującym do dziś) 
został Tadeusz Kobiela.

Dokonujące się w społeczeństwie transformacje mają swoje od-
zwierciedlenie w gospodarskim myśleniu i w realizowanych przez 
samorząd inwestycjach. Jak na przestrzeni lat zmieniały się Sierako-
wice, można ocenić „gołym okiem”. Decyzje zapadały nie na szczeblu 
centralnym a w budynku urzędu, który na zdjęciach obok.

Danuta Pioch

☞

Budynek Urzędu Gminy w Sierakowicach 
oddany do użytku w 1967 roku (z archiwum urzędu)

 Widok na urząd od strony ulicy Lęborskiej (fot. M. Karolak)

Urząd (oddany do użytku w 2008 roku) w rok później 
– widok od ulicy Dworcowej (z zasobów urzędu)



76–7 (228–229) czerwiec–lipiec 2009 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Radosne dziękczynienie

W 10. rocznicę pobytu Papieża 
Jana Pawła II w Pelplinie
Upamiętnienie obecności Namiestnika Chrystusowego w Pelplinie 6 czerwca 
1999 r. obchodzone było w Sierakowicach rzeczywiście radośnie i dostojnie. Aż 
sześć znaczących wydarzeń złożyło się na obchody tej rocznicy: 

1. Wystawa w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach 
pt. Jan Paweł II w naszej pamięci” – trwająca od  8 do 30.06.2009 r.; 

2. Koncert zespołu ARKA NOEGO – w piątek 5 czerwca o godz. 18.00; 
3. Msza św. przy Ołtarzu Papieskim – w sobotę 6.06.br. o godz. 18.00; 
4. Koncert chóru DISCANTUS zatytułowany Kaszubi w hołdzie Janowi Pawło-

wi II w X rocznicę wizyty w Diecezji Pelplińskiej – w sobotę 6 czerwca o godz. 
19.00 w kościele św. Marcina w Sierakowicach;

5. Promocja książki ks. prof. Franciszka Drączkowskiego pt. Rekolekcje w Sie-
rakowicach – niedziela 7.06. br.;

6. Wzbogacenie Ołtarza Papieskiego w nowe elementy witrażowe zaprojekto-
wane i wykonane przez pana Jarosława Wójcika – 6.06.2009 r.

.
Godna polecenia jest wystawa pt. „Jan Paweł II w naszej pamięci” ekspono-
wana w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach”.  

Na wystawie można obejrzeć wiele cennych zdjęć, pamiątek i wydawnictw 
w dniach od  8 – 30.06.2009 roku. Wystawa przenosi nas do wielkiego wydarzenia 
sprzed dziesięciu lat, przypomina pielgrzymki do Rzymu i spotkania z Janem 
Pawłem II. Budzi wspomnienia i głębokie refleksje. Warto ją obejrzeć!

.
Koncert zespołu Arka  Noego. Trochę szkoda, że potworna ulewa utrudniła 
odbiór koncertu powszechnie znanego, podziwianego i oczekiwanego zespołu. Ks. 
proboszcz Bronisław Dawicki przesunął nawet o godzinę wcześniej mszę świętą 
wieczorną, aby umożliwić wiernym udział w koncercie. Pod amfiteatr Szerokowi-
dze ciągnęły tłumy. Znane i lubiane piosenki nucili wszyscy. Przy żywiołowych 
rytmach zapomniano o chłodzie i deszczu. Było po prostu radośnie!

.
Msza św. przy Ołtarzu Papieskim miała uroczystą oprawę. Mszę św. spra-
wował ks. infułat Stanisław Grunt z Pelplina przy udziale wicedziekana Marka 
Wery i księży z dekanatu. We mszy św. m.in. udział wzięła pani starosta powiatu 
kartuskiego Janina Kwiecień, wójt gminy Tadeusz Kobiela, przewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Suchta i autor projektu Ołtarza Jarosław Wójcik. Homilię ☞

Od lewej: ks. Franciszek Drączkowski, 
ks. infułat Stanisław Grunt, ks. kanonik Bronisław Dawicki,  

ks. Piotr Wałdoch

Procesja do Ołtarza Papieskiego 
z udziałem księży z Pelplina i z dekanatu sierakowickiego

Od lewej: Zbigniew Suchta – przewodniczący Rady Gminy Sierakowice, 
Janina Kwiecień – starosta powiatu kartuskiego, Irena Kulwikowska – dyrektor GOK,  

Tadeusz Kobiela – wójt gminy, Jarosław Wójcik – projektant Ołtarza Papieskiego, 
Zbigniew Wenta – przedstawiciel Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Arka  Noego (foto Grzegorz Miotk) 
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wygłosił ks. profesor Franciszek Drączkowski, wskazując wiele powodów 
do nieustannego i radosnego dziękczynienia Bogu. Po pierwsze dlatego, że 
przypada święto Trójcy Przenajświętszej. Po drugie – winniśmy wdzięczność za 
wielkiego rodaka Jana Pawła II, że został nam dany jako przykład i wzór do 
naśladowania. Po trzecie - dlatego, że na ziemi pelplińskiej stanął Namiestnik 
Chrystusa, a my byliśmy tego świadkami; że dane nam było wpatrywać się 
w Jego otwarcie na Boga. Po czwarte – że Sierakowice zapisały się już trwale 
w historię Kościoła w Polsce, posiadając i pielęgnując niezwykły monument, 
jakim jest Ołtarz  Papieski. Ks. profesor powiedział, że to niezwykła łaska, 
szczęście i wyróżnienie dla mieszkańców, że mieli tyle energii, entuzjazmu 
i determinacji, aby stworzyć monument, który swoją symboliką i życiem zbliża 
do Boga.

.
Koncert chóru DISCANTUS zatytułowany  Kaszubi w hołdzie Janowi Pawłowi 
II w 10. rocznicę wizyty w Diecezji Pelplińskiej odbył się w sobotę 6 czerwca 
o godz. 19.00 w kościele św. Marcina w Sierakowicach. Koncepcję artystyczną 
koncertu przygotował dyrygent chóru Sławomir Bronk. Z chórem DISCANTUS 
wystąpił również Exodus Quartet oraz soliści: Joanna Makowska – sopran, 
Agnieszka Szczucka – mezzosopran, Daniel Oleksy – tenor, Jerzy Michno – bas. 
Koncert składał się z utworów śpiewanych Ojcu św. w Pelplinie m.in. Magnificat 
A.Vivaldiego i II część Der Tod und das Madchen F.Schuberta.

Koncert był wielkim wydarzeniem i przeżyciem artystycznym. Żaden komen-
tarz nie odda jego walorów i poziomu artystycznego. Po koncercie wychodziliśmy 
w milczeniu, pełni wrażeń, które trudno ubrać w słowa. 

.
Promocja książki ks. prof. dr. hab. Franciszka Drączkowskiego pt. Re-
kolekcje w Sierakowicach. Ks. prof. Franciszek Drączkowski głosił rekolekcje 
wielkopostne w parafii św. Marcina w Sierakowicach. Rekolekcje niezwykle 
głęboko utrwaliły się w pamięci i sercach parafian, stąd prośby, aby opubli-
kować teksty głoszonych kazań. Upłynęły zaledwie trzy miesiące od rekolekcji, 
a ks. profesor przywozi do Sierakowic wydaną książkę. Jak twierdzi – z jego 33 
książek, jakie wydał, ta jest najlepsza. M.in. dlatego, że ma piękną okładkę, którą 
zaprojektował pan Jarosław Wójcik. Książkę wydano i oprawiono w Drukarni 
Wydawnictwa Bernardinum w Pelplinie. Ze względu na tytuł, książka jest rów-
nież promocją Sierakowic.

Książka cieszyła się dużym zainteresowaniem parafian. Chętnie kupowaliśmy 
ją dla siebie i dla znajomych. Rozeszła się szybko. Dochód z jej sprzedaży ks. 
profesor F. Drączkowski przeznaczył na rozbudowę kościoła w Sierakowicach. 

.
Pan Jarosław Wójcik zaprojektował i wykonał pulpit do ambony oraz 
witraż Chrystusa ukrzyżowanego, które wzbogacają Ołtarz Papieski.

To dwa artystyczne elementy Ołtarza, które go dodatkowo ubogacają i upa-
miętniają  10. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Pelplinie. Są piękne. Gratuluję! 

M. Karolak
Foto M. Karolak

☞

Chór Discantus

Exodus Quartet

Ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski, 
autor książki „Rekolekcje w Sierakowicach”

Pulpit ze szkła Witraż Chrystusa ukrzyżowanego umieszczony w sieci Ołtarza
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- przystań Lubuń, gm. Kobylnica (16 czerwca 2006 r.), 
- przystań Krępa Słupska, gm. wiejska Słupsk (19 sierpnia 2006 r.), 
- przystań Słupsk, gm. miejska Słupsk (17 lipca 2004 r.).
Gowidliński pomnik różni się od pozostałych. Ma formę ceglane-

go muru, stąd nazwano go ścianą papieską. Mozaika przedstawia 
twarz Jana Pawła II i panoramę Jeziora Gowidlińskiego z posta-
ciami płynących kajakarzy. Na pomniku umieszczona jest tablica 
ze słowami ojca świętego wypowiedzianymi w Gdyni w czerwcu 
1987 r. – „Drodzy Bracia i Siostry Kaszubi! Strzeżcie tych warto-
ści i tego dziedzictwa, które stanowi o waszej tożsamości. Was 
wszystkich, wasze rodziny i wasze sprawy składam u stóp Matki 
Chrystusa, czczonej w wielu sanktuariach na tej ziemi, a zwłaszcza 
w Sianowie”.  

Gowidlińską mozaikę wykonała Pracownia Artystyczna Magda-
leny Czerskiej z Pobiedzisk koło Poznania, a prace kamieniarskie – 
Jan Mielewczyk z Tuchlina; konstrukcyjno-betoniarskie – Franciszek 
Wenta z Gowidlina. Ponadto pracowali: Kazimierz Górski, Bogdan 
Cybula, Zenon Myszk, Alfons Konkel, Andrzej Konkel, Kazimierz 
Lehman.

Ściana papieska jest po sierakowickim Ołtarzu Papieskim kolej-
nym symbolem szacunku i przywiązania naszej lokalnej społecz-
ności do pierwszego w historii papiestwa polskiego papieża. 

AK
Foto: AK
Na podst. Jerzy Dąbrowa-Januszewski, „Słupią śladami Karola 
Wojtyły”, wyd. Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łu-
pawy, 2008 r.

Karol Wojtyła był wielkim miłośnikiem przyrody i aktywnego 
wypoczynku na jej łonie. Jazda na nartach, wędrówki po górach 
i wreszcie spływy kajakowe były dla przyszłego papieża nie tylko 
formą odpoczynku, ale także kontemplacją przyrody i odnajdy-
waniem w niej samego Boga. Co więcej, ksiądz Wojtyła widział 
w turystyce możliwość nowego duszpasterstwa. Do niego garnęli 
się młodzi ludzie, dostrzegając w nim człowieka wyjątkowego. 
I tak powstała kilkuosobowa „Rodzinka” skupiająca studentów 
i pracowników uczelni Krakowa. Wspólne wyprawy były okazją 
do modlitwy i rozmów na życiowe tematy.  
„Wypoczywa się prawdziwie i do dna tylko przez kontakt z przyrodą, 

której nie można podpatrzeć na żywo i w całej pełni poprzez weran-
dy wczasowych domów czy nawet hoteli i schronisk turystycznych. 
Wypoczywa się zaś w całej pełni – a lepiej można powiedzieć: w ca-
łej głębi, kiedy ów kontakt z przyrodą staje się kontaktem z Bogiem 
obecnym w przyrodzie i obecnym w duszy ludzkiej” – pisał Jan 
Paweł II w „Autobiografii”.

Podczas jednej z kajakowych wypraw arcybiskup Karol Wojtyła 
wraz z krakowską „Rodzinką” odwiedził Pomorze. Wspomnienia 
ze spływu rzeką Słupią opublikowała Gabriela Czarnik w książce 

„Z Karolem Wojtyłą na szlaku Słupi” (wyd. 2004 r.). 
Wycieczka kajakowa na Słupi trwała od 20 do 31 lipca 1964 

r. Uczestniczyło w niej trzynastu kajakarzy z Krakowa ze swoim 
duszpasterzem. Abp Karol Wojtyła zakończył swój udział w spływie 
30 lipca w Słupsku, pozostali – w Ustce.  

Szukaniem odpowiedzi na pytanie czy spływ w 1964 r., w którym 
uczestniczył przyszły papież, rozpoczął się w Gowidlinie, zajął 
się franciszkanin brat Zbigniew Joskowski. W toku badań udało 
mu się ustalić, że abp Karol Wojtyła rzeczywiście przejeżdżał 
przez Sierakowice i Gowidlino, aby dołączyć do przyjaciół. Mimo 
wcześniejszych zamiarów spływu nie rozpoczęto nad jeziorem 
Gowidlińskim, prawdopodobnie ze względu na niski poziom wody 
w Słupi poniżej jeziora. Powodem zmiany trasy mogły być także 
trudności w przemierzeniu lustra jeziora, wynikające ze specy-
ficznego ukształtowania dna akwenu. Spływ rozpoczęto od jeziora 
Węgorzyno w gminie Sulęczyno 20 lipca 1964 r. 

Uczestnicy kajakowej wyprawy dotarli na miejsce koleją. Kra-
kowska „Rodzinka” nie przechodziła przez Gowidlino, ale przybyła 
koleją do Bytowa, a stamtąd udała się do Sulęczyna. Karol Wojtyła 
nigdy z „Rodzinką” nie jechał pociągiem, ale zawsze dojeżdżał na 
miejsce samochodem. Miał swojego kierowcę, który Go zawoził. 

„To, że grupa jechała na spływ pociągiem, a ich Duszpasterz innym 
środkiem lokomocji i to niezależnie, dawało pewne zabezpieczenie 
przed „wpadką” w ręce Urzędu Bezpieczeństwa” – zauważa brat 
Z. Joskowski.

Kilka lat temu radny powiatu słupskiego, Stanisław Jank, za-
proponował upamiętnienie wspomnianego spływu kajakowego 
kamiennymi obeliskami. Pierwszy z nich odsłonięto w Słupsku 
w 2004 r. w czterdziestą rocznicę spływu. Dwa lata później włoda-
rze gmin, przez które przepływa Słupia, postanowili o ustawieniu 
kolejnych pomników na trasie papieskiego spływu kajakowego. 
Oto miejsca kolejnych przystani (w nawiasach daty ich odsłonięcia 
i poświęcenia):

- przystań Gowidlino (10 września 2007 r.),
- przystań Sulęczyno (25 października 2006 r.), 
- przystań Parchowo (28 września 2006 r.),
- przystań Soszyca, gm. Parchowo (28 września 2006 r.),
- przystań Gołębia Góra, gm. Bytów i gm. Czarna Dąbrówka (16 

października 2006 r.), 
- przystań Gałąźnia Mała, gm. Kołczygłowy (29 czerwca 2006 r.), 
- przystań Leśny Dwór, gm. Dębnica Kaszubska (14 czerwca 

2006 r.), 

Ślady Karola Wojtyły na ziemi sierakowickiej

Papieski szlak kajakowy rzeką Słupią

Awers i rewers pamiątkowego medalu wybitego z okazji poświęcenia 
ściany papieskiej w Gowidlinie. Podobne zostały wybite 

przy okazji odsłonięcia każdego z dziesięciu obelisków na szlaku Słupi

Pomnik w Gowidlinie różni się formą od pozostałych 
dziewięciu pamiątkowych obelisków papieskiego szlaku kajakowego
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Sołectwo Długi Kierz

Truskawkowe zagłębie
Tuż za Szklaną jest rozwidlenie dróg, z którego prawa odnoga 
prowadzi do Kamienicy Szlacheckiej, a lewa – do sołectwa Długi 
Kierz. Po prawej mijamy krzyż, za którym znajduje się porośnięty 
drzewami pagórek – to stary cmentarz ewangelicki. Sąsiadujące 
z nim ziemie to siedlisko Betlejem. Znajdujące się kilkadziesiąt 
metrów dalej zabudowania po prawej należą do Lisich Jam, a po 
lewej – do Długiego Krza. Jadąc dalej szosą dostrzegamy górujący 
nad okolicą komin nieczynnej już zabytkowej cegielni. Na prawo 
skręcamy do wsi Lisie Jamy. To tu znajduje się szkoła podstawowa 
i jedyny w okolicy sklep.   

Sołectwo tworzą dwie miejscowości: Długi Kierz i Lisie Jamy. 
Sołtysem od 12 lat jest Ludwika Meronk. Radę sołecką tworzą: 
Ryszard Dułak, Leszek Szymikowski, Grażyna Makurat i Andrzej 
Czaja. Mieszkają tu 453 osoby. Najstarszą mieszkanką sołectwa jest 
Klara Młyńska (ur. 1925 r.). Przed panią Ludwiką Meronk sołty-
sami byli: Jan Mielewczyk, Władysław Puzdrowski i Władysław 
Warmowski.

Mieszkańcy są w większości rolnikami, którzy utrzymują się 
z niewielkich tradycyjnych gospodarstw i plantacji truskawek. 
Jednak coraz częściej szukają pozarolniczych źródeł dochodu, 
a młodzi wyjeżdżają „za chlebem” za granicę. 

Z kart historii
Pustkowie Długi Kierz, w XVIII wieku leżało w granicach 
szlacheckiej wsi Borzestowo. Po raz pierwszy wspomina Jerzy 
Schwengel, opat kartuzów, a w 1751 r. zapis o wsi pojawia się 
w księgach ławniczych Kościerzyny. Pod koniec 1772 r. mieszkały 
tu dwie rodziny zagrodnicze: Michała Ritzlofa i Grzegorza Bobera, 
liczące łącznie dziesięć osób. 

Nazwa wsi pochodzi od wysokiego krzewu (z kaszubskiego 
„kierz”), który dawniej tu rósł. Niemcy używali nazwy Langbusch 
także oznaczającej długi krzak, krzew. 

O wsi Lisie Jamy pierwszy raz źródła pisane wspominają 
w pierwszej połowie XIX wieku. W dokumentach niemieckich 
nazwę pisano łącznie jako Lissijamma lub Lissijami. Dawniej wy-
stępowały tu duże ilości lisów i od ich nor – jam – pochodzi nazwa 
miejscowości. Niemcy w XIX wieku używali nazwy Lindendorf 
– Lipowa Wieś. 

Z zapisów kroniki szkolnej, która jest niezwykle cennym do-
kumentem historycznym, dowiadujemy się, że 1 sierpnia 1914 r. 
cesarz Wilhelm II zarządził mobilizację. Mężczyźni musieli zgłosić 
się do swoich jednostek i zostali wcieleni do wojska niemieckiego. 
W domach pozostały kobiety z dziećmi. 

Kilka dni po mobilizacji nadchodziły już radosne wieści 
o zajęciu Lüttich i dalszym marszu na Belgię ku stolicy 
Francji. Gdy generał von Kluck podjął swój strategiczny od-
wrót i Rosjanie wkroczyli do Prus Wschodnich, uciekinierzy 
przybyli do Lisich Jam i opowiadali o dzikim parciu Rosjan 
i ich okrucieństwach, wszyscy ludzie struchleli. Wielu spa-
kowało swój dobytek. Gdyby Rosjanie przekroczyli Wisłę, lu-
dzie natychmiast uciekliby w gęstwinę mirachowskich lasów. 
Wiadomość o zwycięskiej bitwie pod Tannenbergiem napeł-
niła także otuchą najbardziej pesymistycznych lisiejamskich 
mieszkańców. 

W tym czasie w Lisich Jamach przebywali rosyjscy jeńcy wojenni, 
którzy zmuszeni byli pomagać tutejszym kobietom w prowadzeniu 
gospodarstw. Tak właśnie było w rodzinie Jana Kotłowskiego, który 
brał udział w wojnie walcząc w Macedonii i Serbii. Na ziemi obecnie 
należącej do rodziny Myszk z Długiego Krza znajdowały się baraki 
zajmowane przez Rosjan nazwane przez okolicznych kantyną.  

Zarówno lata wojenne, jak i następujące po nich były niezwykle 
trudne dla miejscowych. Panujący niedostatek dawał się we znaki, 
ale każdy radził sobie jak umiał. Młode dziewczęta po ukończe-
niu szkoły, czyli w wieku ok. 14 lat rozpoczynały swoją pierwszą 
pracę. Niekiedy „szły na służbę”, czyli do pracy do bogatszych 
gospodarzy. Ponieważ tereny omawianego sołectwa były bardzo 
kamieniste, mieszkańcy – zazwyczaj młodzi chłopcy – zbierali z pól 
kamienie i sprzedawali do kamieniołomów w Mojuszu. Ładunek 
przewożono koleją wąskotorową. Jeszcze inni jeździli do pracy do 
miasta – Sopotu czy Gdańska. 

O tym, że wybuchła druga wojna światowa mieszkańcy dowie-
dzieli się od kobiet, których mężowie pracowali w cegielni. One 
zanosiły tam dla nich obiad i z tą informacją wróciły do wsi. Ogło-
szono mobilizację. Mężczyźni musieli stawić się w Gdyni. 

W lutym 1945 r. Niemcy opuścili te tereny, a za nimi wkroczyli 
Rosjanie. Dziewczęta i młode kobiety z obawy przed nimi ukrywały 
się lub „postarzały” smarując twarz sadzą, a na głowę zakładały 
chustki. 

W latach 1957 i 58 zelektryfikowano Lisie Jamy, Długi Kierz, 
Wygodę, Leszczynki, wybudowania Leszczynek i Kamienicy Szla-
checkiej. W 1974 r. do Lisich Jam doprowadzono wodociąg. 

Szkoła w Lisich Jamach 
Pierwsza szkoła w Lisich Jamach znajdowała się przy rozwidleniu 
dróg wiodących do sołectwa – po lewej stronie szosy naprzeciw 

Uczniowie klasy III i IV szkoły w Lisich Jamach; 1948 rok
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krzyża i cmentarza Cierpisko. Była to niemiecka czteroklasowa 
szkoła wybudowana w drugiej połowie XIX wieku. W czasie 
pierwszej wojny światowej budynek spłonął, a tamtejszy nauczy-
ciel wyjechał. Ziemia ta po drugiej wojnie przeszła na własność 
Państwa. W latach 60. otrzymał ją Klemens Krefta ze Szklanej 
w zamian za działkę, na której wybudowano szkołę w Szklanej 
(obecnie znajduje się tam Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy). 
Później działkę po dawnej szkole zakupili Młyńscy z Lisich Jam. 

W archiwum szkoły podstawowej w Lisich Jamach znajduje 
się kronika prowadzona od początku istnienia tamtejszej placów-
ki, czyli od 1897 r. Zapisów do 1918 roku dokonywano w języku 
niemieckim. Bardzo ciekawą historię nie tylko szkoły, ale i wioski 
udało się odtworzyć dzięki tłumaczeniu tekstu na język polski, 
jakim dysponuje szkoła. 

Lisie Jamy do 1898 r. należały do okręgu szkolnego w Szklanej. 
Zbyt duża liczba uczniów spowodowała konieczność budowy 
nowej szkoły. Rejencja Królewska zakupiła za sumę 630 marek 
3 morgi ziemi pod budowę nowej szkoły od Augustyna Sengera. 
Prace rozpoczęto wiosną 1897 r., a zakończono latem. Pierwszym 
nauczycielem (od 7 listopada 1897 r.) był Michał Mischker. Licz-
ba uczniów w tym czasie wynosiła 64, w tym 45 katolików i 19 
ewangelików. Uczniowie pochodzili z Długiego Krza i Lisich Jam 
oraz wybudowań tych wiosek, a także z Leszczynek i wybudowań 
Kamienicy Szlacheckiej.  

Oto jak na przykładzie zapisów z lat 1899–1900 wyglądała or-
ganizacja roku szkolnego. Nowy rok szkolny (półrocze letnie) roz-
poczynał się na początku kwietnia. W czerwcu była tygodniowa 
przerwa zielonoświąteczna, na przełomie lipca i sierpnia trwały 
trzytygodniowe ferie żniwne. We wrześniu odbywały się egzaminy 
absolwenckie, a po nich uczniowie mieli kolejną przerwę w nauce 
– trwające około trzech tygodni, na przełomie września i paździer-
nika, ferie jesienne. Po nich rozpoczynał się semestr  zimowy. 
Przerwa bożonarodzeniowa trwała około tygodnia na przełomie 
grudnia i stycznia. W czasie trwania roku szkolnego świętowano 
takie uroczystości jak urodziny cesarza czy rocznicę zwycięskiej 
bitwy pod Sedanem 2 września.

