
Otwarcie 
powiększonej 
siedziby ORW 
w Szklanej

Cena 2,00 zł (w tym VAT)
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Czytaj na str. 5–6

Czytaj na str. 2

Nowa scania 
dla OSP

W Załakowie, Tuchlinie, Łyśniewie i Mojuszewskiej 
Hucie utwardzono asfaltem fragmenty dróg grunto-
wych. Łączna długość nowych nawierzchni wynosi 
3 km. Dodatkowo w Tuchlinie na odcinku ok. 280 m 
zamontowano bariery ochronne. Na trasie z Gowidlina 
do Starej Huty wyremontowano fragment drogi długości 
1,3 km. Podobnie w Smolnikach – tam nową nawierzch-

nię wykonano na odcinku 2 km, dodatkowo przez wieś 
wybudowano chodnik. W Sierakowicach na ulicy 
Łąkowej odnowiono 150 metrowy fragment drogi. 

Wykonawcą inwestycji była forma Dromos 
z Kartuz, a łączny koszt budowy i modernizacji 
wspomnianych fragmentów dróg wyniósł ok. 1 mln 
450 tys zł. 

Zakończyły się remonty nawierzchni dróg 
w kilku miejscowościach gminy

Wyasfaltowana droga w Załakowie (Foto: Marek Kacperski)
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Zapraszamy 
na VIII Dyktando Kaszubskie
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z ogromną rado-
ścią zawiadamia, że w sobotę, 7 listopada 2009 roku 
w Gimnazjum w Sierakowicach odbędzie się VIII 
Dyktando Kaszubskie. Będziemy radzi, gdy dzieci, 
młodzież i dorośli będą się zmagać i walczyć o naj-
lepsze miejsca w VIII edycji Dyktanda Kaszubskiego. 
Bądźcie z nami w tym ważnym dla Kaszubów i ka-
szubszczyzny momencie!

Program VIII Dyktanda Kaszubskiego:
9.00–10.00 Przybycie uczestników i zapisy.
10.00–10.30 Otwarcie konkursu, promocja antologii 

utworów Antoniego i Aleksego Peplińskich, przemó-
wienia gości, sprawy regulaminowe.

10.30–11.15 Pisanie dyktanda – I etap.
11.15–11.30 Przerwa na kawę i ciasto.
11.30–12.30 „Zaczarowana żaba” Aleksego Pepliń-

skiego przygotowana przez grupę teatralną „Dobri 
Drëchòwie” ze Szkoły Podstawowej w Załakowie.

12.30–13.00 Występ Tuchlińskich Skrzatów z ZS 
w Tuchlinie.

13.00–14.00 Obiad / wystawa.
14.00–14.15 Ogłoszenie laureatów pierwszego etapu 

dyktanda.
14.15–14.30 Drugi etap dyktanda.
14.30–15.30 Występ zespołu muzycznego C.Z.A.D.
15.30–16.30 Ogłoszenie Mistrzów Pisowni Kaszub-

skiej, wręczenie nagród, podsumowanie konkursu, 
przemówienia gości i zakończenie VIII Dyktanda 
Kaszubskiego.

Projekt zostanie zrealizowany dzięki środkom Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Scania P340 4×4 ma w wyposażeniu zbiornik wody o pojemności 5000 litrów 
i 500-litrowy  zbiornik środka pianotwórczego, poza tym działko wodne i piano-
we. Oprócz tego auto dysponuje niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału 
autopompy oraz podgrzewanym zbiornikiem paliwa. Dla uniknięcia przeciążeń 
samochód dysponuje układem kontrolującym temperaturę przedziałów w kabinie 
i silniku. Pojazd ma napęd terenowy.   
„Jedyną wadą tego auta jest jego cena” – powiedział Adam Wróblewski. Przy-

pomnijmy, że samochód kosztował 801 965 zł. Na jego zakup została przekazana 
dotacja z budżetu gminy w wysokości 540 tys. zł. Swój finansowy wkład w zakup 
nowego pojazdu wnieśli także druhowie z jednostki w Sierakowicach, którzy 
przekazali 20 tys. zł ze środków otrzymanych za udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych. 62,5 tys. zł na ten cel przekazał Urząd Marszałkowski, a pozostała 
kwota pochodziła z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Komendy 
Powiatowej PSP w Kartuzach. 

Pierwszą akcją, do której wyruszyli strażacy nowym pojazdem, był pożar trans-
formatora na ulicy Sambora w Sierakowicach, jaki miał miejsce 12 października. 
Auto sprawdziło się znakomicie. „Scania ma znaczną przewagę nad Jelczem, 
który był ciężki, wiekowy i w terenie potrafił się podtopić – powiedział Adam 
Wróblewski. – Nowe auto z uterenowionym napędem dotrze w wiele miejsc.”

Scania zastąpiła dotychczasowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
Jelcz z 1977 r. Sam Jelcz został sprzedany podczas licytacji 9 października za 
20 tys. 100 zł. Nabywcą została Gmina Czarna Dąbrówka. W sierakowickiej 
jednostce OSP są jeszcze trzy samochody: średni - marki Star oraz dwa lekkie 
– Lublin i Ford. To ostatnie jest autem ratownictwa technicznego. 

AK
Foto: AK

Nowa scania od początku października 
w sierakowickiej jednostce OSP 

Najnowocześniejsze 
auto w województwie

Tak o nowym samochodzie mogą mówić strażacy 
z sierakowickiej jednostki OSP. Od pierwszego 
października mają samochód, który jest najnowocze-
śniejszym autem w jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych w całym województwie pomorskim. 

Do Bielska-Białej po nowy nabytek OSP pojechało 
trzech kierowców: Daniel Polejowski, Tomasz Pole-
jowski i Krzysztof Brzeski, a także Andrzej Bojanowski 
– komendant gminnych jednostek OSP i Adam Wró-
blewski – podinspektor ds. obrony cywilnej i ppoż. 
Kierowcy na miejscu przeszli wstępne szkolenie dot. 
rodzaju napędów układu jezdnego oraz specjalistycz-
nego wyposażenia pożarniczego. 

W Sierakowicach auto pojawiło się 1 października. 
Od samego początku wzbudziło duże zaintereso-
wanie wśród mieszkańców. Przez tydzień strażacy 
pokazywali pojazd i jego wyposażenie wszystkim 
zainteresowanym, sami przy tym zapoznając się 
z nowym sprzętem. 
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Uwaga 
przedsiębiorcy!

Informuje się wszystkich przedsię-
biorców, że zgodnie z § 3 Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 2007 r., działalność 
gospodarcza winna być okre-
ślona zgodnie z Polską Klasyfi-
kacją Gospodarczą z 2007 r. do 
dnia 31 grudnia 2009 r. 

W celu aktualizacji należy wy-
pełnić druk EDK 1 i osobiście zło-
żyć w pokoju 208 Urzędu Gminy 
w Sierakowicach. Wprowadzenie 
zmian jest bezpłatne.

I Powiatowy Plebiscyt 
„Osoba Niezwykła”
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach organizuje I Powiatowy 
Plebiscyt „Osoba niezwykła”. Celem Plebiscytu jest przełamywanie 
barier i obalanie stereotypów dotyczących niepełnosprawności.

Zgłoszenie do Plebiscytu polega na wypełnieniu i przesłaniu 
na adres Ośrodka (83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 14) formularza 
karty zgłoszenia kandydata. Termin składania zgłoszeń upływa 
z dniem 25 listopada 2009 r. (w przypadku zgłoszenia wysłanego 
pocztową liczy się data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie Ple-
biscytu i ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia br. na konferencji 
podsumowującej projekt „ Akademia Aktywności” w sali Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach przy ul. 3-go 
Maja 16a.

Wierzymy, że Plebiscyt „Osoba Niezwykła” przyczyni się w zna-
czący sposób do promowania aktywnych postaw osób z niepeł-
nosprawnością, przełamywania barier i obalania stereotypów 
dotyczących niepełnosprawności. Jednocześnie zależy nam na tym, 
by osoby zgłaszające i instytucje jak najszerzej zaprezentowały 
charakterystykę kandydata.

Więcej informacji, regulamin Plebiscytu, formularz karta zgłoszenia 
kandydata oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych znajduje się w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej 
http://www.pcprkartuzy.neostrada.pl/OION/index.html (zakładka 
Aktualności)

Wszystkie pytania dotyczące Plebiscytu „Osoba Niezwykła” pro-
simy kierować do pracowników Ośrodka Informacji dla Osób Nie-
pełnosprawnych, tel. (058) 694 62 06, e-mail: oion@neostrada.pl.

Mariusz Garski – koordynator Ośrodka

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach 
oraz 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach 

serdecznie zapraszają 
osoby niewidome i słabowidzące 
na spotkanie informacyjne 
z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomych, 
które odbędzie się dnia 13 listopada (piątek) 2009 r. 
o godz. 11.00 w Czytelni MiPBP  w Kartuzach, 
przy ul. Parkowej 3.

Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie 
Marcin Klein

83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 1, II piętro 
tel. 693-642-070, e-mail: upmarcinklein@wp.pl

• Projekty typowe i indywidualne budynków mieszkalnych,   
  gopodarczych, produkcyjnych, usługowych, handlowych, 
  garaży i innych
• Rozbudowa i nadbudowa budynków
• Projekt zagospodarowania działki, adaptacja projektu
• Formalności od projektu 
  do uzyskania pozwolenia na budowę
• Nadzór budowlany



4 10 (232) październik 2009WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Edukacja najmłodszych ze środków unijnych 

Świat zabawy światem nauki
Od pierwszego września ruszyły dodatkowe grupy 

dla dzieci pięcioletnich w Oddziałach Przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych w Lisich Jamach, Sie-
rakowicach i zespołach szkół w Gowidlinie, Kamie-
nicy Królewskiej oraz Tuchlinie. Zainteresowanie 
rodziców było bardzo duże, jednak liczba miejsc 
ograniczona – w sumie 144. Podstawowym warun-
kiem przyjęcia było miejsce zamieszkania na terenie 
Gminy Sierakowice, a kolejne to występujące barie-
ry o charakterze środowiskowym, ekonomicznym 
i zdrowotnym. 

Wartość projektu wynosi 997 177 zł, a wysokość 
dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki to 967 261,69 zł. Pozostała kwota – niespełna 30 
tys. zł – to wkład własny Gminy. Za te środki zostały 
przystosowane sale do nauki najmłodszych, ponadto 
zakupiono materiały piśmiennicze, zabawki i gry 
dydaktyczne. W trakcie codziennych zajęć przedszko-
laki otrzymują posiłek składający się z kanapki, her-
baty i owocu. Program wychowawczy to 22 godziny 
tygodniowo podstawowych zajęć opiekuńczo-wycho-
wawczych i 7 godzin zajęć dodatkowych – z terapii 
pedagogicznej i logopedycznej, rytmiki i nauki języka 
angielskiego. Dodatkowo dwa razy w ciągu roku 
szkolnego zostaną przeprowadzone otwarte warsztaty 
dla rodziców (opiekunów) i dzieci. 

Projekt „Świat zabawy 
światem nauki - wyrów-
nywanie szans eduka-
cyjnych dzieci w wieku 
przedszkolnym z terenu 
gminy Sierakowice” bę-
dzie realizowany do 31 
lipca 2011 r. 

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem 
Nauczyciela jest świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. 
Obchodzone jest 14 października w rocznicę powstania 
Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 r. 

Co roku w tym dniu nauczyciele i pracownicy 
oświaty otrzymują nagrody i medale. Krajowa uro-
czystość z udziałem Katarzyny Hall, ministra edukacji 
narodowej i Donalda Tuska, premiera odbyła się 
w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

W tej uroczystości uczestniczył także Krzysztof 
Andryskowski, dyrektor Gimnazjum w Sierakowicach, 
który został odznaczony Srebrnym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej. Medal sierakowickiemu dyrektorowi 
wręczył premier Donald Tusk. 

Krzysztof Andryskowski jest dyrektorem Gimna-
zjum w Sierakowicach od 10 lat, czyli od momentu 
reformy oświaty. Wcześniej przez 15 lat pracował 
w szkole w Gowidlinie. Dla pana Krzysztofa przyzna-
ny medal to przede wszystkim wielkie wyróżnienie 
i satysfakcja za docenienie wieloletniej działalności 
zawodowej. To także mobilizacja do dalszej pracy. 

Gratulacje i kwiaty od grona pedagogicznego oraz 
gromkie „sto lat” w wykonaniu uczniów były kolej-
nym miłym przeżyciem.                                AK

Dzień Edukacji Narodowej 

Medal dla Krzysztofa Andryskowskiego

W ramach programu zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne i zabawki

Gmina Sierakowice realizuje projekt „Świat zabawy światem nauki – wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Sierakowice”. 
Projekt jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edu-
kacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edu-
kacji przedszkolnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej na terenie gminy Sierakowice.  

Medal wręcza premier Donald Tusk
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☞

Tu każdy pozostawia siebie, tu nawiązują się przyjaźnie

Otwarcie powiększonej siedziby 
ORW w Szklanej 
Szybko postępowały prace przy rozbudowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowaw-
czego w Szklanej. Dzięki temu już od kilku tygodni wychowankowie ośrodka mają 
odpowiednie warunki do nauki, zabawy i rehabilitacji. Powiększenie placówki 
było podyktowane ciasnotą oraz zwiększającą się liczbą wychowanków. W tej 
chwili mają oni do dyspozycji przestronne i odpowiednio wyposażone pomiesz-
czenia do nauki i rehabilitacji. W nowo wybudowanej części znajduje się m.in. 
sala do hydromasażu i sala doświadczania świata. Zwiększony metraż budynku 
ośrodka zapewnia także wychowawcom odpowiednie warunki pracy. 

Oficjalne otwarcie nowo wybudowanej części obiektu miało miejsce 22 wrze-
śnia. W tej uroczystej chwili nie zabrakło wielu znanych osobistości (polityków, 
przedstawicieli władz lokalnych i biznesmenów), które już od dawna wspierają 
działalność placówki. 

Już od progu zaproszonych gości witała Julita Krzebietke – dyrektor Ośrodka 
wraz ze Stefanem Czają – prezesem Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnospraw-
nym „Uśmiech Dziecka” (jednostki prowadzącej ośrodek) i Kazimierzem Woźnia-
kiem – właścicielem firmy Elwoz, który wspólnie z żoną Teresą jest inicjatorem 
powstania Fundacji. 

O ośrodku jako miejscu, gdzie króluje życzliwość, tolerancja i radość, mówiła 
dyrektor placówki. „Tu każdy pozostawia siebie, tu nawiązują się przyjaźnie. 

Oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi wspólnymi siłami dokonali: 
Teresa Woźniak, Brunon Synak, Tadeusz Kobiela i Jan Kozłowski

Wiele słów uznania padło pod adresem państwa Teresy i Kazimierza Woźniaków – 
osób niezwykle wyczulonych na potrzeby niepełnosprawnych

Podopieczni ośrodka przygotowali dla gości 
program artystyczny

Każdy z naszych podopiecznych ma ukryty wielki 
talent, a Ośrodek jest miejscem, gdzie mają swe pasje 
odkrywać i rozwijać. Jest też miejscem, w którym 
poznają samych siebie i innych”. 

W imieniu swoim i marszałka Jana Kozłowskiego 
głos zabrał Brunon Synak, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego: „Chciałbym pogratulo-
wać pomysłodawcom i realizatorom tego wielkiego 
dzieła, którego dziś jesteśmy świadkami”. Prof. 
Synak podkreślił duże zaangażowanie małżeństwa 
Woźniaków w stworzenie fundacji i placówki, która 
daje wychowankom nowe perspektywy. „Życzę, aby 
tak jak w nazwie fundacji „Uśmiech Dziecka”, tego 
dziecięcego uśmiechu i radości było tu jak najwięcej” 
– dodał na zakończenie. 

Nieobecny na uroczystości poseł Stanisław Lam-
czyk przysłał list, w którym napisał m.in.: „Otwierany 
dziś obiekt jest dziełem wynikającym z głębokiego 
zrozumienia potrzeb społecznych. Placówka służą-
ca wszystkim dzieciom będzie dla nich miejscem 
zdobywania nowych umiejętności oraz wspaniałą 
szkołą tolerancji. Z pewnością także rodzice, mając 
świadomość, że ich skarby są pod doskonałą opieką, 
będą mogli skupić się na swej pracy zawodowej. 
Dziś w tym ważnym dla lokalnej społeczności dniu 
pragnę podziękować państwu Teresie i Kazimierzowi 
Woźniakom oraz całemu gronu pedagogicznemu za 
stworzenie tego miejsca. Zrealizowanie pięknej idei 
budowy i prowadzenia ośrodka jest godne najwyż-
szego szacunku”.

Za szczególne zaangażowanie w realizację przed-
sięwzięcia, pomoc i dobrą radę, pamiątkowe statuetki 
podczas uroczystości otrzymali: Stanisław Lamczyk 
– poseł RP, Jan Kozłowski – marszałek Województwa 
Pomorskiego, Brunon Synak – przewodniczący Sej-
miku Województwa Pomorskiego, Janina Kwiecień 
– starosta kartuski, Tadeusz Kobiela – wójt Gminy 
Sierakowice, Stanisław Repiński – generalny 
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wykonawca, Roman Dawidowski – prezes Banku Spółdzielczego oraz Ta-
deusz Pranczk – właściciel Składu opału w Sierakowicach. 
„Specjalne podziękowania należą się państwu Teresie i Kazimierzowi Woźnia-

kom – powiedziała Julita Krzebietke – za ogromny wkład w realizację marzeń 
podopiecznych ORW, za to że dzisiaj, gdy żyjemy w tak szybkim tempie są 
ludzie, którzy nie potrafią przejść obok ludzi potrzebujących nie wyciągnąwszy 
do nich pomocnej ręki”.