15 listopada 1906 r. – czytamy w kronice – wybuchł w tutejszej 
szkole tzw. polski strajk szkolny. Dzieci domagały się naucza-
nia religii po polsku. Pobudką były polskie gazety podżegawcze. 
W strajku wzięło udział tylko 23 ze 109 po polsku względnie 
po kaszubsku mówiących dzieci. W tutejszej szkole strajk 
trwał tylko 4 tygodnie. Strajkujących ukarano za to czterema 
dodatkowymi godzinami tygodniowo nauki lub aresztu. Za 
dodatkowe godziny nauczyciel otrzymywał po 1 marce. 

Ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów (w 1908 r. – 153), 
część z nich przekazano do szkoły w Szklanej. Poza tym wynajęto 
od pani Wiese pomieszczenie dla jednej z klas, a później od Wiktora 
Klebby, który wybudował dom na działce graniczącej ze szkołą. 

Wybuch wielkiej wojny spowodował, że nauczycieli powołano 
do armii. W ciągu tych czterech lat następowały liczne zmiany 
personalne. Po wojnie kronikarskie zapiski są mniej dokładne. 
Prawdopodobnie nauka odbywała się z przerwami ze względu na 
epidemię zaraźliwej choroby i brak opału w miesiącach zimowych. 
We wrześniu 1920 r. spaliła się szkoła w Szklanej i tamtejsze dzieci 
zaczęły uczęszczać do Lisich Jam. Dwa lata później liczba uczniów 
wynosiła 240.  

Po drugiej wojnie światowej przez rok nauczycielką była Więc-
kowska. Przez kolejny rok szkoła była nieczynna, a od września 
1947 kierownictwo nad placówką przejął Florian Stolc. Drugą na-
uczycielką była Jadwiga Labuda z Mrozów. W tym czasie do szkoły 
uczęszczało 200 dzieci, a nauka odbywała się systemem zmiano-
wym. Zimą, ze względu na brak opału, szkoła była nieczynna. Od 
kolejnego roku szkolnego przybywa trzeci nauczyciel, Władysław 
Laskowski. 175 uczniów podzielono na pięć klas. Nauka odbywała 
się w trzech salach na dwie zmiany. Trzecią salę wynajęto od pani 
Cichoszowej, której dom stał naprzeciw szkoły. 

Powojenne społeczeństwo Lisich Jam i Długiego Krza to rolnicy 
i robotnicy. Kierownik szkoły Florian Stolc niezwykle krytycznie 
odnosi się do miejscowych. Ta niechęć znajduje odzwierciedlenie 
w zapiskach szkolnej kroniki. Zarzuca Kaszubom konserwatyzm, 
oszczędność, nieufność i wrogość wobec nowego ustroju poli-
tycznego. Często narzeka na ciężkie życie nauczyciela i niechęć 
miejscowych do stołowania nauczycieli, co było powodem próśb 
o przeniesienie niektórych z nich. W 1954 r. zarówno nauczy-Budynek szkoły; lata pięćdziesiąte

Grono nauczycielskie i absolwenci szkoły podstawowej – 1963 rok; 
w dolnym rzędzie w środku kierownik szkoły Jan Labuda

Uczniowie na wycieczce, rok szkolny 1968/69

☞
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ciele, jak i kierownik składają do wydziału oświaty wnioski 
o przeniesienie. Uwzględniono jedynie prośbę kierownika, który 
zgodnie z życzeniem został przeniesiony do Lęborka. Nowym 
kierownikiem został Jan Labuda. 

Warunki pracy i nauki w szkole były fatalne: nieszczelne okna, 
rozsypujące się piece, zimno, grzyb na ścianach i podłodze. Ko-
nieczny remont przeprowadzono w 1955 r. 

Rok później utworzono tu szkołę wieczorową dla pracujących 
o klasach łączonych szóstej i siódmej. Naukę rozpoczęło 12 uczniów, 
a szkołę ukończyło 7 absolwentów. 

W roku szkolnym 1956/57 dochodzi do konfliktu pomiędzy kie-
rownikiem szkoły a rodzicami. Jan Labuda zapowiedział, że nie 
będzie stosował kar cielesnych wobec uczniów i zabronił tego 
nauczycielom. Na to nie chcieli zgodzić się rodzice dzieci i na tym 
tle dochodziło do wielu nieporozumień. 

Ówczesny kierownik miał 
dobrą opinię wśród tutejszych. 
Pani Eugenia Myszk do dziś 
wspomina go jako dobrego czło-
wieka. W szkole uczył matema-
tyki, miał zajęcia z wychowania 
fizycznego i prac ręcznych. Te 
ostatnie zarówno z chłopcami, 
jak i dziewczętami. Potrafił 
dziergać na drutach, przyszywać 
guziki i wykonywać inne prace 
charakterystyczne raczej dla 
kobiet. Swą wiedzę przekazywał 
młodym uczennicom. 

Na życzenie rodziców od 
roku 1957 odbywała się syste-
matyczna nauka religii w szkole. 
Zajęcia prowadził ks. Edmund 
Talaśka z Wygody. Cztery lata 
później zarządzenie ministra 
oświaty zakazuje nauki religii 
w szkołach. Zajęcia mogły się 
odbywać jedynie w punktach 
katechetycznych, a takiego w Li-
sich Jamach nie było. 

W kolejnych latach placówka 
nadal boryka się z problema-
mi lokalowymi. Gdy w 1964 
r. w pobliskim Borzestowie 
powstała „tysiąclatka”, część 
uczniów staraniem kierowni-
ka i komitetu rodzicielskiego 
została przydzielona do tamtej-
szego obwodu szkolnego. Mimo 

to, szkoła dzierżawi dodatkowe dwie izby lekcyjne. Mieszkańcy 
zadeklarowali pomoc przy budowie nowego pawilonu szkolnego, 
niestety projekt nie spotkał się z akceptacją władz gromadzkich 
i powiatowych. 

W 1968 r. pracę w tutejszej szkole zakończył kierownik Jan La-
buda. Na własną prośbę, wraz z żoną Urszulą, która także była tu 
nauczycielką, został przeniesiony do szkoły w Kamienicy Szlachec-
kiej. Nowym kierownikiem został Józef Pakur, który pracował tu do 
1973 roku. W tym czasie szkole podlegał punkt filialny w Szklanej, 
gdzie realizowano program klas I–IV. 

Nowym dyrektorem placówki od roku 1973 był Feliks Marszał-
kowski. Od tego momentu działa tu ognisko przedszkolne, które 
prowadziła Anastazja Daleka. W szkole nastąpiły kolejne zmiany: 
zlikwidowano klasę wynajętą we wiosce, a w budynku przybyły 
dwa nowe pomieszczenia do nauki. Wygospodarowano je kosztem 
mieszkań nauczycielskich. 

W 1981 r. dyrektorem szkoły została Krystyna Marszałkowska. 
Jedenaście lat później z jej inicjatywy rozpoczęto starania o budowę 
nowej szkoły. Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły, na 
czele którego stanął Władysław Wolski. Do komitetu należeli także: 
Henryk Ramczyk, Kazimierz Dułak i Kazimierz Lewna. Prace przy 
dużym zaangażowaniu mieszkańców trwały do 1997 r., kiedy to 
2 września uroczyście zainaugurowano nowy rok szkolny. Nowy 
budynek wybudowano tuż obok starego, który początkowo chciano 
wyremontować i zaadaptować na potrzeby gimnazjum. Ostatecznie 
uczniowie po ukończeniu podstawówki kontynuowali naukę w gim-
nazjum w Sierakowicach, a stary budynek w 2003 r. zburzono. 

W 2000 r. została zlikwidowana filia szkoły w Szklanej. Uczęsz-
czały tam dzieci do klasy zerowej, pierwszej i drugiej. W budyn-
ku tej placówki utworzono samorządowe przedszkole dla dzieci 
specjalnej troski.  

Od 2002 r. dyrektorem szkoły w Lisich Jamach jest Aleksandra 
Dąbrowska-Konkol. Obecnie w szkole uczy się 128 uczniów z Lisich 
Jam, Długiego Krza, Szklanej, Leszczynek, Kamienieckiej Huty, 
Nowej Ameryki i Przylesia. W szkole odbywa się szereg imprez 
integrujących lokalną społeczność i promujących placówkę. Wśród 
nich najbardziej znany jest festyn „Swiãto Bùlwë” zorganizowany 
po raz pierwszy w 2000 r. Tu odbywa się także, organizowany 
tradycyjnie co roku w tłusty czwartek Dzień Seniora, którego szkoła 
jest współorganizatorem. 

Szkoła nie posiada sali gimnastycznej, więc jedną z sal lekcyjnych 
zaadaptowano na ten cel. Jeśli dopisuje pogoda, zajęcia odbywają 
się na boisku szkolnym. Jego budowa została sfinansowana ze 
środków gminnych, sołeckich i Pomorskiego Programu Odnowy 
Wsi. Boisko oddano do użytku w 2004 r. 

Patron szkoły – ks. Anastazy Sadowski 
12 czerwca 2002 roku ks. Sadowski został patronem szkoły pod-
stawowej w Lisich Jamach. Z inicjatywy dyrektor, Aleksandry 
Dąbrowskiej-Konkol w placówce powstała izba pamięci. Początko-
wo zbiory z patronem patronem były bardzo skromne. Stanowiły 
je głównie pamiątki z wycieczki, którą uczniowie odbyli śladami 
miejsc działalności księdza, portrety patrona „w oczach dzieci”, 
Akt Nadania Imienia, czyli dokument władz gminy oraz stare do-
kumenty pochodzące z czasów pobytu księdza na terenie parafii 
Wygoda i powiatu kartuskiego. 

Co roku izba pamięci wzbogaca się o nowe eksponaty dzięki 
rodzinie ks. Anastazego Sadowskiego (siostrzenica Irena Gawlik 
z mężem). To od nich szkoła w darze otrzymała pamiątki z domu 
rodzinnego księdza i zdjęcia. 

Ks. Anastazy Sadowski urodził się 20 lutego 1873 roku w Słupie 
w dawnym powiecie grudziądzkim w rodzinie rolnika. W latach 
1883-1890 w kształcił się w Collegium Marianum w Pelplinie 
i w gimnazjum brodnickim. Po maturze (od 1895 roku) studiował 
w Pelplinie w Seminarium Duchownym, a święcenia kapłańskie 
otrzymał 1 kwietnia 1899 r. Po dwunastu dniach od święceń 

☞

Świadectwo szkolne Praksedy 
Kotłowskiej, która w 1925 roku 
ukończyła czteroklasową szkołę 

w Lisich Jamach

Kamień z wyrytymi cyframi 1899, 
który udało się ocalić 

ze starej szkoły

Budynek Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach
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został wikariuszem w parafii 
w Chmielnie. Po wykupieniu 
z rąk niemieckich majątku 
Wygoda przez komitet założy-
cielski parafii, Generalny Wi-
kariat w Pelplinie mianował go 
26 lipca 1902 roku pierwszym 
lokalnym wikarym. W tym też 
roku dzięki jego staraniom wy-
budowano tam kaplice.

Z chwilą ustanowienia w 1906 
roku samodzielnej parafii Wy-
goda ksiądz Sadowski został jej 
administratorem, a 29 lipca 1918 
roku proboszczem. Był bliskim 
współpracownikiem księdza 
Bernarda Łosińskiego, probosz-
cza z Sierakowic.

Ks. Anastazy Sadowski dopro-
wadził do wybudowania plebanii 
w 1903 r., organistówki i budyn-
ków gospodarczych. W latach 
1909–1910 zaangażował się w pro-
wadzenie cegielni w miejsco-
wości Długi Kierz. W budynku 
plebańskim znalazł pomiesz-
czenia Bank Ludowy oraz sala 
do zebrań. Reaktywował Kółko 
Rolnicze. W latach 1913-1914 do-
prowadził do budowy kościoła. 
Starania związane z powstaniem 
parafii i budową kościoła opisał 
w książce pt. „Kościół św. Józefa 
w Wygodzie”. 

Działał też na niwie naro-
dowej zwłaszcza gospodarczej. 
Udzielał się w Towarzystwie 
Czytelni Ludowych, był opie-
kunem czytelni w Wygodzie 
oraz członkiem komitetu TCL 

w powiecie kartuskim. Był też prezesem Powiatowej Rady Ludowej 
w Kartuzach i wszedł też w skład Rady Nadzorczej „Towarzystwa 
Wydawniczego Pomorskiego”. Po uzyskaniu niepodległości brał 
udział w organizowaniu szkolnictwa i administracji. W latach 
1927–1934 był członkiem Sejmiku Wojewódzkiego w Toruniu oraz 
prezesem powiatowym Kółek Rolniczych w Kartuzach. W 1926 
roku został członkiem Bractwa Pomorskiego, które grupowało 
inteligencję opozycyjnie nastawioną wobec polityki władz. Był 
zwolennikiem Narodowej Demokracji jak większość duchowień-

stwa na Pomorzu. 
Ksiądz Anastazy Sadowski opuścił parafię i 21 października 1935 

r. został proboszczem w Szynwałdzie pod Grudziądzem. 27 paź-
dziernika 1939 roku został aresztowany przez Niemców. Następnie 
więziony w Rywałdzie i Chełmnie. Niespełna miesiąc później, 20 
listopada, został zamordowany w Klamrach koło Chełmna.

Ksiądz proboszcz Anastazy Sadowski dobrze zapisał się w dzie-
je nie tylko parafii Wygoda, ale również w regionie kaszubskim. 
Był człowiekiem bardzo przedsiębiorczym i zaangażowanym 
w działalność społeczną. Wielu jemu przypisuje sprowadzenie 
truskawek na Kaszuby i rozpropagowanie ich uprawy. Ci co go 
pamiętają mówią, że kochał nie tylko Boga, ale ludzi i Ojczyznę, 
której na imię Polska.

Parafia Wygoda 
Parafia pod wezwaniem św. Józefa została erygowana w 1906 r. 
i objęła część dzisiejszego obszaru gminy Sierakowice. Geneza 
parafii sięga roku 1902, kiedy utworzono tu wikariat lokalny bę-
dący filią parafii chmieleńskiej. Służbę duszpasterską sprawował 
w nim ks. Anastazy Sadowski. Powołany przezeń Komitet Budowy 
Kościoła w Wygodzie, w marcu 1902 r. zakupił tu ziemię, na której 
już w czerwcu wzniesiono niewielki budynek z przeznaczeniem 
na tymczasową kaplicę. Prawdopodobnie wybrano taką lokalizację, 
aby nie skłócić mieszkańców okolicznych wsi. 

Dopiero w 1913 r., po wieloletnich staraniach uzyskano zezwo-
lenie władz na budowę w Wygodzie świątyni według planów 
architekta Fritza Kunsta z Kolonii. Jest to neobarokowa budowla 
wzniesiona z licowanej cegły wytworzonej w cegielni w Długim 
Krzu. Najciekawszym elementem architektonicznym sakralnego 
kompleksu jest atrium zlokalizowane przed fasadą kościoła na-
wiązujące do pierwszych bazylik chrześcijańskich. Ten rzadko już 
dzisiaj występujący przedsionek, otoczony arkadową kolumnadą, 
ma przypominać wiernym czasy wczesnego chrześcijaństwa, kiedy 
to grzesznicy czasowo wykluczeni ze wspólnoty religijnej musieli 
odbywać pokutę na zewnątrz świątyni.

Koszta budowy kościoła sięgnęły 130 tys. marek, którą to kwotę 
zebrano od prywatnych i instytucjonalnych ofiarodawców, głównie 
tutejszych Polaków oraz dzięki pożyczkom bankowym. Zabezpie-
czeniem kapitałowym przedsięwzięcia było zakupionych jeszcze 
w 1902 r. 55,6 ha ziemi z majątku Wygoda. 

Zaangażowanie ks. Anastazego Sadowskiego w ruchu narodo-
wym było powodem, iż władze pruskie sprzeciwiły się jego po-
wołaniu na probostwo tej parafii i dlatego aż do roku 1918 pełnił 
on jedynie funkcję jej administratora. 

Trzy lata temu, 18 czerwca 2006 roku, parafia świętowała jubi-
leusz stulecia utworzenia. ☞

Ks. Anastazy Sadowski

Strona tytułowa książki 
o powstaniu parafii w Wygodzie 
autorstwa ks. A. Sadowskiego 

(w zbiorach szkoły)

Kościół pw. św. Józefa w Wygodzie

Wśród eksponatów jakie znajdują się w Izbie Pamięci Patrona 
są zdjęcia podarowane przez rodzinę ks. Sadowskiego
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Helena Gruchała prekursorką uprawy truskawek 
na Kaszubach 
Kilka lat temu na łamach „Wiadomości Sierakowickich” ukazały się 
wspomnienia Bronisławy Polaszk o początkach uprawy truskawek 
na Kaszubach. Pani Bronisława przez wiele lat walczyła o przed-
stawienie w odpowiednim świetle roli i osiągnięć swojej siostry, 
Heleny Gruchałowej w rozwoju „przemysłu truskawkowego” na 
kaszubskiej ziemi. 

Marta i Franciszek Polaszkowie byli właścicielami 15-hektaro-
wego gospodarstwa w Długim Krzu. Przekazali je w posagu córce 
Helenie, która w 1914 r. wyszła za mąż za Józefa Gruchałę. 

Po pierwszej wojnie światowej, Polska odzyskała niepodległość. 
Wreszcie była wolna, ale ludziom doskwierała bieda. Każdy starał 
się wyrwać z niedostatku. Podobnie uczyniła także Helena, która 
postanowiła hodować mirty, co wkrótce okazało się nieopłacal-
ne. Oto, jak wspominała początki truskawkarstwa na Kaszubach 
Bronisława Polaszk: 

Był 3 maja 1922 roku, podwójne święto. Helena Gruchałowa, 
głęboko wierząca i praktykująca, wysłuchała przede wszystkim 
wraz z mężem Józefem mszy świętej w wygodzkim kościele 
i po zrobieniu obrządku inwentarza wyruszyła na swoje pole, 
na miedzę, po nową porcję sadzonek poziomkowych. Poziomki, 
które Helena posadziła rok i dwa lata temu w swoim ogródku, 
już pięknie owocowały i rokowały pewne nadzieje. Po niewypale 
z produkcja mirtów nieśmiało, gdzieś tam w zakamarkach serca, 
snuła marzenia o ewentualnym sukcesie z produkcją poziomek. 

Gdy wracała z pola z nową porcją sadzonek, przechodząc 
obok domu sąsiadki natknęła się na nią, stojąca tam wraz 
z córką. Jasnowłosa 12–letnia Łucja Warmowska zagadnęła 
Gruchałową, widząc, że znów niesie sadzonki poziomek. Po-
wiedziała, że u nich – zarośnięte w trawie – są takie ,,czerwone 
jagódki”, podobne do poziomek, ale nieco większe. Gruchałowa 
poprosiła sąsiadki o rozsady tych jagódek. 

Sąsiadka – Rozalia Warmowska – kazała córce przynieść tzw. 
hak czyli motyczkę do kopania ziemniaków i nią wykopała 
wielka kępę trawy wraz z krzaczkiem jagody i ziemią. Obróciła 
hak ostrzem rogów ku górze i jego tępą nasadą waliła z całej 
siły w te kępę, by wytłuc z niej ziemię i trawę, a wydobyć 
tkwiący tam krzaczek. Przy tej operacji mówiła głośno: ,,To nie 
je nic wôrt – to nie je do niczegłò!” 

Po dłuższej chwili zamiast dużej kępy pozostała tylko kupka 
ziemi i trawy oraz wysupłany z tego krzaczek jagódki, naokoło 
którego były młode latorośle – słabiutkie sadzonki, bardzo wątłe, 
wręcz anemiczne, osłabione przez bujną trawę, w której rosły, 
a która zabierała im pokarm. Tych sadzonek było siedem sztuk. 
Rdzeń krzaczka był jakby trochę suchawy, więc go odrzuciła. 
A owe siedem wątłych sadzonek Łucja podała czekającej na 
nie przy płocie Gruchałowej. 

Dla nowych sadzonek Helena przeznaczyła miejsce obok 
starego domu. Skopała głęboko skrawek ziemi, wynawoziła, 
posadziła roślinki i podlała. Odtąd te subtelne, delikatne ,,czer-
wone jagody” stały się jej ,,oczkiem w głowie”. Opiekowała się 
nimi bardzo gorliwie, z wielką troskliwością i pietyzmem je 

doglądała, a ,,czerwone jagody” 
czyli truskawki, wdzięcznie 
swej troskliwej opiekunce, ro-
sły i rozmnażały się. Już nie 
mieściły się na kawałku ziemi 
koło starego domu, Helena 
zmuszona była wyjść z nimi 
na szersze pole. 

Gdy z pierwszym koszykiem 
pojechała do Gdańska, myśla-
ła, czy go sprzeda, a jeśli, to 
za ile. Wysiadłszy z pociągu 
szła w kierunku hali targowej. 

Wiatr odchylił papier, którym 
przykryty był koszyk. ,,Haben 
się Erdbeeren da?” - zapytał 
z niemiecka przechodzący pan. 
,,Ja” - brzmiała odpowiedź He-
leny. ,,Was kostet das?” - znów 
zapytał przechodzień. Niezo-
rientowana w cenie Helena 
wymieniła sumę, którą ów 
przechodzień prawie że po-
dwoił i zabrał całą zawartość 
koszyka. Usatysfakcjonowana 
wróciła do domu.

Takie były pierwsze kroki 
stawiane przez Helenę w upra-
wie truskawek. Sąsiedzi i inni 
ludzie patrzyli na nią spode 
łba, naśmiewali się, dowcip-
kowali, a nawet ironizowali. 
Mawiano: ,,To żadna gospodyni, 
to taka kura, co wciąż grzebie w tej ziemi!” Gruchałowa nie 
zważała na ironię ani na docinki, robiła swoje. Motyczkowała, 
rozcieńczała wodą i podlewała truskawki. Sypiała 4 godziny na 
dobę! To był prawdziwy tytan pracy. Truskawki odwdzięczały 
się swej troskliwej opiekunce pięknym, dorodnym owocem. Gdy 
Helena miała już trochę więcej truskawek, zaczęła je wywozić 
na sprzedaż. Jeździli oboje z mężem, najpierw furmanką do 
stacji kolejowej w Mojuszu, dalej do Gdyni pociągiem. (...) 

Gdy Helena Gruchałowa miał już większą plantację, zaniosła 
koszyk truskawek miejscowemu księdzu proboszczowi Anasta-
zemu Sadowskiemu w Wygodzie. Ksiądz podziwiał dorodny 
owoc, chwalił smak i wyraził życzenie, że pragnie osobiście 
zobaczyć tę plantację. Na miejscu, urzeczony widokiem roz-
pościerającej się przed nim wspaniałej plantacji z dorodnymi 
owocami, stanął jak wryty, oniemiał z wrażenia. Po czym z po-
dziwem i w wielkim uniesieniu głośno wołał: ,,Cud, cud, cud!”

Gratulował gospodarzom sukcesu i oświadczył, że zgłosi tę 
plantację do konkursu. Niebawem przyjechali kompetentni 
panowie z branży ogrodniczej z Torunia, który był naówczas 
miastem wojewódzkim, i komisyjnie ustalili dla dzielnej plan-
tatorki nagrodę w wysokości jednego tysiąca złotych. Była to 
wówczas duża suma. Gruchałowa podziękowała za nagrodę, ale 
jej nie przyjęła. Miała już dosyć swoich pieniędzy i ów tysiąc 
ofiarowała na wspaniały cel, mianowicie na oświatę. Wobec 
księdza Sadowskiego Gruchałowa uczyniła tez piękny gest: 
wybrała najdorodniejsze sadzonki truskawek i posadziła koło 
plebanii. Cała plebania była w truskawkach. 

Jakże ogromnie myliła się Rozalia Warmowska, gdy wydoby-
wając z kępy trawy zapomniane sadzonki twierdziła, że to jest 
do niczego. W tej kępce zaklęty był wielki skarb, który ujawnił 
się pod wpływem serca i pracowitości Gruchałowej. Helena wie-
le przecierpiała. Naśmiewano się z niej, kpiono i naigrywano. 
,,To żadna porządna gospodyni”– mawiano. ,,To taka kura, co 
wciąż w tej ziemi grzebie”’. A przecież ta ,,kura” ,,wygrzebała” 
i dla siebie, i dla całych Kaszub. Kradziono jej zbiory, deptano 
i tratowano pole. Nie dała się jednak zastraszyć – kontynu-
owała swoje dzieło. Rozdawała też za darmo truskawkowe 
sadzonki, zachęcając ludzi swą wytężoną mrówczą pracą do 
naśladowania. Zwykła była mawiać: ,,Sadzta so lëdze truskaw-
czi, a wënëketa so biédã z chëczi.”

W latach trzydziestych uprawa truskawek w gospodarstwie 
Gruchałów osiągnęła swój najwyższy rozkwit – mieli wówczas 
14 mórg czyli 3 i pół hektara ziemi pod truskawkami! W oko-
licy nie było żadnego zakładu pracy, gdzie miejscowa ludność 
mogłaby trochę zarobić. Były tylko kamieniołomy w Mojuszu 
oraz cegielnia w Długim Krzu, gdzie zatrudniano około 15 

Helena Gruchała – prekursorka 
uprawy truskawek na Kaszubach

Grób rodziny Polaszk 
oraz Heleny i Józefa Gruchałów 

znajduje się na cmentarzu 
w Wygodzie
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za zasługi, jakie posiadała nie 
tylko jako darczyńca kościoła, 
ale jako pionierka truskarstwa 
na Kaszubach. (...) Proboszcz 
Poćwiardowski nie przyjął 
zapłaty za pogrzeb, a w prze-
mowie podkreślił, że Grucha-
łowa truskawkami uratowała 
Kaszuby od biedy.

Już wiadomo, w jaki sposób 
Helena Gruchała rozpropagowa-
ła truskawki w okolicy, ale skąd 
się one wzięły na Kaszubach, 
u wdowy Rozalii Warmow-
skiej? O tym także wspominała 
Bronisława Polaszk. Otóż pierw-
szym mężem Rozalii był Michał 
Lewna, który zginął w pierw-
szej wojnie światowej. Potem 
zainteresował się nią wdowiec, 
któremu żona, wraz z dzieckiem, 
zmarła przy porodzie. Nazywał 
się Wilhelm Warmowski. Miał gospodarstwo rolne na obszarze 
należącym do Długiego Krza, niedaleko miejscowości Szklana. 
Około 300 metrów od jego zabudowań stała niemiecka szkoła. 
W czasie pierwszej wojny światowej budynek spłonął, a tamtejszy 
nauczyciel Niemiec wyjechał. Po nim w szkolnym ogródku zostały 
truskawki. Z tych truskawek ze szkolnego ogródka wziął Wilhelm 
Warmowski trochę rozsadek do swojego ogrodu. W 1919 roku la-
tem, gdy chodził w rajby do wdowy Rozalii, przyniósł jej też parę 
sadzonek. Jednak wdowa miała gospodarstwo i gromadkę dzieci, 
poza tym prowadziła jeszcze niewielki sklepik, więc nie było czasu 
na doglądanie nieznanych roślinek. Sadzonki prawdopodobnie po-
sadzono i zapomniano o nich. Nikt ich nie pielęgnował. Po upływie 
trzech lat dwa krzaczki zaginęły bez śladu, a po trzecim, też już 
uschniętym, pozostało owo siedem mizernych, wątłych sadzonek, 
które zabrała Helena Gruchała i zasadziła w swoim ogrodzie.

„Cierpisko” – cmentarz ewangelicki
Na terenie gminy Sierakowice znajdują się cztery cmentarze ewan-
gelickie – w Gowidlinie, Skrzeszewie, Ciechomii oraz na granicy 
Szklanej i Lisich Jam. Ten ostatni terytorialnie należy do sołectwa 
Długi Kierz. Znajduje się w rozwidleniu dróg prowadzących ze 
Szklanej do Kamienicy Szlacheckiej i Długiego Krza. Tuż przed 
cmentarzem ustawiony jest krzyż. Podobnie jak wiele tego typu 
miejsc na Kaszubach,  jest przez mieszkańców nazywane Cierpi-
skiem. Nie zachowały się tu żadne ślady grobów. Jest to pagórek 
porośnięty krzewami i drzewami liściastymi. Tylko dzięki ludzkiej 
pamięci wiadomo, że jest to dawne miejsce pochówku. 

Kiedy po I rozbiorze Polski tereny dzisiejszej gminy Sierakowi-
ce znalazły się w zaborze pruskim, władze pruskie zmierzały do 
zgermanizowania tutejszej ludności. W tym celu sprowadzono na 
te tereny osadników niemieckich, którzy mieli być pionierami za-
siedlania tych terenów przez ludność niemiecką. Osadnicy ci byli 
przeważnie wyznania ewangelickiego, co stwarzało pewien dystans 
między nimi a ludnością miejscową – katolikami. Przepisy kościelne 
w tamtych czasach nie pozwalały grzebać zmarłych innych wyznań 
na cmentarzach katolickich. Powstała więc konieczność utworzenia 
osobnych cmentarzy dla ludności ewangelickiej. Lokalizowano je 
tak, aby zbyt duża odległość nie utrudniała dotarcia na cmentarz 
w czasie pogrzebu i później przy pielęgnacji grobów. 

Kiedy Michał Myszk podzielił swoją ziemię położoną w miej-
scowości Lisie Jamy między swoje dzieci Franciszkę, Franciszka 
i Józefa, to na terenie gospodarstwa rolnego przekazanego Józefowi 
znajdował się wspomniany cmentarz. Nie opodal niego stała ka-
tolicka kapliczka, którą zburzono, a na jej miejscu postawiono ☞

pracowników. Gruchałowa zatrudniała do 30 ludzi. Za pracę 
płaciła dobrze. Oprócz tego dawała dwa posiłki dziennie – obiad 
i podwieczorek. Już od Nowego Roku zaczynali zgłaszać się 
młodzi ludzie – zwłaszcza dziewczęta i młode mężatki – do 
pracy przy motyczkowaniu, a także przy zrywaniu owoców. 

Gdy zbiory truskawkowe Gruchałowej osiągnęły swe apogeum, 
kupcy z Gdańska sami przyjeżdżali do niej po towar. Raz zda-
rzyło się, że chcąc zabrać cały towar, przeładowali wóz. Miała 
Gruchałowa przeszło 3 i pół tony owoców, wóz nie wytrzymał 
i powyżej Wygody, na tej górze na wprost ,,Herkulesa” nastąpiła 
awaria. Trzeba było telefonicznie wzywać pomoc i cały ten 
ogromny ładunek przeładować. To było piekło dla kupca!

Helena Gruchałowa zmarła nagle 30 czerwca 1944 roku, 
w pięćdziesiątym roku swego życia, nie doczekawszy wyzwo-
lenia spod okupacji. Pogrzeb odbył się przy licznym udziale 
wiernych i, co ważniejsze, została pochowana na honorowym 
miejscu cmentarza w Wygodzie, przy samym krzyżu – w zamian 

Najstarszy dom w Lisich Jamach wybudowany w 1912 r. 

Klara Młyńska i Ludwika Meronk przy figurze Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem w ogrodzie Dułaków. Figura powstała w 1967 r. 

z okazji pierwszej komunii córki pani Klary – Jadwigi

Kapliczka w Długim Krzu wybu-
dowana w 1933 r. przez Józefa 

Termana; w 2005 r. przeszła 
kapitalny remont
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krzyż, który również wywrócono. Dopiero po drugiej wojnie 
światowej Józef Myszk postawił nowy w tym samym miejscu. 
Ponieważ cmentarz leżał w obrębie jego ziemi, przyjął na siebie 
obowiązek pilnowania na nim porządku. Po wojnie rozebrano 
kamienny mur okalający cmentarz i zastąpiono go ogrodzeniem 
z drutu kolczastego. 

Ostatnie pogrzeby na tym cmentarzu miał miejsce po wojnie, 
pochowano państwa Szwehler z Sierakowic i dwie córeczki 
państwa Zahwer z Leszczynek, jedna z nich miała na imię Hilda. 
Trzecia z sióstr – Bali mieszkająca w Gdyni często przyjeżdżała 
odwiedzać ich groby. Pochówku tych ludzi dokonał zapewne pa-
stor nazwany przez miejscowych niemieckim popem. Pochowano 
tam również człowieka zabitego przez Rosjan w 1945 r. który – jak 
się domyślano – wracał z niewoli, bo miał na sobie ubranie obo-
zowe i numery na rękach. Tego pochówku dokonali Puzdrowski 
z Leszczynek i Lewna z Długiego Krza, którzy w tym czasie pełnili 
funkcję społecznej policji pilnującej porządku. Jeszcze długo po 
wojnie rodziny odwiedzały i pielęgnowały groby swoich bliskich. 
Potem na podstawie umowy z gminą, grobami opiekowała się pani 
Matylda Fierka mieszkająca obok cmentarza. 

Koło Gospodyń Wiejskich
Kilkadziesiąt lat temu Koła Gospodyń Wiejskich jednoznacznie 
kojarzono z czasami PRL-u. Nic bardziej mylnego. Koła gospo-
dyń to organizacje społeczno-gospodarcze kobiet samodzielne 
lub organizowane jako sekcje kółek rolniczych. Pierwsze kółka 
rolnicze na ziemiach polskich powstały w latach 70-tych XIX 
wieku na terenie zaboru pruskiego, następnie w Galicji i naj-
później w byłym Królestwie Polskim. Można zatem przyjąć, że 
pierwsze koła powstały w końcu XIX w. Jest to więc instytucja 
ponad stuletnia. 

Rola KGW była podobna w każdym okresie nieistnienia bądź 
istnienia państwa polskiego. Organizacja ta skupiała się przede 
wszystkim na podnoszeniu poziomu gospodarczego, społecznego 
i kulturalno-oświatowego polskiej wsi. Cele te osiągano poprzez róż-
nego rodzaju kursy (gotowania, szycia), wykłady i konkursy. Kobiety 
uczyły się prowadzenia domu, dbały o zachowanie polskiej tradycji, 
zakładały sezonowe dziecińce lub żłobki, inicjowały powstawanie 
ochotniczych straży pożarnych i zespołów artystycznych.

Pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich powstało w Lisich Jamach 
18 stycznia 1978 r. Podobnie jak inne koła, należało do organizacji 
kółek rolniczych. Skupiało ponad 20 kobiet pod przewodnictwem 
Danuty Grzenkowicz. Panie uczestniczyły w kursach gotowania 
i szycia. Poza tym zajmowały się sprowadzaniem i zaopatrywaniem 
okolicznych gospodarstw w materiały ogrodnicze oraz w ptactwo 
hodowlane – gęsi, kury, kaczki. 

☞

W 1988 r. KGW w Lisich Jamach zakończyło działalność. Jak 
pokazał czas, tylko na kilkanaście lat. Koło zostało reaktywowane 
zebraniem założycielskim w dniu 17 lutego 2006 r. i zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie liczy 20 kobiet, a szefuje 
im sołtys – pani Ludwika Meronk. 

Panie aktywnie działają nie tylko w swoim środowisku. Ko-
rzystają z każdej możliwości, aby promować kaszubską kulturę 
i specjały kuchni. Uczestniczą w gminnych dożynkach, konkursie 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Produkt Narodowy oraz pokazach 
potraw wielkanocnych i bożonarodzeniowych, a także wyjeżdżają 
na targi do Lubania. 

Pani sołtys jest inicjatorką dorocznego święta seniorów. Od lat wia-
domo, że w tłusty czwartek w Lisich Jamach wszyscy świętują Dzień 
Seniora. W uroczystość włączają się także sołectwa Nowa Ameryka 
i Leszczynki oraz KGW i szkoła. Proboszcz z Wygody, ks. kanonik 
Bogdan Drozdowski odprawia w tutejszej szkole mszę św. dla najstar-
szych mieszkańców, w której wszyscy chętnie uczestniczą. 

W tym roku pani Ludwika i prezeska innego gminnego KGW, 
Halina Miotk, otrzymały odznaczenia Order Serca – Matkom Wsi. 
Jest to wyróżnienie przyznawane za zasługi w przeobrażaniu ży-
cia wsi, za kształtowanie humanistycznych postaw moralnych, za 
aktywność społeczno-zawodową. 

KGW w Lisich Jamach było partnerem projektu Wędrowny 
Uniwersytet Ludowy – Przystanek Sierakowice realizowanego 
przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy. Jego uczestniczkami były 
także panie z Lisich Jam i Długiego Krza. Przez kilka miesięcy 
uczestniczyły w kursach i szkoleniach z zakresu kaszubskiej kultury 
ludowej, wizażu i sztuki układania kwiatów. Nauczyły się obsłu-
giwać komputer i poznały zagadnienia związane z prowadzeniem 
gospodarstwa agroturystycznego. 

AK

Źródła:
Kroniki Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach

„Dzieje gminy Sierakowice”, praca zbiorowa pod redakcją prof. 
Andrzeja Grotha
„Krzyże i kapliczki w parafii Wygoda”, Andrzej Klasa
„Kaszubski Park Krajobrazowy i okolice”, przewodnik
„Stare cmentarze na terenie gminy Sierakowice”, Józef Klasa, WS 
nr 10 i 11/2004

„Początki uprawy truskawek na Kaszubach we wspomnieniach 
Bronisławy Polaszk”, WS nr 6, 7-8, 9, 12/1998
www.splisiejamy.eu 
Relacje Ludwiki i Jerzego Meronk, Aleksandry Dąbrowskiej-Konkol, 
Klary Młyńskiej, Eugenii Myszk i Marzeny Korzeniewskiej.

Panie z KGW w Lisich Jamach podczas II Pokazu Stołu Wielkanocnego, 
jaki odbył się w kwietniu br. w sierakowickim GOK-u

Porośnięty drzewami pagórek tuż za krzyżem 
to dawny ewangelicki cmentarz
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Ziemia Sierakowicka 
jako miejsce działań 
TOW „Gryf Pomorski”
Cz. 4  – Mojuszewska Huta

Jest w gminie Sierakowice kilka miejscowości o dwuczłonowej 
nazwie, w której drugi składnik brzmi Huta. Badacze twierdzą, 
że w miejscowościach takich dawniej zajmowano się wyrobem 
szkła i popiołu drzewnego. Niedaleko Mojusza jest położona 
Mojuszewska Huta wchodząca z nim w skład jednego sołectwa. 
Miejscowości są pięknie położone na wzgórzach, zajmują dość 
wysoko posadowione tereny – 269 i 271 m n.p.m.(najwyżej położone 
zasiedlone miejscowości w paśmie nizin; co prawda wyższy jest 
szczyt Wieżyca, ale nie jest on zasiedlony). Do tego wokół rosną 
bujne lasy, wchodzące obecnie 
w skład terenów Kaszubskiego 
Parku Krajobrazowego. Nie-
wielkie miejscowości w pobliżu 
lasu, z biegnącą pośrodku linią 
kolejową, swobodny dostęp do 
leśnych traktów prowadzących 
w przeróżnych kierunkach, 
niewielka liczba mieszkańców 
i sporo oddalonych od zwar-
tej zabudowy gospodarstw 
– wszystko to sprzyjało osadza-
niu w tych okolicach bunkrów 
i schronów ruchu oporu pod-
czas drugiej wojny światowej. 
Takowe miały swoje miejsce 
również w Mojuszewskiej Hucie. 
Posiadaczem trzech schronów 
był Franciszek Szczypior z Mo-
juszewskiej Huty. Odwiedzam 
więc jego wnuka Stanisława 
Szczypiora, który mieszka w gospodarstwie należącym kiedyś do 
dziadka Franciszka. Ponieważ Stanisław jest już trzecim pokoleniem, 
obawiam się, czy będzie w stanie opowiedzieć o faktach z czasów 
wojny. Po wymianie kilku zdań i rzeczowych odpowiedziach na 
zadane pytania obawa pryska. Stanisław świetnie orientuje się 
w rodzinnych dziejach. Zapomniałam, że kiedyś wielopokoleniowa 
rodzina spełniała swoje zadania zupełnie inaczej niż dziś. Po pro-
stu jej członkowie byli ze sobą, rozmawiali, przekazywali wiedzę. 
Tak było też u Szczypiorów. Dziadek Franciszek pasał krowy 
z wnukiem Stanisławem i opowiadał mu historie ze swego życia, 
a Stanisław świetnie je zapamiętał.

Franciszek Szczypior urodził się 5. 10. 1880 roku (zm. w 1964 
r.).Wraz z żoną Anną z d. Jelińska mieli pięcioro dzieci: Martę 
(rocznik 1903), Leona (1907), Jana (1910), Annę (1912) i Klarę (1920). 
Osiedlił się w Mojuszewskiej Hucie. Brał udział w pierwszej 
wojnie światowej, służył w niemieckim wojsku, nie chcąc jednak 
wysługiwać się Niemcom zdezerterował i został wzięty do nie-
woli, osadzono go we Francji. W wyniku odniesionych ran miał 
trwały uszczerbek na zdrowiu i od 1920 roku należał do Związku 
Kombatantów, pobierał rentę inwalidzką trzeciego stopnia. Przed 
II wojną Szczypior udzielał się społecznie, jest m.in. wymieniany 
jako członek Reprezentacji Gminy Kościelnej w Sierakowicach za 
probostwa ks. Bernarda Łosińskiego. Nie dziw zatem, że prowadził 
w czasie drugiej wojny dalszą patriotyczną działalność.

Wraz z synami: Leonem i Janem należał do TOW „Gryf Pomorski”. 
Miał w swoim gospodarstwie trzy schrony: w lesie, na polu i w sto-

dole. Ten na polu nie był raczej 
zajmowany przez partyzantów, 
traktowano go jako prywatny 
schron dla rodziny w razie nie-
przewidzianego ataku Niemców. 
Właściwie wszystko zaczęło się 
od tego, że przed wojną syn 
Leon był członkiem Związku 
Młodzieży Polskiej. Z tej racji był 
od początku na liście wrogów. 
Oczywiście rodzinę Szczypio-
rów, jak też każdą inną, Niemcy 
próbowali wciągnąć do NLN. 
Jak relacjonował Stanisławowi 
dziadek, szczególnie zależało 
im na tych rodzinach, gdzie 
byli młodzi chłopcy, bo natych-
miast wcielali ich do wojska, 
a u Szczypiorów było dwóch 
młodych mężczyzn. Oczywiście 
dziadek odmówił podpisania 
Narodowej Listy Niemieckiej, 
zatem gestapowcy byli częstymi gośćmi w gospodarstwie. Szcze-
gólnie zależało im na ujęciu Leona. Dwukrotnie zorganizowali 
nalot na Szczypiorów i nie udało im się pojmać synów; dwukrotnie 
ojciec otrzymał tęgie razy za to, że nie chciał wskazać miejsca 

Stanisław Szczypior, wnuk 
Franciszka, syn Jana (D. Pioch) 

Leon Szczypior – syn
(ze zbiorów Zygmunta Szczypiora) 

Klara – córka
(zbiory p. Stanisława) 

Legitymacja kombatancka 
Franciszka Szczypiora 

wydana 15 X 1920 r. przez władze 
Związku Inwalidów Wojennych 

Rzeczypospolitej Polskiej
(ze zbiorów p. Stanisława) 

Franciszek Szczypior – ojciec
(zbiory p. Stanisława) 

Jan Szczypior – syn
(zbiory p. Stanisława) 

☞
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ich pobytu. Co dziwne jednak, Stanisław mówi, że dziadek 
wypowiadał się dość pozytywnie o Janie Kaszubowskim, który 
ostrzegł go, by nie dał się przyłapać po raz trzeci, gdyż będzie on 
już dla niego wtedy tragiczny. Z relacji świadków mających do 
czynienia z gestapowcem Kaszubowskim wynikało, że co jakiś czas 
preparował sprytne akcje, mające utwierdzić Polaków w przeko-

naniu, że im sprzyja. Być może na tym polegała jego szczególna 
przewrotność i podstępność, faktem jednak jest, że w ten sposób 
zjednał sobie wielu ludzi i po wojnie opinie na jego temat wcale 
nie były jednoznaczne. Może też być, że w ten sposób starał się 
uśpić czujność i zyskać wylewność informatorów.

W schronie u Szczypiorów przebywali różni partyzanci, nie 
zostawali w nich jednak na dłużej. Dziadek na pewno wspominał 
o braciach Kąkolach (Bernardzie i Janie) z Sierakowic, opowiadał 
o wspólnej akcji rozbicia posterunku policji niemieckiej w Wygo-
dzie Łączyńskiej i o rozbrojeniu żandarmów. Przez schron przecho-
dzili różni partyzanci, nie brakowało wśród nich członków władz 
naczelnych. Na pewno bywał tu Józef Dambek. Mówiąc o punktach 
kontaktowych Dambka, jego żona twierdziła, że w Mojuszewskiej 
Hucie obrał sobie jako kolejny z wielu punkt kontaktowy u rol-
nika Szczypiora, gdzie często przebywał. Stamtąd było blisko do 
Mojusza ze stacją kolejową w lesie. Z tego przystanku  pociągiem 
wyjeżdżał w różne strony. Posługiwał się w akcjach kurierskich 
leśniczym Jankowskim.

Któregoś razu w Mojuszewskiej Hucie u Szczypiora spotkali się: 
Aleksander Arendt, Józef Dambek i Juliusz Koszałka – z zestawu 
osób należy się domyślać, że odbywały się tu ważne spotkania orga-
nizacyjne. Dambek rozmawiał z Arendtem, w momencie nadejścia 
Koszałki poprosił go o przejście do drugiego pokoju. W drzwiach 
była szybka, przez którą Arendt zobaczył człowieka. Jego potem 
miał rozpoznać w więzieniu śledczym gestapo w Gdańsku. Na 
okoliczność tego przesłuchania przywieziono Juliusza Koszałkę 
z obozu koncentracyjnego Mauthausen, dokąd przekazano go ze 
Stutthofu 1 czerwca 1944 roku. Koszałka stwierdził wtedy zgodnie 
z prawdą, że nie zna Arendta, ale Arendt przypomniał sobie gdzie 
i kiedy widział tego człowieka.

Po udanej akcji w Lasach Mirachowskich 25 września 1943r. 
gestapo było w posiadaniu akt organizacyjnych wraz ze spisem 
członków TOW. Na ich podstawie Niemcy mieli wiedzę o kolej-
nych schronach i zaczęli je stopniowo likwidować. Dokonywano 
aresztowań osób powiązanych z ruchem oporu.

Rankiem 26 września 1943 roku Jan Bianga zaprowadził gesta-
powców i żandarmów do następnego schronu, znajdującego się 
w zabudowaniach Franciszka Szczypiora w Mojuszewskiej Hucie. 
Żandarmi i policja obstawili drogi od strony Mojuszewskiej Huty 
i od Borzestowa. Bianga wskazał 
miejsce ulokowania schronu 
i tam prowadzono poszukiwa-
nia. Na szczęście nie ukrywała 
się tam wtedy większa liczba 
partyzantów. Niemcy przecze-
sywali dokładnie teren, kłuli 
bagnetami, ale nie znaleźli od-
dalonego o kilkadziesiąt metrów 
dobrze zamaskowanego włazu. 
Ze schronu wyszedł wcześniej 
Leon Szczypior i miał zamiar 
udać się do kuchni na obiad. 
Ujrzał jednak siostrę dającą 
z okna jakieś sygnały. Domyślił 
się przyczyny jej zachowania. 
Niestety dziwne zachowanie 
dziewczyny zauważył też ge-
stapowiec, otrzymała silny cios 
i upadła na ziemię. Na szczęście 
nie zauważył starającego się 
skryć czym prędzej Leona. Stanisław twierdzi, że ciotka zawsze 
była bardzo energiczna i bojowa. Miała w sobie wiele odwagi. Sama 
o sobie mawiała, że nigdy by się zbyt łatwo nie poddała żadnym 
przeciwnościom, nawet gdyby miało ją to drogo kosztować. 

Gestapowcy aresztowali wówczas Franciszka Szczypiora i prze-
wieźli go do gestapo w Gdańsku. Nie udowodniono mu przynależ-

☞

Ciotka Klara była postawna 
i stanowcza (zbiory p. Stanisława) 

Stanisław Szczypior i Henryk Pioch przyglądają się miejscu, 
gdzie ulokowany był „leśny” schron Szczypiorów. 

Dziś zostało po nim tylko wgłębienie w ziemi (D. Pioch) 

W miejscu, gdzie stoją mężczyźni, był „polny” schron. 
Też w pobliżu lasu (D. Pioch) 

W miejscu huśtawki stała w czasie wojny stodoła, 
a w niej był ulokowany trzeci schron (D. Pioch) 
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ności do organizacji. Podał wersję, że schron wybudował w poło-
wie1939 r. na wypadek wojny, o której wtedy już się głośno mówiło. 
W związku z powyższym został zwolniony, co nie znaczyło jednak 
końca inwigilacji. W drodze do Gdańska spotkał w policyjnym 
samochodzie dobrze sobie znanego Jana Biangę, który próbował 
uwiarygodnić siebie jako ofiarę i oddalić podejrzenie o współpracę 
z gestapo. Być może jego zadaniem było też wydobyć od Franciszka 
informację na temat miejsca przebywania synów. Ostatecznie, nie 
doczekawszy się żądanych informacji, stwierdził, że jeśli ma zginąć, 
to niech zginą również inni.

Franciszek wrócił do domu (został zwolniony zapewne po to, by 
doprowadzić gestapo do synów), jednak żona Anna i córka Klara 
zostały osadzone w obozie koncentracyjnym Stutthof. Zdołali je 
stamtąd „wyciągnąć” dzięki znajomościom ze zniemczonym Pola-
kiem z Wygody. Ojciec i synowie ukrywali się do końca wojny. 