Podopieczni ośrodka zaprezentowali gościom specjalny program artystyczny. 
Przebrane dzieci reprezentowały przedstawicieli różnych ras i narodowości. 
Nieco stremowane recytowały wiersze, ale później wszyscy wspólnie z gośćmi 
zaśpiewali piosenkę „Wszystkie dzieci nasze są”. 

Przypomnijmy, że inwestycja została zrealizowana ze środków własnych fun-
dacji „Uśmiech Dziecka” w Szklanej przy wsparciu Kazimierza Woźniaka, a także 
środków PFRON, Gminy Sierakowice i Urzędu Marszałkowskiego. 

AK
Foto: AK

☞

Sala doświadczania świata – na zdjęciu wychowankowie 
z rehabilitantką Joanną Bayer

Sale do zajęć i rehabilitacji są przestronne i kolorowe

Nowe pomieszczenia poświęcił ks. Marek Wera, 
proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach; 

księdzu towarzyszyli: Julita Krzebietke i Stefan Czaja

Tadeusz Kobiela, w imieniu sierakowickich samorządowców, 
przekazał krzesełko rehabilitacyjne
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi”.

Tymi słowami Papieża Jana Pawła II składamy serdeczne podzię-
kowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób okazali nam 
swą pomoc. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie finansowe, życzliwość, 
dobrą radę i oraz wszelkie starania dążące do polepszenia sytuacji 
naszych Podopiecznych.

Szczególnie dziękujemy:
Urzędowi Marszałkowskiemu
Gminie Sierakowice
Państwu Teresie i Kazimierzowi Woźniakom ze Szklanej
Starostwu Powiatowemu w Kartuzach
Bankowi Spółdzielczemu w Sierakowicach
Tadeuszowi Pranczkowi właścicielowi Składu Opału 
w Sierakowicach
Firmie Przetwórstwo Mięsne LIS
Pani Halinie Ewie Buchacz właścicielce Piekarni GRAHAM
Dariuszowi Labuda
Firmie „BAT”
Firmie „NADIR”
oraz
wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na rzecz 
naszej Fundacji.

Zarząd Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”, 
Dyrekcja, Pracownicy i Podopieczni Ośrodka Rewalidacyjno-Wycho-
wawczego w Szklanej

HIT TARGÓW 
na XII Kaszubskiej Jesieni  Rolniczej w Lubaniu

Chleb Sierakowicki
Wywiad z panem Marianem Abramowskim 
– kierownikiem piekarni Gminnej Spółdzielni ,,SCh” 
w Sierakowicach

Chleb z Pana piekarni został uznany za hit targów w Lubaniu. Czy to 
pierwsza nagroda za wypieki z waszej piekarni?

Nie ukrywam, że cieszy mnie i jestem dumny z tego wyróżnienia. Chleb Sie-
rakowicki z naszej piekarni uznany został za HIT TARGÓW na XII Kaszubskiej 
Jesieni Rolniczej w Lubaniu, w kategorii produkt spożywczy. Nie jest to nasza 
jedyna nagroda i wyróżnienie. Mamy ich kilka za nasze wypieki.
Co odróżnia nagrodzony chleb od dotychczas produkowanego pieczywa?

Bazą każdego chleba jest mąka. Poszczególne gatunki chleba różnią pewne 
dodatki. Nagrodzony chleb jest z dodatkiem mleka, stąd zmieniony jest jego skład 
surowcowy, technologia wypieku oraz zmieniony jest nieco wygląd.
Kto opracowuje receptury wypieków?

Staramy się korzystać ze sprawdzonych tradycyjnych receptur. To czym szczycą 
się renomowane firmy – to stare, wypracowywane przez lata technologie. Ludzie 
obecnie zachłysnęli się nieco innowacjami żywieniowymi. Na wykwintnych im-
prezach, jeżeli podaje się chleb, to najczęściej domowego wypieku, według prze-
pisów naszych babć, np. pieczony w glinianych piecach na liściach chrzanu. 

Aby uatrakcyjnić nasz asortyment staramy się wprowadzać pewne modyfikacje, 
które sami opracowujemy. Receptury przygotowuję osobiście przy współpracy 
z technologiem piekarnictwa.

Czy nagrodzony chleb jest do kupienia w wa-
szych sklepach?

Tak, można go nabyć w sklepach Gminnej Spół-
dzielni, a także w innych sklepach, które z nami 
współpracują.
Jaki asortyment chleba na dzień dzisiejszy 
oferuje piekarnia?

Oferujemy chleb żytni, pszenny, mieszany, razowy. 
Oferta pieczywa jest szeroka, stanowi ok. 40 pozycji. 
Polecam chleb z ziemniakami, marchwią, z cebulą, 
kuklę kaszubską, a także hit targów w Lubaniu – 
chleb Sierakowicki.
Czy w Pana piekarni do pieczywa dodaje się 
spulchniacze, ulepszacze, czy barwniki – czyli 
powszechnie stosowaną chemię?

Nasze pieczywo jest wolne od wymienionych 
substancji. Nie dodajemy żadnych substancji do-
datkowych, a produkcja opiera się na naturalnych 
zakwasach.
Proszę fachowo podpowiedzieć klientowi - po 
czym poznać dobry chleb?

Chleb to produkt spożywczy kupowany codziennie, 
więc klienci na pewno mają wyrobione zdanie na 
temat jego jakości. Chleb leżący na półkach oceniamy 
organoleptycznie, czyli najpierw jemy go oczyma, 
oceniamy jego wygląd. Dobry chleb odnajdziemy 
w sklepie po jego zapachu. Jedni wolą chleby mniej 
lub bardziej wypieczone, z makiem lub bez maku, 
foremkowe lub tradycyjne bochenki. Staramy się 
sprostać gustom  wszystkich klientów. Smak chleba 
ocenimy już poza sklepem, podczas jedzenia. Mówiąc 
potocznie, chleb powinien być jak ,,kuch”. Czyli po-
winien mieć wygląd chleba wypieczonego w domu, 
a nie chleba z przemysłu. ☞

Kierownik Piekarni Marian Abramowski
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Czy jada Pan chleb ze swojej piekarni?
Oczywiście, że tak! Głównie jadam nasz chleb. 

Zdarza się jednak, że jadam chleb z konkurencyjnych 
piekarni, głównie po to, aby się przekonać, że z naszej 
piekarni jest lepszy.
Co decyduje o jakości chleba? Mąka, piec, tech-
nologia produkcji czy piekarz?

Wszystkie te elementy mają wpływ na jakość pie-
czywa. Należy podkreślić, że jednym z ważniejszych, 
a może najważniejszym czynnikiem dobrego pieczy-
wa jest osobiste podejście piekarza do wykonywanej 
pracy. Gdy będzie on ,,wkładał” swoje serce w to, co 
wykonuje, wtedy chleb będzie najlepszy.
W Polsce mamy chleb wyjątkowo smaczny. 
Dlaczego za granicą chleb jest mniej smaczny?

Za granicą używa się do pieczywa różnego 
rodzaju dodatków – mixów i półfabrykatów, pie-
czywo wytwarzane jest metodą przemysłową 
(w większości prace wykonują maszyny). Proces 
technologiczny jest całkowicie inny, nie ma tam 
prowadzenia ciasta metodami wielofazowymi na 
zakwasach, co jest bardzo istotne jeżeli chodzi 
o smak i wygląd.
Od kiedy pełni Pan funkcję kierownika pie-
karni?

Kierownikiem piekarni jestem od 1987 r. Wcześniej 
przeszedłem kolejne etapy w nauce zawodu – od 
ucznia do kierownika. 
Ile osób zatrudnionych jest w piekarni?

W naszej piekarni pracuje ok. 20 osób, są to pie-
karze, cukiernicy i kierowcy.
Jakie są plany zakładu na przyszłość?

W dalszym ciągu będziemy dbać o gusty i potrzeby 
klientów, a także rozwijać rynek zbytu. Planujemy 
unowocześnić procesy technologiczne i park ma-
szynowy.
Czy lubi Pan swoją pracę?

Tak. Można powiedzieć że urodziłem się pieka-
rzem. Jestem spełniony w swoim zawodzie. Młodym 
ludziom podpowiem, że powinni realizować swoje 
powołanie. Nie powinni wybierać takiego zawodu, 
gdzie „znajdzie” się miejsce na praktykę. Np. ktoś 
czuje, że jego powołaniem jest krawiectwo, a zostanie 
murarzem, bo u murarza było wolne miejsce, a poza 
tym – krawiectwo lepsze jest dla kobiet. To błędne 
myślenie! Tylko wtedy można być szczęśliwym, jeżeli 
zawód jest życiową pasją. Jestem szczęśliwy wyko-
nując swój zawód.
Proszę opowiedzieć o swojej rodzinie.

Jestem żonaty, mamy trójkę dzieci, mieszkam 
w Sierakowicach. 
Czy poza pracą zawodową ma pan jakieś zain-
teresowania lub pasje?

Lubię łowić ryby, interesuję się piłką nożną. Wobec 
porażek naszych piłkarzy przyznaję, że w obecnym 
czasie wolę piłkę siatkową.
Jak lubi Pan spędzać wolny czas?

Lubię wypoczywać, czytam książki, interesuję się 
historią II wojny światowej.
Dziękuję Panu za udzielone informacje i czas 
poświęcony Czytelnikom „Wiadomości Siera-
kowickich”. Gratuluję osiągnięć i życzę dal-
szych sukcesów zawodowych.

Rozmawiał: Kamil Kuczkowski

Foto: Kamil Kuczkowski

☞ Dzień Papieski
16 października 1978 r. Dzwoni telefon. Ks. Jastak wychodzi i wraca po chwili. 

– Wybrano papieża. Zgadnijcie, kto nim został? Wymieniamy różne włoskie 
nazwiska.

– Kardynał Wojtyła.
***
Przeszedł nas dreszcz. Tak drżą narody, gdy czują na sobie tajemnicze 

dotknięcie palca Bożego.
Przeszedł nas dreszcz, ogarnęło zaskoczenie, zdumienie, niedowierzająca 

radość. Zbyt odwykliśmy od dobrych nowin.
Cóż to znaczy dla Niego, dla wybranego? Dla tego, który musi wyjść z Galilei 

do Rzymu.?
Co to znaczy dla nas?
Czy nie jest to chwila dumy narodowej, obudzenia wiary w siebie, nadziei? 

Nadeszła pora trudnego egzaminu przed światem dla katolicyzmu polskiego, 
który odtąd ma stanowić tło dla wizerunku papieża. 

Ks. J.St. Pasierb Światło i sól Paryż 1983, s. 298 i 299.

Jesteśmy tłem dla wizerunku papieża Jana Pawła II. Tłem dla wizerunku 
Wielkiego Rodaka. Codziennie stajemy przed światem do trudnego egzaminem 
z naszego katolicyzmu. Dzień Papieski ustanowiono po to, abyśmy zatrzymali 
się w pędzie codzienności, abyśmy pomyśleli po co żyjemy, odświeżyli nasze 
życie duchowe, abyśmy poczuli się wspólnotą i jednością, zatęsknili za tym co 
ponadczasowe i piękne, chociaż niezwykle trudne.

W naszym środowisku Dzień Papieski miał wielowymiarowy charakter. W pa-
rafiach odbywały się koncerty, występy chórów, wieczory poezji, spotkania 
modlitewne. W niedzielę 11 października zbierano pieniądze na stypendia dla 
zdolnej ale niezamożnej młodzieży. W Sierakowicach przy parafii św. Marcina 
zbiórkę pieniędzy organizowała pani Danuta Fiedoruk przy udziale dzieci ze 
scholi Stokrotki. Pomimo chłodu i deszczowej aury, dzielnie z puszkami stały 
następujące osoby: Malwina Furman, Klaudia Kasyna, Mateusz Pawelczyk, 
Paulina Wendt, Alicja Płotka, Weronika Stolc, Ewa Gawin, Weronika Jeżewska, 
Wróblewska Natalia i Karolina Miotk. 

W Domu Katolickim panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Paczewa miały czyn-
ną kawiarenkę z mnóstwem pysznych potraw i ciast. Przedstawicielki Odnowy 
w Duchu Św. oferowały książki katolickie. O 13.30 rozpoczęły się biegi wokół 
Ołtarza Papieskiego.

Maria Karolak
Foto Maria Karolak
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X  Biegi Uliczne 
Wokół Ołtarza Papieskiego
W niedzielę 11 października 2009 roku  odbyły się zawody sportowe pod nazwą 
Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego. Organizatorami biegów, co roku, jest: 
Gminny Klub Sportowy „SIERAKOWICE”, Gminny Ośrodek Kultury, parafia pw. 
Św. Marcina, Związek Harcerstwa Polskiego  oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 

Trasa biegów nie jest przypadkowa, ponieważ znajduje się w Parku Ośmiu 
Błogosławieństw z Ołtarzem Papieskim, który przypomina nam o wizycie Papieża 
Polaka w naszej diecezji 6 czerwca 1999r. Proboszcz parafii pw. Św. Marcina 
w Sierakowicach ks. Bronisław Dawicki dokonał uroczystego otwarcia zawo-
dów. W tegorocznych zawodach udział wzięło około 192 zawodników. Program 
zawodów przewidywał rozegranie dziesięciu biegów w pięciu kategoriach.

Wyniki tegorocznych biegów są następujące:
Kategoria dziewczęta do lat 8 – startowało 12 zawodniczek. Na podium 

stanęły: Ilona Kropidłowska – Sierakowice, Zofia Walkusz – Paczewo, Marcelina 
Domaszk – Lisie Jamy.

Kategoria chłopcy do lat 8 – startowało 11 zawodników. Zwyciężyli: 
Michał Woźniak – Lisie Jamy, Piotr Ziegiert – Tuchlino, Łukasz Koszałka – 
Sierakowice.

Kategoria dziewczęta do lat 10 – startowało 29 zawodniczek. Trzy pierwsze 
miejsca zdobyły: Aleksandra Bronk – Tuchlino, Sylwia Bulczak – Tuchlino, Julia 
Bronk – Tuchlino.

Kategoria chłopcy do lat 10 – startowało 25 zawodników. Zwyciężyli: Ka-
mil Grot – Tuchlino, Adrian Jesiołowski – Lisie Jamy, Maksymilian Penkowski 
– Lisie Jamy.

Kategoria dziewczęta do lat 12 - startowało 40 zawodniczek.Miejsca na-
grodzone zdobyły: Martyna Steinka – Miechucino, Natalia Murawska– Rumia, 
Joanna Staworz – Szczenurze.

Kategoria chłopcy do lat 12 – startowało 21 zawodników. Na podium sta-
nęli: Jakub Zblewski – Miechucino, Gojtowski Patryk – Miechucino, Domaros 
Robert – Tuchlino.

Kategoria dziewczęta gimnazjum – startowały 13 zawodniczek. Trzy nagra-
dzane miejsca zajęły: Monika Czapiewska – Skórzewo, Anna Dobek – Kamienica 
Królewska, Jolanta Bronk – Tuchlino. 

Kategoria chłopcy gimnazjum – startowało 22 zawodników. Zwycięscy to: 
Grzegorz Walkusz – Sierakowice, Sebastian Klamrowski – Miechucino, Paweł 
Wenta – Tuchlino.

Kategoria: kobiety. Startowało 8 uczestniczek, które do mety dobiegły 
według kolejności: Monika Wirkus – KS „Wejher” Wejherowo, Anna Skawińska 
– Żukowo, Sylwia Kreft – Kiełpino, Małgorzata Tuwalska – Grabowiec, Michali-
na Kropidłowska – Sierakowice, Krystyna Hildebrandt – LKS Puck, Aleksandra 
Konkol – AWFiS Gdańsk, Grażyna Witt – Sopot.

Kategoria: mężczyźni. Startowało 10 zawodników: 
Michał Rolbiecki - ULKS „Telex” Borzytuchom, Andrzej 
Labuda – LKS Puck, Zbigniew Karszewski - ULKS 

„Telex” Borzytuchom, Łukasz Wirkus - ULKS „Telex” 
Borzytuchom, Michał Piekarski – Sierakowice, Mateusz 
Hering – ULKS „Telex” Borzytuchom, Adam Kryszew-
ski – Kartuzy, Łukasz Muszał – KS „Baszta” Bytów, 
Tadeusz Filipów – Lębork, Jacek Bandurski – Sopot.

Dla wszystkich uczestników Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach ufundowała 
drożdżówki i gorącą herbatę oraz użyczyła sprzęt 
i transport dla potrzeb imprezy, za co organizatorzy 
serdecznie dziękują.! 