Z relacji Anny Studzińskiej, córki Józefa Bulczaka z Bąckiej Huty, 
wynika, że kiedy w okolicach ich gospodarstwa był partyzancki 
schron, to bardzo często przychodził tam Franciszek Szczypior 
z Mojuszewskiej Huty z synami. Pamięta ich dokładnie, szczegól-
nie synów. Mówi, że byli wysokimi, szczupłymi i przystojnymi 
mężczyznami. Po wojnie rodzina Bulczaków, wracająca z ukrycia, 
postanowiła odnaleźć miejsce pochówku zabitego 29 września 1943 
r. przez gestapo ojca. Wskazał im je właśnie Franciszek Szczypior, 
który wiedział, że Bulczak został zakopany nad brzegiem jeziora 
Lubygość (sam został aresztowany 26 IX, zatem mógł być prze-
wieziony na miejsce kaźni celem doprowadzenia do współpracy 
na skutek swoistej „wizji lokalnej”). Dzięki jego informacji można 
było dokonać ekshumacji zwłok Józefa Bulczaka i przenieść je 
w godne miejsce.

Ponieważ z Mojuszewskiej Huty, w prostej linii przez lasy, jest 
zupełnie blisko przez Borzestowo do Borzestowskiej Huty, to par-
tyzanci stacjonujący w schronach tej miejscowości (Kula, Kuźnia, 
Miedza) często przeprawiali się leśnymi przesiekami do stacji ko-
lejowej w Mojuszu, odwiedzali się też nawzajem w sąsiadujących 
schronach. Podczas jednej z akcji gestapo, która miała miejsce 
14 I 1944 roku w Borzestowskiej Hucie i miała doprowadzić do 
likwidacji wymienionych schronów, wymieniano wśród przebywa-
jących tam wtedy partyzantów m.in.: Józefa Dambka, Augustyna 
Westphala, Jadwigę Pobłocką-Szukalską (łączniczkę), Mariana Jan-

kowskiego, Romana Tempskiego, 
Alfonsa Pryczkowskiego, a także 
jednego z braci Szczypiorów 
z Mojuszewskiej Huty.

Lokalizacja Mojuszewskiej 
Huty sprzyjała partyzantom. 
Oprócz gospodarstwa Szczypio-
rów doskonałym schronieniem 
były też dla nich zabudowania 
Piasków. Na przeciwległym 
krańcu Mojuszewskiej Huty, 
w oddalonym od wsi gospodar-
stwie, istniał punkt kontaktowy, 
w którym spotykali się różni 

działacze TOW. Łączniczka Dambka  Jadwiga Pobłocka-Szu-
kalska wspominała, że kiedy w grudniu 1943 r. ukrywała się 
w Mojuszewskiej Hucie u Piasków (rok 1943 był sądnym dla ru-
chu oporu, gestapo przypuszczało wtedy na jego członków ostre 
i zmasowane akcje), dotarł tam Jankowski, którego nazywała 

„Jesioklon”. Przytoczyła jego opowieść o zdarzeniu, które było 
przyczyną zdenerwowania: „Za godzinę przychodzi „Jesioklon” 
zmęczony i mimo trzaskającego mrozu cały spocony. - Dajcie mi 
suchą koszulę. Jestem cały spocony ze strachu. Wezwał mnie 
z rana nadleśniczy – Niemiec, każe mi siadać i czekać – pisze 
coś niby pilnie. Patrzy co chwilę spode łba na mnie i udaje tylko 
pilne pisanie. Domyślam się, że czeka na gestapo. Chcą mnie 
aresztować! Powiedziałem mu, ze zaraz wracam i muszę zaraz 

wyjść. Kazał natychmiast wracać. Wyleciałem na dwór, dopadłem 
roweru i jazda do lasu. Z dala słyszę niemiecką mowę i widzę 
trzech gestapowców z psem, więc rower w krzaki i buch w gąszcz, 
położyłem się. Przechodzili niedaleko mnie i mówili między sobą: 
Tak łatwo my tego polskiego psa nie dostaniemy, musimy go 
inaczej zwabić. Chwilę jeszcze poczekałem i teraz jestem tu” (A. 
Gąsiorowski, Jan Kaszubowski i służby specjalne, s. 140).

Rodzina Szczypiorów przeżyła wojnę. Ojciec i bracia do końca 
okupacji ukrywali się, matka i siostra Klara wróciły ze Stutthofu. 
Jan ożenił się z Józefą z d. Mielewczyk i miał dwoje dzieci: Stani-
sława (następcę na gospodarstwie) i Stefanię. Zmarł w 1975 roku. 
Jego brat Leon pojął za żonę Ludwikę Treder, mieli ośmioro dzieci: 
Zygmunta, Mieczysława, Jana, Janinę, Urszulę, Jadwigę, Helenę 
i Teresę. Zmarł w 1989 roku przeżywszy 82 lata.

Z 8 na 9 marca 1945 r. wojska niemieckie opuściły Sierakowice 
i wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Niestety członkowie ruchu 
oporu natychmiast znaleźli się na ich „czarnych listach”. Rozpoczy-
nał się dalszy ciąg horroru. Z racji tego, że Szczypiorowie nie byli 
funkcyjnymi w TOW, mieli z ich strony względny spokój.

Po wojnie Franciszek spotkał w pociągu Jana Biangę, który 
próbował swoją kolaborację z Niemcami przedstawić jako prze-
myślany czyn i świadomy wybór. Pytał: „Co ci z tego przyszło, że 
się opierałeś? Ile z tego masz? A gdybyś chciał na mnie donieść 
dzisiejszym władzom, pamiętaj, że współpracuję z nimi i nic nie 
wskórasz. Możesz tylko sobie zaszkodzić”.

Na mocy dekretu prezydenta z 30 marca 1945 utworzono wo-
jewództwo gdańskie z określonymi powiatami, a w ich obrębie 
gminami. Te dalej dzieliły się na gromady. W gminie Sierakowice 
wydzielono następujące: Bącka Huta, Gowidlino, Kamienica Kró-
lewska, Kamieński Młyn, Łyśniewo, Mojusz, Paczewo, Pałubice, 
Puzdrowo, Sierakowice, Szopa, Tuchlino i Załakowo. Wójtowie 
gmin zostali zobowiązani do przeprowadzenia wyborów sołtysów 
i podsołtysów w poszczególnych gromadach. W trwających do 28 
IV wyborach wybrano w gromadzie Mojusz Franciszka Szczypiora 
i Waleriana Gojtowskiego. Szczypior był bardzo rzutkim działa-
czem. Często narzekał na bierność współmieszkańców, namawiał 
ich do szerszego zainteresowania własnymi sprawami. Kiedy 
budowano brukowaną drogę do Mojusza, organizował furmanki 
zwożące do niej kamień. Potem oczekiwał od mieszkańców Mojusza 
rewanżu podczas budowy drogi do swojej wsi, nie doczekawszy 
go, zaczął wyrażać swoje niezadowolenie, co z kolei nie spodobało 
się władzom. Został więc usunięty ze stanowiska jako niewygodny. 
Urząd sołtysa pełnili po nim kolejno: Augustyn Białk z Mojusza, 
Józef Peta i Janina Młyńska (do chwili obecnej).

Franciszek Szczypior zmarł w 1964 roku przeżywszy 84 lata.
Danuta Pioch

Leon Szczypior z żoną Ludwiką i ośmiorgiem dzieci 
(zbiory p. Zygmunta)

Gospodarstwo Piasków, 
z dala od wsi, na skraju lasu

(D. Pioch) 
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Informacje ogólne
Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” 
działa od 1984 roku przy Szkole Podstawowej w Tuchlinie pod patro-
natem Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach, który finansuje 
działalność artystyczną zespołu oraz sprawuje opiekę merytorycz-
ną. Członkami zespołu są dzieci – uczniowie szkoły podstawowej 
w wieku od 6 do 13 lat oraz kapela złożona z dorosłych. „Tuchlińskie 
Skrzaty” liczą obecnie 39 członków. Żywiołowe tańce i śpiewy, które 
prezentują, ukazują dawne życie mieszkańców pięknej kaszubskiej 
krainy oraz przypominają stare gry i zabawy dziecięce. 

Kierownikiem zespołu jest Jarosław Jóskowski.   

Jak to się zaczęło…
Zespół powstał w dość nietypowy sposób. Na początku lat 80-tych 
Jan Baska, po obejrzeniu występu nowo powstałego zespołu „SIE-
RAKOWICE”, postanowił stworzyć w kierowanej przez siebie Szkole 
Podstawowej w Tuchlinie dziecięcy odpowiednik sierakowickiej grupy. 
Do swej idei przekonał dwie nauczycielki – tańczącą w Regionalnym 
Zespole Pieśni i Tańca „Kaszuby” - Bożenę Kreft i uczącą śpiewu 
Jadwigę Bronk. Pierwsza miała uczyć tańca, druga zaś śpiewu. Jan 
Baska, oprócz kierowania całością, miał się zająć stroną muzyczną. 

Zespół został powołany do życia we wrześniu 1984 roku. Zgro-
madzone zostały dwie grupy: taneczna i śpiewająca z klas 0–III. 
W pierwszych latach zespół liczył nawet około 30 osób. Inaugura-
cyjny koncert dał w 1985 roku z okazji zakończenia roku szkolnego. 
Kierownikiem zespołu do 2003 roku był Jan Baska. Choreografem 
(także zespołu „SIERAKOWICE”) jest Irena Warmowska, która 
w 1985 roku zastąpiła odchodząca z pracy Bożenę Kreft. Jan Baska 
od 1987 roku także uczy śpiewu. 
„Tuchlińskie Skrzaty” prezentują wyłącznie folklor kaszubski. Ich 

układy choreograficzne, zbudowane na ludowych pieśniach i tań-
cach, to często nowe, autorskie programy, niespotykane w innych 
grupach. Poza tym w swoim repertuarze mają, co jest dość wyjąt-
kowe, tradycyjne, dziś już na ogół zapomniane, zabawy dziecięce. 
Niemal od początku mają stroje ludowe, pozyskane staraniem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach oraz rodziców. 

Ważniejsze osiągnięcia artystyczne: 
· wyróżnienie w finale Turnieju Talentów Tanecznych w Sopocie;
· Przegląd Dorobku Kulturalnego Wsi Województwa Gdańskiego - 
główna nagroda;
· udział w XI Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej;
· udział w I Przeglądzie Kapel Ludowych im. Antoniego Sutowskiego;
· II miejsce w eliminacjach rejonowych Konkursu Szkolnych Zespo-
łów Artystycznych o nagrodę „Bursztynowa Lira”;
· wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych 
Szkół Podstawowych;
· dyplom uznania za wysoki poziom artystyczny, główna nagroda 
w Konkursie Laureatów XIV Turnieju Talentów Tanecznych;
· Klub Pomerania przyznał Medal Stolema za bezinteresowność 
w propagowaniu mowy kaszubskiej i folkloru;
· II miejsce w przeglądzie artystycznym o nagrodę „Bursztynowa 
Lira” - Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Pod-
stawowych;
· zdobycie nagrody pieniężnej w finale Turnieju Talentów Tanecz-
nych w Sopocie;
· nagroda w Turnieju Talentów Tanecznych w Sopocie;
· nagroda za udział w Konkursie Pieśni i Tańca w Sopocie;

· główna nagroda na III Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Kaszub i Kociewia;
· II miejsce w kategorii Dziecięcych Zespołów Pieśni i Tańca w Słupsku;
· nadanie zespołowi odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Sierakowice”;
· udział w rejonowym przeglądzie IV Festiwalu Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Zespołów Artystycznych;
· X Przegląd Pieśni, Tańca i Gawędy Kaszubskiej o „Złotego Tura” 
– nagroda Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy;
· II miejsce w III Festiwalu Kaszubskim w Słupsku;
· I miejsce w V Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 
Kaszub i Kociewia „Wdzydze Kiszewskie”;
· udział w rejonowym przeglądzie IV Festiwalu Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Zespołów Artystycznych;
· Przegląd Zespołów Folklorystycznych – nagroda „SREBRNA TA-
BAKIERA”;
· I miejsce w  Przeglądzie Twórczości Kaszubskiej.  

Ważniejsze występy zespołu
Do tradycji weszły występy zespołu „Tuchlińskie Skrzaty” podczas 
wielu uroczystości szkolnych: Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci 
i Dziadka czy gminnych: Dzień Strażaka, Dzień Ziemi, Sobótka.

Oprócz tego warto wymienić:
· udział w poranku folklorystycznym zorganizowanym przez Oddział 
Gdański Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego w Pałacu Opatów 
w Oliwie;
· pobyt zespołu w Toruniu na zaproszenie tamtejszego Muzeum  
Etnograficznego;
· udział w dożynkach Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich; 
· występ w Cewicach dla Koła Gospodyń Wiejskich;
· wyjazd do Łeby na zaproszenie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 
w Słupsku i występ dla uczestników zlotu krajów nadbałtyckich, 
wywiad dla radia koszalińskiego;
· występ w Brodnicy Górnej w czasie imprezy „Truskawkobranie”;
· wyjazd zespołu na rozpoczęcie spływu kajakowego w Jasieniu;
· koncert w czasie Zlotu Młodzieży Czerwonokrzyskiej w Kartuzach;
· nagranie dla Radia Gdańsk;
· udział w dożynkach zorganizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko
–Pomorskie w Łączyńskiej Hucie;
· uczestnictwo w uroczystości poświęcenia fundamentów pod nową 
szkołę w Mojuszu;
· występ w Filharmonii Bałtyckiej;
· występ w Stoczni Gdańskiej na uroczystym spotkaniu z emerytami;
· występ dla papieża Jana Pawła II w maju 1995 r.; 
· Sopot 1999 r. – koncert dla Ojca Świętego; 
· XV lat istnienia zespołu – koncert;
· wydanie kasety do podręcznika muzycznego dla Szkoły Podsta-
wowej; 
· występ w Koncercie Dobroczynnym, z którego dochód został 
przekazany Szpitalowi Przeciwgruźliczemu w Gdańsku;
· udział w dożynkach w Nowej Karczmie;
· występ w czasie uroczystości otwarcia Indywidualnych Błyskawicz-
nych Mistrzostw Polski w Warcabach 100-polowych w Sulęczynie;
· wyjazd na występ do Łeby;
· koncert z okazji obchodów 3 Maja;
· reprezentacja Gminy Sierakowice w Europejskich Spotkaniach 
z Muzyką;
· koncert nad Soliną – Bieszczady;
· Jarmark we Wdzydzach.

Przez 25 lat z Dziecięcym Kaszubskim 
Zespołem Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”

Informacje z jednodniówki wydanej staraniem Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach; 
opracowanie: Jan Baska, Irena Warmowska i Irena Kulwikowska
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Wojaże zagraniczne:
· 24–31 lipca 1990 r. Borżomi – Gruzja;
· 15–19 maja 1997 r. Festiwal „Kwiaty Polskie” – Wilno – Litwa;
· 01–04 maja 1998 r. wizyta w Sztokholmie – Szwecja;
· 24–29 maja 2001 r. – Lwów – Ukraina;
· 30.09–04.10.2005 r. Niemcy – Niebüll (popołudnie spędzone w Danii);
· 01–05 czerwca 2006 r. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 
„Lalek Ludowych” na Słowacji;
· 08–12 maja 2008 r. – Lwów – Ukraina.

Tańczyli, śpiewali lub grali w Zespole:
Byli członkowie zespołu (132 osoby): Pranczk Ewa, Wenta 
Bernadeta, Baska Witold, Bronk Leszek, Szczypior Maria, Witt Ga-
briela, Bronk Renata, Szczypior Dorota, Wenta Joanna, Labuda Ewa, 
Jóskowski Marcin, Witt Emilia, Bronk Barbara, Okrój Wiesław, Ba-
ska Justyna, Kozioł Dariusz, Kozioł Grażyna, Drywa Henryk, Leyk 
Tomasz, Okrój Halina, Penk Bernadeta, Pobłocki Wiesław, Szulta 
Marek, Bronk Grzegorz, Cybula Katarzyna, Bronk Mirosława, Witt 
Mariola, Bronk Grzegorz, Lewna Leszek, Lis Ewelina, Mielewczyk 
Leszek, Koszałka Joanna, Mielewczyk Dariusz, Brzeska Magdalena, 
Krefft Dorota, Wica Beata, Bronk Aleksandra, Kozioł Barbara, Brze-
ski Marcin, Elend Katarzyna, Kozioł Krzysztof, Wenta Marcin, Wica 
Mirosław, Bronk Bernadeta, Kuzimski Marcin, Lica Rafał, Reglińska 
Anita, Stolc Julianna (śp.), Borowski Rafał, Browarczyk Krzysztof, 
Krefft Katarzyna, Szulta Alicja, Migowska Beata, Reclaf Angelika, 
Szulta Alicja, Andraszewicz Magdalena, Regliński Dominik, Krefft 
Lidia, Mielewczyk Janusz, Bronk–Marwicz Bartłomiej, Migowska 
Wioletta, Bronk–Marwicz Bernadeta, Witt Sylwia, Leyk Grzegorz, 
Migowska Beata, Bronk Agnieszka, Marcińska Anna, Penk Woj-
ciech, Grota Waldemar, Pranczk Barbara, Węsierski Dawid, Czaja 
Anita, Elend Hanna, Koszałka Robert, Pranczk Mateusz, Reglińska 
Aldona, Szulta Bernadeta, Marciński Tomasz (śp.), Myszk Michał, 
Zaworski Maciej, Złoch Piotr, Olszewski Krystian, Czaja Marcin, 
Elend Paweł, Makurat Paweł, Mielewczyk Anita, Migowska Kata-
rzyna, Myszk Wojciech, Płotka Łukasz, Węsierski Tomasz, Bulczak 

Damian, Myszk Krzysztof, Węsierska Anita, Wica Grzegorz, Czaja 
Kamil, Garski Łukasz, Kulwikowski Daniel, Marcińska Aleksandra, 
Węsierski Krzysztof, Zaworski Robert, Bulczak Grzegorz, Elend 
Grzegorz, Garska Marta, Mielewczyk Agnieszka, Mielewczyk Da-
miana, Myszk Aleksandra, Węsierska Izabela, Węsierska Kamila, 
Witt Karolina, Bronk Ewelina, Choszcz Szymon, Grota Jagoda, 
Kulwikowska Paulina, Marciński Marek, Nowicka Anna, Bronk 
Paulina, Bronk Sylwia, Bulczak Dawid, Wenta Magdalena, Klejna 
Alicja, Mielewczyk Aneta, Wica Natalia, Witt Eryk, Bronk Jolanta, 
Choszcz Martyna, Krefft Paulina, Pezda Martyna, Wenta Paweł, 
Choszcz Dawid, Szulfer Agata, Choszcz Robert.

Obecni członkowie zespołu (39 osób): Witt Edyta, Ziegert 
Karolina, Szulfer Oliwia, Bulczak Natalia, Krefta Alicja, Majewska 
Weronika, Bulczak Sylwia, Mielewczyk Maria, Mielewczyk Helena, 
Ruszkowska Aneta, Ruszkowska Ewelina, Choszcz Magdalena, Tan-
dek Justyna, Nowicka Alicja, Nowicka Aleksandra, Olejnik Adriana, 
Olejnik Aleksandra, Leyk Jolanta, Koszałka Maria, Naczk Magdalena, 
Ruszkowski Marcin, Złoch Wojciech, Kiedrowski Ryszard, Koszałka 
Szymon, Mielewczyk Mateusz, Ziegert Rafał, Wenta Mariusz, Bronk 
Dariusz, Tandek Tomasz, Wenta Łukasz, Klejna Adrian, Koszałka 
Paweł, Krefft Kacper, Olszewski Karol, Ziegert Piotr, Reclaf Michał, 
Choszcz Korneliusz, Krefft Kaja, Kiedrowski Ryszard.

Przygrywali nam:
Skład byłej kapeli:

1. Zygmunt Wenta – diabelskie skrzypce (Śp.)
2. Józef Witos - kontrabas
3. Stefan Kolka - skrzypce (Śp.)
4. Leon Puzdrowski - bandonia
5. Bogusław Przytomski - skrzypce
6. Witold Baska –  akordeon

Aktualny skład kapeli:
1. Jan Baska – akordeon
2. Piotr Złoch – akordeon
3. Jarosław Jóskowski – diabelskie skrzypce
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Jubileusz zespołu „Tuchlińskie Skrzaty”

To już 25 lat!
W tym roku mija 25 lat od powstania Dziecięcego Kaszubskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”. W sobotnie popołudnie 13 czerwca na boisku przy 
szkole w Tuchlinie odbyły się uroczystości jubileuszowe. Przedtem jednak, mszę 
św. w intencji zespołu odprawił ks. Jarosław Dunajski. Po mszy jej uczestnicy 
barwnym korowodem udali się na przyszkolne boisko, gdzie rozpoczęły się 
dalsze uroczystości. 

Jubileuszowy koncert „Tuchlińskich Skrzatów” swoją obecnością zaszczycili 
m.in. Janina Kwiecień – starosta kartuski, Hubert Lewna – wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Kartuskiego, Tadeusz Kobiela – wójt Sierakowic, Zbigniew Fu-
larczyk – zastępca wójta, a także radni i sołtysi. Mimo niesprzyjającej pogody 
nie zawiedli mieszkańcy Tuchlina i okolic, którzy licznie przybyli na to wielkie 
wydarzenie. 

Dla publiczności zatańczyli zarówno dawni, jak i obecni członkowie zespołu. 
Okazało się także, że w Tuchlinie mieszka całe mnóstwo skrzatów. Uczniowie 
tamtejszej szkoły przebrani w kolorowe stroje doskonale wcielili się w role 
kaszubskich krośniąt.  

Z okazji srebrnych godów, zespół został odznaczony medalem Zasłużony dla 
Kultury Polskiej przyznanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
Bogdana Zdrojewskiego. Kierownikowi „Tuchlińskich Skrzatów” – Jarosławowi 
Jóskowskiemu – to prestiżowe wyróżnienie wręczył wójt gminy. 

AK
Foto: AK

Uczniowie Zespołu Szkół w Tuchlinie w kolorowych strojach kaszubskich krośniąt Mimo niesprzyjającej aury publiczność dopisała

Jan Baska – twórca dziecięcego zespołu „Tuchlińskie Skrzaty”
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Irena Warmowska – choreograf „Tuchlińskich Skrzatów”

Jarosław Jóskowski w imieniu zespołu odebrał 
medal Zasłużony dla Kultury Polskiej
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Ocalić od zapomnienia co tylko możliwe, udokumentować, wypytać, 
zapisać, sfotografować – to zasada, która powinna zawsze towa-
rzyszyć ludziom. Czas biegnie nieubłaganie, zmienia krajobrazy, 
tworzy nowe struktury, stare odsuwa w niepamięć. Jedną ze spraw 
wartych upamiętnienia jest cegielnia w Długim Krzu i jej historia. 
Rozglądam się zatem wokół, by pozyskać informatorów chętnych do 
wspomnień. Niestety nie jest łatwo. Są bezpośredni spadkobiercy 
prawowitych właścicieli, ale wyczuwam, że niechętnie wracają 
do przeszłości. Krzywda, jakiej doznali, nie pozwala im spokojnie 
i szczerze o pewnych sprawach myśleć i mówić. Do szerszych 
wspomnień daje się nakłonić Stefania Witos z domu Grabowska. 
Siadamy więc do licznych dokumentów i zdjęć, które razem z mę-
żem Józefem kolejno przedstawiają i omawiają. Siostry Grabowskie 
gromadziły je pieczołowicie w czasie przygotowań do odzyskania 
nieprawnie skonfiskowanego majątku po rodzicach.

Długi Kierz to wieś położona w południowo-wschodniej części 
gminy Sierakowice. Do niedawna funkcjonowała tu cegielnia 
parowa. Dziś zakład jest nieczynny i zapewne nie uda się go już 
przywrócić do stanu świetności.

Pierwsze wzmianki o cegielni pochodzą z początków XX wieku 
i wiążą się z budową kościoła parafialnego w Wygodzie. Mowa 
o tym, że do wznoszenia murów użyto cegły z istniejącej tu polowej 
cegielni, która powstała prawdopodobnie w końcu XIX wieku. Jej 
pierwszym właścicielem miał był niejaki Klucke (Niemiec). 

Późniejszym właścicielem stał się ksiądz Anastazy Sadowski 
–  proboszcz parafii Wygoda i budowniczy kościoła. Zyski ze sprze-
daży cegły w dużym stopniu zasilały fundusz rozbudowy kościoła. 
Zresztą należy wspomnieć, że ksiądz Sadowski, ks. B. Łosiński i inni 
prowadzili szeroko zakrojoną akcję zakładania firm, banków oraz 
przeróżnych form samopomocy, dzięki którym rdzenni mieszkańcy 
mogliby się uwolnić spod twardej ręki zaborcy pruskiego.