W biegach głównych kobiet i mężczyzn zwycięz-
ców uhonorowano dyplomami i nagrodami pienięż-
nymi. Trójce najlepszych zawodników w każdej 
z dziesięciu kategorii wręczono dyplomy. Wszyscy 
uczestnicy biegów otrzymali słodkości. Impreza 
została  zorganizowana przy wsparciu finansowym 
Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Aleksandra Gliszczyńska
Foto Przemysław Łagosz
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Wręczono nagrody najlepszym 
absolwentom 
Po raz pierwszy zostały przyznane nagrody dla najlepszych absol-
wentów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. 
Uroczystość odbyła się 29 września podczas sesji Rady Gminy. 
Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom towarzyszyli dumni z ich 
osiągnięć rodzice i dyrektorzy szkół.

Inicjatorem konkursu „Najlepszy absolwent szkoły podstawowej 
i gimnazjum w gminie Sierakowice” jest radny Witold Sildatk, 
przewodniczący Komisji ds. Społecznych. Ideą konkursu jest pro-
mowanie zdolnych uczniów, motywowanie ich do osiągania jak 
najlepszych wyników w nauce, sporcie i zachowaniu. Innym, nie 
mniej istotnym celem tego konkursu, jest budzenie wśród uczniów 
świadomości, że ich sukcesy są dostrzegane i nagradzane przez 
społeczność szkolną i lokalną. 

Do pierwszej edycji konkursu nominowanych zostało ośmioro 
uczniów. Oto ich nazwiska: Natalia Borek – absolwentka Gim-
nazjum w Kamienicy Królewskiej, Mirosława Tempska – absol-
wentka Gimnazjum w Tuchlinie, Angelika Pioch – absolwentka 
Gimnazjum w Sierakowicach, Justyna Neumiller – absolwentka 
Gimnazjum w Sierakowicach, Anna Dobek – absolwentka Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, Julia Penkowska – ab-
solwentka Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach, Daria Sychta 
– absolwentka Szkoły Podstawowej w Sierakowicach i Kamil Fel-
skowski – absolwent Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. 

Najlepszym absolwentem szkoły podstawowej został Kamil Fel-
skowski, a absolwentką gimnazjum – Justyna Neumiller. Uczniowie 
otrzymali od Rady Gminy nagrody, o jakich marzyli – Kamil grę Play 
Station, a Justyna rower. Radni nagrodzili także cztery uczennice – 
Angelikę Pioch, Annę Dobek, Julię Penkowską i Darię Sychtę. 

– Cieszę się, że mamy w naszym środowisku młodzież, która 
przede wszystkim stawia na naukę, a błyskotki tego świata, których 
tak pełno dookoła, zostawia na dalszym planie. To dobrze rokuje 
na przyszłość – powiedział Tadeusz Kobiela, wójt Sierakowic. – Na 
pewno z tych młodych ludzi wyrosną kiedyś osoby, które zastąpią 
radnych, wójtów i pracowników administracji, ale też na pewno 
poradzą sobie w życiu, jeśli będą tak solidnie i uczciwie do swoich 
obowiązków podchodzić – dodał wójt gratulując uczniom doskona-
łych wyników w nauce, a rodzicom – tak zdolnych dzieci. 

AK
Foto: AK

Nowy tomik kaszubskiej poetki 
A serce bije jedno… to już trze-
cie dzieło Ewy Warmowskiej 
z Bąckiej Huty wydane w formie 
książki. W tym roku projekt, 
dzięki któremu wydano publika-
cję zrealizowano dzięki dotacji 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

Promocja tomiku odbyła się 
jak zawsze w Małej Szkole w Szo-
pie, tym razem 15 października, 
i była połączona z obchodami 
Dnia Edukacji Narodowej. Spo-
tkanie miało tym razem charak-
ter kameralny. W uroczystości 
wzięli udział: dzieci ze szkoły, ich 
rodzice, dziadkowie, nauczyciele, 
mieszkańcy sołectwa Bącka Huta 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
w Paczewie, które specjalnie na 
tę uroczystość przygotowało stół 
z wypiekami z bożonarodzenio-
wego stołu. 

Nowy zbiór wierszy i opowia-
dań jest wyjątkowy w każdym 
aspekcie. Po pierwsze jest to 
wydanie dwujęzyczne. Na jed-
nej stronie odnajdujemy wiersz, 
opowiadanie w języku kaszubskim, po drugiej tłumaczenie tegoż 
utworu na język polski. Jest to zupełnie nowatorskie podejście do 
publikacji w języku kaszubskim. 

Po drugie w wierszach Ewy Warmowskiej odnajdujemy samego 
siebie. Odnajdujemy nasze myśli, nasze refleksje nad życiem, nasze 
marzenia, o których często myślimy, ale nie potrafimy im nadać formy 
pisemnej. Wiersze nauczycielki ze szkoły w Szopie są bardzo bliskie 
każdemu czytelnikowi, gdyż dotykają różnych aspektów i etapów 
życia człowieka – od beztroskiego dzieciństwa, swawoli, do tematów 
dotyczących spraw egzystencjalnych. Dwa poprzednie wydania 
z pewnością dedykowane były dzieciom, obecne zaś wydawać się 
może, że przeznaczone jest dla osób troszkę starszych. Spora część 
wierszy to utwory mówiące o sprawach trudnych, sprawach przemi-
jania, ludziach, o relacjach międzyludzkich – nie zawsze łatwych…  

Choć poruszane tematy są trudne, lekkość pióra Pani Ewy sprawia, 
że tomik czyta się z przyjemnością od pierwszej do ostatniej strony. 

W naszej czytelniczej nowości odnajdujemy również aż 10 
opowiadań dotykających życia na Kaszubach. Po raz trzeci gra-
fikę i okładkę do książki projektowała córka Pani Ewy, Barbara 
Warmowska. 

A serce bije jedno… Ewy Warmowskiej to lektura warta polece-
nia na jesienne i zimowe wieczory, to lektura bardzo cenna pod 
względem dydaktycznym dla dzieci i młodzieży uczącej się języka 
kaszubskiego. 

Ewa Warmowska, poetka z Bąckiej Huty, laureatka wielu nagród 
w konkursach literackich na terenie województwa pomorskiego 
staje się jedną z bardziej rozpoznawalnych i co ważniejsze cenio-
nych mistrzów pióra na Kaszubach. Jej wiersze stają się kanwą 
wielu konkursów recytatorskich i wypierają innych, wcześniej 
wybieranych autorów.  

Ewa Warmowska, nauczycielka ze szkoły w Szopie, stała się 
wizytówką i dumą gminy Sierakowice. 

Połamania pióra Pani Ewo!
Przemysław Łagosz

Foto: P. Łagosz

Kamil Felskowski 
ze Zbigniewem Suchtą, 

przewodniczącym Rady Gminy

Gratulacje odbiera 
Justyna Neumiller

Ewa Warmowska
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Sołectwo Gowidlino 
(część 2) 

Historia parafii Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny
Parafia w Gowidlinie została erygowana 13 stycznia 
1866 r. przez ówczesnego ordynariusza diecezji cheł-
mińskiej, bpa Jana Nepomucena Marwicza. Wcześniej 
mieszkańcy Gowidlina i okolicznych miejscowości 
należeli do parafii w Sierakowicach. W obrębie 
nowo powstałej parafii, oprócz Gowidlina, leżały na-
stępujące miejscowości: Drozdowo, Kowale, Lemany, 
Kamionka, Smolniki, Stara Huta, Rokity, Rokicki Las 
(Rokitki), Otnoga, Nowy Dwór Rokicki, Siemirowice, 
Mydlita, Osówko i Nowa Huta. W momencie powsta-
nia parafia liczyła 1033 wiernych z 15 miejscowości 
leżących na terenie 4 powiatów (kartuskiego, bytow-
skiego, lęborskiego i słupskiego).  

Od samego początku kościołowi został nadany tytuł Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i przypisany odpust 
patronalny w dniu 8 grudnia. Oprócz tego biskup dołączył odpust 
bracki obchodzony w niedzielę po wspomnieniu Matki Boskiej 
z Góry Karmel, której święto przypada 16 lipca. 

Decyzję o budowie kościoła podjęto na zebraniu Rady Parafial-
nej 18 marca 1866 r. Realizacja przedsięwzięcia stała się możliwa 
dzięki ofiarności tamtejszego gospodarza o nazwisku Meronk, który 
podarował ponad 7 ha ziemi pod budowę świątyni i domu para-
fialnego. 17 czerwca tego samego roku położono kamień węgielny 
i wkrótce rozpoczęto prace. Fundusze na budowę przekazał bp Jan 
Nepomucen Marwicz i jego rodzina z Tuchlina oraz Stowarzysze-
nie Świętych Bonifacego i Wojciecha, a także kapłani niemieckiej 
diecezji Passau w Bawarii. 

Świątynię wzniesiono z polnych głazów i zniszczonych kamien-
nych posągów tzw. „bab” z czasów pogańskich. Bardzo ciekawie 
przebiegał proces budowy świątyni; opisuje go brat Zbigniew 
Joskowski w książce „Gród Gowida. Historia wsi i parafii Gowi-
dlino”. Oto fragment: „Najpierw zostały zwiezione kamienie polne 

i złożone w jednym miejscu w okolicy obecnego cmentarza. Po 
ogromnym drewnianym rusztowaniu w formie spirali, transporto-
wano kamienie. Siłą pociągową podczas tych prac były woły. (...) 
Woły ciągnęły kamienie na drewnianych sankach. Po położeniu 
warstwy kamieni, wnętrze zasypywano ziemią. Tak więc, gdy mur 
kościoła został wzniesiony, wnętrze było w całości wypełnione 
ziemią. Zastosowanie tej techniki ułatwiało budowniczym ukła-
danie ciężkich kamieni. Po zakończeniu prac murarskich ziemię 
wywieziono, a rusztowanie rozebrano”.

W ciągu dwóch lat (1866–68) powstał kościół w stylu neogotyckim. 
W podobnym stylu urządzono wnętrze świątyni – główny ołtarz, 
ambonę oraz dwa boczne ołtarze, które nawiązują do tego stylu. 

Kolejna ciekawa historia wiąże się ze stacjami drogi krzyżowej. 
W tym samym czasie przygotowywano obrazy dla dwóch parafii 
– sierakowickiej i gowidlińskiej. Dla świątyni w Gowidlinie wyko-
nano stacje w stylu neogotyckim, a dla Sierakowic stacje drogi 
krzyżowej miały znacznie prostszy styl. Niestety, pomyłka kuriera 
spowodowała, że do Gowidlina trafiły obrazy przeznaczone dla 
Sierakowic i na odwrót. Obie parafie zdecydowały, aby w kościo-
łach pozostały takie obrazy, jakie dostarczono.
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w USA. Pojechałem do Stolicy i myślałem, że moje poszukiwania 
aktu urodzenia Joannesa (Jana) Pawelczyka zakończą się sukcesem. 
Przeszukałem lata 1790-1800 i znalazłem tylko jednego Joannesa 
(Jana) Pawelczyka urodzonego w tym dziesięcioleciu. Jednak był 
to rok 1798 a nie 1794. Zachodziłem w głowę skąd może wynikać 
taka duża różnica co do roku urodzin wynosząca aż 4 lata! Brałem 
pod uwagę różne możliwości:

Joannes (Jan) Pawelczyk urodził się w innej parafii aniżeli Siera-
kowice. Joannes (Jan) Pawelczyk urodził się rzeczywiście 12.05.1798 
roku w Kamienicy Królewskiej, ale z jakiegoś powodu w momencie 
zawarcia związku małżeńskiego podał niewłaściwy wiek

Musiałem zweryfikować obie te wątpliwości. Pojechałem do Pel-
plina i szukałem interesujących mnie danych w innych parafiach 
aniżeli Sierakowice, jednakże w latach 1790–1800 nie znalazłem 
dziecka o nazwisku Pawelczyk i imieniu Joannes, które urodziło 
się w tych latach.

W Pelplinie również szukałem aktów urodzenia pozostałych dzieci 
Joannesa Pawelczyka i Marianny Walkusz. Znalazłem pięcioro 
rodzeństwa Piotra Pawelczyka: Adalberta (Wojciecha) ur. w 1820 
r., Marcina ur. w 1822 r., Franciszka ur. w 1824 r. ,Ewę ur. w 1826 
r., Walentynę ur. w 1829. Jak już pisałem wcześniej, Piotr – syn 
Joannesa Pawelczyka - urodził się w roku 1832. Niestety po tym 
roku nie znalazłem już dzieci Joannesa Pawelczyka i Marianny 
Walkusz. Okazało się jednak, że w roku 1835 urodziła się Marianna 
córka Joannesa i Ewy Pawelczyk z d. Syldatk. Wysnułem hipotezę, 
że być może Marianna żona Joannesa zmarła przed rokiem 1835, 
a Joannes Pawelczyk ożenił się ponownie. Moje przypuszczenie 
potwierdziło się, bowiem udało się odszukać akt zgonu Marianny, 
która zmarła 3.06.1833 w Kamienicy Królewskiej. Pozostało już tylko 
odszukać akt małżeństwa Joannesa (Jana, Johanna) Pawelczyka 
z Ewą Syldatk. Nie było to jednak takie proste, bo księgi ślubów z lat 
1825-1843 z parafii Sierakowice nie ma w Archiwum Diecezjalnym 
w Pelplinie ani też w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Jest 
natomiast w Archiwum Państwowym w Lipsku albo w Archiwum 
Kościoła Mormonów w Sant Lake City. Na razie przerwałem dalsze 
poszukiwania aktu drugiego małżeństwa Joannesa Pawelczyka 
i skupiłem się na dalszej analizie ksiąg parafialnych parafii 
Sierakowice, które były dostępne w Archiwum Diecezjalnym 
w Pelplinie. Dowiedziałem się z nich, że Joannes (Johann) Pawel-

Jak zostałem 
genealogiem mojej rodziny? 
(część 2

Chciałbym teraz opowiedzieć trochę o zasobach i lokalizacjach 
ksiąg metrykalnych z parafii Sierakowice. 

Przystępując do osobistych poszukiwań genealogicznych w księ-
gach z parafii Sierakowice, nie zdawałem sobie sprawy z tego, z jak 
trudnym tematem mam do czynienia. Na podstawie dokumentów 
znalezionych u kuzyna mojego Taty - Adama, okazało się, że jeżeli 
najłatwiejszą rzeczą było wyszukanie aktu urodzenia Piotra Pawel-
czyka – ojca Augustyna, który urodził się 5.02.1832 w Kamienicy 
Królewskiej, to znalezienie aktu urodzenia ojca Piotra Pawelczyka 
– Joannesa (Jana) nie było już takie proste i to z wielu powodów.

Po pierwsze nie znałem dokładnej daty urodzin Joannesa Pawel-
czyka – wiedziałem tylko, że zawarł związek małżeński z Marianną 
Walkusz 09.11.1818 r. i w momencie ślubu, w roku 1818, miał 24 lata 
a panna młoda lat 22. Na podstawie tych informacji obliczyłem, 
że urodził się ok. 1794 roku. Niestety ksiąg chrztów z lat 1723-1802 
nie było w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie ani też w parafii 
Sierakowice.

Z opracowania p. Marianny Stanke „Katholische Kirchenbuerger 
in Ost und Westpreussen”, które jest bardzo cenną pomocą dla 
genealoga, dowiedziałem się, że interesujące mnie księgi znajdują 
się w Archiwum Państwowym w Lipsku. Z pomocą mojego Taty 
napisałem list do tego Archiwum i z niecierpliwością czekałem na 
odpowiedź. Po około 2 miesiącach przyszedł oczekiwany list, ale 
odpowiedź była taka, że niestety w czasie wojny księga chrztów 
z lat 1764-1803 zaginęła. Wówczas z pomocą przyszedł mi Internet. 
Jakież było jednak moje zdziwienie, gdy okazało się, że „tropiona” 
przeze mnie księga znajduje się w postaci mikrofilmu w Kościele 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (Mormonów).

Następnie dowiedziałem się, że niedawno na ul. Nowy Świat 
w Warszawie otworzono filię tego Kościoła (był rok 2006). Zło-
żyłem zamówienie zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie 
internetowej Kościoła Mormonów i cierpliwie czekałem. Po 6 tygo-
dniach dowiedziałem się, że przysłano mikrofilm z Sant Lake City 

Pierwszym proboszczem parafii w Gowidlinie został ks. Jan 
Tuchołka (1867-1873). Kolejnymi byli księża: Ludwik Machalewski 
(1873–1884), Michał Maliński (1884-1896), Wacław Wilkans (1897-1899) 
i Antoni Dylewski (1900-1922). 

W 1920 r. gowidlińska parafia liczyła prawie 2 tys. wiernych. 
Od momentu powstania do lat międzywojennych zmieniała się 
przynależność parafialna wielu miejscowości. W 1928 r. były to: 
Gowidlino, Dolina Jadwigi, Kamionka, Kowale, Lemany, Smolniki, 
Stara Huta i Widna Góra. 

Po rezygnacji ks. Dylewskiego z probostwa, administratorem 
został ks. Maksymilian Krzewiński. We wrześniu 1927 r. został 
oficjalnie mianowany na gowidlińskiego proboszcza. W tym samym 
roku założył Towarzystwo Śpiewu „Halka”, które pełniło ważną 
rolę w życiu społecznym i kulturalnym społeczności. Działały tu 
także inne stowarzyszenia i organizacje. Były to: działające od 1870 
r. Bractwo Szkaplerza Świętego, istniejące od 1868 r. Bractwo Trzeź-
wości, a także Apostolstwo Modlitwy, Żywy Różaniec i Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży. 

Ks. Maksymilian Krzewiński był proboszczem w Gowidlinie do 
swej śmierci. Zginął zamordowany 25 listopada 1939 r. w Lesie 
Kaliskim koło Kartuz. Po nim administratorem parafii został ks. 
Franciszek Grucza oddelegowany przez biskupa Karla Marię Spletta. 
Ks. Grucza był kapelanem TOW Gryf Pomorski. Za swoją dzia-
łalność konspiracyjną został w czerwcu 1944 r. aresztowany i osa-

dzony w Stutthofie. W tym czasie nabożeństwa w gowidlińskim 
kościele sprawował ks. Walter Reiche – ówczesny administrator 
parafii w Sierakowicach. W listopadzie 1944 r. kapłanem w tutejszej 
parafii został ks. Tadeusz Olszewski, proboszcz z Niestępowa. Po 
wojnie ks. Olszewski został w Gowidlinie i do 1978 r. sprawował 
funkcję proboszcza. W kolejnych latach parafią kierowali: ks. Zenon 
Grządkowski (1978-1985) i ks. Stanisław Karczykowski (1985-1997). 
W 1997 roku nowym proboszczem został ks. Leszek Knut, który 
sprawuje swoją funkcję do tej pory.    

8 grudnia 1998 roku, po 130 latach użytkowania, biskup pelpliński 
Jan Bernard Szlaga dokonał aktu konsekracji kościoła. 

W 2003 r. parafia liczyła ok. 2030 wiernych. Przy parafii 
działa Bractwo Szkaplerza, Bractwo Trzeźwości, Apostolstwo 
Modlitwy, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, chór parafial-
ny, Dzieło Adopcji Dziecka Poczętego, schola i przyparafialny 
oddział Caritas. 

oprac. AK
Foto: Kamil Kuczkowski

Źródło: 
„Gród Gowida. Historia wsi i parafii Gowidlino”, Zbigniew Jo-

skowski OFMConv.
„Dzieje gminy Sierakowice”, praca zbiorowa pod redakcją prof. 

Andrzeja Grota
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czyk miał jeszcze następujące dzieci z Ewą z d. Syldatk, były to 
Theresia Paulina ur. w 1836 r., Joseph Franz ur. w 1837 r., Jacob 
Robert ur. w 1839 r.

Szukałem dalej i już nie znalazłem dalszych dzieci Joannesa 
(Johanna) Pawelczyka z Ewą Syldatk. Znalazłem natomiast dalsze 
dzieci Johanna  z Marianną z d. Czaja. Były to w kolejności: Anna 
Christianna ur.w 1841 r., Johann Valerian ur. w 1842 r., Augustin Jo-
hann ur.w 1844 r., Ignatz Inocent ur.w 1846 r., Francisca Barbara ur. 
w 1848 r., Michael Hipolit ur. w 1850 r., Albrecht Joseph ur.w 1853 r. 
Więcej dzieci Joannesa Pawelczyka z Marianną Czaja już nie zna-
lazłem. W dalszej kolejności zacząłem szukać aktu zgonu Johanna 
(Jana) Pawelczyka i znalazłem prawdopodobny akt z 30.03.1853 roku. 
Z pomocą dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, księdza 
Anastazego Nadolnego, udało mi się odczytać dodatkowe informacje, 
iż Johann (Joannes) Pawelczyk umarł w wieku 55 lat i pozostawił 
żonę i 9-cioro dzieci z trzech małżeństw! Niby wszystko się zgadzało, 
bo wynikało z tego, że wspomniana osoba mogła urodzić się w 1798 
roku, ale ciągle nie dawał mi spokoju wiek Joannesa w momencie 
poślubienia Marianny Walkusz. Dlaczego Joannes (Jan) Pawelczyk 
podał nieprawdziwy wiek? Nasuwały mi się 2 powody. Po pierwsze 
- na Kaszubach nie było mile widziane, żeby w momencie zawiera-
nia związku małżeńskiego pan młody był młodszy od pani młodej. 
Po drugie - 1818 rok był czasem tuż po klęsce Napoleona. Państwo 
Pruskie, mając w pamięci klęski swoich wojsk w bitwach z Francu-
zami, wprowadziło obowiązkową służbę wojskową dla wszystkich 
mężczyzn w wieku od 19 lat i być może Jan Pawelczyk podając, że 
ma 24 lata, myślał, że uda mu się uniknąć tej służby.

Postanowiłem jednak szukać dalszego dowodu na poparcie po-
wyższych hipotez i znalazłem go. Napisałem z pomocą mojego Taty 
kolejny list do Lipska i otrzymałem bardzo nieczytelną kserokopię 
aktu 2. małżeństwa Jahanna Pawelczyka, z której z trudem odczy-
tałem, że Johann Pawelczyk zawarł 9.01.1834 r. małżeństwo z Ewą 
Syldatk; on był wdowcem, miał 36 lat, a ona panną i miała 20 lat. 
Było to drugie potwierdzenie faktu, że Joannes (Jan) Pawelczyk 
urodził się 12.05.1798 w Kamienicy Królewskiej, a jego rodzica-
mi byli Thoma (Tomasz) Pawelczyk i Catharina (Katarzyna) z d. 
Labuda. Bez trudu w archiwum w Pelplinie znalazłem akt ślubu 
Thomy (Tomasza) Pawelczyka z Katarzyną Labuda z 16.02.1786 r. 
Wyczytałem z niego, że Thoma (Tomasz) Pawelczyk miał 30 lat, 
a jego przyszła małżonka 20 lat. Chciałem teraz ustalić, jak się na-
zywali jego rodzice, ale okazało się to zadaniem ponad moje siły. 
W księdze zgonów z parafii Sierakowice z lat 1800-1827 znalazłem 
zapis, że Thoma Pawelczyk miał w chwili śmierci (10.04.1811) 68 
lat, czyli urodził się około 1743 roku, jednak rok urodzenia, który 
obliczyłem na podstawie wieku podanego w akcie małżeństwa 
Tomasza, był inny - ok. 1756 r.. Zastanawiałem się, który rok uro-
dzin Tomasza jest prawidłowy?. Zamówiłem kolejny mikrofilm 
w Kościele Mormonów i po pewnym czasie pojechałem do War-
szawy, aby zrobić zdjęcia z zamówionego przeze mnie mikrofilmu. 
Wykonałem wiele zdjęć aktów chrztu wszystkich dzieci, które 
nosiły nazwisko Pawelczyk, a urodziły się w latach 1740-1764, lecz 
niestety nie znalazłem żadnego Tomasza Pawelczyka, który urodził 
się w tych latach. Być może niedokładnie szukałem lub Tomasz 
przyjął to imię dopiero w okresie późniejszym, lub urodził się 
w innej Parafii niż Sierakowice.

Nie dawało mi jednak spokoju pytanie, kiedy właściwie nazwisko 
Pawelczyk pojawiło się po raz pierwszy na terenie Parafii Sierako-
wice? Przejrzałem najstarszą dostępną księgę chrztów z lat 1706–1723 
parafii Sierakowice, która nie była wywieziona do Niemiec w okresie 
wojennym, a znajdowała się cały czas w Sierakowicach. Prawdo-
podobnie księga ta ocalała tylko dlatego, że hitlerowcy poszukiwali 
korzeni żydowskich do 3 pokolenia wstecz u osób podejrzanych 
o żydowskie pochodzenie. W tym celu wywieźli do Niemiec 
większość ksiąg metrykalnych z terenu Pomorza z lat ok. 1750-1900. 
Okazuje się, że nazwisko Pawelczyk pojawiło się na terenie Parafii 
Sierakowice już w roku 1706. „Rozszyfrowałem” zapis w księdze 

chrztów z 18.07.1706 i odczytałem, że tego dnia została ochrzczona 
Magdalena córka Jacobusa Pawelczyka i Cathariny. Zrobiłem zdjęcia 
aktów chrztów wszystkich dzieci, których ojcowie nosili nazwisko 
Pawelczyk. Okazało się, że w latach 1706-1723 występują 3 osoby 
o imionach Jacobus i Blasius z Kamienicy Królewskiej, oraz Mar-
tinus z Paczewa, o nazwisku Pawelczyk. Zadawałem sobie pytanie, 
który z tych trzech może być moim prapraprapraprapradziadkiem? 
Cóż, następna (chronologicznie) księga chrztów Parafii Sierakowice 
znajdowała się w Lipsku i w Kościele Mormonów. Księgi małżeństw 
z lat wcześniejszych niż 1723 nie zachowały się, a księga małżeństw 
z lat 1723-1750 również znajduje się w Lipsku oraz w Sant Lake City. 
Dodatkowo w księgach z lat wcześniejszych niż z 1760 roku nie 
pisano wieku przyszłych małżonków. 

Pozostała mi jeszcze, jako ostatnia deska ratunku, analiza imion 
oraz nazwisk występujących w „Lustracji Województw Prus Kró-
lewskich 1765 Powiat pucki i mirachowski” Jerzego Dydgały. Otóż 
z tej pracy dowiadujemy się, że w roku 1765 było trzech gospodarzy 
o nazwisku Pawelczyk – byli to Paweł i Wojciech z Kamienicy Kró-
lewskiej oraz Tomasz z Paczewa. Obok opisu budynków widzimy, 
że tylko u Tomasza Pawelczyka jest zapis, iż jego budynki są w bar-
dzo złym stanie technicznym - można było domniemywać, że nie 
posiadał spadkobierców. Chyba rzeczywiście tak było, bo podczas 
przeglądania fotografii aktów chrztu z lat 1743-1763, zrobionych 
podczas wizyty w Warszawie, nie zauważyłem, że były tam akty 
chrztów dzieci Thomy (Tomasza) Pawelczyka. Dało mi to wiele do 
myślenia, być może Tomasz Pawelczyk, wymieniony w Lustracji 
powiatu mirachowskiego z 1765 roku, rzeczywiście nie miał dzieci. 
Prawdopodobnie był synem Martina i urodził się w roku 1723 w Pa-
czewie. W latach 1706 -1723 oprócz Thomy (Tomasza) urodziły się 
następujące dzieci płci męskiej o nazwisku Pawelczyk: Adalbert syn 
Josefusa ur.  1710 r., Paulus syn Blasiusa ur. w1713 r., Adalbert syn 
Blasiusa ur.w 1716 r., Mathias syn Martina i Mathias syn Josephusa, 
obydwaj urodzeni w 1720 r., Albert syn Martina ur.w 1721 r. 

Kolejną przeszkodą w moich badaniach genealogicznych stał 
się brak księgi zgonów parafii Sierakowice z lat wcześniejszych 
niż 1764. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że do roku 1770 nie 
odnotowywano wieku osoby zmarłej. Wymyśliłem, że najbardziej 
prawdopodobne wydaje się, że Thoma Pawelczyk, ojciec Johanna 
Pawelczyka, mógł być synem Adalberta syna Martina Pawelczyka 
(znalazłem akt chrztu dziecka bez imienia, o nazwisku Pawelczyk 
z roku 1750, którego ojcem był Adalbert i Anna). Jest to jednak tylko 
przypuszczenie. Pewność zdobędę wtedy, gdy jeszcze raz pojadę 
do Kościoła Mormonów do Warszawy i sfotografuję wszystkie akty 
chrztów o nazwisku Pawelczyk z lat 1723-1764, pamiętając o tym, 
żeby zdjęcia z mikrofilmu były robione bez użycia lampy błyskowej, 
gdyż błysk flesza powoduje, iż zdjęcie staje się nieczytelne.

Reasumując, lokalizacja miejsc przechowywania ksiąg metrykal-
nych parafii Sierakowice z lat 1706–1875 jest następująca:
Chrzty                       Małżeństwa                  Zgony                      
1706-1723 A.D P.           1723-1750 A.P.L, KM        1764-1799 A.D.P
1723-1764 A.P.L, KM       1750-1764 A.D.P             1800-1827 A.P.G.
1764-1803 tylko KM       1768-1787 A.D.P              1827-1874 A.D.P

1803-1875 A.D.P         1793-1824 A.D.P
                             1825-1843 A.P.L, KM
                             1843-1875 A.D.P
poszczególne skróty znaczą:
A.D.P- Archiwum Diecezjalne w Pelplinie
A.P.L –Archiwum Państwowe w Lipsku
A.P.G-Archiwum Państwowe w Gdańsku
KM –Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 
Być może, że akty małżeństwa z brakujących lat XVIII i XIX 

wieku znajdują się w Archiwum Państwowym w Lipsku, ale co 
do tego nie mam pewności.

Za miesiąc opowiem, na czym polega indeksacja i o powstawaniu 
nazwisk na terenie ziemi sierakowickiej.

Janusz Pawelczyk
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„VI wieków Załakowa”

Wkrótce 
nowa 
publikacja 
historyczna
Sierakowicki oddział 
Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego wznawia 
monografię „V wieków 
Załakowa” napisaną 
przez Leona Młyńskie-
go, a wydaną w roku 
1967. Wznowienie jest 
możliwe dzięki wsparciu 
finansowemu Gminy Sie-
rakowice. 

Autor opisał historię 
wsi do 1914 roku. Nowe 
wydanie będzie uzu-
pełnione o wydarzenia 
z okresu międzywojen-
nego, drugiej wojny świa-
towej i czasów współ-
czesnych. Opracowania 
najnowszych dziejów 
Załakowa, Skrzeszewa 
i Pałubic podjął się dr 
Piotr Niwiński, wykła-
dowca Uniwersytetu 
Gdańskiego i pracow-
nik IPN, a prywatnie 
wnuk Leona Młyńskiego. 
Drugim współautorem 
jest Andrzej Dworzaczek, 
historyk i mieszkaniec 
Załakowa. Wznowienie 
ukaże się jeszcze w tym 
roku pod zmienionym 
tytułem „VI wieków Za-
łakowa”.

Monografia będzie ko-
lejną ciekawą pozycją 
dla uczniów, studentów 
i miłośników lokalnej 
historii. 

Tymczasem 4 paź-
dziernika do wspólnego 
zdjęcia, które zostanie 
zamieszczone w publi-
kacji, ustawili się miesz-
kańcy Załakowa, Pału-
bic i Skrzeszewa. Przed 
kościołem. św. Maksy-
miliana w Załakowie 
przybyłych uwiecznił 
gdański fotograf Marek 
Kacperski. 

AK

Foto: Marek Kacperski
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Śmierć - radosne spotkanie 
z Bogiem
Jest ciemno i cicho. Na niebie księżyc i kilka ledwie tlących się 
gwiazd. Cienie wydają się smukłe i długie. W gęstwinie siwej mgły 
drzewa wyglądające jak wielkie, nieruchome, zastygłe karykatury 
człowieka, wyrastają z ziemi, w której od wieków śpi „umarłe 
życie”. To cmentarz, obok którego ludzie niechętnie wieczora-
mi przechodzą. Nie chcą patrzeć na stare, pokryte jesiennymi 
liśćmi mogiły zmarłych. Tylko od czasu do czasu widać jedną  
ze strudzonych kobiet, zręcznie układającą kwiaty na grobie uko-
chanej osoby. Czym są te kwiaty dla nieżyjących? Czy w czymś im 
pomogą? Wskrzeszą? Ukoją ból i smutek rozłąki? Nie! To wyraz mi-
łości domagającej się wierności i pamięci, sięgającej aż za grób. 

Człowiekowi współczesnemu tak właśnie kojarzy się 
miejsce „wiecznego” spoczynku, jakim zwykliśmy nazy-
wać cmentarz. Miejsce pochmurne, ciche, bardzo smut-
ne i przygnębiające, gdzie jedyną porą roku jest jesień.  
Często ludzie mówią: „Jak chcesz się jeszcze bardziej zdołować, to 
idź na cmentarz, tam zobaczysz, jak życie może wystygnąć.” Ale 
czy dla człowieka wierzącego, który podczas każdej mszy świętej 
powtarza słowa: „wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wiecz-
ny”, cmentarz to naprawdę miejsce „wiecznego” spoczynku?

Przed laty, w jednym ze swoich wierszy, z tym samym pytaniem 
zmagał się pewien kapłan – poeta, ks. Janusz Stanisław Pasierb:

wkrótce odlecą ptaki
gdzie jest ich dom prawdziwy
czy gniazda pod naszym dachem
czy tamte odległe krainy
gdzie jest prawdziwy nasz dom
który doczesny a który trwały

Sądzę, że z tym pytaniem spotyka się każdy człowiek przynaj-
mniej raz w roku, na początku listopada, albo w momencie, gdy 
odchodzi ktoś bardzo bliski. W wierszu możemy zauważyć pytanie 
o sens naszej egzystencji, cel życia człowieka, które konsekwent-
nie zmusza do odpowiedzi na pytanie o „credo”. Domaga się też 
odpowiedzi na temat wiary w życie wieczne? 

Dla człowieka wierzącego, choćby z kiełkującą do-
piero wiarą, życie wieczne nie jest beznadziejnym, nie-
ruchomym trwaniem kojarzonym tylko z zamkniętym  
w trumnie ciałem, dwa metry pod ziemią. 

Życie wieczne, czasami nazywane pozagrobowym, dla ludzi 
wiary jest wiecznym trwaniem, wiecznym miłowaniem, wiecznym 
radowaniem w obecności Tego, który z miłości nas stworzył i do mi-
łości – także wiecznej – powołał. Jakże trudno sobie to uświadomić 
w naszej codzienności, że śmierć to tylko jeden z etapów ludzkiego 
życia, który musi się stać, musi się wypełnić. Człowiek, chcąc nie 
myśleć o tragedii, jaką dla niego jest śmierć, niejednokrotnie świa-
domie oddala się od prawdy, że śmierć jest tylko „przejściem”, jest 

„drzwiami”, które trzeba pociągnąć za klamkę, otworzyć i przejść 
przez próg, wejść tam gdzie jeszcze się nie było. 