U księdza Sadowskiego wychowywał się Alfons Grabowski. Chło-
piec nie tylko się wychowywał, ale też brał czynny udział w życiu 
parafii. Był pełnoprawnym domownikiem, ministrantem, a potem 
jako młodzieniec pełnił obowiązki kierownika cegielni, będąc zastęp-
cą głównego zarządcy - ks. Sadowskiego. Urodził się 20 września 1905 
roku w Słupie koło Grudziądza w rodzinie gospodarza ziemskiego. 
Wcześnie stracił matkę. Brat Anastazy postanowił więc zająć się 
siostrzeńcem. Tak Alfons trafił na Kaszuby. Tu poznał przyszłą żonę 
Małgorzatę Labuda, również gospodarską córkę z Szopy (gospodar-
stwo Labudów dziś jest własnością rodziny Teclaf – o przyczynie 
sprzedaży niżej). Małgorzata urodziła się 31 marca 1910 roku i to ona 
właśnie stała się późniejszą właścicielką cegielni.

Kiedy zaczęły się kłopoty finansowe prowadzonych przez ks. 
Sadowskiego i jego wspólników firm, banki zaczęły domagać się 
swoich należności. Z protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, 
sporządzonego przez Komornika Sądu Grodzkiego w Kartuzach 19 
grudnia 1935 roku wynika, że właściciel cegielni, ks. A. Sadowski, 
był winien 5600 złotych Bankowi Związku Spółdzielczo – Zarobko-
wego S.A. Oddział Grudziądz. Na użytek tej sprawy dokonano spisu 
majątku, który składał się  w tym czasie z 13,78 ha gruntu (gruntów 
ornych, łąk, pastwisk, nieużytków i placów zabudowanych oraz 5 
ha terenów z pokładami gliny). W pozycji budynki wymieniono: 
zabudowania robotnicze, stodołę, stajnię, dwa domy mieszkalne, 
chlewnię oraz dom mieszkalny właściciela. 

Coraz trudniej było sprostać twardym zasadom rynku i cegielnia 
została wystawiona na licytację. Podczas pierwszego podejścia 
nie wyłoniono nabywcy, do drugiej licytacji stanęła Małgorzata 
Grabowska z mężem Alfonsem przy sporym zaangażowaniu 
kapitału rodzinnego Labudów, którzy w tym celu m.in. sprzedali 
rodzinie Teclaf duże gospodarstwo w Szopie, a sami przenieśli się 
do mniejszego domu z niewielkim areałem ziemskim, gdzie ich 
potomkowie mieszkają do dziś. Zakup cegielni został dokonany za 
kwotę (jak to podkreślał A. Grabowski „samych trójek”) 33333,33 
złotych. Nowi właściciele przystąpili do rozbudowy zakładu. Gra-
bowscy zakupili cegielnię około 1937 roku, bo Stefania pamięta, że 
ojciec mówił o dwu sezonach wyrobu cegły po zakupie. Dokonano 
przebudowy cegielni polowej 
w większy i udoskonalony za-
kład. Potem wybuchła wojna 
i Niemcy odebrali im firmę. 
Grabowscy wraz z dwiema 
córkami: Ireną – rocznik 1935 
i Krystyną – rocznik 1938, zostali 
wysiedleni do krewnych matki 
w Szopie. W roku 1944 urodziła 
się Stefania, a w 1945 Regina. 
Cegielnią przez całą wojnę za-
rządzał Niemiec Wilhelm  Gu-
staw Adolf  Dost z Bysewa. Po-
czątkowo zakład był własnością 
Grabowskich, dopiero 26 V 1942 
roku dokonano wpisu do księgi 

„nowego właściciela”, motywując 
konieczność ponowienia zapisu 
w związku ze zniszczeniem 
starych ksiąg. Część okupacji 

Cegielnia w Długim Krzu – zarys historii

Stefania Witos z d. Grabowska z mężem Józefem (foto: D. Pioch)

Alfons w wieku młodzieńczym i podczas pełnienia służby wojskowej 
(zbiory Janiny Labuda) 

Grabowscy – zdjęcie ślubne 
(zbiory Stefanii Witos)
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Alfons Grabowski spędził na przymusowych robotach w Babich 
Dołach, gdzie pracował jako palacz.

Po zakończeniu okupacji, zakład będący własnością Małgorzaty 
Grabowskiej, został uruchomiony na nowo i przekazany przedwo-
jennej właścicielce.  Rodzina zamieszkała na nowo we własnym 
domu i powiększyła się o kolejne córki: Halinę – rocznik 1947 i Ja-
ninę – rocznik 1950.W cegielni zatrudniano wówczas około 12-15 
pracowników. Wyrób czerwonej pełnej cegły odbywał się ręcznie, 
produkcja sięgała 1 miliona sztuk rocznie. Majątek składał się nadal 
z ponad 13 hektarów ziemi, na której ustawiono budynki cegielni 
i usytuowano wyrobisko gliny. W posiadaniu był: piec ceglarski typ 

„Hoffmanowski” 16 komorowy o pojemności 75-80 tyś. sztuk cegły 
(budowla o wymiarach 13x39metrów); murowana maszynownia 
o wymiarach 12x15 metrów (w niej lokomobila firmy „Lanz”, wał 
transmisyjny, rampa zasilająca ręczna, ceglarka, ucinacz ręczny, 
płyty żelazne, taczki); szopa do surówki (naturalna suszarnia) o wy-
miarach 10x81 metrów; druga suszarnia naturalna o wymiarach 10x67 
metrów, budynek pomocniczy 6,80x8,90 (zmieniony potem na dom 
mieszkalny); kolejny budynek pomocniczy (późniejsze mieszkanie dla 
pracowników). Zakład był też wyposażony w około 700 mb kolejki 
wąskotorowej dowożącej glinę z wyrobiska do wytwórni.

Niedługo jednak trwała uciecha z powrotu „na swoje”. W 1951 
roku, na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu Drobnego 
i Rzemiosła z dnia 26 lipca 1951 r., cegielnię przekazano pod przy-
musowy Zarząd Komisaryczny sprawowany przez powiat kartuski, 
fizycznie w ręce Kartuskich Zakładów Terenowych Przemysłu 
Materiałów Budowlanych. W jednym z pokoi w domu mieszkalnym 

Grabowskich urządzono biuro, pozostałe pomieszczenia pozosta-
wiono początkowo rodzinie. Potem wszelkimi możliwymi sposobami 
władze starały się mieszkańców domu usunąć. Najpierw oferowano 
im niewielki domek wykupiony od Mariana Petke w Długim Krzu. 
Kiedy rodzice odmówili, zaczęły się najścia i szykany. Opisywane 
przez Stefanię próby zniechęcania i zastraszania rodziny przez 
ówczesne władze dalekie były od cywilizowanych metod. Stefania 
stanowczo stwierdza, że matka, mająca w momencie śmierci 67 
lat, żyłaby znacznie dłużej, gdyby nie musiała części swego życia 
i zdrowia poświęcić na ratowanie najpierw rodzinnego majątku, 
a potem już tylko dachu nad głową rodziny. Była jednak kobietą 
odważną i do nachalnych urzędników wychodziła niejednokrotnie 
z widłami lub garnkiem wrzątku. W rezultacie, mimo usilnych 
prób, nie udało się rodziny stamtąd wykwaterować, choć parcie ku 
temu ze strony komunistycznej władzy było ogromne. Faktycznie 
właścicielem cegielni była ciągle rodzina Grabowskich.

Sytuacja drastycznie się zmieniła w roku 1959. Na podstawie 
orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budow-
lanych z dnia 26 września tegoż roku dokonano upaństwowienia 
zakładu i przejęto cegielnię wraz z gruntem. W latach 1959 – 1971 
zakład   użytkowały Gdańskie Zakłady Ceramiki Budowlanej na 
zlecenie Skarbu Państwa. Pierwszym kierownikiem podczas spra-
wowania Zarządu Komisarycznego  był Antoni Julke z Przyrowia. 
W trakcie państwowego zarządzania kierownikiem był Jan Puz-
drowski z Długiego Krza.  

W 1972 r. zakład przejęło Prezydium Powiatowej Rady Narodo-
wej w Kartuzach, które wydzierżawiło cegielnię Feliksowi Ksepko 
z Trójmiasta na okres dziesięciu lat.  Umowa ta została jednak roz-
wiązana przed upływem dziesięcioletniego okresu w 1978 roku. 

Cegielnia przeszła w tym czasie na własność gminy Sierakowice. 
W latach 1979-1987   dzierżawcą był Józef Raiter z Długiego Krza 
i wspólnik Władysław Warmowski z Lisich Jam. 

Kolejny dzierżawca wszedł w posiadanie zakładu w roku 1987. 
Naczelnik Gminy Sierakowice wydzierżawił cegielnię Zakładom 
Usługowo-Produkcyjnym Spółdzielnia Pracy „TRAPEX” w Sopocie 
na okres dziesięciu lat. W tym okresie nastąpiły w Polsce histo-
ryczne transformacje, które pozwoliły na nowo myśleć poważnie 
o prywatnej własności. „Trapex” po czterech latach eksploatacji 
zmuszony był zaniechać działalności w Długim Krzu, bo stracił 
prawne podstawy funkcjonowania w tym zakładzie. Zaczęła się 
procedura przywracania własności prawowitym właścicielom.

W 1991 r. podjęto ostateczną decyzję o przywróceniu własności 
rodzinie Grabowskich. Stało się to 11 stycznia 1991 roku na mocy 
dokumentu wystawionego przez Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa, który stwierdził nieważność decyzji o przymu-
sowym zarządzie i upaństwowieniu. W dokumencie zapisano: 

Małżonkowie Grabowscy (zbiory Stefanii Witos)

Janina w dniu I Komunii z rodziną; od lewej siedzą: siostra Irena, 
matka Małgorzata, ojciec Alfons, siostra Krystyna; 

stoją od lewej: siostra Stefania, małżonkowie Rejter z Mojuszewskiej 
Huty, siostra Regina, siostra Halina (zbiory p. Janiny)

Siostry Grabowskie – fotografia wykonana 8 VIII 1995 roku 
(zbiory p. Janiny)

☞
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☞ „Na wniosek spadkobierców dawnej właścicielki w/w cegielni 
i nieruchomości, na której jest ona położona, Minister Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa decyzją Nr GK.III.053K-R-1983/90 z dnia 
11.01.1991 r. stwierdził nieważność zarówno Zarządzenia Ministra 
Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 26 lipca 1951 r. o ustano-
wieniu przymusowego zarządu państwowego nad cegielnią „Długi 
Kierz”, jak i orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia-
łów Budowlanych z dnia 26 IX 1959 r. o przejęciu cegielni na własność 
Państwa, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa – art. 156 § 

1 pkt 2 Kpa”. Niestety nie mogli się już ucieszyć z tej decyzji Małgo-
rzata (zm. 8.08.1977 r.) i Alfons (zm. 22.10.1978 r.) Grabowscy, pocho-
wani na parafialnym cmentarzu w Wygodzie. 

Decyzja „co dalej” spadła na barki córek: Ireny Grabowskiej, 
Krystyny Myszk, Stefanii Witos, Reginy Leyk, Haliny Grabowskiej 
i Janiny Labuda.

W maju 1993 roku Józef Klasa, pisząc w WS o sołectwie Długi 
Kierz, wspominał o cegielni, że „aktualnie trwa przerwa w produkcji, 
ale jest możliwość uruchomienia jej w każdej chwili”. Niestety dziś, po 

Miejsce pochówku małżonków Grabowskich na cmentarzu w Wygodzie
(D. Pioch) 

Fragment obudowy „pieca”, murowana wyrobiarnia 
i w głębi dom rodziny Grabowskich (zbiory p. Stefanii) 

Wygląd budynku socjalnego w 1994 roku Fot 17 (zbiory p. Janiny) Suszarnia Nr 6 i budynek socjalny (zbiory p. Stefanii) 

„Piec” (zbiory p. Stefanii) Wyrobiarnia (zbiory p. Stefanii) 
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Tyle zostało z budowli będącej „sercem” cegielni – pieca (D. Pioch) Najlepiej „trzyma się” budynek wyrobiarni, bo w całości był wykonany 
z trwałego budulca (D. Pioch) 

Dzięki temu, że w budynku mieszka p. Janina z rodziną 
nie niszczeje on jak pozostałe budowle (D. Pioch) 

Gorzej ze stanem wąskotorówki (D. Pioch) 

W dawnym domu rodzinnym Grabowskich 
mieszka obecnie p. Halina z rodziną (D. Pioch) Suszarnia Nr 8 chyli się ku upadkowi (D. Pioch) 

szesnastu latach od tamtego momentu, nie da się już tak powiedzieć. 
Sypiące się dachy, próchniejące drewniane elementy, spadające 
płatami boczne ściany – oto obraz tego, co z dawnej świetności 
zostało. Spadkobiercy Grabowskich mają żal. Uważają, że gdyby 
oddano im zakład wcześniej, wtedy gdy otrzymał go Ksepko albo 
chociaż w momencie dzierżawienia go przez Raitera (a usilnie się 
o to starali, zawsze z odmownym skutkiem), można go było jeszcze 
postawić „na przysłowiowe nogi” nie doprowadzając grabieżczą go-
spodarką do ruiny. Teraz będzie to już raczej niemożliwe, wymagalne 

nakłady przerosłyby ewentualne zyski. Dziś zatem wśród pustych 
regałów hula wiatr, szumiąc pieśń o dawnej świetności. Skrzypiące 
wrota i zapadające co chwila kolejne połacie dachów przypominają 
prawowitym właścicielom doznane krzywdy i uświadamiają, że 
poczynionych szkód i strat nikt nie będzie już w stanie naprawić ani 
wyrównać. Kontrastem dla popadających w ruinę zabudowań jest 
nowa kapliczka datowana 8 VIII 1995 z wymownym i jakże dla tej 
rodziny znaczącym napisem: „Matko Boża miej nas w swej opiece”.

Danuta Pioch
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Redakcja „Wiadomości Sierakowickich” wciąż zbiera informacje 
o Leonie Wenta, strażniku granicznym zastrzelonym przez Niem-
ców 1 września 1939 r. w Skrzeszewie. Na nasz apel odpowiedziała 
pani Urszula Cymerman z Sierakowic. 

Pani Urszula (z domu Myszk) urodziła się w Kamienicy Kró-
lewskiej. Wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszkali w budynku 
naprzeciw poczty. W chwili wybuchu drugiej wojny światowej 
miała 13 lat. Historia jej życia, a zwłaszcza doświadczeń wojennych 
to temat na oddzielny artykuł. My zajmiemy się osobą Leona.

Leon Wenta pochodził z wybudowań Kamienicy Królewskiej. 
W 1935 r. ożenił się z Martą Dombrowską z Borku. Mieli jedno 
dziecko. W chwili, gdy Leon został zastrzelony, mały Janek miał 
zaledwie cztery lata. Leon został wcielony do straży granicznej 
tuż przed wojną według pani Urszuli, Wenta był w patrolu 
pieszym.

Gdy rozeszła się wiadomość o jego śmierci Leona, mieszkańcy 
Kamienicy bardzo się zasmucili. Następnego dnia, w sobotę rano, 
dwóch mieszkańców Pałubic – Stanisław Brzeski i Daleki – udało się 
na granicę sprawdzić, co się dzieje. Okazało się, że zwłoki zamor-
dowanego strażnika nadal leżały przy granicy. Leona pochowano  
4 września na cmentarzu w Sierakowicach. 

„Wojna wybuchła w piątek, 1 września – mówi pani Urszula 
– a Niemcy wkroczyli do Kamienicy Królewskiej w niedzielę, 3 
września. Najpierw było spokojnie. Mężczyźni z Kamienicy zaczęli 
się schodzić i rozmawiać z niemieckimi żołnierzami. Wtem rozle-
gły się strzały. Niemcy strzelali z góry od Baranowskich a Polacy 
z przeciwnej strony, czyli figurki Matki Boskiej.”

Podczas tej strzelaniny jeden niemiecki żołnierz został zastrze-
lony. Jego ciało zostało wniesione do domu Myszków. Drugiego 
zakłuto nożem lub bagnetem. „Nie wiadomo, kto to zrobił – mówi 
oburzona pani Urszula. – Podejrzenia były, ale nie wydało się. 
To było świństwo.” Gdy pani Urszula zobaczyła leżące w polu 
zwłoki zadźganego żołnierza, bardzo się przestraszyła. Mówi, że 
już nigdy nie poszła w to miejsce. Trzeci żołnierz niemiecki był 
ranny. Uciekał w stronę zachodnią do swoich i zmarł na skutek 
odniesionych ran. 

Po śmierci Leona, Marta została sama z synem. W październi-
ku 1945 r. wyszła za mąż za brata Leona, Franciszka. Ona była 
wdową z dzieckiem, a on wdowcem z córką Anną. Wspólnych 
dzieci nie mieli.

Poniżej przedruk fragmentu artykułu pt. „Gmina Sierakowice 
w czasie II wojny światowej” autorstwa pana Józefa Klasy. Cały 
tekst ukazał się fragmentami w „Wiadomościach Sierakowickich” 
począwszy od kwietnia do 
października 2005 r. Przyto-
czony fragment dotyczy mo-
mentu wybuchu i pierwszych 
dni wojny.

Druga wojna światowa 
rozpoczęła się 1 września 
1939 r. W wielu miejscach 
wojska niemieckie przekro-
czyły granicę polsko–nie-
miecką i rozpoczęły swój 
marsz na wschód. Gmina 
Sierakowice, choć graniczą-
ca bezpośrednio z ówcze-
snymi Niemcami, nie zosta-
ła tego dnia zajęta. Granicy 
strzegła straż graniczna. Jej 
funkcjonariuszy nazywano 
popularnie strażnikami. 
Wiosną 1939 r. wzmocniono 

straż graniczną dodając jej do pomocy rezerwistów, powołanych 
do formacji zwanych obroną narodową.

Od 1 września 1939 r. wojska niemieckie robiły wypady 
zwiadowcze w głąb sierakowickiej gminy na głębokość do 
kilku kilometrów, po czym wracały na swoje pozycje wyjścio-
we. Straż graniczna, nim się wycofała znad granicy, robiła 
rozpoznanie poprzez obserwację ruchów wojsk niemieckich. 
Podczas takich obserwacji 1 września w godzinach popo-
łudniowych został śmiertelnie postrzelony żołnierz polski, 
członek obrony narodowej, Leon Wenta z Kamienicy Kró-
lewskiej. Był on pierwszą ofiarą II wojny światowej na tere-
nie sierakowickiej gminy. Został pochowany na cmentarzu 
w Sierakowicach. 

Zwiady wojsk niemieckich miały miejsce 1 i 2 września. Do-
piero w niedzielę, 3 września, około południa Niemcy zajęli całą 
gminę Sierakowice. Podczas tej operacji na terenie Kamienicy 
Królewskiej doszło do strzelaniny, w wyniku której z rąk straż-
ników zginęli trzej żołnierze niemieccy; dwaj zabici na miejscu 
i jeden raniony, który zmarł następnego dnia lub tego samego 
dnia po kilku godzinach. Funkcjonariusze straży granicznej 
dostali się do niewoli i prawdopodobnie Niemcy wiedzieli, że 
to oni strzelali do ich żołnierzy, ale nie zostali w żaden szcze-
gólny sposób ukarani. Ponoć wszyscy wojnę przeżyli.

Wojska obrony narodowej miały utrudniać przemieszczanie 
się wojskom niemieckim. W tym celu wysadziły one most na 
rzece Bukowinie w Pałubicach, co przerwało chwilowo ruch 
na szosie Sierakowice–Lębork. Wojska niemieckie szybko ten 
most prowizorycznie naprawiły i ruch mógł odbywać się w mia-
rę normalnie. Później zbudowano tam most drewniany, który 
funkcjonował do końca wojny. Obecny most betonowy został 
zbudowany po wojnie. Podobno miał być również wysadzony 
w powietrze wiadukt kolejowy za Sierakowicami w stronę Kar-
tuz (skrzyżowanie szosy z torami kolejowymi), jednak z odpale-
niem ładunków zwlekano do ostatniej chwili i do wysadzenia 
ostatecznie nie doszło.

Przy zajmowaniu naszej gminy przez Niemców nie doszło do 
bitew lub potyczek, poza wspomnianym epizodem w Kamienicy 
Królewskiej. 

Zaraz po wkroczeniu wojsk niemieckich zaczęło się wpro-
wadzanie niemieckich porządków wszędzie tam, gdzie było 
to możliwe. W Kamienicy Królewskiej zwołano ludność do 
miejscowej szkoły w związku z zabiciem niemieckich żołnierzy 
i zażądano oddania broni myśliwskiej, twierdząc, że to z takiej 

broni strzelano do nich. Ponie-
waż broni myśliwskiej nikt nie 
posiadał, za co podobno poręczył 
niemiecki osadnik mieszkający 
w tej wsi, skończyło się na stra-
chu i pogróżkach.

Mija siedemdziesiąt lat od tam-
tych tragicznych wydarzeń na 
dawnej granicy polsko-niemiec-
kiej. Dziś trudno dokładnie usta-
lić, co się wtedy wydarzyło, ale  
ludziom, którzy walczyli i ginęli 
w obronie naszego kraju jesteśmy 
winni pamięć. Naszym moralnym 
obowiązkiem jest ocalić od za-
pomnienia wiedzę o tych wyda-
rzeniach i przekazać ją młodemu 
pokoleniu.  

AK
Foto: AKUrszula Cymerman

Wciąż szukamy informacji o Leonie Wenta
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Pat
Mógłbym w tym czasie robić coś innego. 
Pożytecznego. Dla siebie lub dla innych. 
Czas ten mógłby być TWÓRCZY, czyli 
zagospodarowany działaniem przynoszą-
cym pozytywne korzyści duchowe, tudzież 
materialne, choć na tych ostatnich coraz 
mniej mi zależy, co ma swoje źródło w cią-
gle narastającym we mnie obrzydzeniu do 

„wyścigu szczurów”, zataczającego coraz 
większe kręgi i z dnia na dzień przyspie-
szającego. Urzędnicze struktury, mody, 
ogłupiające reklamy, społeczno – medialny 
nacisk, aby być „trendy”, przypomniały 
mi film o amerykańskim obywatelu, który 
niesprawiedliwie dostał się do tureckiego 
więzienia. Po dłuższym w nim pobycie ów 
nieszczęśnik trafia do więziennego szpitala, 
którego „pacjentami” są umysłowo chore 
ludzkie strzępy. Jednym ze zwyczajów 
tego „piekła na ziemi” jest spacerowanie 
dokoła dużej sali, a raczej jakiejś kamiennej 
pieczary, usytuowanej w piwnicy. Wszyscy 
MUSZĄ chodzić w jednym kierunku! I tak 
też robi bohater filmu. Do czasu. Pewnego 
razu zaczyna iść „pod prąd”. Ktoś go szarpie 
za więzienne wdzianko, inny tłumaczy, że 
to nie ten kierunek. Bez skutku! Ten marsz 

„wbrew innym” był z jego strony sygnałem 
(dla niego samego), że już dojrzała w nim 
myśl o ucieczce, którą w końcu urzeczy-
wistnia. 

Na zasadzie analogii myślę o społeczeń-
stwie jako takim, któremu m.in. bezsensow-
ne przepisy każą „spacerować” w jednym 
kierunku. Przykładem tego jest nieszczęsna 
kartka, która tkwi w mej kieszeni, a którą 

„zaszczycił” mnie jeden z urzędów. Według 
widniejącego na niej, ledwo zrozumiałego 
bełkotu , mam się stawić tam i tam, w celu 
dokonania korekty, a jeśli tego nie zrobię 
w takim, a takim terminie, czeka mnie 
KARA. Wszystko to obwarowane zostało od-
nośnikami do artykułów, ustaw, kodeksów 
i im podobnych straszydeł, które określono 
na owym wezwaniu mniej więcej tak: XpK-
tH677884900366452899030jakishya836567193/ 
kkaokalih7755789300725078652909:lajk/
khga07353489210020-2—p. Równie dobrze 

mogli do mnie napisać w języku (dialekcie?) 
suahili! Guzik kogo obchodzą te ciągi liter 
i cyfr. Zanim dokopałbym się do tychże 
dokumentów, pewnie obrósłbym pajęczyną. 
Darowałem więc sobie to bezproduktywne 
działanie i podążyłem dokonać korekty. 
Prawie trzy dziesiątki kilometrów. Na-
prawdę mógłbym w tym czasie robić coś 
pożytecznego… 

Jednym z elementów życia społecznego, 
które doprowadzają mnie do „białej go-
rączki”, jest bezsilność wobec urzędniczych 
poczynań, których mogłoby nie być, ale są, 
bo KTOŚ (zazwyczaj jest to KTOŚ bliżej 
nieokreślony, aby trudniej było powiedzieć 
temu KOMUŚ, co się myśli o JEGO bezmyśl-
ności) w swoim skostnieniu intelektualnym 
wpadł na genialny pomysł OBRZYDZENIA 
społeczeństwu życia. I żeby wszyscy ma-
szerowali w JEDNYM ZBIUROKRATYZO-
WANYM kierunku! Od wielu lat puszczam 
mimo uszu zapewnienia polityków, którzy 
w kampaniach przedwyborczych zaklinają 
się na „wszystkich świętych” (nie dodają 
jednak, że są to „święci” brukselscy – ci bo-
wiem są zakopani w umiłowaniu papierzysk 
po same uszy), iż zrobią porządek z biuro-
kracją. Prędzej uwierzę w to, że Bin Laden 
jest kolejnym wcieleniem króla Heroda. Pa-
pierkowa „maszynka” ma się dobrze i nawet 
nabrała rumieńców, w wyniku czego trafi-
łem do urzędu, w celu dokonania korekty. O, 
przepraszam – wpierw do poczekalni. Przed 
interesującymi mnie drzwiami stał młody 
mężczyzna: twarz wyrażająca jednocześnie 
cierpienie, rezygnację i otępienie, a w dłoni 
oczywiście jakieś dokumenty. W kolejce by-
łem za nim. Po piętnastu minutach zjawił się 
kolejny mężczyzna. Mijały minuty. „Czy tam 
w ogóle ktoś jest?” – zapytał nowoprzybyły 
otępiałego. „Nieeee wieeem…” - wydusił 
z siebie pytany. Ośmielony jednak przez 
nas, zdecydował się wejść do pomiesz-
czenia numer taki–śmaki. Czynił to z taką 
miną, jaką ja miewałem podczas odwiedzin 
dentysty w okresie dziecięcym. Wyszedł po 
kilkudziesięciu sekundach. „Mam czekać” – 
rzekł i zapadł w dalszy ciąg kolejkowego 
letargu. Zanim zasnął, zapytałem, czy jest 

tam jakiś penitent. Niemrawo zaprzeczył 
ruchem głowy. OŻ TYYYYYY!!!!! – zabul-
gotało we mnie, aż para poszła uszami 
i nozdrzami. To ja tu sterczę, jak kołek 
w płocie, czas tracę, a za drzwiami nikogo 
nie obsługują????!!!!! Dość tego!!!! Wszedłem. 
Za jednym biurkiem – chłopak. Za drugim 
– dziewczyna. Oboje niemrawo grzebiący 
w papierach. Ot, taaaaakkkk soooobieeee. 
Jakby chcieli odwlec konieczność załatwia-
nia spraw czyichkolwiek. Powiedziałem, 
o co mi chodzi. Dziewczyna wyszukała 
odpowiedni dokument, kazała mi przekre-
ślić jeden (JEDEN!!!!!!!!) wyraz i przekreśle-
nie to potwierdzić podpisem. Koniec. Do 
widzenia. I PO TO STRACIŁEM TYLE 
CZASU????!!!!! „Nie mogła pani tego sama 
zrobić?”. „Gdybym mogła, to bym zrobiła”. 
No, i mamy sytuację PATOWĄ. Żaden ruch 
jest już niemożliwy. Urzędnicy zobligowani 
są przepisami WYŻSZYCH URZĘDNIKÓW, 
ci JESZCZE WYŻSZYCH, aż dochodzimy do 
samej „wierchuszki” urzędniczej. A że szczy-
ty kryją się zazwyczaj za chmurami, więc nie 
widać, kto tę „wierchuszkę” stanowi. Ty zaś, 
szary ludziku, trać czas, poć się w samocho-
dowych korkach i w poczekalniach. Kraj nasz 
jest na tak świetlanej drodze ekonomicznej, 
że może sobie pozwolić na marnotrawienie 
produktywnego zasobu sił jego członków! Po 
co będziesz się człeku męczył jakąkolwiek 
robotą, gdy możesz kilka godzin poświęcić 
na to, aby własnoręcznie przekreślić JEDEN 

WYRAZ!!! Aberracja podobnych przepisów 
stawia ich pomysłodawców w szeregu ludzi, 
którzy powinni być ukazywani jako anty-
przykłady praktycznego myślenia, mającego 
na celu ułatwienie społeczeństwu kreatyw-
nego działania. Tymczasem społeczeństwo 
zalewa się potem ciągnąc wóz pełen nikomu 
niepotrzebnych papierzysk zapisanych języ-
kiem, którego chyba do końca nie rozumieją 
także i jego autorzy. Ja nie rozumiem. Dlate-
go niejednokrotnie śnię na jawie, że PATOWA 
sytuacja się kończy i wszelkim papierkowym 
tworom – dziwolągom - można powiedzieć 
wreszcie – SZACH I MAT! Obawiam się jed-
nak, że sen taki potrwa jeszcze długo. Wszak 
papieru u nas dużo. 

Augustyn      
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Dbajmy o bezpieczeństwo 
naszych dzieci
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku rozpoczął 
akcję mającą na celu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci 
korzystających z placów zabaw.

Poważnym zagrożeniem są odchody psów i kotów, zawierają-
ce niewidoczne dla oczu larwy i jaja  pasożytów, które czyhają 
w piaskownicy. 

Pasożyty, wydalane przez zwierzęta z odchodami, po przedo-
staniu się do organizmu ludzkiego, mogą wywoływać różnego 
typu schorzenia. Jaja pasożytów mogą powodować podrażnienie 
śluzówek oczu, a w szczególnych przypadkach doprowadzić do 
ślepoty (larwy pasożytów osadzają się czasem w gałkach ocznych!). 
Szczególnie groźnym pasożytem jest psia glista, której jajo połknięte 
przez dziecko wywołuje toksokarozę.

W piaskownicach, w których bawią się dzieci, znajdują się rów-
nież liczne bakterie, grzyby, pierwotniaki i  pasożyty, wywołujące 
groźne choroby, m.in. salmonellozy, grzybice skóry i paznokci, 
toksoplazmozę i glistnicę.

Brak zachowania podstawowych zasad higieny może spowodo-
wać ww. zakażenia.

Żeby uchronić malca przed chorobą pasożytniczą: 
- dokładnie myj dziecku ręce przed jedzeniem, po zabawie w  

piaskownicy i ze zwierzętami, po wyjściu z toalety;
- dbaj, by miało krótko obcięte paznokcie; 
- podczas zabawy w piaskownicy pilnuj aby maluch nie brał do 

buzi foremek i brudnych rąk; 
- jeśli masz psa lub kota, pamiętaj, aby go okresowo odrobaczać;
- pilnuj, aby piasek w piaskownicy był wymieniany po zimie oraz 

co najmniej dwa razy ciągu sezonu letniego;
- zaprotestuj, gdy ktoś pozwala na zabawę w piaskownicy swo-

jemu czworonogowi.
Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz  

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, 
poz. 1570), właściciele, posiadacze lub zarządcy nieruchomości 

są zobowiązani utrzymać je w należytym stanie higieniczno-sa-
nitarnym.

Administratorzy osiedli w ramach działań prewencyjnych powinni 
dbać o wymianę piasku, zabezpieczyć ogrodzeniem i przykryciem 
oraz umieścić informację, że nie wolno tutaj wyprowadzać psów; 
wolno to czynić jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, 
z których należy usuwać ich odchody.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku  
apeluje do nauczycieli, rodziców, aby zwracali szczególną 
uwagę na:
- dokładne mycie rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, 

po wyjściu z toalety i po zabawie na świeżym powietrzu; 
- zakaz wchodzenia dzieci do piaskownicy z ciastkami, palusz-

kami, bułkami itp.
Właścicieli terenów rekreacyjnych i posiadaczy czworonogów 

(psów i kotów):
- aby dokonali wymiany piasku w piaskownicach po zimie oraz 

co najmniej dwa razy w ciągu sezonu letniego oraz każdorazowo, 
jeżeli zachodzi taka konieczność,
- o wzięcie odpowiedzialności za swoje zwierzęta i omijanie tras 

spacerowych w okolicach placów zabaw dla dzieci.
Mycie rąk przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, po 

każdym kontakcie ze zwierzętami oraz dokładne mycie owoców 
i warzyw – powinno stać się odruchem każdego z nas!

OZ i PZ WSSE Gdańsk

ODPADY SUCHE
Tu WRZUCAMY:

Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe 
- opakowania po wodzie, napojach i mleku, środkach czyszczących, 
szamponie, płynie do kąpieli, serkach, jogurtach, lodach, folie, doniczki, 
zabawki, itp.; 

Makulatura, drewno i tkaniny 
- gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu, opakowania papierowe 
i drewniane, składane tektury, ubrania, tkaniny, itp.; 

Szkło 
- butelki, słoiki, szklanki, pojemniki szklane, itp.; 

Metale 
- puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, pojemniki metalowe, 
zakrętki do słoików, butelek, puste pojemniki dezodorantach, garnki, itp. 

Nie WRZUCAMY:
- odpadów  MOKRYCH i odpadów        
niebezpiecznych 

- opakowań  z których nie usunięto zawartości,
- szkła okiennego, luster, szyb samochodowych i szkła żaroodpornego,
- odpadów porcelanowych, kamionkowych,
- odpadów wieloskładnikowych,
- żarówek.

ODPADY MOKRE
Tu WRZUCAMY:

Odpady kuchenne 
- pozostałości potraw i produktów spoż., resztki warzyw i owoców, itp.; 

Odpady roślinne 
- kwiaty cięte i doniczkowe, trawa, chwasty, liście, pozostałości po przy-
cinaniu drzew i krzewów, itp.; 

Pozostałe odpady z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych 
- popiół z pieców i kominków, 
- pampersy i inne artykuły higieniczne,
- ziemia i inne odpady mogące zabrudzić odpady „suche”.

Nie WRZUCAMY:
Odpadów niebezpiecznych

- baterii, 
- zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
- przeterminowanych leków.

.
GDY NIE WIESZ GDZIE WRZUCIĆ – WRZUĆ DO „MOKRYCH”!

WSZYSTKO ZALEŻY OD NAS! 
Im staranniej będziemy stosować podział na odpady „suche” – „mokre”, 
tym więcej odzyskamy surowców. Tym samym mniej odpadów trafi na 
składowisko i nie będzie zagrażać środowisku naturalnemu.

TO TAKIE PROSTE: TYLKO „SUCHE” – „MOKRE”!
To takie proste i nie wymagające większego wysiłku. Znika z naszych domów perspektywa konieczności posiadania wielu pojemników oraz worków i dylematu: co 
gdzie wrzucić? Wystarczy mieć TYLKO dwa pojemniki albo pojemnik i worek, a śmieci dzielić na „suche” i „mokre” już w momencie ich wyrzu cania
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Tydzień profilaktyki w Zespole Szkół w Tuchlinie

Niepełnosprawni dla młodych
Od kilku lat wolontariusze ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym w Sierakowicach realizują w szkołach program profilaktyki wypadkowej 

„Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje”. Program jest przeznaczony dla 
uczniów wszystkich typów szkół ze szczególnym uwzględnieniem klas gimnazjal-
nych, a jego głównym celem jest ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami (jakie 
niesie beztroska młodość) oraz skutkami tragicznych wypadków.

Wolontariusze ze SPON – Marzena Korzeniewska i Mieczysław Wereda – 26 
maja gościli w Zespole Szkół w Tuchlinie z okazji odbywającego się tam tygodnia 
profilaktyki. Już po raz drugi przygotowali prelekcje na temat bezpieczeństwa 
na drogach, a w zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. 

Pani Marzena i pan Mieczysław przygotowali odpowiednie do wieku odbior-
ców zagadnienia z projektu „Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje”. Ucznio-
wie najmłodszych klas aktywnie uczestniczyli w konkurencjach i zadaniach 
dla nich przygotowanych. Odpowiadali na pytania z zakresu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, a poziom ich wiedzy można ocenić bardzo wysoko. Mogli 
także doświadczyć, co znaczy zmagać się na co dzień z niepełnosprawnością. 

Pokonywanie przeszkód na wózku nie jest łatwe

Trudno nalać wody do kubka z zawiązanymi oczami, ale dzieci doskonale sobie poradziły

Kochanej Pani Joannie Kościołowskiej z SP w Sierakowicach bukiety kwiatów za to, że była z nami przez te lata! 
Dziękujemy za cierpliwość, zrozumienie, ciepło i taki ogrom wiedzy! 

Dzieci z kl. IIID wraz z rodzicami

Z zawiązanymi oczami uczniowie próbowali poru-
szać się po sali i nalać wody do kubka. Nie obyło się 
bez pomocy kolegów. Inni pokonywali przeszkodę 
na wózku inwalidzkim. Za udział w konkurencjach 
uczniowie otrzymali nagrody zakupione przez 
SPON. 

Prelekcja dla gimnazjalistów nie była nakierowana 
na zabawę, istotę stanowiło ostrzeżenie. Uczniowie 
obejrzeli krótki film ukazujący skutki tragicznych 
wypadków. Zmiażdżone rowery, motocykle i auta, 
to bardzo wymowne obrazy ludzkich tragedii. No 
i ludzie – ze złamaniami, poważnymi obrażeniami 
ciała, na wózkach... Wolontariusze opowiedzieli także 
historie swoich wypadków. Są bardzo wiarygodni, 
bo mówią o tym, czego osobiście doświadczyli i jak 
wypadek zmienił ich życie, plany na przyszłość 
i marzenia. 
„Im młodsze dziecko, tym mniej ma oporu przed 

wyrażaniem swoich myśli i łatwiej nawiązać z nim 
kontakt – mówi pani Marzena Korzeniewska. – 
Uczniowie starszych klas, a zwłaszcza chłopcy, są 
bardzo zamknięci w sobie. Dziewczęta do opowia-
danych przez nas historii odnoszą się z większymi 
emocjami.” 

Przerażające są liczby, za którymi kryje się trage-
dia człowieka – cierpienie, ból, a także śmierć. Co 
roku na polskich drogach w wypadkach ginie ok. 6 
tysięcy ludzi. To jakby co roku wymierała miejsco-
wość wielkości Sierakowic. Program „Bezpieczna 
młodość, bezpieczne wakacje” jest bardzo ważny 
w procesie uświadamiania młodych ludzi na temat 
niebezpieczeństw czyhających na polskich drogach 
oraz podczas wakacyjnych wypoczynków nad wodą. 
Rozpoczęły się wakacje, oby wszyscy wrócili z nich 
cali i zdrowi. 

A.K
foto: A.K.
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Z życia przedszkolaków 

Uroczystości pełne radości
Maj i czerwiec były dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sierakowicach 
miesiącami obfitującymi w różnorodne uroczystości. Na początku maja dzieci 
brały udział w konkursie plastycznym pt. ,,Plastuś” zainspirowanym książką, 
który odbył się w Dzierżążnie. Dwoje dzieci otrzymało wyróżnienia: Natalia Plaga, 
Julian Kamiński. Następnie cztery grupy przedszkolne witały swoich rodziców 
na uroczystości z okazji Dnia Matki. Dzieci przygotowały bogaty program arty-
styczny, po którym zaproszono rodziców na słodki poczęstunek. Każdy rodzic 
otrzymał od swojej pociechy upominek.

Grupa ,,Królików” i ,,Kubusiów” pojechała do Kościerzyny na sztukę pt. ,,Kot 
w butach”. Wrażeń po powrocie było mnóstwo, dzieci wróciły zadowolone 
i uśmiechnięte.

W czerwcu grupę maluchów odwiedziła pani Hania z Biblioteki Gminnej. 
Przeczytała bajkę pt. ,,O księciu Filipie i o dziewczynce Marysi i o smoku, który 
nie miał imienia”. Dzieciom bardzo się podobała, ponieważ mogły aktywnie 
uczestniczyć w inscenizowaniu fragmentów bajki. Przedszkolaki były z wizytą 
w Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie poznały niektóre sprzęty i sposoby gasze-
nia pożarów. Zobaczyły wnętrze wozu strażackiego i przymierzały elementy 
stroju strażaka.

6 czerwca odbył się festyn rodzinny dla całego przedszkola. Przygotowano 
mnóstwo atrakcji, między innymi: przeciąganie liny, bieg w workach, rzut piłką 
do celu. Były stoiska z watą cukrową, lodami, trampoliną, sklepik dziecięcy i ką-
cik kosmetyczny gdzie dzieciom malowano twarze i paznokcie. Rada Rodziców 
przygotowała loterię fantową, z której dochód przeznaczono na zakup klocków. 

Można było również odbyć przejażdżkę na 
koniu. Przy wspaniałej zabawie rodziców 
z dziećmi i wesołej muzyce wszyscy dobrze 
się bawili.

16 czerwca grupa najstarsza witała swoich 
rodziców z okazji Dnia Matki i zakończenia 
edukacji przedszkolnej. Była część artystycz-
na no i słodki poczęstunek. Były łzy wzru-
szenia gdy dzieci dziękowały wychowawcom 
za czteroletnią opiekę nad nimi.

18 czerwca grupa najmłodsza udała się 
na wycieczkę do Doliny Jadwigi do gospo-
darstwa agroturystycznego na pieczenie 
bułeczek i wspólne grillowanie. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyłączyli się do uatrak-
cyjnienia naszych imprez.

Opracowała Elżbieta Tandek

„Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi, 
lepsza jest niż cała miłość do ludzkości”
Richard’a Dehmal’a

Uczniowie i Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół w Gowidlinie 
składają serdeczne podziękowania
Wójtowi Gminy Sierakowice
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sierakowicach
Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Gowidlinie
Parafialnemu Zespołowi „Caritas” w Gowidlinie
za okazaną życzliwość i wsparcie finansowe 
przy organizowaniu imprez, uroczystości i wycieczek szkolnych 
w roku szkolnym 2008/2009

Dyrektor Zespołu Szkół w Gowidlinie
Danuta Tandek

Rada Szkoły Podstawowej im. F. Ceynowy 
w Sierakowicach 
składa serdeczne podziękowania rodzicom, 
nauczycielom, dzieciom, zaangażowanym 
w organizację Festynu Rodzinnego. 
W sposób szczególny dziękujemy sponsorom:

Elwira i Rafał Klinkosz
Grzegorz Kotłowski - Market „U Grzesia”
Sklep sportowy „AN-MAR”
Grażyna Paracka - Sklep „Adaś”
Lidia Okrój - Sklep „1001 drobiazgów”
Tadeusz Paracki - Sklep „Ekspert”
Mariola Hodorowicz - kwiaciarnia
Mirosława Płotka - Restauracja „Oliwka”
Irena Grzenkowicz - Zakład fryzjerski
Radomir Nawrocki - Apteka „Św. Kosmy 
                                        i Damiana”
Jan Kamiński - Sklep sportowo-wędkarski
Anna Grzenkowicz - Sklep odzieżowy „Classic”
Przetwórstwo Mięsne „Lis”
Piekarnia „Graham”
Adam Piotrowski - Piekarnia
Hurtownia „Ribena”
Janina Woelke
Józef Jereczek - sklep „Ogrodnik”
Zaoferowali pomoc:
Firma „Elwoz” 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sierakowicach 
Anna Mielewczyk 
Katarzyna Płotka 
Anna Płotka 
Bożena Ziegert 
Marzena Bir 
Krystyna Gruchała 
Barbara Kowalewska



336–7 (228–229) czerwiec–lipiec 2009 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

6 czerwca 2009 roku nad Jeziorem Lednickim,  już po raz trzynasty, 
odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży. W tym roku jednak 
przestało być ono tylko ogólnopolskie, gdyż na Polach Lednickich 
pojawiła się młodzież również z innych krajów europejskich.  Re-
prezentacja każdego państwa wybrała i nazwała Jezusa Panem 
swojego życia w swoim ojczystym języku,.

Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem Rozpoznaj czas! 
Trzynasta Lednica miała być przystankiem w zabieganej codzien-
ności, chwilą do refleksji nad wymiarem ludzkiego życia, które 
przemija tak szybko. Jak mówił kardynał Stefan Wyszyński czas 
to miłość, a miłość to Jezus Chrystus.  

5 lat Polski w Unii Europejskiej
9 maja Europa obchodzi swoje święto – Dzień Unii Europejskiej, 
dzień ogłoszenia przez  Roberta Schumana idei powstania Euro-
pejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

We Francji i w Niemczech, w krajach, które wcześniej walczyły 
przeciwko sobie, produkcja węgla i stali miała się odbywać pod 
wspólną kontrolą. W ten praktyczny, ale i symboliczny sposób, 
podstawowe surowce używane do prowadzenia wojen miały stać 

się narzędziami zgody i pokoju. 
Powstała Unia Europejska 

oparta na idei wspólnego inte-
resu, poszanowaniu praw czło-
wieka, solidarności społecznej, 
swobodzie przedsiębiorczości, 
prawa do chronionego środo-
wiska, szacunku dla różnorod-
ności kulturowej, językowej 
i religijnej. 

Od 5 lat Polska jest członkiem 
tej wspólnoty. 

Z tej to okazji w Gimnazjum 
w Sierakowicach koło „Europo-
dwórko” zorganizowało po raz 

Rozpoznaj czas!

Sierakowicka młodzież w Lednicy

kolejny konkurs wiedzy o krajach Europy i Unii  Europejskiej oraz 
marsz na orientację „5 lat Polski w UE”.

W konkursie wiedzowym  wśród 47 uczestników  najlepszymi 
okazali się: 

Mateusz  Breza  IIe - I miejsce   
Leszek Marciński IIb - II miejsce  
Mateusz Polejowski IIh - III miejsce   
Jakub Byczkowski  IIe - IV miejsce  
Kamil Jóskowski  IIf - IV miejsce egzequo   
W marszu na orientację startowało 14 drużyn z klas I i II. Oprócz 

umiejętności posługiwania się mapą w terenie musieli wykazać 
się również wiedzą i znajomością mapy Europy. W rywalizacji 
najlepsze okazały się drużyny z klas: 

IIc – I miejsce   
Id – II miejsce
IIi – III miejsce 
Kolejne miejsca zajęły klasy IIf, IId, IIh, IIe, Ii, Ih, If, IIa, IIb, 

Ic,  Ig. 
10 czerwca  br. odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie 

dyplomów zwycięzcom. Dyplomy wręczali pani Halina Uchman - 
dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie i zastępca 
wójta Zbigniew Fularczyk. Gratulujemy zwycięzcom.

Anna Andryskowska
Foto M. Karolak

Każdy uczestnik spotkania otrzymał Lednicką Liturgię Godzin 
oraz krzyż św. Damiana, który został ofiarowany przez francisz-
kanów, świętujących 800–lecie założenia zakonu przez św. Fran-
ciszka.

W miejscu, w którym Mieszko I przyjął chrzest, tam gdzie za-
częła się Polska, w czasie w którym blisko 100 tys. młodych ludzi 
śpiewa, bawi się, wspólnie się modli, wybiera Chrystusa na Pana 
życia,  nie mogło zabraknąć oczywiście młodzieży z Sierakowic, 
odliczającej już miesiące do następnego spotkania, które odbędzie 
się 5 czerwca 2010 roku.

A. Lehmann

Zdobywca I miejsca 
Mateusz Breza z klasy IIe
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Zaczęło się w ubiegłym roku od decyzji nt. wzięcia 
udziału w międzynarodowym projekcie „Szkoła 
Globalna”. Gimnazjum w Sierakowicach zdobyło 
tytuł Szkoły Globalnej, a zainicjowane działania 
przerodziły się w pasję.

W środę 10 czerwca br. odbyło się podsumowa-
nie drugiej już edycji konkursu „Nakrętka 2009”, 
polegającego na wdrożeniu odruchu zdejmowania 
nakrętek z opróżnionych butelek i kartoników z na-
pojami oraz zbieraniu tych nakrętek. Dlaczego zdej-
mować nakrętki? Oprócz rywalizacji konkursowej, 
uczniom przyświeca szczytny cel – ze sprzedaży 
zebranych nakrętek zostanie zakupiony wózek 
inwalidzki dla dziecka niepełnosprawnego. Jest 
również aspekt ekologiczny tej akcji. Butelka bez 
nakrętki łatwiej podda się sprasowaniu i zmniejszy 
swoją objętość, co jest niezmiernie ważne przy 
segregacji opakowań. 

Gimnazjaliści do konkursu podeszli z wyjątkową 
pasją. Zaangażowali całe rodziny, znajomych i sąsia-
dów. Efekt jest rzeczywiście imponujący!

W ubiegłym roku zebrano 136.936 sztuk nakrętek. 
W tym roku zebrano niemal cztery razy więcej - 
441.717  sztuk. 