Oczywiście samo zbliżanie się do tego „przejścia” napawa każdego 
lękiem, pewnym smutkiem. Musi się on rozstać z wieloma osobami, 

które kochał, sprawami, których nie zdążył dokończyć i rzeczami, 
które posiadał. Czasami te wartości są przemieszane i w końcu nie 
wystarczy czasu, aby powiedzieć drugiej osobie „kocham”, „dobrze, 
że jesteś”, „dziękuję” czy „przepraszam”. Niektórych zaś lękiem na-
pawa nie tyle bliskość i tajemniczość śmierci, ile raczej to, że każe 
ona zacząć odchodzić od tego, co za życia się kochało. 

Ksiądz Pasierb również pytał w swojej poezji o to, co człowiekowi 
jest bliższe, z czym bardziej jest związany:

co jest ci bliższe
ten czy tamten brzeg
co bardziej rzeczywiste
most czy rzeka w dole
brzeg który opuszczasz
brzeg na który idziesz

Dr Wanda Półtawska napisała kiedyś, że śmierć, jak wszystkie 
etapy ludzkiego życia, domaga się poznania i podjęcia odpowie-
dzialności, a co za tym idzie, przygotowania do niej. Jest to pewne 
zadanie dla każdego z ludzi, który mając świadomość nieuchronnie 
zbliżającej się śmierci, chce przygotować się na nią i umierać ze 
spokojnym sumieniem oraz uleczonym lękiem przed nieznanym. 

Takie przygotowanie powinno trwać przez całe życie, przecho-
dzić przez szereg faz i nabierać coraz większej treści. Dr Wanda 
Półtawska stwierdziła, że tak jak do życia rodzinnego, w którym 
powstaje nowe życie, trzeba się przygotować i wychować, aby re-
alizować życie i rodzenie według planu Boga, tak samo katolik 
nie może nie zauważyć w śmierci zadania dla siebie, to znaczy 
odczytania w niej woli Boga. Brak zrozumienia tego powoduje 
często kryzys wiary właśnie w obliczu śmierci, zwłaszcza nie-
oczekiwanej śmierci młodego człowieka lub dziecka. 

Przygotowaniem do śmierci jest nieustanne i świadome dążenie 
do świętości, które jest jedynym pewnym sposobem zjednoczenia 
się z Bogiem. Każdy dobry czyn, dobre słowo, podanie ręki po-
trzebującemu, jakakolwiek pomoc materialna czy duchowa jest 
przygotowaniem do dobrej śmierci, które musi iść w parze z ofiarą 
Mszy Świętej i własną modlitwą. Każdy zaś grzech grozi wiecznym 
dramatem, wiecznym opuszczeniem i samotnością. 

Świat proponuje różne praktyczne dyscypliny czy seanse „przy-
gotowujące na śmierć”, „łagodzące” ból rozstania z nim. Znajdą 
się także wszelkiego rodzaju „specjaliści” od „dobrej”, a nawet 
czasami „radosnej” śmierci. Niestety takie praktyki nie mają nic 
wspólnego z prawdziwym przechodzeniem człowieka z życia do 

„życia”, tym bardziej chrześcijanina. Nawet najlepszy psycholog czy 
terapeuta nie jest w stanie dać tego, co może dać tylko sam Bóg. 
Przez słuchanie Słowa Bożego, uczestniczenie w Eucharystii, ufną 
modlitwę, radosne dzielenie się miłością ze wspólnotą Kościoła, 
z drugim człowiekiem, jesteśmy w stanie przezwyciężyć lęk przed 
tym, co nazywamy „końcem”. 

Ludzie od zawsze próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, jak 
wygląda życie pozagrobowe. Bardzo często, u ludzi nawet wierzą-
cych, istnieje przekonanie, że zbliżanie się ku życiu przyszłemu 
jest przesycone grozą i należy się go lękać. Dzisiaj często śmierć 
kojarzy się z niekończącym się cierpieniem, kalectwem, chorobami 
czy osamotnieniem. 

W świadomości ludzkiej śmierć jest czymś bardzo odległym, 
obcym i wzbudzającym lęk, strach czy zniechęcenie. Jest ona 
wstydliwie ukrywana za szpitalnymi parawanami i za ścianami 
domów opieki. Świat bardzo często proponuje ucieczkę od myśli 
o kończącym się życiu. Ucieczka zaś od tej myśli nie oznacza, że 
jej nie ma, nie sprawia także, że lęk przed nią znika. Przeciwnie, 
lęk przed śmiercią, spychany do podświadomości, atakuje stamtąd 
o wiele boleśniej. Sprawia, że człowiek, nawet wierzący i prak-
tykujący, odchodzi z tego świata bardzo często nieprzygotowany 
duchowo i w wielkim lęku przed nieznanym. Na pewno warto 
myśleć o śmierci właśnie jak o owym, wcześniej wspomnianym 

„przejściu”, „odwołaniu z życia na ziemi”, które poeta, ksiądz Pasierb 
humorystycznie opisuje w jednym ze swoich wierszy:

Dnia 27 września, w wieku 95 lat, zmarła 

Anna Szela
najstarsza mieszkanka sołectwa Borowy Las. 

Rodzinie Zmarłej wyrazy współczucia składa 
Sołtys, Rada Sołecka 

i mieszkańcy sołectwa Borowy Las.
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a jednak w niebie
muszą występować jakieś braki personalne
skoro nagle odwołują z ziemi jak z urlopu
różne osoby

Zadaniem ludzi wierzących, szczególnie zaś kapłanów, jest umac-
nianie i przygotowanie podłoża duchowego u wszystkich, którzy 
opuszczają życie doczesne i szykują się na spotkanie z Bogiem. Waż-
nym „elementem” jest więc dobrze przygotowany kapłan, u którego 
wierni będą mogli zasięgnąć rady, wsparcia i szukać zrozumienia. 
Taki ksiądz musi najpierw jednak sam być święcie przekonany, 
że po tamtej stronie brzegu czeka Chrystus – odwieczna MIŁOŚĆ, 
która domaga się wierności i wzajemności sięgającej poza grób. 
On czeka z otwartymi ramionami i ze słowami na ustach: „dobrze, 

że jesteś, już tak tęskniłem!”, a miejsce „wiecznego” odpoczynku, 
jakim jest cmentarz, może stać się miejscem ludzi  nadziei, którzy 
w objęciach Chrystusa twardziej śpią po zmartwychwstanie 
(ksiądz J.St. Pasierb). 

Niech naszą wiarę w radosne spotkanie z Bogiem wzmocni sam 
Chrystus, w którym umierając dla świata rodzimy się do życia:

Wiem że jesteś Światłem
bo nic nie widzę
Wiem że jesteś drogą
nie wiem dokąd idę
Wiem że jesteś Życiem
przecież umieram
       (ks. J. ST. Pasierb)

diakon Dawid Rożek

Z wizytą u pani Justyny Kalety
Jedną z nagród, dla uczestników konkursu Piękna wieś jest fun-
dowany przez Wójta Gminy wyjazd do „Centrum ogrodniczego 
Justyna” w Gdańsku, którego właścicielką jest pani Justyna Kaleta. 
We wtorek 6 października br. grupa 50. osób wyjechała na jedno-
dniowy rekonesans szkoleniowy.

Wyjazd składał się z kilku atrakcyjnych przystanków. Zwiedziliśmy 
przepiękny ogród Państwa Białk w Bąckiej Hucie. Szkoda, że pani 
Regina tak bardzo się rozchorowała, że nie mogła osobiście pokazać 
nam swojego ogrodu. Jednak mąż – pan Jacek i synowa – pani Bożena 
doskonale pełnili obowiązki gospodarzy i udzielali wyczerpujących 
odpowiedzi dociekliwym i zainteresowanym osobom. 

Drugim przystankiem wyjazdu była posiadłość państwa Kostuch 
w Chmielnie, gdzie wypiliśmy kawę i zjedliśmy pyszną drożdżów-
kę. Następnie udaliśmy się na Westerplatte, które zwiedzaliśmy 
z przewodnikiem.

Ostatnim etapem wyjazdu była wizyta u p. Justyny Kalety. 
Zostaliśmy, jak zwykle, serdecznie przez nią przyjęci. Dwa dni 
wcześniej pani Justyna obchodziła imieniny, więc przyjęła nas 
jak imieninowych gości. W prezencie przywieźliśmy dary polskiej 
wsi – swojski chleb, pasztet, smalec ze skwarkami, suszone grzy-
by, drożdżówkę. Panie z Kamienicy Królewskiej ofiarowały Pani 
Justynie od siebie kosz pełen wiktuałów i pamiątek.

Pani Justyna oprowadziła nas po swoim ogrodzie i pokazała 
„ciekawostki” ogrodnicze. Zostaliśmy tradycyjnie obdarowani 
przez panią Justynę cebulami hiacyntów, doniczkami wrzosów 
i astrów. 

Atmosfera wyjazdu była piękna, pogoda dopisała – cały dzień 
świeciło słońce, wrażeń było moc. 

Uczestnicy wyjazdu dziękują Wójtowi Gminy Tadeuszowi Kobieli 
za ufundowanie tej atrakcyjnej nagrody, jaką jest jednodniowa 
wycieczka do Gdańska. 

Maria Karolak
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Sposób na połączenie pasji i pracy 

Życie ekstremalne
Rób to, co lubisz, a już nigdy nie będziesz musiał pracować – to powiedzenie 
doskonale sprawdza się w przypadku państwa Wioletty i Błażeja Kostra, którzy 
swoją pasję i zainteresowania połączyli z pracą zawodową. Od trzech lat miesz-
kają w Kamienicy Królewskiej. Tu także swoją siedzibę ma ich firma: Centrum 
Szkolenia Survivalowo-Specjalistycznego „Wolf”. 

Państwo Kostra mają wyjątkowo bogaty życiorys zawodowy. Pani Wioletta jest 
logistykiem firmy, managerem ds. kontaktu z klientem, trenerem team building 
i integracji w zespole. Pan Błażej jest ratownikiem WOPR, zawodowym nurkiem, 
specjalistą sztuki przetrwania w lesie, na wodzie i w mieście, trenerem team 
building, integracji i komunikacji. Oboje ukończyli szkolenia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa wysokościowego, technik kla-
sycznych i jaskiniowych. Są taternikami jaskiniowymi i alpinistami zrzeszonymi 
w Polskim Związku Alpinistycznym. 

Centrum SSS Wolf zajmuje się organizacją wielu imprez i szkoleń o różno-
rodnym charakterze. W bogatej ofercie znajdują się m.in. imprezy integracyjne, 
pikniki firmowe, wyjazdy przygodowe, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, 
budowania zespołu, zagrożeń we współczesnym mieście, katastrof, samoobrony, 
terenoznawstwa i topografii czy zagrożeń terrorystycznych. Dla spragnionych 
wrażeń i dreszczu emocji są kursy survivalu, paintballu, strzeleckie, wspinaczki 
górskiej, spadochronowe, nurkowania, skoki bungee jumping, spływy górskie 
kajakami, pontonami i tratwami itp. Poza tym państwo Kostra przygotowują 
szkolenia zgodnie z wytycznymi klientów, uwzględniając budżet zamawiającej 
firmy i możliwości jej pracowników. 

Na pytanie, skąd wziął się pomysł na tak ekstremalne życie i połączenie pasji 
z pracą, pan Błażej odpowiada: „W survival zacząłem „bawić się” jeszcze w har-
cerstwie, gdy miałem 10 lat, ale wtedy to się tak nie nazywało. Gdy byłem starszy 
– miałem wówczas 17-18 lat – czułem, że harcerstwo zaczęło mnie ograniczać, 
chciałem czegoś więcej. Zainteresowałem się organizacjami paramilitarnymi 
mającymi dużo wspólnego z wojskiem i z jednostkami specjalnymi. Zacząłem 
jeździć na kursy szkoły przetrwania i walki wręcz. Trafiłem do grupy Centrum 
Szkolenia Survivalowo-Specjalistycznego. Było nas 7–8 osób. Oprócz tego, że 
spotykaliśmy się na szkoleniach np. wysokogórskich czy nurkowych, szkolili-
śmy innych w zakresie podstawowym. W 1999 r. grupa się rozpadła. Wtedy 
wspólnie z żoną postanowiliśmy kontynuować jej działalność – najpierw była 
to forma spędzania wolnego czasu. W 2001 r. powstała nasza firma. Wszystko 
zatem zaczęło się od pasji i zainteresowań do powstania firmy, a nie na odwrót. 
W 2006 r. zrezygnowałem z pracy w wojsku – pracowałem tam jako pracownik 
cywilny, aby wspólnie z żoną prowadzić firmę. Doskonale się uzupełniamy, mamy 
podobne zainteresowania. Żona sprawdza się w prowadzeniu firmy, zajmuje się 
sprawą marketingową i rozmową z klientem, a ja realizacją projektów”.  

Stali współpracownicy, którzy razem z państwem 
Kostra realizują zlecenia firm, szkolenia i różnego 
typu imprezy i kursy, to wojskowi z jednostek spe-
cjalnych, lekarze, ratownicy medyczni, instruktorzy 
strzelectwa, płetwonurkowie, taternicy, alpiniści, 
żeglarze, kulturoznawcy, specjaliści w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także 
podróżnicy, czyli podobnie jak właściciele – ludzie 
kochający przygodę i nowe wyzwania. 

CSSS Wolf działa nie tylko na terenie Polski. Impre-
zy integracyjne dla firm organizują także za granicą, 
np. w Słowacji, Czechach i Słowenii. Natomiast w Eu-
ropie Wschodniej, np. w górach Kaukazu – głównie 
wyprawy przygodowe i survivalowe.  

Firma organizuje szkolenia dla młodzieży tzw. zielo-
ne szkoły. Ich celem jest integracja grupy, wspomaga-
nie szkoły i rodziny w procesie wychowawczym, upo-
wszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony 
środowiska, podnoszenie sprawności fizycznej, prze-
ciwdziałanie patologii społecznej oraz poznanie zasad 
bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach 
i nauka udzielania pierwszej pomocy. W ramach 
oferty dla młodych ludzi odbywają się szkolenia dla 
tzw. trudnej młodzieży. „Organizowaliśmy szkolenia 
survivalowe dla osób uzależnionych, które na co dzień 
przebywają w ośrodkach zamkniętych lub otwartych 
– opowiada Błażej Kostra. – Są to zazwyczaj chłopcy 
z dużych miast w wieku 15-26 lat. Survival i nauka 
radzenia sobie w trudnym terenie i sprostanie trudnym 
sytuacjom, w których nigdy wcześniej się nie znaleźli, 
to dla nich niezła szkoła życia. Często okazuje się, że 
dla tych chłopaków jest to pierwszy nocleg w lesie. Ja 
czuję się jak u siebie, jest to dla mnie forma zabawy, 
tymczasem dla nich to walka: gdy trzeba w nocy 
pójść po jedzenie, które ktoś nam dostarczył do miej-
sca oddalonego o  7 km, gdy trzeba napalić w piecu, 
aby było ciepło, trzeba nazbierać chrustu, przynieść 
wody z jeziora, przyrządzić posiłek… Pomimo, że są 
to chłopcy z przeszłością, okazuje się, że pojedynczo 
nie są wcale tak mocni. Zdarza się, że osiemnastolatek 
pierwszy raz robi sobie sam kanapkę. To niestety jest 
wina rodziców i wychowania...”

Wydawać by się mogło, że chęć przeżycia męskiej 
przygody i sprawdzenia siebie w sytuacjach ekstremal-
nych dotyczy tylko mężczyzn. Nic bardziej mylnego. 
Z bogatej oferty szkoleń i kursów CSSS Wolf korzysta 
coraz więcej kobiet. „Kiedyś zdarzała się jedna pani 
w grupie 20-osobowej – mówi pan Błażej. – Teraz jest np. 
jedna w grupie pięcioosobowej. Niestety – niestety dla 

Błażej Kostra
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mężczyzn – kobiety coraz lepiej sobie radzą. Są uparte 
i niejednokrotnie silniejsze fizycznie” – dodaje.

Bardzo popularny wśród firm staje się ostatnio 
urban survival, czyli przetrwanie w mieście. „Nie jest 
to – wbrew pozorom – szukanie jedzenia w śmietnikach 
– mówi ze śmiechem pan Błażej. – Człowiek w mieście 
przyzwyczaja się do wielu rzeczy – że w mieszkaniu 
jest ciepło, że jest prąd, a w kranie płynie woda. Ale 
wystarczy, że przez 3 lub 4 doby nie będzie prądu, nie 
będzie też wody, na stacjach nie zatankujemy paliwa, 
nie naładujemy telefonów komórkowych… Ludzie uza-
leżniają się od techniki. Urban survival to jest sztuka 
radzenia sobie w takich sytuacjach”.

Innym ważnym aspektem są zagrożenia terrory-
styczne. Żyjemy w niepewnych czasach. Wielkie 
aglomeracje miejskie, także w Polsce, są zagrożone 
atakami terrorystycznymi. Może nie w takim stopniu 
jak na Zachodzie, ale ryzyko istnieje. 

Wspomnienia z wakacji tancerzy i muzyków 
zespołu folklorystycznego „Sierakowice”

Taniej niż z biurem podróży 
Czy można za niewielkie pieniądze podróżować po Europie, po-
znawać nowych ludzi i inne kultury, a przy tym promować nasze 
rodzime Kaszuby? Oczywiście, że można. Wystarczy zapisać się 
do zespołu „Sierakowice”, który chętnie przygarnie młodych ludzi, 
lubiących i chcących tańczyć oraz podróżować. Nabór do zespołu 
trwa do końca grudnia.  

Podczas tegorocznych wakacji Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca 
„Sierakowice” podróżował z koncertami po Serbii i Słowacji. Do tego 
dochodzą występy w Polsce, np. na Międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru w Strzegomiu, Jarmarku Kaszubskim w Rumi czy Zjeździe 
Kaszubów w Bytowie. We wrześniu zespół był na Ukrainie. 

O podzielenie się wrażeniami, nie tylko z tegorocznych wyjazdów 
wakacyjnych, poprosiłam uczniów sierakowickiego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych: Ewelinę – uczennicę III klasy TŻ, Damianę 
z kl. IV TŻ, Olę z kl. III LO i Eryka – ucznia klasy I T. Młodzi tan-
cerze często swoją karierę rozpoczynają w „Tuchlińskich Skrzatach”, 
co oznacza, że wielu z nich „przetańczyło” większą część swego 
dotychczasowego życia. 

Ewelina Bronk od trzech lat tańczy w zespole „Sierakowice”, 
a wcześniej przez dziewięć lat w „Tuchlińskich Skrzatach”. W cza-
sie ubiegłorocznych i wcześniejszych wakacji, dzięki członkostwu 

w zespole, była m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Słowacji 
i Ukrainie. „Podczas takich wyjazdów poznałam wielu ciekawych 
ludzi. To także okazja, aby poznać różne kultury – mówi Eweli-
na. – Podczas zagranicznych wyjazdów mamy kilka dni na to, aby 
pokazać miejscowym nasz taniec i śpiew, ale także wiele czasu 
na zwiedzanie – dodaje i gorąco zachęca do zapisywania się do 
zespołu. – Serdecznie zapraszamy, bo naprawdę warto. Ponosimy 
niewielkie koszty finansowe, gdyż większość jest pokrywana przez 
GOK. Zazwyczaj nie ma się okazji do zwiedzenia w tak krótkim 
czasie tylu różnych krajów.”

Eryk Witt w kaszubskich zespołach tańczy, odkąd skończył sześć 
lat. W zespole Sierakowice jest 3 lata. W tym roku był w Serbii, 
Słowacji i Ukrainie. „Zagraniczne wyjazdy to rozwój. Można poznać 
fajnych ludzi, no i dziewczyny” – uśmiecha się Eryk.

Damiana Mielewczyk od pięciu lat tańczy w zespole Sierakowice. 
Najbardziej podobało jej się w Serbii, bo to inna kultura. „Ościen-
ne kraje są nam znane, a do Serbii odległość jest większa, więc 
i kultura nieco inna” – mówi i dodaje, że podczas wyjazdów jest 
wesoło i zawsze dzieje się coś ciekawego.

Ola Wenta od półtora roku gra w zespole na akordeonie. Dla 
niej wyjazdy są przygodą. „Zwiedzam różne kraje, do których być 
może prywatnie nigdy bym nie miała 
możliwości wyjechać” – mówi i dodaje, 
że zespół daje duże możliwości. 

Próby zespołu odbywają się raz w ty-
godniu – w piątek. Termin dostosowano 
do członków zespołu – uczniów i studen-
tów, którzy łączą swoją pasję z nauką.   

AK

Pan Błażej zwraca także uwagę na zagrożenia wynikające ze zmian klima-
tycznych i umiejętność radzenia sobie w sytuacji powodzi czy trąby powietrz-
nej. „Pogoda płata nam figle – mówi. – Dawniej trąby powietrzne nie zdarzały 
się w Polsce. Dziś jest to zjawisko występujące coraz częściej, nawet media nie 
informują, że gdzieś dachy pozrywało, dom się zawalił. I co wtedy zrobić? Jak 
sobie poradzić? Warto wiedzieć, jak się zachować podczas różnych zdarzeń”.

Nowością w ofercie firmy jest kurs survivalu na płycie DVD: „SURVIVAL – sztu-
ka przetrwania”. Zawarto tu podstawowe techniki umożliwiające radzenie sobie 
w sytuacjach ekstremalnych. Adepci Centrum pokazali, jak się ubrać i co ze sobą 
zabrać wyruszając w teren. Zademonstrowali jak zbudować schronienie, rozpalić 
ogień, pozyskać i uzdatnić wodę, pokonać przeszkody terenowe, udzielić pierwszej 
pomocy przedmedycznej i wezwać pomoc. Dzięki temu w domowym zaciszu można 
zasmakować ekstremalnej przygody i przygotować się do wyprawy. 

Wydawać by się mogło, że w tak bogatym w wydarzenia i wypełnionym ad-
renaliną życiu państwa Wioletty i Błażeja nie ma miejsca na chwilę wytchnienia. 

„Wbrew pozorom, spokojnych dni jest znacznie więcej” – dodaje na zakończenie 
pan Błażej. 

AK

Damiana Mielewczyk, Eryk Witt, Ewelina Bronk i Ola Wenta

Koncert KZPiT „Sierakowice”  w Serbii
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4. Jesienny Złaz Drużyn Harcerskich 
i Zuchowych Hufca ZHP Kartuzy

Do Łyśniewa zjechali harcerze
Po raz czwarty harcerze kartuskiego hufca ZHP spotkali się na 
Jesiennym Złazie Drużyn Harcerskich i Zuchowych. W tym roku 
gospodarzem imprezy, która odbyła się 10 października, była 8. 
Drużyna Harcerska „Wesołe Ogniki” ze Szkoły Podstawowej w Ły-
śniewie wraz z drużynową pwd. Aleksandrą Klasa. 

W złazie uczestniczyło 10 drużyn harcerskich i zuchowych. 
Oprócz gospodarzy byli to: 1. Drużyna Harcerska im. H. Der-
dowskiego oraz 1. Gromada Zuchowa „Ekoludek” działająca przy 
Szkole Podstawowej w Kolonii, 2. DH im. Leona Zadurskiego przy 
SP w Żukowie, 3. DH „Szare Stegny” ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Kartuzach, 4. Turystyczna DH „Wa-
noga” z Gimnazjum Publicznego w Somoninie, 5. DH „Leśni” ze 
SP w Somoninie, 6. Pożarnicza DH im. Ludwiki Wawrzyńskiej 
z ZSZiO w Kartuzach, 9. DH im. Jana Heweliusza z Gimnazjum 
w Żukowie, 11. Drużyna Płomieni z ZKiW w Brodnicy Górnej oraz 
2. Gromada Zuchowa „Słoneczna Gromada” z ZKiW w Brodnicy 
Górnej. Obecni byli także leśni wojownicy – Forest Warriors – 
z Kartuz. Jest to grupa młodych ludzi zafascynowanych  taktyką 
i grami strategicznymi.  

Na harcerskiej imprezie nie zabrakło gości. Z zaproszenia dru-
hów skorzystali: Janina Leszczyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Łyśniewie, Piotr Leszczyński – dyrektor ZEAS w Sierakowicach, 
sierżant Beata Kurek z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, 
Kazimierz Marszałkowski z Ligi Obrony Kraju z Kartuz, który 
przygotował i przeprowadził Powiatowe Zawody w strzelaniu z ka-
rabinka pneumatycznego. Obecny był też przedstawiciel Gdańskiej 
Komendy Chorągwi ZHP z Gdańska hm. Marek Boraczyński. 

Złaz rozpoczął się apelem na przyszkolnym boisku i odśpiewaniem 
hymnu harcerskiego. Komendant złazu pwd. Aleksandra Klasa, która 
przygotowała całą imprezę, poprowadziła apel, podczas którego ode-
brała meldunki od poszczególnych drużynowych o stanie uczestników. 
W złazie wzięło udział 134 harcerzy, 14 drużynowych i przybocznych 
oraz zaproszeni goście. Po części oficjalnej harcerze otrzymali zadania 
do wykonania. Na terenie przyszkolnym odbyły się zawody strzeleckie 
prowadzone przez przedstawiciela LOK Kartuzy oraz pokaz szybkie-
go składania i rozkładania namiotu „10”. Pokaz prowadzili druhowie 
z drużyny Forest Warriors. W czasie biegu poszczególne drużyny 
musiały wykazać się wiedzą o znakach patrolowych, a także z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Kolejnym zadaniem było przyniesienie 
w menażce wody z jeziora i zagotowanie jej na ognisku. 

Bieg harcerski zakończył się nad brzegiem jeziora Mienino. Tam 
rozpalono ognisko z chrustu, który harcerze zebrali na trasie. Nad 

jeziorem na wszystkich czekał ciepły bigos z bułką i gorąca herbata. 
A że było dość zimno, to po zjedzeniu ciepłego posiłku humory 
wszystkim dopisywały. Wtedy każda z drużyn prezentowała pląs, 
piosenkę lub zabawę, do której włączali się wszyscy obecni. Po 
takich harcach wszystkim zrobiło się jeszcze cieplej i weselej. 
Zabawa była wspaniała. 

W dalszej części spotkania głos zabrała sierżant Beata Kurek 
z kartuskiej policji, która zwróciła uwagę na to, że harcerze po-
trafią się bawić bezpiecznie i ciekawie. Mówiła o szeroko pojętym 
bezpieczeństwie podczas zabawy i o tym, żeby młodzi ludzie nie 
zatracali świadomości zabawy i radości spotkania takiego jak to 
oraz żeby pielęgnowali postawy harcerskie. 

Tuż przed apelem kończącym jesienny złaz druh Marek Bora-
czyński z Komendy Chorągwi przyjął przyrzeczenie harcerskie od 
czterech nowych harcerek z 4. Turystycznej Drużyny Harcerskiej 

„Wanoga” z Gimnazjum w Somoninie. 
Na zakończenie ogłoszono wyniki Powiatowych Zawodów Strze-

leckich drużyn hufca ZHP Kartuzy i wyniki biegu. Każda z drużyn 
otrzymała dyplomy i nagrody – książki i artykuły harcerskie, któ-
rych zakup był możliwy dzięki pomocy sponsorów. 

Oto klasyfikacja drużynowa i indywidualna:
Drużynowo: 
I miejsce – 6. Pożarnicza DH z ZSZiO Kartuzy,
II miejsce – 9. DH Żukowo,
III miejsce – 11. DH z ZKiW Brodnica Górna;
Indywidualne: 
I miejsce – Patryk Stefanowski z 4. TDH z Gim. Somonino, 
II miejsce – Weronika Pirch z 4. TDH z Gim. Somonino, 
III miejsce – Grzegorz Okrój z 6. Pożarniczej DH z ZSZiO Kar-

tuzy, Mateusz Miotk z 2. DH z Żukowa, Dorota Bukowska z 9. DH 
z Żukowa, Daniel Czechowski z 9. DH z Żukowa i Martyna Socha 
z 5. DH z SP w Somoninie.

Wyniki biegu:
I miejsce – 2. DH Żukowo
II miejsce – 4. TDH „Wanoga” przy GP Somonino
III miejsce – 1. DH i 1. GZ Kolonia
Jesienny złaz harcerzy odbył się dzięki pomocy finansowej 

i rzeczowej sponsorów. Organizatorzy serdecznie dziękują: Gminie 
Sierakowice, Bankowi Spółdzielczemu w Sierakowicach, Przedsię-
biorstwu „Drywa” z Sosnowej Góry, Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Sierakowicach, Firmie „Lis” z Sierakowic, Piekarni „Graham” 
z Sierakowic, Piekarni „Gdaniec” z Kartuz, Sklepowi z art. RTV 
i AGD „ADAŚ” z Sierakowic. Specjalne podziękowania dla pani 
Magdaleny Witbrot, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Łyśniewie, 
która przez cały dzień dbała o harcerskie żołądki, przygotowywała 
ciepłą herbatkę oraz wydawała bigos. 

Oprac. AK
Foto: Beata Kurek

Podczas zawodów strzeleckichNa świeżym powietrzu ciepły bigos smakował wybornie…
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Młodzi zdolni z Sierakowic - 
Straight Fingers
Każdy z nas ma własną pasję i stara się ją realizować. Pięciu młodych ludzi z Sie-
rakowic swoje zainteresowanie odkryło w muzyce. Zaczęło się od skompletowania 
składu zespołu, licznych prób, a już po pół roku pokazali co potrafią szerszej 
publiczności na deskach Amfieatru „Szerokowidze” w Sierakowicach. Ich debiut 
odbył się w tegoroczną Noc pod Gwiazdami. Już zapowiadają kolejne występy, 
choć przez najbliższe lata będą działać w osłabionym składzie. Muzyka w ich 
życiu odgrywa bardzo ważną rolę i widzą w niej swoją przyszłość, jednakże na 
razie każdy z nich zdobywa wykształcenie. 

Poniżej przedstawiamy jak zaczęła się ich przygoda z muzyką i jakie mają 
plany na przyszłość. 
Skład zespołu

Perkusja - Aron Zdziarski (lider zespołu)
Vokal – Alicja Trybek
Gitara – Mateusz Szynalewski
Bass – Krzysztof Mański
Gitara – Kamil Mielewczyk

Jak powstał zespół?
Aron: Zespół powstał w styczniu bieżącego roku. Gram na perkusji, dowie-

działem się, że Kamil gra na gitarze i zastanawialiśmy się, czy jakoś tego nie 
wykorzystać. Postanowiliśmy poszukać kogoś jeszcze do naszego składu i tak 
uzupełniliśmy zespół o vokal, bass i gitarę. Razem zaczęliśmy uczęszczać na 
próby do Kaszubskiego Dworu w Kartuzach i dziś możemy pochwalić się już 
koncertem zagranym dla szerszej publiczności.
Dlaczego Straight Fingers?

Aron: Z nazwą wiąże się śmieszna historia. A więc… Jechaliśmy raz z Krzysiem 
i Kamilem do Dzierżążna, gdzie mieliśmy próbę. Ja grałem na perkusji, Kamil na 
gitarze a Krzysiek na basie. W pewnym momencie do Krzyśka podszedł inny 
basista i spytał dlaczego tak bardzo odchyla palce podczas gry? Po tej próbie 
śmialiśmy się z naszego basisty, że ma krzywe palce. I tak już zostało: krzywe 
palce – straight fingers.
Jaki typ muzyki gracie?

Aron: Nasza muzyka to alternatywny rock. Covery, jakie gramy na koncertach, 
są również rockowe.
Czego słuchacie na co dzień?

Aron: Rocka.
Mateusz: Thrash metal.
Kamil: Rock, metal, punk.
Ala: Rock.
Krzysiek: Heavy metal.

Sami piszecie teksty i muzykę?
Do tej pory teksty pisał nam Kamil, który we wrześniu wyjechał do szkoły 

w Warszawie i przez kolejne lata nauki nie będzie go z nami w zespole. Wszyscy 
staramy się coś pisać, więc zobaczymy jak nam to wyjdzie. Na razie mamy trzy 
swoje autorskie piosenki. Na koncertach gramy również covery.
Skąd czerpiecie inspiracje? 

Aron: Mam swojego ulubionego perkusistę i to na nim się wzoruję.
Mateusz: Inspiracje czerpię z otaczającego świata.
Kamil: Często słucham klasyki rocka i ta muzyka mnie inspiruje do tworzenia 

czegoś nowego.
Ala: Energię i siłę czerpię z naszego zespołu, gdy słyszę jak moi koledzy grają, 

to czuję, że chce mi się żyć i śpiewać.
Krzysiek:  Inspiruje mnie muzyka, gdy słucham różnych piosenek czy to roc-

kowych, czy heavy metalowych, od razu mam chęć do grania. 
Oczekiwania wobec zespołu?

Po pierwsze mamy nadzieję, że będziemy się jakoś trzymać przez te 4 lata, gdy 
nie będzie z nami Kamila. Na pewno chcielibyśmy grać koncerty, występować 
dla ludzi, bo wtedy wiemy, że to co robimy, ma sens.  Mamy zamiar wysłać 
gdzieś nasze demo i kto wie, może odkryje nas jakaś wytwórnia.
Co robicie na co dzień?

Aron:  Jesteśmy w tym wieku, że jeszcze się uczymy. Ja uczę się w Liceum 
Ogólnokształcącym na Wzgórzu Wolności. Obecnie jestem w klasie maturalnej, 

więc czeka mnie więcej nauki, ale na granie zawsze 
znajdę czas. Mateusz uczy się w Liceum Ogólnokształ-
cącym na Wzgórzu, Ala w Technikum Żywienia i Go-
spodarstwa Domowego w Sierakowicach, Krzysiek 
w Technikum Mechanicznym w Kartuzach, a Kamil 
od września rozpoczął naukę w Technikum Lotnictwa 
w Warszawie.  Choć każdy z nas na co dzień robi 
coś innego, to jesteśmy przekonani, że tym co nas 
łączy jest wspólna pasja – muzyka. 
Plany osobiste na przyszłość?

Aron: Muzyka w naszym życiu odgrywa bardzo 
ważną rolę, na pewno będziemy się starać, byśmy 
mogli robić to, co kochamy i zarabiać na tym pie-
niądze. Jednak oprócz grania w zespole każdy z nas 
zdobywa wykształcenie, żeby jak nam powinie się 
noga mieć jakieś zabezpieczenie. Życzymy sobie jed-
nak, żeby naszym głównym zajęciem była muzyka. 

Rozmawiała Ania Lehmann

Wychowawcy i uczniowie 
świetlicy przy Szkole Podstawowej 

w Sierakowicach 
serdecznie zapraszają wszystkich chętnych 

na   

III  Wielki Kiermasz
Bożonarodzeniowy 

który odbędzie się 
24 i 25 listopada 2009 r. od godz. 16.00

w głównym  holu  szkolnym.

Dochód uzyskany ze sprzedaży 
prac uczniów przeznaczony zostanie 

na zakup pomocy dydaktycznych 
oraz nagród  dla uczniów biorących udział 

w konkursach.
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ZSP realizuje projekt 
w ramach programu Comenius 

Młodzież szlifuje angielski 
i poznaje kuchnię krajów 
europejskich
Pod koniec września przez kilka dni na Kaszubach przebywała 
grupa nauczycieli z pięciu europejskich szkół. Wizyta była efek-
tem projektu, którego realizację rozpoczyna Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sierakowicach. Projekt „Europa na talerzu” jest 
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 
Comenius. Jego wartość wynosi 24 tys. euro. 

– Projekt „Europa na talerzu” jest wielostronnym projektem part-
nerskim, w ramach którego uczniowie sześciu państw europejskich: 
Polski, Bułgarii, Belgii, Francji, Portugalii i Rumunii odkrywają tajniki 
tradycji kulinarnych krajów partnerskich – mówi Aleksandra Kla-
man-Chmielewska, nauczycielka języka angielskiego, autorka i koor-
dynatorka projektu. – Szkoły partnerskie to szkoły średnie o profilu 
zawodowym: technika żywienia, hotelarskie. Dlatego  głównym 
celem projektu jest zainteresowanie uczniów przedmiotami zawo-
dowymi, a w szczególności tymi związanymi ze sztuką kulinarną. 
„Europa na talerzu” to projekt dwuletni. Zakończy się w maju 

2011 r. Ze strony polskiej realizują go klasy drugie i trzecie Tech-
nikum Żywienia przy nadzorze nauczycieli: Aleksandry Klaman-
Chmielewskiej, Dawida Chmielewskiego – współautora projektu 
i nauczyciela angielskiego oraz Mirosławy Cyman i Agnieszki 

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2009
Zachowaj Trzeźwy Umysł to ogólnopol-
ska akcja profilaktyczna adresowana do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazja-
listów. Akcja cieszy się dużym zaintereso-
waniem ludzi młodych i ich wychowaw-
ców. W ramach kampanii odbyło się 5 
konkursów indywidualnych pt. „Przygoda 
tuż za progiem”, „Moja pasja – moja tarcza”, 

„Ping-pong”, „Formuła na trzeźwość” i „Szu-
kamy młodych mistrzów”. W tegorocznej 
akcji wzięło udział ponad 900 samorządów, 
w tym również nasza gmina. 

Jesteśmy dumni, że aż sześciu uczniów 
naszej gminy zostało nagrodzonych za 
udział w konkursach. Są to następujące 
osoby: Dagmara Labuda, Katarzyna 
Dąbrowska, Karolina Brzezińska, 
Oliwier Okroj i Damian Mielewczyk 
(ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach) 
oraz Damian Wenta z Gimnazjum 
w Kamienicy Królewskiej.

Nagrody zostały przygotowane specjal-
nie dla uczestników akcji i nie można ich kupić w sklepach. Jedną z nagród była edukacyjna gra 
komputerowa, która ma na celu uświadomić dzieciom i młodzieży wagę przepisów drogowych 
oraz zgubne skutki siadania za kierownicą pod wpływem alkoholu.

Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom. Liczymy na to, że kampania przyniesie pozytywne 
efekty i zaowocuje większą świadomością młodzieży na temat czyhających na nią zagrożeń.

Dziękuję również radnym, że przyznali środki finansowe na udział w tej kampanii, co świadczy 
o ogromnej trosce związanej z niwelowaniem zagrożeń wynikających z sięgania przez coraz 
młodszych ludzi po alkohol i inne środki zmieniające świadomość..

Na stronie internetowej: www.trzezwyumysl.pl można znaleźć szczegółowe informacje o kampanii.
M. Karolak

nagrodzeni uczniowie ze Szkoły  Podstawowej w Lisich 
Jamach wraz z panią Dyrektor Szkoły Aleksandrą 

Dąbrowską - Kąkol (po prawej), panią Haliną Winczewską 
– wychowawcą klasy (w środku) i Marią Karolak – 

pełnomocnikiem Wójta  Gminy ds. uzależnień

Damian Wenta z Gimnazjum 
w Kamienicy Królewskiej

Kazimierczak – nauczycielek przedmiotów zawodowych. Koordy-
natorem całości jest ZSP w Sierakowicach. 

Na początku września Aleksandra Klaman-Chmielewska, koor-
dynatorka projektu, uczestniczyła w tygodniowym szkoleniu dla 
nauczycieli szkół realizujących projekt, które odbyło się na Malcie. 
Tematyka zajęć obejmowała zastosowanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych w nauczaniu.

W ciągu kilkunastu miesięcy trwania projektu uczniowie będą 
uczestniczyć w lekcjach i konkursach gotowania w szkołach part-
nerskich, poznają sposoby przyrządzania i podawania dań, nakry-
cia i dekoracji stołu. Wezmą udział w wycieczkach i warsztatach 
związanych z tematyką kulinarną. Podczas pracy zorganizują dni 
państw partnerskich w swoich szkołach, nagrają programy kulinar-
ne swojego autorstwa, zredagują słowniczki kulinarne. Przygotują 
także kalendarz ze zdjęciami z wydarzeń projektowych oraz prze-
pisami dań na każdy miesiąc. Uczestnictwo w projekcie zwiększy 
umiejętności językowe uczniów i podniesie ich poziom wiedzy na 
temat obcych kultur i ich tradycji żywieniowych. 

Pierwsza wizyta nauczycieli ze szkół uczestniczących w projekcie 
odbyła się w Sierakowicach i była okazją do poznania się i omówienia 
szczegółów dotyczących czekających ich zadań. Goście spotkali się 
z dyrekcją szkoły – Krystyną Formelą i Anną Polejowską. W kolejnych 
wizytach uczestniczyć będą uczniowie. Już w połowie listopada grupa 
uczniów z Bułgarii, Belgii, Francji, Rumunii i Portugalii odwiedzi Pol-
skę i przez kilka dni będzie przebywać w Sierakowicach. Kolejne 
wyjazdy młodzieży do zaprzyjaźnionych szkół odbędą się w 2010 
i 2011 roku. W marcu przyszłego roku uczniowie sierakowickiej 
szkoły pojadą do Bułgarii.  

AK
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Aby wolność była w nas
Wdzięczna za wielki pontyfikat  Jana Pawła II społeczność Zespołu 
Szkół w Gowidlinie już po raz dziewiąty włączyła się w obchody 
Dnia Papieskiego. W tym roku dziękowaliśmy Panu Bogu za osobę 
naszego patrona i modliliśmy się o jego rychłą beatyfikację pod 
hasłem „Jan Paweł II – papież wolności”. Zawołanie to jest bardzo 
bliskie nam - ludziom młodym, gdyż to my szczególnie cenimy 
wolność we wszystkich jej aspektach.

Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu uzmysławiał mło-
dzieży wielką wartość wolności, ale stawiał również wymagania. 
Wzywał, aby wszyscy jej szukali i przestrzegał, że „…wolności 
nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale 
zdobywać i tworzyć przez prawdę”.

Aby w pełni sprostać wezwaniu papieża, część uczniów naszej 
szkoły z opiekunami udała się na Jasną Górę, gdzie uczestniczyła 
w spotkaniu Rodziny Szkół Jana Pawła II. Ubogaceni tym duchowym 
przeżyciem dzielili się z nami wrażeniami z tego spotkania. ☞

Święto Ziemniaka
W niedzielę 27 września 2009 r. już po raz dziewiąty odbył się 
festyn Święto Ziemniaka w Lisich Jamach.

Nie tylko w kuchni ziemniak ma fundamentalną i niezachwianą 
pozycję. Również w polskich obrzędach i zwyczajach ludowych 
ziemniak jest szczególnie traktowany. Organizując w szkole Świę-
to Ziemniaka dajemy świadectwo tego, jak cenna jest dla nas ta 
kulturowo – obyczajowa spuścizna. 

Dużym zainteresowaniem, jak co roku, cieszyła się loteria fanto-
wa. Głównie z powodu mnóstwa cennych nagród, które ufundowali 
sponsorzy. Wśród nagród znalazł się rower, mikrofalówka, bony 
na zakup opału, komplet kluczy nasadowych, talony do zakładu 
kosmetycznego, frytkownica, odzież damska, zabawki, narzędzia 
ogrodnicze i rolnicze oraz inny sprzęt, którego nie jestem w sta-
nie wymienić. Bez ofiarowanych nagród i fantów nie byłoby tego 
stoiska, które jest główną atrakcją festynu.

Szczególnie gorące podziękowanie pragniemy złożyć 
firmie FARM FRITES z Lęborka, która przekazała na festyn 
ponad 100 kg frytek i użyczyła frytkownic do ich smażenia. Oprócz 
tego firma przekazała ponad 250 sztuk zestawów z kredkami dla 
dzieci. Z całego serca dziękujemy!

Organizatorzy festynu i społeczność szkolna wyrażają wielką 
wdzięczność wszystkim sponsorom, bez udziału których festyn 
nie miałby tak znacznego wymiaru i nie cieszyłby się obecnością 
tylu uczestników. Doceniamy hojność i dary serca!

Festyn był okazją do doskonałej zabawy dla całych rodzin. Wśród 
licznych atrakcji przygotowywanych przez organizatorów dużym 
powodzeniem cieszył się konkurs „na najdorodniejsze ziemniaki”. 
Komisja zważyła 26 bulew i wyłoniła pięć najcięższych. I miejsce 
otrzymał „ziemniak olbrzym” ważący 1518 gram – pana Kazimierza 
Klinkosza z Leszczynek, II miejsce zajął ziemniak o wadze 1184 
gram - Janusza Jank z Łączyna, III miejsce – ziemniak ważący1146 
gram - Jagody Czaja z Długiego Krza, IV miejsce – ziemniak 
o wadze 1088 gram - Pawła Jank z Łączyna, V miejsce – ziemniak 
ważący1062 gram, także z  Długiego Krza.

Na festynie rozstrzygnięto, ogłoszony wcześniej w szkole, kon-
kurs na „miss bulewka”. Zadaniem dzieci było przebrać się za 
bulwę i jak najatrakcyjniej zaprezentować się na scenie.  Komisja 
w składzie: uczeń - Mateusz Wolski, pani sekretarka –Sylwia Pio-
trowska i pani Wioletta Kobiela z Kartuz przyznali następujące 
miejsca : I – Paulina Górlikowska ze Szklanej, II- Błażej Mielew-
czyk z Długiego Krza, III- Natalia Wolska ze Szklanej, IV- Klaudia 
Puzdrowska ze Szklanej.

Dodatkową rozrywką były konkursy i zabawy dla dorosłych 
przygotowane przez sołectwa. Konkursy wymagały: poczucia soli-
darności i uczciwości, woli walki i zręczności, orientacji i refleksu, 
wyobraźni, predyspozycji twórczych i wiedzy.  

Sołectwo Nowa Ameryka przygotowało konkurs polegający na 
ubiciu na czas piany z białek z 5 jaj. W tej konkurencji zmagały 
się 3 panie: Katarzyna Konkol z Miechucina- I miejsce, Grażyna 
Gneba z Kamienicy Szlacheckiej – II miejsce, Irena Piask z Siera-
kowic – II miejsce. 

Sołectwo Długi Kierz przygotowało konkurs na nawlekanie 
na czas korali z małych ziemniaczków i drobniutkich jabłuszek. 
W konkursie wzięły udział 4 kobiety, które zajęły następujące miej-
sca: I miejsce – Ewelina Pobłocka z Lisich Jam, II miejsce – Czaja 
Dorota – Długi Kierz, III miejsce – Gronda Gabriela - Łączyński 
Młyn, IV miejsce - Olszewska Sylwia – Sierakowice. 

Konkurs „Strąć mnie – bulewka” polegało na strąceniu ziem-
niaków nałożonych w specjalnych otworach za pomocą drąga 
trzymanego na sznurach. Konkurowano w parach i oczywiście 
liczył się czas wykonania zadania.

W tym konkursie I miejsce zdobyli - Cierocki Stanislaw – Kartuzy 
i Zaborowski Edmund z Kamienicy Szlacheckiej - 25 sekund, II 
miejsce - Tomasz Szymikowski i Kamil Kostuch – Lisie Jamy – 37 
sekund, III miejsce -  Olszewski Jan i Irena – Sierakowice - 41 
sekund, IV miejsce - Jereczek Jan - Szklana i Piask Kazimierz – 
Sierakowice - 55 sekund.

Konkurs wiedzy o ziemniaku przygotowało sołectwo Leszczynki. 
I miejsce zajęła Wioletta Woźniak z Leszczynek, II miejsce – Dorota 
Wolska – Długi Kierz, III miejsce Jan Pobłocki – Lisie Jamy.

Dla wszystkich rolników i osób zainteresowanych przedstawi-
ciele Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Paweł Lesz-
czyński i Grzegorz Manowski - przygotowali stoisko z prezentacją 
23 odmian najsmaczniejszych ziemniaków. Udzielali wszelakich 
informacji zainteresowanym na temat ich uprawy. Rozdawali ulotki 
i książki dotyczące uprawy ziemniaków. 

Była również wystawa i pokaz specjalistycznego sprzętu stra-
żackiego. Odbyła się prezentacja obsługi gaśnic, którą osobiście 
prowadził komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach 
- pan Edmund Kwidziński.

W programie na scenie odbyła się mini- lista przebojów, wystąpił 
chórek szkolny Smyczek, wystąpił Zespół Parafialny Cantus Angeli 
z Wygody, formacja taneczna KIT-Ket, wystąpiła uczennica klasy 
V – Karolina Bigus, która zaśpiewała 3 piosenki: Remedium, Auto-
stopem, Wakacje. Uczniowie klasy IV i VI przedstawili program 
kabaretowy – „Chyba mam talent”. 

Święto Ziemniaka to doskonała zabawa dla całego środowiska. 
Spełnia wiele celów: bawi, uczy, wychowuje, integruje i angażuje 
środowisko, mobilizuje do aktywności. Już dziś zapraszamy na jubi-
leuszowy 10 festyn w przyszłym roku. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji konkursu i do wyśmienitej zabawy. 

Bogumiła Okrój

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ
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Wraz z nauczycielami, w rocznicę wyboru Jana Pawła II na 
Stolicę Piotrową, uczestniczyliśmy we mszy świętej oraz modlitwie 
o rychłą beatyfikację naszego patrona. Po mszy udaliśmy się do 
szkoły, by wziąć udział w przedstawieniu opartym na twórczości 
Karola Wojtyły. Niezapomniane wrażenie wywarły na nas recy-
tacje poezji oraz występ chóru szkolnego „Kantylena”. Uczniowie 
klas młodszych przebrani w piękne białe stroje przedstawili taniec 
baletowy poświęcony osobie Jana Pawła II. Podniosły nastrój tej 
uroczystości potęgowała przygotowana scenografia.

Święto Szkoły było szczególnie ważne również dla najmłodszych 
kolegów i koleżanek, ponieważ tego dnia odbyło się także ślubo-
wanie klas pierwszych. W obecności zaproszonych gości oraz 
rodziców zostali oni przez panią dyrektor uroczyście włączeni 
w poczet uczniów naszej szkoły.

IX Dzień Papieski uzmysłowił nam, że teraz nadal papież nas szuka, 
woła każdego po imieniu, a my czujemy w głębi, że i tym razem 
nie możemy go zawieść, że przyszedł czas, by czerpać ze skarbnicy 
Jego mądrości, by być na miarę pokładanej w nas nadziei.

Edyta Tandek, Paulina Rompa

IX Pielgrzymka Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II – Jasna Góra 

W tym roku 8 października odbył się już IX zjazd Rodzin Szkół im. 
Jana Pawła II na Jasnej Górze pod hasłem „Jan Paweł II – Papież 
wolności”.

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Gowidlinie również miały 
okazję w nim uczestniczyć. Z inicjatywy pani dyrektor Danuty 
Tandek i duszpasterzy tutejszej parafii: ks. kanonika Leszka 
Knuta i ks. Wojciecha Johna, uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum wzięli udział w wyjeździe do 
Częstochowy, by łącznie z wielką Rodziną Szkół noszących imię 

☞

Laureat konkursu plastycznego wyłoniony

Laureatka konkursu Andżelika Klejna z opiekunem

We wtorek 22 września 2009 r. w sklepie Adaś (RTV i AGD) w Sie-
rakowicach miało miejsce losowanie. Nagrodą główną był rower 
górski. Laureatką konkursu została Andżelika Klejna, uczennica II 
klasy Gimnazjum w Tuchlinie.

Założeniem i wymogiem konkursu rysunkowego było przedsta-
wienie swoich najciekawszych wrażeń wakacyjnych. Do Konkursu 
przystąpić mogły dzieci i młodzież w wieku od 3 do 17 lat. Loso-
wanie nagród odbyło się w obecności przybyłych dzieci, które 
brały udział w konkursie oraz ich opiekunów. Jednak nie było 
obowiązku uczestniczenia w losowaniu. 
„To, co mnie zadziwia – mówi pracownica Ala – to to, że dzieci 

malowały nie tylko siebie, ale na rysunkach zawsze gościł ktoś 
z rodziny. Bardzo często pokazywały, w jaki radosny sposób umiały 
wykorzystać wakacyjne chwile, by odpocząć.”

Zdarzały się prace narysowane ołówkiem, długopisem, fla-
mastrem. Jak dobrze, że przygotowano też nagrody pocieszenia 
– książki w twardej obwolucie dostosowane do wieku dzieci. 

Raz jeszcze wszystkim dziękujemy i zapraszamy za rok do ko-
lejnego konkursu.

Grażyna Paracka

Sługi Bożego Jana Pawła II świętować zbliżającą się rocznicę 
Jego pontyfikatu.   

Zgodnie z zasadą „słowa uczą, przykłady pociągają” młodzi piel-
grzymi słowem i czynem chcieli pokazać, że kroczą drogą wskazaną 
im przez ich Patrona. Wyjazd na Jasną Górę ofiarowali w intencji 
swoich rodzin oraz za pomyślność na egzaminach. Niezapomniane 
chwile przeżywała młodzież w czasie Apelu Jasnogórskiego oraz 
w czasie porannej mszy św., podczas której uczestniczyła w od-
słonięciu cudownego obrazu Królowej Polski. 

Najważniejszym punktem wyjazdu był udział w mszy św. z oka-
zji IX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin Szkół im. Jana Pawła 
II na Jasną Górę. W tej mszy świętej uczestniczyło ponad 24 tys. 
młodzieży z całej Polski. Na wałach i wokół ołtarza zgromadziło 
się 450 pocztów sztandarowych, wśród nich również sztandar 
naszej szkoły. Tegorocznej pielgrzymce oraz uroczystej mszy św. 
przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, 
który wygłosił też homilię.

Młodzież otrzymała pamiątkowe znaczki, różańce oraz śpiewniki, 
by pełniej uczestniczyć w uroczystości.     

W drodze pielgrzymi mieli też okazję zwiedzić Chełmno i Chełm-
żę – siedzibę dawnej Diecezji Chełmińskiej, gdzie po tamtejszych 
zabytkach oprowadzała siostra Katarzyna Mierzejewska.

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół dziękują ks. Wojciechowi 
Johnowi za zorganizowanie i przewodniczenie tegorocznej piel-
grzymce.

Oprac. Bożena Lejk
nauczycielka Zespołu Szkół w Gowidlinie
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Kółko wędkarskie
Dziś Sobota. Godzina 8:45. Podjechałem do Gimnazjum w Sie-
rakowicach. Okazało się, że prawie wszyscy już są. Jesteśmy 
przed umówioną godziną. Jeszcze 15 minut…. Wyglądamy Pana 
Rajmunda. Wszyscy zniecierpliwieni. Tak, zastanawiamy się, jak 
będzie wyglądało to nasze pierwsze spotkanie?! Jest też w nas 
ogromna radość! Na uczestnictwo w kółku rybackim zgłosili się 
pasjonaci! Trochę wiemy, jednak czekamy na Mistrza. W końcu 
Pan podjechał. Wszyscy uradowani. Jedziemy!!! Ruszyliśmy nad 
jezioro o wdzięcznej nazwie Okonek w Pałubicach. Byliśmy 

na miejscu około 9:30. Rozło-
żyliśmy wędki. Jednak nasz 
Pan umiejętnie przeprowadził 
z nami zajęcia teoretyczne. 
Uffff! Łowimy. Zanim się obej-
rzeliśmy, było około godziny 
1100. W czasie przerwy prze-
szliśmy spory kawałek wokół 
jeziora. Na początku łowiliśmy 
prawie wszyscy „na blachę”. 
Natomiast później co niektórzy 
wzięli gumy i łowili na nie. Ja 
akurat miałem przynętę na 
okonia, którą założył mi Pan 
Rajmund (nasz Guru). Złowiłem 
aż 3 okonie, lecz wszystkie 
takie małe, że wrzuciłem je do 
jeziora ponownie. Kolega wy-
łowił muchę (rodzaj przynęty). 
Któremuś przy wyrzucaniu 
złamała się wędka w trzech 

miejscach, ponieważ zahaczył o gałęzie drzew. Wyprawa na ryby 
nie szczędziła nam wielu ciekawych zdarzeń!

Już koniec na dziś. Zbieramy się, pakujemy sprzęt i… do domu. 
Pełen wrażeń po udanym spotkaniu w grupie wędkarskiej wróciłem 
do domu. Już ze zniecierpliwieniem czekam na kolejną wyprawę. 
Tak, dobrze mieć swoje hobby!

Aron Paracki, kl. Ig Gimnazjum w Sierakowicach 

☞

Integracja z kulturą kaszubską w tle
W dniach od 1 do 2 października uczniowie klasy II Technikum 
Żywienia i Gospodarstwa Domowego wraz z nauczycielkami: Re-
natą Brzezińską i Agnieszką Kazimierczak przebywali na wyjeździe 
integracyjnym w ośrodku Świt w Chmielnie. 

Historia naszej wyprawy była długa i burzliwa, ale w końcu 
udało nam się doprowadzić ją do szczęśliwego finału. Wyjechaliśmy 
rano autobusem z Sierakowic. Podróż do Garcza nie trwała długo. 
Kolejny odcinek trasy do Chmielna pokonaliśmy pieszo. 

Po zakwaterowaniu wyruszyliśmy, by zwiedzić okoliczne 
atrakcje turystyczne. Obejrzeliśmy wystawę w Izbie Regionalnej, 
która eksponowała zagospodarowanie przestrzeni we wnętrzu 
tradycyjnej kaszubskiej chaty. Pani przewodnik opowiedziała nam 
o realiach życia wsi pomorskiej na początku ubiegłego stulecia. 
Następnie udaliśmy się do Gminnego Ośrodka Kultury, by zwie-
dzić wystawę malarstwa jednego z lokalnych twórców. Uczniowie 
uzdolnieni artystycznie zwrócili szczególną uwagę na dobór 

Otrzęsiny pierwszoklasistów
Dnia 21 września 2009 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych od-
były się otrzęsiny klas pierwszych, które przygotowała klasa II a LO. 
Uroczystość zaczęła się o godzinie 9.00. Pierwszoklasistów czekała 
wizyta u kosmetyczek, które upodobniły ich do kotów, zaś fryzjerzy 
sprawili, że naszym młodszym kolegom włosy „stanęły dęba”. Gdy 
każdy „kot” był już odpowiednio przygotowany, zaczęło się oficjalne 

Chłopcy z kl. I a LO przygotowują się do zaśpiewania piosenki

Karolina przebrana za kotkę

„otrząsanie”. Prowadzące: Angelina Mielewczyk i Katarzyna Treder, 
przywitały najmłodszych uczniów naszej szkoły oraz szanowne 
jury: Marię Browarczyk, Alicję Ludwikowską, Aleksandrę Labuda 
i Mariolę Milewczyk. Klasa II a LO przygotowała liczne konkurencje, 
aby sprawdzić, czy pierwszaki są odpowiednimi kandydatami do 
reprezentowania naszej szkoły. Po dwóch godzinach ciężkich prób 
nastąpiło ślubowanie pierwszoklasistów. Po podliczeniu punktacji 
za wszystkie konkurencje okazało się, że zwyciężyła klasa I Tech-
nikum, za co została nagrodzona zaszczytnym tytułem „ Najlepsze 
Koty roku szkolnego 2009/2010”.

Weronika Król, klasa II a LO
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barw i technikę nanoszenia farb na płótna, które bardzo 
przypominały dokonania dziewiętnastowiecznych impresjonistów 
polskich. Przechodząc do Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów, 
obejrzeliśmy z zewnątrz kościół parafialny, o którym wspominały 
już średniowieczne kroniki.

W zakładzie śledziliśmy najważniejsze etapy wyrobu ceramiki: 
formowanie kawałka gliny na kole garncarskim, składowanie, 
wypalanie i zdobienie wyrobów. Przewodnik, a zarazem członek 
rodziny Neclów, umożliwił jednej z uczennic własnoręczne wyko-
nanie naczynia. Obserwacja poczynań Karoliny kazała nam docenić 
artyzm doświadczonych rzemieślników.

Następnie udaliśmy się na obiad do pobliskiej restauracji, a stam-
tąd wróciliśmy do ośrodka. W chwilach gdy padał deszcz, oglą-
daliśmy filmy w świetlicy, która została przez nas przekształcona 
w małe kino. Filmy, dobre towarzystwo i pizza dostarczona na 
zamówienie sprawiły, że nie mieliśmy poczucia niesprawiedliwości 
w związku z nienajlepszą pogodą. Wieczorem rozpaliliśmy ognisko, 
a później wzięliśmy udział w zabawie muzycznej. Ciekawe konkur-
sy pozwoliły nam poznać się z nieco innej niż dotychczas strony. 
Rywalizacji towarzyszył śmiech i pozytywne nastawienie.

Wspólnie spędzone chwile będziemy mile wspominać. Mimo 
deszczowej pogody w naszej grupie panowała gorąca atmosfera. 
Udało nam się połączyć przyjemność zwiedzania lokalnych zabyt-
ków z radością czerpaną ze wspólnego spędzania wolnego czasu.

Renata Brzezińska 

☞

Ogólnopolski Tydzień Kariery także w ZSP
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospo-
litej Polskiej zorganizowało w dniach 5-11 października Ogólnopol-
ski Tydzień Kariery. Była to pierwsza tego typu akcja skierowana 
do osób potrzebujących profesjonalnego wsparcia w planowaniu 
dalszej edukacji, pracy i kariery, czyli do uczniów, studentów, 
a także dorosłych. 

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w sierakowic-
kim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 5 października odbyło 
się spotkanie z ludźmi wielkiej pasji. Szkolny doradca zawodowy 
Aleksandra Labuda zaprosiła na spotkanie z uczniami zawodowego 
wojskowego, policjanta i rzeźbiarza. Z uczniami spotkała się także 
Julia Reszka z Powiatowego Urzędu Pracy, która przedstawiła 
sytuację absolwentów na rynku pracy. 

Spotkania wzbudziły duże zainteresowanie wśród młodzieży. 
Kmdr ppor. Dariusz Szulc z jednostki wojskowej w Siemirowicach 
spotkał się z uczniami klasy IV TA. Okazało się, że wbrew pozorom 
zawód wojskowego bardzo interesuje młodych ludzi (zwłaszcza 
chłopców) i jest dla nich niezwykle atrakcyjny. Uczniom klas za-
wodowych plusy i minusy bycia policjantem odsłonił asp. Stefan 
Karcz – kierownik ogniwa prewencji Komisariatu Policji w Siera-
kowicach. Natomiast Zenon Pepliński opowiedział o swojej pasji 

Kmdr ppor. Dariusz Szulc

Zenon Pepliński tworzy swoje dzieło

Stefan Karcz z uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej

– rzeźbiarstwie i wykonał płaskorzeźbę, demonstrując jednocześnie 
sposób użycia odpowiednich do tego narzędzi.  

Jak zapowiada Aleksandra Labuda w przyszłym roku tego typu 
akcja na pewno także się odbędzie. „Być może, ze względu na duże 
zainteresowanie uczniów, zorganizujemy więcej spotkań” – dodaje.   

AK

ZAGINĄŁ PIES
Dnia 14 października 2009 r. w Sierakowicach w okolicy sklepu „Pod 
Kłosami” zaginął pies rasy sznaucer miniatura. Uczciwego znalazcę, 
który przygarnął mojego psa, nakarmił go, dał mu schronienie bardzo 
proszę o kontakt. Tęskni za nim przede wszystkim moja córka, która 
otrzymała go na urodziny. 
Z niecierpliwością czekam na jakąkolwiek wiadomość. W podzięce 
oferuję 500 zł albo szczeniaka tej samej rasy.
Kontakt: tel. 691 577 424. Adres: ul. Akacjowa 3, 84-312 Cewice
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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 ga-
rażami w stanie surowym zamkniętym. Łączna powierzchnia obu działek wynosi 
ok. 600 m2. Tel. 058 718 28 36 lub 0665 79 07 07.

VW T4 Transporter 2.4 D, zielony, trzyosobowy ze skrzynią 2,60×2 m. Spro-
wadzony z Niemiec, przygotowany do rejestracji, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej. Cena: 14 500 zł do uzgodnienia! Istnieje możliwość zamontowania nowej 
plandeki. Tel. kom. 0603 748 535.

KUPIĘ

Fiat Seicento w rozsądnej cenie, tel. 0603 748 535.

Przyjmę w rozliczeniu: Fiat 125 p, Fiat 126 p, Polonez, Żuk, Fiat Cinquecento. Płacę 
gotówką! Od 500 do 1000 zł, tel. 0603 748 535.

WYNAJMĘ

Garaż w Sierakowicach na ulicy Kwiatowej, tel. 661 938 203.

3-pokojowe umeblowane mieszkanie o pow. 74 m2 w Sierakowicach, 
tel. 608 829 496 

WYDZIERŻAWIĘ

Ziemię rolną. Tanio! Powierzchnia 3000 m2. Media przy granicy. 
Tel. 0603 748 535.

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.

Profesjonalne prowadzenie i nagłaśnianie imprez okolicznościowych, jubileuszy, 
poprawin, 18-stek itp., kozlowski-mateusz@o2.pl, tel. 0669 412 759.

OGŁOSZENIA DROBNE

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. 58 681 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. 58 684 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. 58 684 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: 

27. listopada, *18 grudnia
*przed świętami Bożego Narodzenia 

dyżur odbędzie się w piątek - tydzień wcześniej

Mediacje rodzinne 
prowadzi mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca 

od godziny 18.00 oraz po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 58 681 95 41)

Poradnia rodzinna 
przy parafii św. Marcina w Sierakowicach (ul. ks. B.Łosińskiego 1) 

czynna w każdy piątek w godzinach od 17.00 do 19.00. 
Spotkanie uzgodnić telefonicznie z Krystyna Makurat, 

tel. 58 681 91 92 PILNIE POSZUKUJĘ do wynajęcia MIESZKANIA dla starszej osoby, 
na terenie Sierakowic, na dłuższy czas. Tel. kom. 502 355 899.

Panorama Firm Gminy Sierakowice
Redakcja Wiadomości Sierakowickich planuje 
wydać PANORAMĘ FIRM GMINY SIERAKOWICE 

Chyba nie trzeba specjalnie uzasadniać potrzeby takiego wy-
dawnictwa. Celem Panoramy ma być promowanie firm z terenu 
naszej gminy. 

Ciągle powstają nowe firmy, o których dowiadujemy się przy-
padkowo od znajomych lub przez włożoną za wycieraczkę samo-
chodu ulotkę. Firmy zmieniają telefony, siedzibę, zakładają stronę 
interenetową, rozszerzają zakres usług. Nie wszyscy potencjalni 
klienci mają dostęp do internetu, aby tam znaleźć kontakt z intere-
sującą nas firmą, a też nie każda firma reklamuje się na stronach 
internetowych. Do naszej gminy sprowadzają się nowi mieszkańcy, 
którzy chcąc się zagospodarować na naszym terenie, poszukują 
wielu fachowców różnych branż. 

Sygnały o potrzebie takiego informatora gminnego docierają 
już od pewnego czasu do Redakcji WS. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom społeczeństwa postanowiliśmy podjąć 
się wydania Panoramy Firm.

Proponujemy Państwu bezpłatne umieszczenie danych Waszej 
firmy w tworzonej PANORAMIE. Aby umieścić firmę w katalogu, 
wystarczy dane o firmie wpisać na specjalnym formularzu dostęp-
nym w szkołach, u sołtysów, w sklepach, gdzie są „Wiadomości 
Sierakowickie” lub w Redakcji WS. Wypełniony formularz zgło-
szeniowy można przekazać sołtysowi lub osobiście dostarczyć do 
Urzędu Gminy w Sierakowicach (pok.302), bądź przesłać dane na 
e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl. do dnia 30 listopada 2009 r.

REKLAMA FIRMY
W Panoramie Firm można również zamieścić płatną jednorazowo 
reklamę własnej firmy lub kwatery agroturystycznej. Reklama jest 
płatna według niżej podanego cennika:
Moduł 1 – format A5 o wymiarach 14×20 cm - koszt 300 zł + VAT
Moduł 2 – format 1/2 A5 o wym. 14×10 cm – koszt 200 zł + VAT
Moduł 3 – format 1/4 A5 o wym. 7×10 cm – koszt 100 zł + VAT

Reklamę firmy należy dostarczyć w formie elektronicznej, tj. na 
płycie CD, wykonaną w programach PDF lub COREL w wyzna-
czonym terminie.

Płatność za reklamę należy uiścić przed wydaniem Panoramy. 
Firmy, które zlecą reklamę, otrzymają jeden egzemplarz Panoramy 
bezpłatnie. Firma wydawnicza wystawi fakturę.

Planowany termin ukazania się Panoramy: marzec–kwiecień 
2010 roku.

Maria Karolak
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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