I miejsce zajęła kl. III A zbierając 119.604 nakrętki.
II miejsce przypadło kl. II D, która zebrała 108.527 

nakrętek.
III miejsce zajęła kl. I F zbierając 48.559 nakrętek.
Za tak imponujący sukces uczniowie klas otrzy-

mali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy. Dwa 
pierwsze miejsca nagrodzono wycieczką do Łeby. Dla 
uczniów, którzy zajęli III miejsce, Wójt ufundował 
pizzę z napojem. Indywidualne nagrody książkowe 
otrzymało 4. uczniów, którzy zebrali największą ilość 
nakrętek:

1. Mateusz Ropela IID – zebrał 83.793 nakrętki;
2. Ariadna Choszcz IIIA- zebrała 70.460 nakrętek;
3. Natalia Brzeska IF – zebrała 37.500 nakrętek;
4. Magdalena Wenta IIIA – zebrała 24.810 nakrętek.
Jak oni to zrobili? Już dzisiaj dałabym im dyplom 

z organizacji i zarządzania, a w przyszłości będą na 
pewno dobrymi menadżerami.

W Gimnazjum wielki finał trzech konkursów

Konkurs „Nakrętka 2009”

Przewodniczący klas biorących udział w konkursie Nakrętka 2009 odbierają dyplomy 
z rąk pani Haliny Uchman dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie 

i  zastępcy wójta Zbigniewa Fularczyka

Klasa IIIA  z wychowawczynią panią Aldoną Skorowską – zajęła I miejsce

Wynik rzeczywiście wywołuje zdumienie, a efekt ekologiczny jest namacalny 
i widoczny gołym okiem w postaci pomieszczenia pełnego worków z nakręt-
kami.

Zastępca Wójta Gminy Zbigniew Fularczyk, wręczając nagrody, pogratulował 
Szkole cennej inicjatywy a młodzieży podziękował za zaangażowanie na rzecz 
ochrony środowiska. 

Na uroczystym podsumowaniu obecna była pani Halina Uchman dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie oraz prezes Firmy wywozowej 
Elwoz Mirosław Myszk.

Patrząc na hałdę nakrętek, rodzi się także smutna refleksja – ile śmieci człowiek 
produkuje i co z tym zrobić? Euforia zbierania nakrętek powinna być zabarwiona 
nutą refleksji – jak ograniczyć ilość produkowanych odpadów?

Mateusz Ropela z kl. II D 
zajął I miejsce 
indywidualnie 

– zebrał 83.793 nakrętki

Z lewej – Magdalena Wen-
ta z kl. IIIA – zajęła 

4 miejsce indywidualnie
i Ariadna Choszcz z kl. IIIA 

– zajęła 2 miejsce 
indywidualnie
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Akcja „Gorączka złota 2009”

Pani Marzena Garska-Bonicka 
organizowała i nadzorowała w Gimnazjum 

konkurs „Gorączka złota 2009”

Tego samego dnia w Gimnazjum w Sie-
rakowicach podsumowano równie cenną 
akcję prowadzoną przez młodzież. Akcja 
„Gorączka złota 2009” ogłoszona przez 
Polski Czerwony Krzyż polegała na zbie-
raniu (przez cały maj) grosików, z których 
ufundowane są wakacje dla dzieci z naj-
uboższych rodzin. Akcję pilotowała pani 
Marzena Garska - Bonicka. Ogółem zebrano 
628,96 zł, co daje 0,97 zł na jednego ucznia. 
Najwięcej zebrali:

kl. I A – 80,11 zł - na jednego ucznia wy-
pada 3,08 zł;

kl. I D – 64,77 zł - na jednego ucznia 
wypada 2,82 zł;

kl. I F – 56,77 zł - na jednego ucznia wy-
pada 2,58 zł.

Worki z zebranymi groszami były podob-
no bardzo ciężkie. I pomyśleć, że wystarczy 
zrezygnować z dwóch drożdżówek, butelki 
napoju, batona lub chipsów – aby innemu 
koledze lub koleżance sprawić kilkunasto-
dniową frajdę w postaci kolonii lub obozu. 
Czyż taki gest nie cieszy? Gratulujemy od-
ruchu dobrego serca!

O podsumowaniu trzeciego konkursu 
– Konkursu wiedzy o krajach Unii Euro-
pejskiej pisze pani Anna Andryskowska 
w oddzielnym tekście. 

Maria Karolak

Konkurs logopedyczny

Mandale – wyrażam siebie
Temat tegorocznej edycji IX Konkursu Logopedycznego brzmiał: 
„Mandale - wyrażam siebie”. Konkurs ten był skierowany do 
chętnych uczniów wszystkich klas Gimnazjum w Sierakowicach. 
Dlaczego mandale? Praca z mandalą pobudza i rozwija twórcze 
myślenie, które jest podstawą kreatywnej edukacji. Powiązanie 
mandali z planem nauczania przynosi dodatkowe efekty, zwłasz-
cza w aspekcie teorii inteligencji emocjonalnej. Zastosowanie 
metod aktywizujących wyobraźnię, a przede wszystkim rysowanie 
mandali, staje się w Polsce coraz bardziej popularne. 

Uczniowie do swojej pracy twórczej wykorzystali: kredki, pisaki, 
farbki, kolorowy papier. Założeniem było też i to, że prace, które 
powstawały w czasie trwania konkursu (2 czerwca w świetlicy 
szkolnej), wykonywane były w ciszy i skupieniu przy dźwiękach 
relaksującej muzyki. Specyficzna atmosfera, jaka wytworzyła 
się podczas malowania, łagodziła napięcia. Założeniem tej edy-
cji konkursu logopedycznego) było poznawanie przez uczniów 
warsztatu plastycznego, kształcenie zdolności manualnych dłoni 
(a nie tylko jednego palca - kciuka, który to jest często używany 

przez gimnazjalistów w czasie pisania SMS-ów), kształcenie umie-
jetności zastanawiania się nad własnymi emocjami, odczuciami. 
Dzięki temu uczniowie poprzez malowanie mandali uczyli się 
wyrazić w okręgu siebie. Wyrazić siebie, a więc: opowiedzieć za 
pomocą rysunku o swoich pasjach, dążeniach, marzeniach, ale 
i o teraźniejszości.

Nie mogę też pominąć oczywistych funkcji dekoracyjnych dzieł, 
które powstały w czasie konkursowego spotkania. Kolorowe 
kompozycje, wraz ze zdjęciami uczestników, wyeksponowane 
zostały na korytarzu sierakowickiego Gimnazjum. Chcę tą drogą 
podziękować głównemu sponsorowi akcji: Firmie Lukas z Sopotu. 
Upominki ufundował tez sklep RTV AGD „Adaś” z Sierakowic. 
Główną nagrodę - wieżyczkę HI-FI - w drodze losowania wy-
grała Kasia Mielewczyk z kl. Ie. Jej mandala nosiła tytuł w ję-
zyku polskim: „Moja miłość, moje marzenia, moje życie” i w j. 
angielskim: „My love, my dreams, my life”. Nagrodę wręczyła 
uczennicy dyrektor gimnazjum pani Ewa Wierzba, która wy-
głosiła słowo końcowe do wszystkich uczniów biorących udział 
w przedsięwzięciu. 

Pomysłodawca konkursu: 
Grażyna Paracka, neurologopeda

Zwyciężczyni konkursu Kasia Mielewczyk 
z Ewą Wierzbą, dyrektor gimnazjum
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Dziecięce świętowanie
Festyn to jedna z form wypełniania czasu wolnego aktywnie, twórczo i przy-
jemnie. Wykorzystując ten właśnie sposób Fundacja Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym „Uśmiech Dziecka” w Szklanej we współpracy z  sierakowickim 
Gminnym Ośrodkiem Kultury 31 maja zaprosiła i gościła wszystkie chętne dzieci 
z rodzicami w amfiteatrze Szerokowidze.

Jako że był to festyn z okazji Dnia Dziecka, atrakcje były tak wielorakie, jak 
wielorakie są dziecięce upodobania. Były więc występy: teatralne, zaprezento-
wał się „Teatr Qfer”; taneczne - swoje umiejętności przedstawiły m.in. Dziecięcy 
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” i Formacja Tańca No-
woczesnego „Blac Dance”; była bajkowa dyskoteka oraz program artystyczny 

„Król Mórz i Oceanów Zaprasza”. We wszystkich występach mali widzowie mogli 
aktywnie uczestniczyć, do czego mocno namawiał zabawny i bardzo kolorowy 
klown, a odważnych od razu nagradzał słodyczami.

Dzieciom, które lubią spędzać czas twórczo, z pewnością spodobały się zajęcia 
w ramach warsztatów plenerowych „Wyraź siebie”. Przy niewielkiej pomocy 
pracowników GOK można było wykonać rzeźby z gliny i mydła lub papiero-
we kwiaty. Natomiast nauczyciele Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
w Szklanej proponowali rysunki na szkle, biżuterię z koralików lub malowanie 
gipsowych figurek. Mali autorzy prac budzili podziw i uznanie  prowadzących 
warsztaty i obserwatorów. Wykonaną pracą od razu można było pochwalić się 
z estrady szerszej publiczności, w czym pomagał ochoczo wszędobylski klown, 
rozdając słodkie nagrody.

Niewątpliwą atrakcją była trampolina, intensywnie używana przez cały czas 
trwania festynu.

Dla wielu dzieci, zwłaszcza tych mniejszych, śmieszni i fascynujący byli 
szczudlarze, zachęcający do wspólnej zabawy.

Wśród tak wielu rozrywek wesoły słoneczny dzień niepostrzeżenie dobiegł 
końca. Organizatorzy opisanego krótko festynu mają nadzieję, że pozostawił 
dobre i miłe wrażenia.                                                                                                              

M.P.

Niezwykłe spotkanie z Piękną i Bestią  
w Teatrze Muzycznym
Dnia 1 czerwca 2009 roku wybraliśmy się do Teatru Muzycznego w Gdyni dla 
uczczenia wielkiego święta naszych wychowanków. Byliśmy świadkami nie-
zwykłego musicalu Disneya pt. „Piękna i Bestia”. Spektakl był dla wszystkich 
ogromnym przeżyciem. Dzieciaki czekały na niego w wielkim podekscytowa-
niu. Dla większości z nich było to pierwsze spotkanie z prawdziwym teatrem. 
Gdy kurtyna poszła w górę, odsłoniła się przed nami baśniowa scenografia, 
która olśniła wszystkich. Wspaniała gra aktorska, niezwykłe efekty dźwiękowe, 
i barwne kostiumy sprawiły, że prze chwilę przenieśliśmy się w świat fantazji 
i czarów. Las, domki i nieruchome postacie, które po chwili okazały się żywy-
mi aktorami, zachęciły do oglądania tego niezwykłego widowiska. Dzieciaki 
z zaciekawieniem śledziły historię niezwykłej miłości pięknej Bell i Bestii, która 
pokonała zły czar. 

Musical budził w nas wiele emocji. Byliśmy świadkami wielu zabawnych 
scen  wypełnionych humorem. Pojawiły się jednak i elementy strachu np. gdy 
postaci wilków wbiegły między widzów. Wszystko to  dostarczyło nam wielu 
pozytywnych wrażeń, radości i wzruszenia. Taniec, śpiew, barwne kostiumy, 
muzyka pozwoliły nam poczuć przedstawienie wszystkimi zmysłami.

Dzieci ze zdumieniem patrzyły na wielką scenę pełną zaczarowanych postaci: 
zabawne kieliszki, Pan Świecznik, szafa, Zegar, Pani Czajnik i wiele  innych. 
Największe wrażenie na młodych widzach wywarła scena zbiorowa, kiedy 
mieszkańcy zamku witają Bell. Estrada mieniła się paletą barw pełną  świateł 
i kostiumów. Porywająca muzyka, zaskakujące efekty specjalne w postaci fajer-
werków i kolorowych laserów wzbudziły w nas wielki zachwyt. Na zakończenie 
musicalu  pożegnaliśmy aktorów gromkimi brawami. Ubogaceni nowymi do-
świadczeniami, z uśmiechem zadowolenia na twarzach,  wracaliśmy do domu. 
Długo jeszcze będziemy wspominać tak  emocjonujący spektakl.

Marzena Grzenkowicz
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Piękne rysunki przechowujemy w naszym Archiwum Twórczości 
Dziecięcej, gdzie zgromadziłyśmy wszystkie księgi z poprzednich 
edycji konkursu. Przypominamy, że krasnoludkowe księgi zbieramy 
do końca 2009 r. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Puzdrowie na zajęciach czytelniczych 

w naszej bibliotece

Uczniowie klas I–III Szkoły Podstawowej w Puzdrowie wzięli udział 
w zajęciach czytelniczych związanych z nową książką znanych 
trójmiejskich autorek: pisarki Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel 
i ilustratorki Agnieszki Żelewskiej pt. „O słodkiej królewnie i pięk-

nym księciu”. To taka bajka, która ma trzy zakończenia, czytelnik 
decyduje sam jak zakończy się ta historia. Biblioteka w imieniu 
dzieci zaprosiła autorki na spotkanie autorskie, które odbędzie się 
w październiku. 

Z BIBLIOTECZNEJ
SZUFLADY

Paweł Beręsewicz na spotkaniu autorskim 
w bibliotece

6 maja, w środowy poranek, odbyło się w bibliotece publicznej 
w Sierakowicach spotkanie z Pawłem Beręsewiczem, pisarzem, 
autorem wielu książek dla dzieci, a także współautorem Wielkiego 
słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego PWN-Oxford. 
Na spotkanie zaprosiliśmy uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej 
w Lisich Jamach. Spotkanie było bardzo udane. Pan Paweł przy-
gotował bardzo interesujący 
program. Nie było chwili na 
nudę, co widać na prezentowa-
nej w bibliotece galerii zdjęć 
(zapraszamy do oglądania!). Uda-
ne spotkanie było także zasługą 
dzieci, pięknie przygotowanych 
przez swoich wychowawców. 
Bardzo dziękujemy wszystkim 
paniom za duże zaangażowa-
nie i szybką reakcję na nasze 
zaproszenie. Z przyjemnością 
patrzyło się na długą kolejkę 
uczestników spotkania, którzy 
wcześniej zakupili książki na-
szego gościa i czekali cierpliwie 
na autograf. Brawo dla rodziców, 
którzy zakupili książki.

W przyszłym roku, na majowe 
spotkania autorskie, planujemy 
zaprosić dzieci z innej mniejszej 
szkoły w naszej gminie. 

Promocja książki 
księdza Jarosława Dunajskiego 

„Na własnym i cudzym podwórku”

26 maja ksiądz Jarosław Du-
najski, proboszcz parafii p. w. 
Matki Bożej Częstochowskiej 
i św. Piotra i Pawła w Tuchli-
nie, spotkał się w bibliotece 
publicznej z młodzieżą Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych, któ-
rej opowiedział o swojej naj-
nowszej książce „Na własnym 
i cudzym podwórku”. Książka 
jest zbiorem esejów, w których 
autor dzieli się z czytelnikami 
swoimi spostrzeżeniami doty-

czącymi współczesnego świata, tego bliskiego jak i dalekiego, two-
rzonego przez inne kultury. Książkę można wypożyczyć w naszej 
bibliotece. Polecamy ją oczywiście wszystkim, ale szczególnie tym, 
których interesuje kultura wciąż tajemniczego dla nas Wschodu. 
Zapraszamy do czytania!

Konkurs 
„Wielkie Księgi Książkowych Bohaterów”

Biblioteka otrzymała kolejną wielką księgę krasnoludkowych 
portretów od dzieci, uczniów Szkoły Podstawowej w Łyśniewie. 

Dzieci ze Szkoły w Lisich Jamach 
na spotkaniu

Paweł Beręsewicz Dzieci ze Szkoły w Puzdrowie podczas zajęć w bibliotece

Ks. Jarosław Dunajski

Wielkie Księgi Książkowych Bohaterów 
Uczniowie z Łyśniewa przyłączyli się 
do konkursu 
W Bibliotece Gminnej w Sierakowicach trwa konkurs literacko-
plastyczny pt.: „Wielkie Księgi Książkowych Bohaterów”. Bohate-
rami roku 2009 są krasnoludki. Ten temat jest tak atrakcyjny, że 
postanowiłam zaprosić również dzieci z SP w Łyśniewie do wzięcia 
udziału w tym projekcie.

Odzew był ogromny. Początkowo do akcji rysowania, malowania 
i pisania przystąpiły dzieci z klas młodszych (0-III). Okazało się 
jednak, że i pozostali uczniowie chcą wziąć udział w zmaganiach 
literacko-plastycznych. Z wykonanych przez dzieci dzieł stworzy-
liśmy księgę. Wręczyliśmy ją pani dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej Joannie Teledze, którą zaprosiliśmy do naszej szkoły.

Pani Joanna Telega sprawdziła, czy wykonane portrety mają swój 
opis. Zainteresowała się również tym, czy dzieci potrafią zapisać 
tytuł i autora książki. 

Rozwiązanie konkursu nastąpi w styczniu 2010 roku. A więc 
konkurs trwa w Bibliotece Publicznej cały rok. Teraz czekamy 
cierpliwie na jego wyniki.

Grażyna Paracka, logopeda
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Wójt Gminy Sierakowice zaprasza na 

specjalny koncert artystów scen warszawskich 
„Usta milczą, dusza śpiewa…”

Koncert odbedzie się 3 lipca 2009 r. o godzinie 19.00 w „Dworku na Błotach”

Wstęp wolny

Soliści: 
Edyta Ciechomska – sopran
Ryszard Wróblewski – tenor                                                                                                                  
Krzysztof Gasz – tenor
                                             
Orkiestra: 
Katarzyna Magdziak – skrzypce 
Tomasz Lubań – fortepian
Arkadiusz Denkiewicz – trąbka  
Dariusz Lubań – gitara basowa    
Krzysztof Szczotka – perkusja

Ilość miejsc ograniczona 
Zainteresowanych udziałem w koncercie prosimy o kontakt i odbiór kart wstępu: 

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice, tel. 058 681 62 14
Realizatorzy: 

Gmina Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury, Fundacja „Podaruj Mi Życie”.

VI Festiwal Kultury Łowieckiej  Knieja 2009
24–26 lipca 2009 r. 
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach i w Somoninie

24 lipca (piątek) Sierakowice:
- 17.00 - msza św. Hubertowska przy Ołtarzu Papieskim. 
Amfiteatr – VI Festiwal Kultury Łowieckiej:
- prezentacje zespołów folklorystycznych z Rosji, Słowacji, Serbii, Kaszub;
- koncert Zespołu Reprezentacyjnego PZŁ Capella Zamku Rydzyńskiego pod 
kierownictwem prof. Mieczysława Leśniczaka;
- Zespół Hubertus.

25 lipca (sobota) Sierakowice - Amfiteatr Szerokowidze:
- 16.00 – VI Kaszubski Przegląd Sygnałów Myśliwskich;
- VI Konkurs o „Fanfarę Żurawia”;
- koncerty muzyki myśliwskiej;
- 20.00-24.00 – biesiada w swojskim klimacie – Mirek Jędrowski z zespołem.

26 lipca (niedziela)
- VI Festiwal Kultury Łowieckiej KNIEJA 2009 podczas Jarmarku św. Dominika 
w Gdańsku.

Imprezy towarzyszące: mała gastronomia, zjeżdżalnia, stoiska z zabawkami.

Więcej informacji: 
www.gok.sierakowice.pl, www.somonino.pl, www.esm.sierakowice.pl

Sponsorzy imprez: 
Gmina Sierakowice, Starostwo Powiatowe w Kartuzach
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GOK ZAPRASZA SPORT SZKOLNY
Podsumowanie rozgrywek 

Powiatowej Ligi Gimnazjalnej 
w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

W środę 8 czerwca w Chmielnie zakończyła się piąta edycja ry-
walizacji na etapie powiatowym pośród najlepszych drużyn gim-
nazjalnych w piłce siatkowej. Kiedy pięć lat temu Klub Sportowy 

„BAT” Sierakowice zorganizował I edycję Powiatowej Ligi Gim-
nazjalnej Dziewcząt i Chłopców w Piłce Siatkowej, organizatorzy, 
z Dariuszem Zelewskim na czele, zastanawiali się, jak te rozgrywki 
zostaną przyjęte przez uczniów, jak podejdą do nich nauczyciele 
i dyrektorzy szkół. Dzisiaj, patrząc na to, co prezentują grający 
w lidze uczniowie, bez cienia przesady można powiedzieć, iż są 
to najbardziej prestiżowe rozgrywki w tej kategorii wiekowej na 
terenie naszego powiatu. Z roku na rok zawodniczki i zawodnicy 
pokazują nam coraz wyższy pułap umiejętności sportowych, lep-
szą kulturę gry; zmieniło się również podejście trenerów, którzy 
walcząc o jak najlepszy wynik dla swojej ekipy nie zapominają 
jednocześnie o tym, aby uczyć podopiecznych rywalizacji sporto-
wej i zachowań „fair” w stosunku do rywali. To przede wszystkim 
dzięki nauczycielom wychowania fizycznego rywalizacja w tej lidze 
osiągnęła tak dobry poziom, gdyż nauczyć tych wszystkich zagrań, 
które mogliśmy oglądać na szkolnych parkietach, nie da się tylko 
na lekcjach w-f. To kosztuje wiele pracy, również podczas zajęć 
pozaszkolnych, prowadzonych często w ramach wolontariatu, ☞

Fragment meczu pomiędzy Chmielnem a Gowidlinem

III miejsce w LG - GOWIDLINO

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice i Gminny Ośrodek Kultury 
w Sierakowicach zapraszają na wystawę pt. „Młodzi dzienni-
karze” od 08 do 30 czerwca 2009 r. w godz. 8.30–16.30. Miejsce 
wystawy -  Sala Stałej Ekspozycji Muzealnej GOK Sierakowice.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na wystawę: 

„Jan Paweł II w naszej pamięci”  od 8 do 30 czerwca 2009 r. w godz. 
8.30–16.30. Ekspozycja w sali konferencyjnej GOK Sierakowice.

.
UKS „Wiking”, UKS „Florek”, Gminny Ośrodek Kultury zapraszają 
na „Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego 
o Puchar Jeziora Gowidlińskiego” w dniach 11–12 lipca 2009 r.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Kaszubski Park Kra-
jobrazowy zapraszają na wystawę „Flora, fauna i krajobrazy 
Kaszub” w dniach 15 lipca – 30 września w godz. 8.30–16.30 w sali 
konferencyjnej GOK Sierakowice.

.
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę: „Nasi twórcy 
ludowi – garncarstwo Bożeny i Tadeusza Zaborowskich” 
w miesiącach lipiec – sierpień 2009. Miejsce wystawy: Sala Stałej 
Ekspozycji Muzealnej GOK Sierakowice

.
Koło Wędkarskie Nr 72 zaprasza na Zawody Spławikowe 
o Puchar Dyrektora GOK. Miejsce i czas: 15 sierpień 2009, je-
zioro Miemino.

.
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech 
Dziecka” w Szklanej, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 
zapraszają na: 

Festiwal Piosenki Artystów Niepełnosprawnych 
„Czarodziejski  Mikrofon”

 Kaszubską Noc pod Gwiazdami
 V Zlot Starych Motocykli 

15 sierpnia – Amfiteatr Szerokowidze. 
W programie:

- występ Zespołu „TAMBURINO” z Zbąszynia- Wielkopolska;
- koncert KRYSTYNY GIŻOWSKIEJ;
- MANCHESTER – laureat TOP-TRENDY 2008;
- dyskoteka z EDIM FRENKLEREM.

.
Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie oddział Sierakowice oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zapraszają na mszę św. 
z kaszubską liturgią słowa dnia 15 sierpnia 2009 r. o godz. 12.30 
przy Ołtarzu Papieskim w Parku Ośmiu Błogosławieństw. Cele-
brans: ks. dziekan Zenon Myszk – proboszcz parafii św. Jakuba 
w Łebie, Prezes Dzieła Kolpinga w Polsce. Oprawa artystyczna: 
Chór DISCANTUS z Gowidlina.

.
Gminny Ośrodek Kultury Sierakowice zaprasza na: 

Gminne Dożynki oraz Obchody 110-lecia Banku 
Spółdzielczego w Sierakowicach 
30 sierpnia, Amfiteatr Szerokowidze.

13.00 - Uroczysta msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela 
w Sierakowicach

- parada dożynkowa
Amfiteatr Szerokowidze: 
- biesiada z bespołem „Półtora Gościa”;
- konkursy dożynkowe;
- „Mały Książę” - Bajka dla dzieci;
- turniej wiedzy o Banku Spółdzielczym;
- koncert TOMKA MAKOWIECKIEGO.
Sponsor strategiczny: Bank Spółdzielczy Sierakowice.
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dlatego w tym miejscu, jako współorganizator, chciałbym im 
wszystkim podziękować za mrówczą pracę, poświęcony czas i wy-
siłek włożony w prowadzenie swoich szkolnych drużyn.

Podsumowanie wyników rywalizacji zacznę od dziewcząt. W te-
gorocznych rozgrywkach wystartowało pięć zespołów gimnazjal-
nych. Zostały rozegrane wszystkie mecze, nikt nie oddał zawodów 
walkowerem. Każde gimnazjum zaprezentowało dobry poziom 
gry, należy bowiem pamiętać, że w siatkówce nawet wynik 3:0 
niekoniecznie oznacza, że drużyna, która mecz wygrała, uczyniła to 
z łatwością. Ale jedna drużyna była zdecydowanie najlepsza: była to 
ekipa z Chmielna prowadzona przez trenera Macieja Stefanowskie-
go. Dziewczęta, oprócz gry w lidze szkolnej, rywalizują na szczeblu 
wojewódzkim grając w klubie Troyan Chmielno i było to widoczne 
w grze zespołu, który wygrał wszystkie mecze. Gratulacje!

Drugą lokatę zajęło gimnazjum z Sierakowic, które także ma za-
wodniczki trenujące w Klubie Sportowym „Bat” pod okiem Beaty 
Rydelek. W lidze gimnazjalnej drużyna prowadzona przez  Wiolettę 
Kuchta musiała się jednak sporo napracować, gdyż rywalki z Gowi-
dlina do samego końca walczyły o wicemistrzostwo. Zresztą mecze 
Gowidlina z Sierakowicami w tym sezonie (a zespoły grały ze sobą 
sześciokrotnie, oprócz ligi również w turniejach) rzadko kończyły się 
wynikiem innym niż tie-break, były bardzo zacięte, do ostatniej piłki 
nie było wiadomo, kto wygra. Ostatecznie Gowidlino znalazło się na 
trzecim, bardzo wysokim miejscu. Należy zauważyć, iż Gowidlino 
to jedyne gimnazjum w stawce, które nie jest szkołą z miejscowości 
gminnej. Ewenementem jest również fakt, iż w pierwszej „6” mojej 
drużyny grało aż pięć dziewcząt z Łyśniewa.

Bardzo blisko podium znalazły się zawodniczki z Przodkowa 
grające pod okiem Anety Hewelt, zabrakło im naprawdę niewiele. 
Natomiast punkt zdobyty przez gimnazjum z Kartuz może sugero-
wać, iż był to łatwy przeciwnik. Jednak nie do końca tak było, czego 
przykładem ich mecz w Chmielnie, gdzie zdobyły seta. Drużyna 
prowadzona przez Anię Walendziak rozkręcała się w trakcie sezonu 
i gdyby trwał on dłużej, wypadłaby na pewno lepiej.

Rezultaty spotkań i tabela końcowa:

RUNDA  JESIENNO-ZIMOWA
I RUNDA - 17.11-21.11.08    
Przodkowo  Chmielno  2:3  
Kartuzy  Gowidlino  0:3  
II RUNDA  24.11 – 28.11.08      
Kartuzy  Sierakowice  0:3  
Przodkowo Gowidlino  3:0  
III RUNDA  31.03 – 4.04.08      
Sierakowice  Chmielno  1:3  
Kartuzy  Przodkowo  2:3  
IV RUNDA  05.01 -09.01.09      
Sierakowice  Przodkowo  3:1  
Gowidlino Chmielno  0:3  
V RUNDA  12.01 – 16.01.09      
Gowidlino  Sierakowice  3:1  
Kartuzy Chmielno 0:3  
 
Poz. Zespół  Pkt. Mecze  Zw. Por. Sety + Sety -
1. Chmielno 23 8 8 0 24 5  
2. Sierakowice 15 8 5 3 18 11  
3. Gowidlino 12 8 4 4 13 14  
4. Przodkowo   9 8 3 5 12 18  
5. Kartuzy 1 8 0 8 5 24  
    

W rywalizacji chłopców natomiast najlepsi okazali się gimna-
zjaliści z Sierakowic trenowani przez Łukasz Nieleszczuka, choć 
trzeba przyznać, że przeciwnik z Żukowa okazał się bardzo solidny 
i te dwie drużyny zdominowały ligę. Są to ekipy grające w niej od 
początku, przez co uzyskały niezbędne ogranie, które jest potrzebne 
aby odnieść sukces. 

REZULTATY  SPOTKAŃ: 
IV RUNDA -       
Żukowo  Sierakowice 1:3  
Przodkowo Szymbark  3:0    
V RUNDA       
Sierakowice  Przodkowo 3:2  
Szymbark Żukowo 0:3    
VI RUNDA       
Szymbark Sierakowice  0:3 v.o.  
Przodkowo  Żukowo 1:3    
  
Poz. Zespół  Pkt. Mecze Zw. Por. Sety + Sety -
1. Sierakowice  16 6 6 0 18 5  
2. Żukowo 13 6 4 2 15 7  
3. Przodkowo 7 6 2 4 9 12  
4. Szymbark 0 6 0 6 0 18  
   

Gratuluję osiągniętych wyników drużynom i mam nadzieję, że 
w przyszłości grono szkół uczestniczących w naszej rywalizacji 
będzie się powiększać.

Paweł Staszek

☞

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
Dnia 1 czerwca 2009 roku (tym razem nad Jeziorem Gowidlińskim) 
odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora Gimnazjum 
w Sierakowicach. Wzięło w nich udział 83 zawodników – uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum w Sierakowicach. Sprzyjająca 
aura i dobra atmosfera udzieliły się dzieciom i młodzieży oraz 
opiekunom. Miało to wpływ na osiągnięte wyniki. Nad bezpieczeń-
stwem uczestników czuwało 10 opiekunów, w tym także funkcjona-
riusz policji, który informował o zasadach obowiązujących w czasie 
kontaktu z wodą i postępowaniu w sytuacjach zagrożenia zdrowia 
lub życia. Zawody zakończono tradycyjną kiełbaską z ogniska. 

Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – 600 pkt - Magdalena Malek z kl. IIb, Gimnazjum w Sie-
rakowicach;
II miejsce – 390 pkt - Grzegorz Kuper z kl. IIIa, Gimnazjum w Sie-
rakowicach;
III miejsce – 330 pkt - Maciej Labuda z kl. VIb, Szkoła Podstawowa 
w Sierakowicach;
IV miejsce – 320 pkt - Marcin Gackowski z kl. IIi, Gimnazjum 
w Sierakowicach;
V miejsce – 320 pkt - Jacek Gliszczyński z kl. IIIi, Gimnazjum 
w Sierakowicach;
VI miejsce – 280 pkt - Michał Bulczak z kl. VIc, Szkoła Podstawowa 
w Sierakowicach;
VII miejsce – 270 pkt - Damian Holk-Łebiński z kl. Id, Gimnazjum 
w Sierakowicach;
VIII miejsce – 240 pkt - Magdalena Brzeska z kl. IVa, Szkoła Pod-
stawowa w Sierakowicach;
IX miejsce – 230 pkt - Krzysztof Leik z kl. IIIi, Gimnazjum w Sie-
rakowicach;
X miejsce – 200 pkt - Krystian Pałasz z kl. IIb, Gimnazjum w Sie-
rakowicach.

Cała impreza nie mogłaby się odbyć bez współpracy, która ist-
nieje od kilku lat między Gimnazjum w Sierakowicach a Polskim 
Związkiem Wędkarskim Koło nr 72 oraz Komisariatem Policji 
w Sierakowicach. Największe podziękowania chciałbym złożyć 
na ręce sponsorów – to dzięki nim na twarzach wszystkich dzieci, 
w ten szczególny dzień, mógł pojawić się uśmiech. Są to:

- Urząd Gminy w Sierakowicach,
- Małgorzata Brzeska - właścicielka sklepu wędkarskiego oraz 

zoologicznego „Żako” w Sierakowicach,
- Andrzej Brylowski - właściciel sklepu BROS-TRANS w Kartu-

zach, 

RUNDA ZIMOWO-WIOSENNA
VI RUNDA - 26.01-30.01.09    
Gowidlino  Kartuzy  3:1  
Chmielno  Przodkowo 3:0  
VII RUNDA  16.02 – 20.02.09      
Sierakowice  Kartuzy  3:0  
Gowidlino  Przodkowo 3:0  
VIII RUNDA  23.02 – 27.02.09      
Przodkowo Kartuzy  3:1  
Chmielno  Sierakowice 3:1  
IX RUNDA  02.03 -06.03.09      
Przodkowo Sierakowice  0:3  
Chmielno  Gowidlino 3:0  
X RUNDA  09.03 – 13.03.09      
Sierakowice  Gowidlino  3:1  
Chmielno Kartuzy 3:1

I RUNDA -       
Sierakowice Żukowo  3:2  
Szymbark Przodkowo 0:3    
II RUNDA       
Przodkowo Sierakowice  0:3  
Żukowo Szymbark 3:0    
III RUNDA       
Sierakowice Szymbark 3:0  
Żukowo  Przodkowo 3:0  
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III Kaszubski Turniej Tenisa Stołowego 
im. Andrzeja Grubby

Trzydziestego maja po raz trzeci odbył się Kaszubski Turniej Teni-
sa Stołowego im. Andrzeja Grubby. Organizatorami i sponsorami 
zawodów byli: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
Rada Wojewódzka LZS w Gdańsku i Gminny Klub Sportowy 
SIERAKOWICE. 

Na turniej przyjechali zawodnicy z następujących miejscowości: 
Borcz, Gdańsk, Gniew, Kaliska,Kiełpino, Lębork, Łączyno, Miechuci-
no, Nowa Wieś Lęborska, Sępólno Kraj., Siemirowice, Sierakowice, 
Sopot, Straszyn, Subkowy, Szopa, Żukowo. 

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych: 
Szkoła podstawowa – dziewczęta (9 uczestniczek): 

1. Joanna Kiedrowska – Gdańsk, 
2. Martyna Socha – Żukowo, 
3. Klaudia Sobisz – Borcz. 

Szkoła podstawowa – chłopcy (11 uczestników): 
1. Filip Dyszer – Sierakowice, 
2. Filip Skabowski – Gdańsk, 
3. Jakub Kitowski – Miechucino.

Gimnazjum – chłopcy (17 uczestników):
1. Maciej Pendota – Sopot, 
2. Filip Gajewski – Gdańsk, 
3. Mateusz Dykowski – Gdańsk.

Gimnazjum – dziewczęta (3 uczestniczki): 
1. Daria Stawicka – Straszyn, 
2. Paulina Stadnicka – Borcz, 
3. Monika Domaszka – Miechucino.

Seniorki (6 uczestniczek):
1. Marta Detlaff – Gdańsk, 
2. Joanna Kiedrowska – Kaliska, 
3. Daria Stawicka – Straszyn.

Seniorzy (29 uczestników):
1. Maciej Prendota – Sopot,
2. Mateusz Dykowski – Gdańsk, 
3. Paweł Manterys – Subkowy.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci wysokiej klasy 
sprzętu sportowego,  pamiątkowe szklane patery i dyplomy. Pa-
miątkowe patery otrzymali również: sędzia główny zawodów – Piotr 
Kowalczuk i najstarszy zawodnik – Bogdan Kwidziński z Żukowa 
oraz  opiekunowie drużyn. 

Podziękowanie od Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa 
Stołowego w Gdańsku, za twórczy wkład pracy w rozwój tenisa 
stołowego w województwie pomorskim, otrzymał Przemysław Ła-
gosz. Otrzymał również brązową odznakę za zasługi dla Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. 

Komentarz na X lecie rozwoju tenisa stołowego 
w Sierakowicach:  

Rozwój gry w tenisa stołowego w Sierakowicach rozpoczął się 
w 2000 roku, kiedy to Tadeusz Wesółka – ówczesny prezes nowo 

powstałego klubu GKS Sierakowice 
- podjął pierwsze kroki w celu organi-
zacji turniejów i oficjalnych rozgrywek 
w tej dyscyplinie sportowej. Nikt się 
nie spodziewał, że ten impuls wywoła 
lawinę społecznych inicjatyw wśród 
lokalnej społeczności: powstała „sieć” 
turniejów dla młodzieży i dorosłych, 
turnieje dla zakładów pracy, założono 
sekcję tenisa stołowego, której trenerem 
został Paweł Michna; zakłady pracy ☞

SPORT

GKS Sierakowice dzieciom
W poniedziałek 1 czerwca Gminny Klub Sportowy Sierakowie, przy 
współpracy z Joanną Kościołowską - wychowawczynią klasy III 
D SP w Sierakowicach, zorganizował Turniej Piłki Nożnej z okazji 
Dnia Dziecka. 

W imprezie wystartowało pięć zespołów klas trzecich sierako-
wickiej podstawówki. Czynnie uczestniczyło w imprezie sześćdzie-
siąt zawodniczek i zawodników z klas trzecich (ok. 120 uczniów). 
Pozostali uczniowie wspierali swoje klasy gorącym dopingiem. 

Po dziesięciu maczach okazało się, że zwycięzcą turnieju została 
klasa III B. Na podium znalazły się klasy III E i III C. Przyznano 
również wyróżnienia indywidualne. Najlepszym piłkarzem zawo-
dów została Weronika Lejk z klasy III A, natomiast najlepszym 
bramkarzem Marcin Markowski z klasy III C. Wszystkie zespoły 
oraz wyróżnieni zawodnicy otrzymali puchary ufundowane przez 
GKS DRYWA Sierakowie. Natomiast w rywalizacji cheerleaderek 
zwyciężyły dziewczyny z klas III B i III D, które otrzymały upo-
minki ufundowane przez sklep AGD&RTV „Adaś”. 

Przez cały czas trwania zawodów dzieci mogły zajadać słodycze 
ufundowane przez hurtownię spożywczą RIBENA. W trakcie im-
prezy zorganizowano konkurencje sprawnościowe pt.: „Rowerowy 
tor przeszkód”, „Strzel bramkę P. Stasiowi” i „Rzut karny piłeczką 
palantową”, które cieszyły się ogromną popularnością.

Wyniki:
Lp. Klasa Punkty Bramki
1. B 9 9-4
2.  E 7 9-10
3. C 6 6-5
4. D 4 6-7
5. A 3 6-7

Mirosław Senwicki

Zwyciężczyni zawodów – Magdalena Malek

- Tadeusz Paracki - właściciel PPHU TED w Sierakowicach,
- Jerzy Teclaf - właściciel ZPH TECLAF w Sierakowicach,
- Michał Kuczkowski - właściciel PHU RIBENA w Wygodzie 

Sierakowskiej.
Puchary ufundował Dyrektor Gimnazjum w Sierakowicach.
 Dzieci i młodzież są Wam naprawdę wdzięczne!!!
Ja również dołączam się do tych podziękowań - 
Rajmund Spręga - z-ca prezesa ds. młodzieży i sportu Koła PZW 

nr 72 w Sierakowicach - koordynator imprezy.

I RUNDA -       
Sierakowice Żukowo  3:2  
Szymbark Przodkowo 0:3    
II RUNDA       
Przodkowo Sierakowice  0:3  
Żukowo Szymbark 3:0    
III RUNDA       
Sierakowice Szymbark 3:0  
Żukowo  Przodkowo 3:0  
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Wiktor Nawrocki 12. zawodnikiem Polski
Duży sukces odniósł zawodnik GKS Sierakowice Wiktor Nawroc-
ki w zakończonych 14 czerwca finałach Mistrzostw Polski Mini 
Olympic Games w tenisie stołowym. Zajął w nich doskonałe 12 
miejsce. W zawodach wzięło udział 32 najlepszych zawodników 
z całej Polski, wyłonionych w drodze eliminacji.

W przeddzień zawodów odbyło się losowanie. Niestety nie było 
pomyślne. Wiktor trafił na bardzo mocnych rywali, m.in. na K. 
Dugiela ze Stronia Śląskiego - aktualnie zawodnika nr 2 w Polsce 
oraz R. Maćkowskiego - lidera woj. wielkopolskiego. Żeby myśleć 
o awansie do czołowej szesnastki, sierakowiczanin musiał pokonać 
jednego z nich. Już w pierwszym pojedynku z Maćkowskim widać 
było ogromne napięcie i zdenerwowanie. Wiktor przegrywał w se-
tach 1:2 , by ostatecznie zwyciężyć 3:2. Znakomity w wykonaniu 
Wiktora był drugi pojedynek z Dubielem (aktualnie wiceliderem 
rankingu Polski do tego turnieju), przegrany wprawdzie 0:3, ale 
po dramatycznych okolicznościach. W 2 secie Wiktor nie wyko-

Wiktor Nawrocki awansował 
do Mistrzostw Polski w tenisie stołowym

Dużym sukcesem zakończył się występ Wiktora Nawrockiego 
w półfinałach ogólnopolskiego turnieju Mini Olympic Games ro-
zegranym w Sianowie. Wiktor, reprezentujący barwy Gminnego 
Klubu Sportowego Sierakowice, zajął 3 miejsce i tym samym 
awansował do Mistrzostw Polski. W zawodach półfinałowych 
uczestniczyło 32 najlepszych zawodników z województw: wiel-
kopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego 
i pomorskiego. 

W pierwszej rundzie Wiktor wynikiem 3:0 pokonał Kamila 
Chrubczyńskiego z UKS Tramp Złocieniec, w drugiej rundzie trafił 
na Alana Jachowicza z MRKS Gdańsk, z którym dwukrotnie w tym 
sezonie przegrywał. Tym razem odniósł pewne zwycięstwo 3:0 
i awansował do ćwierćfinału. W decydującym o awansie meczu 
pokonał po pięciosetowym meczu zawodnika z UKS Międzyzdro-
je 3:2. W meczu o wejście do finału uległ 1:3 Witczakowi z woj. 
wielkopolskiego i został sklasyfikowany na miejscach 3 i 4. Całe 
zawody wygrał Maciej Klaiszmidt z Agro Kociewie Starogard 
Gdański, który w przyszłym sezonie będzie reprezentował barwy 
GKS Sierakowice.

Jest to największy sukces Wiktora w tym sezonie, tym więk-
szy, że po bardzo trudnej drodze. Najpierw trzeba było przejść 
eliminacje szkolne, następnie wojewódzkie i wreszcie eliminacje 
międzywojewódzkie. Finał Mistrzostw Polski rozegrany zostanie 
w dniach 13-14 czerwca w Grajewie (woj. podlaskie).

Mirosław Senwicki

powoli zaczęły wyposażać swoje firmy w profesjonalne stoły 
do gry w tenisa stołowego. Do Sierakowic na turnieje przyjeżdżali 
zawodnicy z całej Polski gdyż, jak mówią, Sierakowice stoją bardzo 
dobrą organizacją i wspaniałymi nagrodami. 

Całym sercem w rozwój tenisa zaangażował się również lokalny 
biznesmen i pasjonat tej dyscypliny – Bronisław Lis. Przez wiele lat 
angażował nie tylko swój cenny czas, prywatne życie, ale również 
stał się głównym sponsorem zespołu GKS LIS Sierakowice. To 
zaangażowanie przyniosło efekt w postaci awansu zespołu Siera-
kowic do elitarnego grona I ligi tenisa stołowego. 

Zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią zimowe zawody tenisa 
stołowego w Sierakowicach odwiedził sam Mistrz Andrzej Grubba 
– znajomy i przyjaciel Bronisława Lisa. Niedługo później Bronisław 
Lis powołał do życia Kaszubski Turniej Tenisa Stołowego im. An-
drzeja Grubby, którego trzecią edycję właśnie zakończyliśmy. 

W tym roku mija 10 lat od zapoczątkowania tenisa stołowego 
w gminie Sierakowice. Niestety główni twórcy wszystkich sukce-
sów – Tadeusz Wesółka i Bronisław Lis – odeszli na zawsze w 2008 
roku, pozostawiając osieroconymi rozgrywki tenisa stołowego 
w Sierakowicach. Pozostawili po sobie znakomity fundament i ludzi 
społecznie zaangażowanych w rozwój tenisa. Obyśmy tego my, 
mieszkańcy gminy Sierakowice, nie zmarnowali… 

W imieniu organizatorów Przemysław Łagosz
Foto: Przemysław Łagosz

Zwycięzcy turnieju

☞
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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.

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.

Wideofilmowanie i fotografia, śluby, wesela, wszelkie okazje. Profesjonalnie, 
fachowo i tanio; tel. 0609 577 430.

Kowalstwo artystyczne, bramy, ogrodzenia, balustrady. Szybko i solidnie. 
Tel. 0603 204 745.

OGŁOSZENIA DROBNE

Kobieta w średnim wieku, z trójką dorastających dzieci, poszukuje mieszkania 
w Sierakowicach lub najbliższej okolicy w zamian za opiekę nad osobą lub 
osobami w wieku podeszłym lub chorymi, ewentualnie za pracę w gospo-
darstwie domowym. Telefon „Wiadomości Sierakowickich”: 058 681 95 58 
w godzinach 8.00-14.00.

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. 058-681-95-41
e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl

kontakt: w godzinach pracy Urzędu, oprócz wtorku i czwartku

Punkt Konsultacyjny 
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

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

tel. 058-684-77-57
czynny: we wtorki i czwartki 8.30–14.00 i w piątki 16.00–18.00

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

tel. 058-684-77-57
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: 

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

Wiosenny turniej piłki siatkowej kobiet 
w Sierakowicach

Aktywną formę wypoczynku w miesiącu maju zaprezentowały 
nam dziewczyny z miejscowego klubu „bat” Sierakowice. Wraz 
z trzema innymi zespołami: z Kartuz, Łyśniewa i Gdańska zorga-
nizowały turniej pod patronatem prezesa „bat”. Celem była nie 
tylko gra w siatkówkę, ale także dobra zabawa. Turniej rozpoczął 
się w sobotę 16 maja o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej przy ul. 
Kubusia Puchatka. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. 
W sumie rozegrano 6 spotkań, które stały na bardzo wysokim 
i wyrównanym poziomie. Świadczy o tym pięć rozegranych tzw. 
tie-breaków. W ostatecznym rozrachunku najlepsze okazały się 
gospodynie- zawodniczki „bat”. Wygrały one wszystkie spotkania, 
zachowując najwięcej zimnej krwi w decydujących momentach 
ważących o losach zwycięstwa. Zwyciężczynie turnieju prowadziła 
pani Beata Rydelek, która jednocześnie podjęła się organizacji tego 
turnieju. 

Zawodniczkom reprezentującym „bat” gratulujemy zwycięstwa 
i życzymy dalszych sukcesów.

Kolejność  turnieju: 
1. Sierakowice 2. Łyśniewo 3. Kartuzy 4. Gdańsk

Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Prezesa 
GKS w Sierakowicach     

Dnia 17 maja 2009 r. w Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
odbył się coroczny gminny turniej piłki siatkowej o puchar prezesa 
GKS. W zawodach wzięły udział cztery zespoły: GKS Sierakowi-
ce, Fenix Sierakowice, Żurawie Gowidlino oraz obrońca tytułu 
– siatkarze „bat” Gowidlino. Uroczystego powitania zawodników 
i otwarcia turnieju dokonał organizator – Karol Klawikowski. 
Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów (do 25 pkt.), z możliwością tie-breaku  o 15 pkt. 
przy braku rozstrzygnięcia. 

W finałowym pojedynku o pierwsze miejsce zmierzyły się ekipy 
GKS Sierakowice i bat Gowidlino. Mimo usilnych starań zespołowi 
gospodarzy udało się „ugrać” jedynie jednego seta. Było to jednak 
za mało  na obrońców tytułu. Pewnie wygrali decydującego seta 
i tym samym cały turniej. Warto dodać, że trenerem „bat” jest 
Dariusz Zalewski, który od kilku sezonów odnosi coraz większe 
sukcesy na terenie całego województwa. Tacy ludzie jak pan Da-
riusz gwarantują nadzieję na dobrą przyszłość naszej siatkówki.  

Wyniki turnieju:
1. Bat Gowidlino 2. GKS Sierakowice 3. Fenix Sierakowice 4. Żu-
rawie Gowidlino.

Karol Klawikowski

rzystał dwóch piłek setowych,  a w trzeciej partii prowadził 10:4, 
by ostatecznie przegrać 11:13. Trzeci pojedynek w grupie wygrał 
gładko 3:0, zajmując drugie miejsce w grupie i zyskując awans 
do czołowej szesnastki. W następnym pojedynku, którego stawką 
był ćwierćfinał zawodów, sierakowiczanin trafił na aktualnie naj-
lepszego zawodnika Polski w tej kategorii wiekowej – Aleksandra 
Wereckiego (Gosir Pieseczno), z którym przegrał 3:0. Później odniósł 
jeszcze jedno zwycięstwo i ostatecznie zajął 12 miejsce.

W drugim dniu zawodów odbył się turniej o Puchar PKOL, 
w którym grała tylko czołowa szesnastka wyłoniona po pierwszym 
dniu zawodów. W tym turnieju Wiktor zajął 14 lokatę.

Bardzo dobry występ w zawodach to doskonały prognostyk 
przed następnym sezonem, w którym  liczymy na świetne wyniki 
wszystkich zawodników GKS Sierakowice.
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REKLAMA 
w „Wiadomościach Sierakowickich”

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

e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl


