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Nareszcie
WAKACJE

Przystań UKS Wiking na Jeziorze Kamienickim w Kamienicy Królewskiej (foto S. Sawko)

Życzymy wszystkim dużo słońca i radości

Z cyklu: Dwudziestolecie samorządności w Sierakowicach

Wywiad z Tadeuszem Kobielą – włodarzem gminy 
od dwudziestu lat

Pan Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice – jeden z ośmiu 
wójtów (na 123 gminy województwa pomorskiego), którzy zostali 
wybrani podczas wolnych wyborów w 1990 roku i pełnią tę funk-
cję nieprzerwanie do dziś. Proszę w skrócie przedstawić siebie 
czytelnikom od strony prywatnej.

Spod znaku barana, pięćdziesiąt trzy lata z tego najlepszy kawałek życia 
– dwadzieścia lat pracy w samorządzie, ojciec trzech córek, zamieszkały 
od ponad sześciu lat w Gowidlinie. Liczę na to, że przyjdzie taki czas, iż 
wezmę wędkę i pójdę na ryby. Choć mieszkam nad jeziorem, to nie mam 
na to czasu, może dotychczas dwukrotnie wędkowałem. Z natury jestem 
rodzinolubny. Do życia i funkcjonowania potrzebuję rodziny. Wyznaję 
zasadę, że życie człowieka powinno być oparte na dwóch filarach: waż-
niejszym – rodzinie, i drugim (aczkolwiek dobrze wykonywanym) – pracy. 
Z rodziną staram się być, gdy tylko mogę. Mam wyrozumiałą żonę i dzięki 
jej przychylności mogę się realizować w tego typu pracy. Często wynikają 
nagłe spotkania, wyjazdy, efektem jest nieobecność w domu. Czasami są 
zaplanowane z dużym wyprzedzeniem rodzinne sprawy, jednak interes 
gminy przeważa. Żona to rozumie, z reguły nic nie mówi, ale czuję jej 
wsparcie. Przywiązanie do rodziny wyniosłem z domu, jest to poczucie 
swoistej więzi. Bardzo często odwiedzam mamę w domu rodzinnym, kiedy 
jej zabraknie pewnie nie będzie mnie już tam tak często. Dziękuję Bogu, 
że jeszcze jest, mimo podeszłego wieku. Te wizyty są potrzebne i mnie 
i tym bardziej mojej mamie.
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☞ Moim hobby są wyprawy w teren gminy, traktuję je jak 
wycieczki, ale jednocześnie łączę z obowiązkami włodarza – pa-
trzę co już zrobiono, co jeszcze zostało do zrobienia, rozmawiam 
z majstrami na budowie. Lubię rozmawiać z ludźmi, przyglądać się 
realizowanym inwestycjom. Wiele czasu wymagają także funkcje 
reprezentacyjne, związane z uroczystościami organizowanymi 
w dni wolne. Wieczorami analizuję wszystko w domu, myślę 
koncepcyjnie, bo w urzędzie nie ma na to czasu. Zresztą najlepsze 
pomysły rodzą się zawsze w ciszy i spokoju, a na to mogę liczyć 
tylko w domu. W pracy można być wyłącznie klasycznym urzęd-
nikiem: interesanci, lawina telefonów, spotkania z pracownikami, 
ustalenia, multum spraw nie cierpiących zwłoki, dających czasami 
wrażenie, że stoi się przy taśmie produkcyjnej.
Podglądanie innych i ich pracy staje się czasami bodźcem 
do działania?

Rzadko, ale specjalnie tego nie robię. Przejeżdżając przez inne 
gminy czasami się zatrzymuję, oglądam jakieś ciekawe wzorce. Czę-
ściej jednak do nas zaglądają inni, szukając podpowiedzi i wzorców. 
My robimy swoje, wydaje mi się, że z dość dobrym skutkiem.
Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin z 1990 roku przewidy-
wała, że wójt i jego zastępcy mogą być wybierani ze składu 
lub spoza składu rady gminy. Jak było w Pana przypadku? 
Z jakiego ugrupowania Pan startował, czyim cieszył się 
poparciem na wstępie, ilu było kontrkandydatów i jaką 
przewagą głosów zostali pokonani?

W 1990 roku kandydatami na stanowiska wójta i zastępcy mo-
gły być rzeczywiście osoby z rady i spoza niej. Wójta wybierała 
rada, wcześniej wybierana przez społeczeństwo. W pierwszych 
wyborach wybrano 24 radnych, ja byłem kandydatem spoza rady. 
Zaproponowano mi kandydowanie na wójta. Pierwszą osobą, która 
to zrobiła, był pan Lewicz z małżonką, przyszli do moich rodziców, 
aby pomogli w nakłanianiu mnie do starowania. Później pan Leon 
Andryskowski – były dyrektor banku spółdzielczego, najbardziej 
jednak mocno naciskał nieżyjący już radny pierwszej kadencji – Zbi-
gniew Jakubowski, serdeczny mój przyjaciel. Wtórował mu Tadeusz 
Bigus. Nie bardzo, mimo wszystko, miałem ochotę startować.
Jakie ugrupowanie reprezentowali ci ludzie?

Nie wywodzili się z żadnego ugrupowania. Były to raczej ich 
spontaniczne działania. Uważali, że mogę się na to stanowisko 
nadawać. Z drugiej strony chodziło też o kontrkandydata dla urzę-
dującego wówczas naczelnika – Sebastiana Myszkowskiego. Im 
bliżej wyborów, coraz więcej ludzi mnie namawiało, szczególnie 
przedstawiciele sierakowickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego. W zasadzie należy stwierdzić, że zostałem zapropono-
wany przez Komitet Obywatelski przy silnym wsparciu Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. Były to dość popularne ciała społeczne, 
działające w tym czasie pod auspicjami odrodzonej solidarności. 
A mnie te ideały były bardzo bliskie. W czasie studiów w Gdańsku 
miałem kontakty z działaczami „Solidarności”, podzielałem ich 
idee, to przeważyło, że zdecydowałem się kandydować. Też, jak 
oni, uważałem, że nastał dobry czas na zmiany.

Wybrano mnie 18 czerwca, zatem niedawno minęło dwadzieścia 
lat. Zostałem wybrany głosami 16 radnych, przy 8 przeciwnych. 
Kandydatów było dwóch, ale w ostatnim momencie pan Mysz-
kowski zrezygnował, nie poddał się głosowaniu, wycofał swoją 
kandydaturę.
27 maja 1990 roku została wybrana w demokratycznych 
wyborach Rada Gminy Sierakowice, składająca się z 24 
radnych. Wybierało ją 58% uprawnionych do głosowania. 
Dziś mówi się, że wybory na najniższym szczeblu samorzą-
dowym cieszą się zawsze najwyższą frekwencją. Jak zatem 
skomentowałby Pan dość niski wskaźnik obecności podczas 
pierwszych demokratycznych wyborów?

To na pewno było coś nowego. Do ludzi nie dotarło jeszcze, że 
rzeczywiście mogą wziąć już swoje sprawy we własne ręce, po raz 
pierwszy nie było też przymusu. W związku z tym nie było obaw 

przed nieprzyjemnościami w pracy, przed wizytami „smętnych pa-
nów”, trudnościami z dostaniem się na studia i innymi sposobami na 
przymuszanie. Zetknięcie się ze swobodą i wolnością spowodowało 
mniejszą frekwencję. W następnych latach frekwencja wzrastała 
do liczby grubo powyżej sześćdziesięciu. Wyniki ostatnich wybo-
rów są nawet wyższe od średniej krajowej, natomiast w tamtym 
czasie takim przyczynkiem było pewnie to, że ludzie nie potrafili 
skonsumować wolności.
Jak w skali 1-5 oceniłby Pan pierwszą kadencję swej pracy. 
Zapewne nie było lekko. W „Wiadomościach Sierakowic-
kich” z 1990 roku przeczytałam, że „młody, nieobciążony 
grzechami przeszłości wójt stale napotyka na opór”. Czy 
dużo było prawdy w tym stwierdzeniu, czy była to tylko 
nadwrażliwość piszącego?

Pierwszy rok pierwszej kadencji to była ciężka walka o wprowadze-
nie nowego. Opozycja tych 8 osób przez pierwszy rok bardzo silnie 
przeszkadzała, śniło im się, że powrócą do dawnego, a prawdziwy 
samorząd jest tymczasowy. Negowali młodych, inaczej myślących. 
Można powiedzieć, że twórcą oblicza tamtej rady był ówczesny prze-
wodniczący – pan Tadeusz Bigus, człowiek o bardzo silnej osobowości. 
Na ten czas, gdy dodatkowo jeszcze zewnętrzna sytuacja polityczna 
sprzyjała mrzonkom ludzi odsuniętych (chociażby pucz w Moskwie), 
wielu myślało, że w Polsce wróci stare, łącznie z powrotnym obsadze-
niem stanowisk w gminach. Marzył im się PRL- bis, ale do tego nie 
doszło. Dlatego to był bardzo trudny rok. Nawet spraw oczywistych 
trzeba było bardzo mocno bronić. Skonsolidowana szesnastka była 
silnie zdeterminowana, zatem demokracja się obroniła.

Po roku było już łatwiej, widocznym się to stało po pierwszym 
absolutorium, które głosowano po niespełna rocznym urzędowaniu 
(zacząłem 18 czerwca, a absolutorium było w marcu, wynik 16:8, 
w kolejnym roku było już 22:2 głosów). Radni z opozycji przekonali 
się do mnie i do nowych mechanizmów. Takie są realia demokracji, 
że razem można wiele zdziałać. Ostatnie i przedostatnie absolutoria 
pierwszej kadencji były już stuprocentowe.
Upominam się jednak o powrót do początku, czyli próbę 
ocenienia pierwszej kadencji w skali 1-5.

Z punktu widzenia wójta – niewiele by on mógł zdziałać, nie 
mając za sobą rady. Pamiętając o sytuacji w kraju, na tamte trudne 
realia przejściowe dałbym ówczesnej radzie, a przede wszystkim jej 
przewodniczącemu, piątkę z wykrzyknikiem. Wykonano i tak więcej, 
niż zaplanowano, było tego sporo. Większość radnych doskonale 
wiedziała, że być może jest nam dany jedyny taki niepowtarzal-
ny czas, abyśmy sami decydowali o swoich lokalnych sprawach. 
Z wielkim sentymentem i szacunkiem wspominam tych ludzi.
Jaką gminę Pan zastał na progu urzędowania? Jak wygląda 
ona dziś – widzimy – a jaka była 20 lat temu? Co chciał Pan 
w niej zmienić natychmiast, a co w kolejnych latach?

Gmina w tamtym czasie, na skutek złego systemu finansowania 
oświaty, miała ogromne długi. Była tylko przekaźnikiem finansów 
bez mocy zarządzania, bo oświata nie była w jej jurysdykcji, zarzą-
dzał nią urzędnik państwowy mianowany przez wojewodę. Dług wy-
nosił około 12 milionów. Zaprosiliśmy nowo powołanego wojewodę, 
pana Macieja Płażyńskiego, na cały dzień, obwieźliśmy po terenie, 
pokazując wszystkie bolączki i potrzeby. Dzięki jego wstawiennictwu 
znalazły się środki państwowe na zapłacenie długu. Były to głównie 
zadawnione sprawy płacowe, gdyż gmina w tym czasie nie prowa-
dziła zadań inwestycyjnych. Aby pokazać szacunkową wielkość tej 
kwoty dość powiedzieć, że było to więcej niż całoroczny budżet 
gminy, który w tym czasie wynosił około 10 milionów.
Czego efektem był ten dług? Czy źle zarządzano finansami 
tej gminy, czy większość gmin była w tym czasie w takiej 
sytuacji?

Myślę, że zabrakło staranności ze strony ówczesnych władz 
gminy. Wynikło to z pewnego zatoru finansowego, a niekorygo-
wane na czas problemy finansowe nawarstwiały się. Trzeba było 
bardziej ostro domagać się, jeździć, co było bolączką poprzedniej 
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władzy, która urzędowała w klasyczny sposób i o określonym cza-
sie wychodziła z biura. W tym widzę brak efektów w staraniach 
o zniwelowanie długu. Pracę zaczęliśmy więc właśnie od usilnych 
starań, aby ten dług zlikwidować. 

Palącym kolejnym problemem było uporządkowanie sytuacji 
w radzie i uzmysłowienie opozycyjnym radnym konieczności 
pojednania, utworzenia zespołu działającego wspólnym frontem, 
nakłonienie, jeśli już nie do pomocy, to przynajmniej do nieprze-
szkadzania. Tylko tak można dla lokalnego środowiska coś zdzia-
łać, a oczekiwania były ogromne, nawarstwione z wielu lat. Nie 
wiedzieliśmy za co się najpierw zabierać. 

Może to dziś śmieszne, ale wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego, 
było posiadanie telefonu. Gmina zawiązywała społeczne komitety, 
byli w nich radni, którzy w większości społecznie tam pracowali. 
Pierwsza radość była zatem z telefonizacji.

Drugim ważnym aspektem była poprawa dostępności do wody, 
budowa nowych ujęć i rozprowadzanie wodociągu po gminie. 
Dziś jesteśmy zwodociągowani w 99%. Tyko nieliczne, oddalone 
znacznie domostwa korzystają dziś z jeszcze własnych studni, ale 
i te sukcesywnie są przyłączane.

W kolejnym roku przejęliśmy oświatę (1991 rok), stało się to 
w drugim podejściu, bo w pierwszym rada nie wyraziła zgody. 
Przyjmowaliśmy oświatę z pełną świadomością, że przez szereg lat 
działania inwestycyjne w gminie będą zdominowane potrzebami 
w oświacie. Dziś z perspektywy 20 lat można powiedzieć, że to 
była mądra decyzja, szkoły spełniają odpowiednie standardy, nie 
borykają się z brakami finansowymi na elementarne potrzeby, są 
doposażone w nowoczesny sprzęt, o komputerach nie mówiąc, mają 
doposażone sale, nowe boiska. To jest całkiem inna oświata. Tak 
jest, i takie było założenie przeniesienia decyzyjności jak najdalej 
w dół, aby te sprawy, które są ważne dla środowiska, rozpatrywano 
właśnie tu, by nie decydował ktoś odgórnie. Takie zarządzanie jest 
najbardziej skuteczne, przynosi pożądane efekty.
Która z kadencji była najbardziej owocna?

Właściwie trudno powiedzieć, bo różne zamierzenia stawiano na 
początku każdej z nich i każde były różne od poprzednich, więc 
trudne do porównania i zmierzenia. Były one wykonywane często 
w większym niż zaplanowano stopniu. Niejednokrotnie w trakcie 
pojawiały się możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy, sporo 
efektów uzyskano też dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Czasami 
w trakcie trwania kadencji wchodziliśmy w zadania, które nie były 
wcześniej planowane, ale pojawiały się nowe wyzwania. Jedno 
było ważne – rozwiązywać najpierw zadania palące, które miały 
absolutny priorytet. No i można powiedzieć, że dzięki zrozumieniu 
radnych następnych kadencji udawało się w bardzo dobry sposób 
realizować oczekiwania środowiska. 
Czy obecna, piąta kadencja, kiedy jest do wykorzystania 
mnóstwo środków unijnych, jest bardziej absorbująca, 
pracowita?

Ta piąta nie jest może trudniejsza od poprzednich, natomiast pra-
cy jest jeszcze więcej. Pod koniec poprzedniej kadencji było trochę 
waśni, co pochłonęło sporo energii na uzasadnianie i argumento-
wanie stanowisk, decyzji. Od połowy poprzedniej kadencji trwało 
przeszkadzanie w pracy przez wąską grupę radnych, optujących 
za wprowadzeniem nowej obsady władz w gminie. Ta natomiast 
kadencja jest bardzo pracowita, a co najważniejsze – jest zgodna, 
mamy świadomość jednak, że jej efekty dokładnie będą widoczne 
w następnej. Obrazowo można powiedzieć, że jest to swoiste przy-
gotowanie pola: z orką, zasiewem, nawożeniem, pielęgnacją; a żniwa 
nastąpią później – teraz powstaje mnóstwo projektów, wiele z nich 
zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Wcześniej, zanim 
z dobrym skutkiem zaczęliśmy korzystać ze środków unijnych, 
wyszkoliliśmy personel, na którego barkach spoczywa najcięższa 
praca oraz oczekiwanie co do skutecznego pozyskiwania środków. 
Wielu pracowników zostało przeszkolonych na różnych kursach, 
również ja i mój zastępca. Braliśmy udział w kilku szkoleniach, te 

ważniejsze organizowało MSWiA (np. roczny kurs certyfikowany 
zakończony pracą dyplomową. Naszą pracą było wykonanie pro-
jektu aplikacyjnego na drogę Kamienica Królewska – Niepoczoło-
wice. Zanim drogę wykonano, minęły ze trzy lata, ale projekt po 
modyfikacji został wykorzystany i wykonany. 
Raczej nie należy myśleć, że poza czekaniem na owoce 
różnych wniosków aplikacyjnych o unijne środki, nic się 
nie dzieje.

Pracujemy nad bieżącą realizacją wcześniejszych aplikacji. To 
jest pozytywny skutek działań wykształconych pracowników. 
Tworzymy dość zgrany zespół, ludzie wiedzą czego nam potrzeba 
i czy mamy w tym względzie szansę, czy nie. Składamy wnioski 
tak profesjonalnie wykonane, „dopieszczone”, że niemal każdy 
z nich otrzymuje bardzo wysokie oceny i jest rekomendowany 
do dofinansowania. Mieliśmy jeden wniosek, który nie zyskał 
uznania komisji (związany z inwestycją drogową), co wynikało 
z rozbieżności prawnych miedzy prawem drogowym i budowla-
nym – chodzi o parking przy ulicy Słupskiej. W tej chwili już się 
on realizuje przy okazji przenoszenia zabytkowego kościoła. Wie-
dzieliśmy, że niezadługo przyjdzie czas, gdy hojnym strumieniem 
popłyną do samorządów środki, a administracja musi być na to 
przygotowana. Rzeczywiście inwestycja w ludzi bardzo nam się 
opłaciła, widać to w gminie. W znakomitej większości inwestycje 
realizowane są ze środków unijnych. Docieraliśmy się i uczyliśmy 
się intensywnie w czasach, gdy jeszcze nie było środków unijnych, 
bo nie należeliśmy do wspólnoty europejskiej. Wcześniej były tzw. 
środki przedakcesyjne z banku światowego – to był pierwszy szlif 
i przetarcie. Z tego wykonano cały pakiet dróg na Zatorzu. Później 
nadeszły znaczne pieniądze unijne, ale i też ogromna konkurencja 
wśród innych samorządów. W międzyczasie inni też się nauczyli 
pisać projekty. Oceniający projekty twierdzą, że sierakowickie 
aplikacje są perfekcyjne. Trzeba dodać, że nasze wnioski są dość 
ostro oceniane. Opinia z ostatnich lat – Sierakowice mają już dość. 
Szuka się więc dziury w całym. Nasz wniosek musi być o wiele 
lepszy od innych, nie możemy dać pretekstu do odrobiny wątpli-
wości. Prowadzimy więc z pracownikami długie rozmowy, starając 
się przewidzieć, co może być przedmiotem szczególnej uwagi przy 
ocenie. Wiemy, że musimy być o wiele lepsi od innych, by się 
zakwalifikować.
Mówi się, że gmina Sierakowice jest w czołówce aplikujących 
o środki i uzyskujących je. Władze gminy niezbyt wylewnie 
o tym mówią. Czy ma to związek z wcześniejszą wypowie-
dzią? Czy taka jest strategia, że należy zdobywać środki nie 
chwaląc się tym zbytnio, by nie budzić zazdrości?

Zanadto się nie chwalimy i nie zabiegamy o rozgłos w mediach. 
Uważam, że ci, dla których jest przeznaczona inwestycja, najlepiej 
wszystko ocenią. Może należałoby więcej o tym mówić. Autorekla-
ma jest dość skutecznym narzędziem w wielu sprawach, jednak 
mnie najbardziej cieszą widoczne efekty. Sądzę, że mieszkańcy 
sami wszystko odpowiednio oszacują.
Może zatem, dla tychże mieszkańców, trzeba wymienić 
sztandarowe, najważniejsze osiągnięcia z dwudziestu lat.

Nie będzie to kolejność zgodna z chronologią. Zacznę od kończenia 
wodociągowania gminy. Potem telefonizacja terenu, a co za tym idzie 
dostępność do nowych technologii. Ważna są prace  związane z budo-
wą przestrzeni centrum Sierakowic, parkingu, estetycznego obejścia. 
W terenie sporo czasu, energii i pieniędzy pochłonęła infrastruktura 
oświatowa (budowa szkół w: Gowidlinie, Mojuszu, Lisich Jamach, Tu-
chlinie); rozbudowa pozostałych szkół (w Jelonku, Załakowie, Łyśnie-
wie). Sporo nakładów poszło na budowę nowoczesnego, budzącego 
zazdrość gimnazjum w Sierakowicach. Niemierzalną inwestycją jest 
Ołtarz Papieski, jest to zadanie zupełnie innego wymiaru, dające inny 
rodzaj satysfakcji. To pamiątka po naszym papieżu rodaku, oryginalny 
ołtarz, nie atrapa. Przy nim JP II odprawiał najświętszą ofiarę. Jest to 
pomnik dla nieżyjącego papieża, z drugiej strony będzie to namacalna 
relikwia po ogłoszeniu Go świętym.
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☞ Zdecydowanie największą inwestycją z dotychczasowych jest 
rozpoczynana w tej chwili kanalizacja gminy, jest to zarazem naj-
większa inwestycja kanalizacyjna w Polsce na obszarach wiejskich. 
Pozwoli ona chronić wody w całej zachodniej części Pojezierza 
Kaszubskiego. To efekt trzyletnich potężnych wysiłków organi-
zacyjnych, projektowych, łącznie z 3400 uzgodnieniami. Z dumą 
powiem, iż zamknięcie inwestycji pozwoli nam doszusować do 
gmin europejskich pod względem stopnia skanalizowania. Łączny 
koszt inwestycji to 64 mln zł, z tego otrzymaliśmy ponad 73% do-
finansowania (48 mln). Dla porównania wielkości dofinansowania 
powiem, że roczny budżet gminy przekroczy w tym roku 60 mln, 
a koszt realizacji tego zadania jest kwotowo zbliżony, to obrazuje 
wielkość zadania. Jest ono realizowane z gminą Sulęczyno, bo tak 
łatwiej było pozyskać środki.
Udało się też rozbudzić wśród mieszkańców dbałość o es-
tetykę. Mamy mnóstwo zadbanych posesji.

Ważną pozycję w finansach i pracach stanowią drogi. Wykonujemy 
ich sporo, ale ten temat to na pewno nie sprawa jednej kadencji, bo 
drogi „są drogie”. W miarę możliwości staramy się je realizować ze 
szczególnym akcentem na Sierakowice i większe miejscowości. Stąd 
słynne „pakiety drogowe”. Potem przyjdzie czas na mniejsze. Koło 
dróg pojawiają się ciągi dla pieszych, przede wszystkim z Sierakowic 
w różne strony. To dało oczekiwany efekt. Od czasu ich powstania 
nie było ani jednej ofiary śmiertelnej na tym obszarze. Do tej pory 
corocznie zdarzały się śmiertelne wypadki. To było bardzo ważne 
zadanie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników. Pakiety 
drogowe realizuje się głównie ze środków pomocowych.
Czy gmina ma jakieś przełożenie na zarządzających dro-
gami wojewódzkimi czy powiatowymi, biegnącymi przez 
jej teren? 

Próbujemy mieć na to wpływ, niejednokrotnie prosimy, czasem 
krzyczymy, co niekiedy przynosi efekty, dopinguje do szybszego 
wejścia w temat. Najbardziej jednak działa wejście gminy ze wspar-
ciem finansowym samorządu do zadania (czasami robimy to nawet 
w wysokości  połowy środków na drogach powiatowych). Przecież 
wiemy, że służy to przede wszystkim naszym mieszkańcom, a tylko 
administrowanie na niektórych drogach zostało przekazane innemu 
samorządowi – powiatowemu. Nie wchodziliśmy w taki sposób na 
drogi wojewódzkie, chociaż sfinansowaliśmy posadowione przy 
nich ciągi piesze.

Wiele razy można się spotkać ze stwierdzeniem, że „Sierakowice 
są gospodarne, zadbane, bogate”. Ile jest w tym prawdy, a ile mitu, 
z punktu widzenia włodarza, który zapewne przygląda się innym 
samorządom i stosuje skalę porównawczą.

Czy są bogate – u nas są bardzo pracowici ludzie, i to mówię 
z całym szacunkiem dla naszych mieszkańców: dbają o posesje, 
o wykształcenie młodego pokolenia, zmieniają nastawienie do 
życia, nie trwonią pieniędzy, inwestują je. Następuje też bardzo 
pozytywna zmiana mentalnościowa na rzecz postawy w kierunku 

„być”, nie „mieć”. W większości wypadków starają się o przysło-
wiową „wędkę”, nie „rybę”. 

Zdecydowanie ludzie są bogatsi od gminy, to nimi gmina stoi, 
jest bogata swoimi ludźmi. Dostajemy od rządu te same pieniądze 
jak pozostałe samorządy. Gdybyśmy byli bogatsi, nie dostawali-
byśmy np. subwencji wyrównawczej. Staramy się jednak każdym 
pieniądzem obracać jak najbardziej po gospodarsku, przyglądając 
się każdej złotówce. Często się targujemy, wybieramy inną opcję. 
Przyglądamy się wszystkim środkom. Czyli finanse otrzymujemy 
takie same jak inni, ciężko pracujemy na zdobywanie dodatko-
wych, a „bogactwo” pomnażają zamożni mieszkańcy. Staramy się 
dotrzymać im kroku, bo społeczność kieruje w naszą stronę silne 
oczekiwania, często trudno za tymi oczekiwaniami nadążyć. Na 
szczęście ludzie są wyrozumiali i powściągliwi, często cierpliwie 
czekają na obiecane inwestycje. Realizujemy je po kolei, a czas jest 
sprzyjający, swoisty „nowy plan Marshalla”  dla Polski. Niestety 
niezadługo on minie, „kura przestanie znosić złote jaja”, czeka-

ją kolejne kraje w kolejce. Gdybyśmy nie wykorzystali danych 
nam szans, bylibyśmy złym samorządem. Zatem należy wytężyć 
wszystkie siły w kierunku maksymalnego wykorzystania środków 
zewnętrznych, przecież bezzwrotnych i dążyć do wbudowania ich 
w określone cele. Ten dobry czas wkrótce minie i będzie trudniej 
w przyszłości cokolwiek wykonać, bo trzeba będzie bazować li 
tylko na środkach własnych.
Co zatem zrobić ze starą prawdą, która mówi, że „apetyt 
rośnie w miarę jedzenia”. Rozbudzone apetyty trzeba bę-
dzie zaspokajać, oczekiwania będą coraz większe.

Wszystkie zaplanowane inwestycje i zamierzenia uda się zreali-
zować. Będą też i takie, których w chwili obecnej się nie planuje, 
a zostaną wykonane. W moim przekonaniu – ta najbliższa kadencja 
będzie obfitowała w wiele znakomitych przedsięwzięć. Jak wspo-
mniałem wcześniej, będzie to „czas żniw”, bo pole zostało dobrze 
przygotowane w kadencji obecnej. Co się zaś tyczy apetytów, to 
liczę na dalszą powściągliwość mieszkańców, wiadomo że wszystko 
jest zawsze na miarę możliwości. Czasem zdarza się nawet, że ludzie 
są zaskakiwani jakąś inwestycją, której nieprędko się spodziewali 
(przykład - pakiet dróg w Sierakowicach). Ruszy w tym roku bu-
dowa ośrodka zdrowia. Ważne inwestycje, szczególnie drogowe, 
budowy sal gimnastycznych i kanalizacyjne, będą realizowane 
w nadchodzącej kadencji.
Zapewne w okresie dwudziestoletniej pracy pojawiały się 
też chwile niezadowolenia.

Bywały. Byłbym nieuczciwy, gdybym zaprzeczył. Ale mnie trud-
no jest złamać, raczej można „przygiąć”, ale potem prostuję się ze 
zdwojoną siłą. To jest trudna praca, ale dająca satysfakcję. Im więcej 
wysiłku, tym większe zadowolenie, gdy jest już efekt końcowy. Mało 
jest u nas ludzi, których trudno zadowolić. Ponieważ mieszkańcy są 
pracowici, wiedzą, ile wysiłku trzeba włożyć w każde osiągnięcie 
i doceniają wszystkie dokonania. Są też postawy roszczeniowe, ale 
jest ich stosunkowo niedużo.
Niewątpliwie byli radni, przewodniczący rady, członkowie 
zarządu – ludzie, którzy odeszli, a warto o nich pamiętać z róż-
nych powodów. Kogoś z nich chciałby Pan wspomnieć?

Przede wszystkim chciałbym wspomnieć moją najbliższą współ-
pracownicę, panią Marię Dyczewską. To klasyczny bardzo dobry 
samorządowiec, wyczulona na potrzeby mieszkańców, szczególnie 
tych biedniejszych. Wiele się od niej nauczyłem, z wielkim szacun-
kiem ją zatem wspominam. Silnie przyłożyła się do pozytywnego 
oblicza naszego samorządu. 

Szczególne słowa uznania należą się Tadeuszowi Bigusowi, 
przewodniczącemu rady pierwszej kadencji, człowiekowi o bardzo 
silnej osobowości, idealnemu na tamten czas, kiedy się wszystko 
krystalizowało, kiedy nie było wiadomo, w którą stronę pójdzie 
demokracja w Polsce, a gminna w szczególności. Był świetnym 
przewodniczącym na tamten czas i jest to nie tylko moja opinia, 
ale także opinia ówczesnych władz wojewódzkich.

Bardzo ciepło wspominam Janinę Kwiecień, która, pełniąc 
funkcję przewodniczącej, wręcz po matczynemu, bardzo ciepło 
i pedagogicznie dyscyplinowała radnych w newralgicznych mo-
mentach. Potrafiła ukierunkować ich myślenie.

Z radnych wspominam szczególnie z sentymentem tych nie-
żyjących: seniora Edmunda Lewicza, Zbigniewa Jakubowskiego, 
Wacława Kreftę. Trudno mi powiedzieć o radnych coś złego. 
W znakomitej większości każdy z nich miał swój niezaprzeczalny 
wkład w rozwój gminy. Paweł Pranczk sobie tylko znanymi sposo-
bami potrafił wiele spraw załatwić dla Tuchlina. Kazimierz Wenta 
z Gowidlina i jego zasługi dla wsi też są nie do przecenienia.

Ostoją spokoju, opanowania i zdroworozsądkowego podejścia 
był zawsze pan Józef Klasa. Właściwie nie było radnych, o któ-
rych można by powiedzieć, że byli negatywnymi postaciami. Jeśli 
nawet coś iskrzyło na początku, to zawsze udawało się dojść do 
porozumienia. Pilnowałem, abyśmy posługiwali się językiem 
pojednania, a nie konfrontacji. Rzadko zdarzały się ostre starcia, 
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które kończyliśmy z różnym skutkiem. Spory były w zasadzie 
merytoryczne, miałem szczęście do rozumnych ludzi.
Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Trzeba nie lada 
umiejętności, by doprowadzić do konsensusu. To raczej 
się Sierakowicom udawało. Nie słyszeliśmy o większych 
waśniach, sporach, długotrwałych utarczkach.

Myślę, że przeważa merytoryczna dyskusja. Dążymy do pozy-
tywnych rozwiązań, są spory, ale nie kłótnie. Przyznaję radnym 
rację w wielu sprawach, choć mam często inne zdanie. Oni też 
nie torpedują moich pomysłów. Zawsze wybieramy lepszą wer-
sję, oni wnoszą spostrzeżenia, ja staram się udoskonalać pomysły 
zgodnie z ich zaleceniami. Zbyt dobrze przyjrzeliśmy się gminom, 
które strwoniły wiele czasu na niepotrzebne waśnie i nigdy już 
nie dorównały tym pracującym we względnym spokoju. Staramy 
się uczyć na czyichś błędach.
Prężnie rozwijająca się gmina, to marzenie każdego wójta. Ma 
Pan wiele powodów do zadowolenia w tym względzie. Jakie 
najpilniejsze zadania należy zrealizować w przyszłości?

Pod względem inwestycyjnym wychodzimy na prostą. Kończy 
się czas „gaszenia pożarów”, o takim stanie marzyłem jeszcze pięć 
lat temu. Nie mniej jednak są pewne priorytety do realizacji. Tu 
na pewno: dokończenie kanalizacji i absolutny priorytet – budowa 
ośrodka zdrowia, z którą ruszamy tej jesieni. Uzyskane na ten 
cel 5 milionów, to połowa tego, co marszałek miał do dyspozycji 
w naszym subregionie (4 powiaty). Będziemy nadal starać się 
o inne środki na ten cel. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać 
dodatkowe pieniądze z innego źródła, o którym nie będę w tej 
chwili mówił, bardzo na nie jednak liczę. Ta inwestycja, w prze-
ciwieństwie do innych, służy wszystkim, bez względu na to gdzie 
mieszkają na terenie gminy, a nawet tym, którzy się jeszcze nie 
urodzili. Jest zatem ponad wszelkimi podziałami i na pewno 
wszyscy się z niej ucieszą.

Czy do nowego, pięknego ośrodka przyjdą lekarze? Jaki na 
to ma wpływ gmina?

Jest to rzeczywiście problem. Gmina nie ma w zasadzie na to 
wpływu. Kiedyś czyniliśmy w tym kierunku pewne kroki. Teraz 
obwarowania prawne raczej na to nie pozwalają. Obiekt będzie 
nowy i nowocześnie wyposażony, wierzę, że to zachęci personel 
medyczny. Kierownik ośrodka też ma swoje kontakty, jest kre-
atywny, liczę więc, że ściągnie odpowiedni personel. Niejedno-
krotnie mu się to udawało. Zapewne przeszkadza nam oddalenie 
od Trójmiasta, nie wszyscy chcą się znacznie oddalać od szpitali 
specjalistycznych. Sporo kadry wyjechało za granicę – to kolejny 
problem, nie tylko nasz.

Wracając do planów na przyszłość, z pilnych zadań wymieniać 
będę niezmiennie inwestycje drogowe. Te będą długo nas jeszcze 
martwić. Czekamy na prawdziwe arterie, których u nas brak. One 
byłyby gwarantem jeszcze szybszego rozwoju, dałyby możliwość 
szybkiego przemieszczania się do aglomeracji wielkomiejskich. Do-
tarcie na Kaszuby i do Trójmiasta jest często utrudnione poprzez mało 
przepustowe drogi. Gmina do rozwoju potrzebuje strategicznych ner-
wów. Jednym z nich jest system odpowiednio przygotowanych dróg. 
Potrzebna jest nam obwodnica Sierakowic. Istniała realna szansa 
wykonania jej w czasie rozmów nt. instalacji tarcz antyrakietowych 
w Redzikowie. Mówiło się o wykonaniu dla tej inwestycji dodatko-
wego kanału komunikacyjnego, wskazując właśnie na drogę nr 211 
Gdańsk–Słupsk z obwodnicami dla trzech miejscowości na jej trasie: 
Żukowa, Kartuz i Sierakowic. Teraz trochę ta szansa przebrzmiała, 
ale nie jest nierealna. Sprawę zawieszono, ale nie zarzucono. Może to 
być perspektywa następnej kadencji. Trzeba też dążyć do wsparcia 
ze strony posłów i senatorów w tej sprawie.

Sporo rozwiązań komunikacyjnych może tez przynieść budo-
wa drogi z Pudrowa przez Piekiełko do Sierakowic. To znacznie 

odciąży obecny odcinek drogi wojewódzkiej, do jej budowy 
będzie trzeba usilnie dążyć.

Pod koniec kolejnej kadencji powinna też powstać w Sie-
rakowicach sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia. Nie 
mamy odpowiedniego miejsca do tego celu. Trwają też prace 
zmierzające do tworzenia Parku Kulturowego wokół Ołtarza 
Papieskiego. Zostały poczynione odpowiednie wpisy w strategii 
rozwoju, a wiadomo, że jest to zasadniczy krok poprzedzający 
wszelkie inwestycje. Właśnie trwają prace przy odtworzeniu 
pierwotnej bryły zabytkowego kościoła (uważam za szczególny 
sukces przekonanie radnych o konieczności ratowania tego 
jedynego naszego zabytku). W obręb tej przestrzeni wchodzi 
kościół św. Jana, kościół św. Marcina, rynek, Park Papieski, 
kaplica Łaszewskich – wszystkie one już tworzą pewien obszar. 
Tworzenie Parku Kulturowego jest procesem długofalowym, 
jednak niezbędnym w odniesieniu do ochrony ważnej prze-
strzeni publicznej. Zadań na pewno nie zabraknie, będą się one 
rodziły na bieżąco i tak też zapewne będą realizowane.
Wspomniał Pan, że z zarządzaniem gminą jest jak 
z uprawą roli. Trzeba wykonać sporo zabiegów, by 
zasłużyć na obfite żniwa. Moc wysiłku i pracy włożo-
nej przez administrację pod Pańskim przewodnictwem 
w przygotowanie tychże żniw już jest widoczna.
Doceniając Pańskie wysiłki na przestrzeni minionych 
dwudziestu lat, życzę możliwości cieszenia się suk-
cesami w kolejnej, zbliżającej się kadencji. Oby dane 
było Panu te żniwa wykonać.

Dziękuję za ciepłe słowa. Wszystko zależy od mieszkańców. 
Jeśli będą podzielali ten styl pracy, akceptowali starania i ich 
efekty, to gotów jestem podjąć dalsze wyzwania. 

Twierdzę, że jest jeszcze sporo do zrobienia i co się zaczęło, 
wypadałoby dokończyć, zrealizować dane obietnice.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Danuta Pioch
Foto D. Pioch
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Po katastrofie polskiego samolotu pod Smo-
leńskiem 10 kwietnia, w której zginął m.in. 
prezydent RP Lech Kaczyński, polskie pań-
stwo zostało pozbawione przedstawiciela 
najwyższego urzędu. Bronisław Komorow-
ski, marszałek sejmu i jednocześnie pełniący 
obowiązki prezydenta, wyznaczył termin 
przyspieszonych wyborów prezydenckich 
na 20 czerwca. 

Do walki o najwyższy urząd w państwie 
stanęło dziesięciu kandydatów. Od samego 
początku było wiadomo, że walka rozegra 
się pomiędzy kandydatem PiS - Jarosławem 
Kaczyńskim a kandydatem PO - Bronisła-
wem Komorowskim. Pierwsza tura głoso-
wania nie przyniosła rozstrzygnięcia. Żaden 
z nich nie uzyskał wymaganej liczby głosów 
uprawniającej do zajęcia fotela prezydenc-
kiego, czyli ponad połowy ważnie odda-
nych głosów. Jarosław Kaczyński uzyskał 
poparcie 36,46% głosujących, a Bronisław 
Komorowski – 41,54%. Trzeci kandydat 
z największą liczbą głosów to Grzegorz 
Napieralski (SLD), na którego oddano 13,68% 
głosów. Druga tura głosowania, w której 
zmierzą się kandydaci PiS i PO, odbędzie 
się 4 lipca.   

W powiecie kartuskim zaledwie 62 głosy 
zadecydowały o zwycięstwie Bronisława 
Komorowskiego (21.089 głosów – 41,38%) nad 
Jarosławem Kaczyńskim (21.027 – 41,26%). 
Ponad 9% głosów oddano na Grzegorza 
Napieralskiego. Frekwencja wyniosła 60,13%. 
A  jak głosowano w naszej gminie? 

W gminie Sierakowice zdecydowane 
zwycięstwo odniósł Jarosław Kaczyński. 
Swój głos oddało na niego 4216 osób, czyli 
ponad 54% głosujących. Na kandydata PO 
Bronisława Komorowskiego zagłosowało 
2288 osób (29,59%). Otrzymał on o 1928 
głosów mniej niż Jarosław Kaczyński. Na 
Grzegorza Napieralskiego zagłosowało 614 
osób (7,94%). Pozostali kandydaci uzyskali 
poparcie nieprzekraczające 3%. 

Frekwencja wyniosła 62,38% i była 
najwyższa w powiecie. W całej gminie 
najwyższa frekwencja była w lokalu wybor-
czym mieszczącym się w Urzędzie Gminy, 
a najniższa w szkole w Mojuszu. Szczegó-
łowe dane dotyczące przebiegu głosowania 
przedstawiono w tabelach obok.

Wyniki głosowania na kandydatów:

Imię i nazwisko L. głosów

Marek Jurek 82  1,06%
Jarosław Kaczyński 4216  54,52%
Bronisław Komorowski 2288  29,59%
Janusz Korwin-Mikke 82  1,06%
Andrzej Lepper 214 2,77%
Kornel Morawiecki 8  0,1%
Grzegorz Napieralski 614  7,94%
Andrzej Olechowski 73  0,94%
Waldemar Pawlak 148  1,91%
Bogusław Ziętek 8  0,1%

Poniższa tabela szczegółowo obrazuje jak głosowano w poszczególnych 
obwodach:
                                                      Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nazwisko ZSP UG GOK SP SP ZS OSP SP SP ZS
kandydata S-ce S-ce S-ce S-ce Puzdrowo Gowi- Kam.  Mojusz Lisie Tuchli-
      dlino Król.  Jamy no

Marek 
Jurek 18 10 16 5 8 14 3 4 2 2

Jarosław
Kaczyński 733 655 640 257 406 507 244 221 269 284

Bronisław
Komorowski 391 426 306 244 156 257 135 160 118 95

Janusz
Korwin-Mikke 17 9 11 11 4 6 8 5 2 9

Andrzej
Lepper 37 21 27 7 17 37 7 16 20 25

Kornel 
Morawiecki 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0

Grzegorz
Napieralski 99 103 90 82 48 55 34 49 30 24

Andrzej 
Olechowski 8 14 19 14 5 3 2 1 2 5

Waldemar
Pawlak 25 8 17 8 21 23 6 15 9 16

Bogusław
Ziętek  1 0 1 0 2 1 2 0 0 1

Liczba uprawnionych do głosowania i frekwencja:

Siedziba Obwodowej  Liczba Liczba Liczba Liczba Frekwencja
Komisji Wyborczej uprawnionych  wydanych głosów głosów (%)
 do głosowania kart oddanych ważnych 

ZSP S-ce 2080 1338 1336 1334 64,33
UG S-ce 1840 1256 1256 1246 68,26
GOK S-ce 1777 1137 1137 1127 63,98
SP S-ce 1003 633 633 630 63,11
SP Puzdrowo 1066 672 672 667 63,04
ZS Gowidlino 1511 914 914 903 60,49
OSP Kam. Królewska 787 445 444 442 56,54
SP Mojusz 858 472 472 471 55,01
SP Lisie Jamy 805 452 452 452 56,15
ZS Tuchlino 764 473 473 461 61,91

Gmina Sierakowice
razem 12491 7792 7789 7733 62,38

AK
Na zdjęciach: głosowanie w lokalu wyborczym w GOK w Sierakowicach (Foto: AK).

Jak głosowaliśmy w pierwszej turze wyborów prezydenckich?
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Rolnicy, przedsiębiorcy i mieszkańcy 
gminy pomagają powodzianom

Zalane tereny w gminie Łubnica

Anna Grajko – wójt gminy Łubnica

Załadunek zboża i paszy

Z całego kraju spływa pomoc dla mieszkańców, 
którzy ucierpieli podczas tegorocznej powodzi. Sa-
morządy, organizacje i zwykli mieszkańcy organizują 
zbiórki pieniędzy, środków czystości i wielu innych 
niezbędnych produktów.

Samorząd naszej gminy, jako pierwszy w powiecie, 
ruszył z pomocą powodzianom. Na majowej sesji, na 
wniosek wójta, radni zadecydowali o przekazaniu łącz-
nie 100 tys. zł dla trzech poszkodowanych gmin: Wilko-
wa (40 tys.), Słubic i Lanckorony (po 30 tys. zł). Pieniądze 
trafiły do rodzin najbardziej potrzebujących pomocy.  

Ale mieszkańcom terenów zalanych potrzebna jest 
nie tylko pomoc finansowa. Pilną koniecznością stało 
się zgromadzenie i przekazanie paszy dla ocalałych 
zwierząt gospodarskich. Na apel wójta Tadeusza Kobieli, 
ogłoszony na początku czerwca, licznie odpowiedzieli 
nie tylko rolnicy. Wielu z nich przekazało zboże i paszę, 
a przedsiębiorcy – pieniądze, za które zakupiono karmę. 
W pomoc zaangażowały się także osoby prywatne.  

Łącznie przekazano poszkodowanym 156,7 ton 
paszy, ziarna i mleka w proszku oraz pięć palet 
artykułów sanitarnych (po ok. 250 kg każda). Trans-
porty trafiły do gmin Łubnica i Połaniec w powiecie 
staszowskim (województwo świętokrzyskie) oraz 
gminy Słubice (woj. mazowieckie). 

Karma dla zwierząt gospodarskich lub środki na jej 
zakup i materiały sanitarne zostały przekazane przez 
rolników gminy Sierakowice oraz następujące firmy: 
Bank Spółdzielczy, Bat, Ekbork, Elwoz, Ferma drobiu 
Joanna i Mirosław Lejk, Gospodarstwo Rolne Romana 
Baranowskiego z Kębłowo Nowowiejskiego, Przetwór-
stwo Mięsne Lis, Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska, Sklep ogrodniczy „U Andrzeja”, Skład opału 
Kazimierz Koszałka, Skład opału Tadeusz Pranczk, 
Środki do produkcji rolnej Kazimierz Grzenkowicz, 
Ubojnia i handel drobiem Agnieszka Gosz.  

Zanim zboże przetransportowano do miejsc doce-
lowych, składowano je w  magazynie udostępnionym 
przez pana Wiesława Mechlińskiego, właściciela fir-
my WiM. Drugi tymczasowy magazyn znajdował się 
u pana Edmunda Króla w Mrozach. Wózki widłowe 
z obsługą niezbędne do załadunku worków na sa-
mochody, udostępnili panowie Wiesław Mechliński 
i Andrzej Miąskowski. 

Posegregowane dary należało dostarczyć do po-
szkodowanych. I tu z pomocą przyszli kolejni przed-
siębiorcy. Transport zaoferowali następujące firmy 
i ich właściciele: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Skibiński – Mieczysław Skibiński, Elwoz – Kazimierz 
Woźniak, Bat – Andrzej i Tadeusz Bigusowie, Silpomp 
– Ryszard Młyński, Truck & Trailers – Marek Naczk, 
Dromos – Henryk Pietras i Jan Kotłowski oraz Tar-
tak – Feliks Treder. 

Właściciele firmy Bat przekazali także materiały 
budowlane i wykończeniowe o wartości ok. 90 tys. 
zł. Trafią one do najbardziej potrzebujących  miesz-
kańców województwa świętokrzyskiego. 

Wszystkim ofiarodawcom należą się wielkie słowa 
podziękowania – rolnikom za doskonałe wczucie się 
w trudną sytuację swoich współbraci i chęć dzielenia 
się, a wszystkim pozostałym za wielkie zaangażowa-
nie. Po raz kolejny mieszkańcy gminy Sierakowice 
pokazali, że mają wielkie serca i nie są obojętni na 
nieszczęścia dotykające innych.  

AK
Foto: Włodzimierz Siemieniuk 
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Msze święte pod namiotem
Rozbudowa kościoła św. Marcina jest szczególną inwestycją. Po 
pierwsze dlatego, że odbywa się w samym sercu Sierakowic. Po 
drugie – jest skomplikowanym zabiegiem budowlano–konserwator-
skim. Jednocześnie budowany jest nowy obiekt i rozbierany kościół 
drewniany. Opodal, w ogrodzie plebanijnym, trwają prace ziemne 
pod rekonstrukcję drewnianego kościoła. Sprzęt budowlany poru-
sza się po znacznym terenie i pracuje w utrudnionych warunkach 
– przy prawie ciągłym przemieszczaniu się ludzi i samochodów. 
Wymaga to większej koncentracji i ostrożności firmy budowlanej. Po 
trzecie – cały czas, bez zaburzeń, odbywa się praca duszpasterska 
i liturgiczna. Odbywają się śluby, chrzty i uroczystości kościelne. 
Niedogodności związane z pracami budowlanymi odczuwa cała 
parafia, czyli przeszło 6 tysięcy osób. Msze św. w niedziele odby-
wają się pod namiotem. Zapytałam parafian, jak odbierają polowe 
warunki nabożeństw?

- Jest inaczej, ale nie jest źle. Zrobiło się bardziej kameralnie 
– jesteśmy bliżej ołtarza. Nigdy przedtem nie widziałam ołtarza 
i kapłana z tak bliskiej perspektywy. Dawniej siadywałam pod 
chórem. Jestem zadowolona z tej sytuacji. 

- Ponieważ zburzony jest dawny ład kościoła, z trudem znalazłem 
sobie miejsce. Gdy usiadłem przy wyjściu z namiotu – odczuwałem 
nieprzyjemny przewiew, gdy usiadłem z boku – dostałem skrętu 
szyi od patrzenia na ołtarz. Teraz już mam swoje miejsce, w któ-
rym nie czuję przewiewu, widzę księdza i ołtarz, a na dodatek 
wygodnie się klęczy.

- Siadywałam zawsze w tej samej ławce podczas tej samej mszy 
św. Obok mnie byli zawsze ci sami ludzie. Teraz zrobiło się za-
mieszanie. Wokół mnie są zupełnie inne osoby, poznaję innych 
parafian – przekazujemy sobie znak pokoju, uśmiechamy się do 
siebie, pozdrawiamy siebie wchodząc do ławki. Poszerzył się krąg 
znajomych i życzliwych ludzi. To wyszło na dobre.

- Jestem zachwycony prostotą wnętrza. Nie ma zbędnych ozdób 
i dekoracji. Polowy ołtarz jest fantastyczny, właśnie taki, jaki powi-
nien być. To wnętrze pozwala mi lepiej się skupić i modlić. Dobrze 
się czuję w tym namiocie. 

- Każdego ranka idę na zaku-
py, przechodzę obok namiotu. 
Otwarte wejście do namiotu za-
chęca do wejścia. Nie potrafię 
ominąć tego miejsca, aby choć 
na chwilę nie wejść do środka 
i nie odmówić pacierza. W cza-
sie Bożego Ciała, Chrystus 
niesiony w monstrancji przez 
kapłana, wychodzi do nas, 
wchodzi w naszą codzienność 
i w nasze życie. To otwarte 
wejście do namiotu kojarzy mi 
się z Bożym Ciałem. Chrystus 
otwiera podwoje świątyni, aby 
wyjść nam na przeciw, aby 
wyjść do nas. Ten widok zapra-
sza do środka, zbliża do Jezusa, 
zachęca do odwiedzenia Go.

- Przychodzę zawsze wcześniej na mszę św., aby odmówić jeszcze 
różaniec przed jej rozpoczęciem. Usiadłam przy ścianie namiotu. Na 
zewnątrz dwóch mężczyzn rozmawiało dosyć głośno. Zdenerwowa-
łam się, bo przeszkadzali mi w modlitwie. Co zaczęłam zdrowaśkę, 
to ją przerwałam. Mimowolnie słyszałam o czy ci chłopi po kaszub-
sku mówili. Narzekali na swój los, na trudności, mówili o swoich 
kłopotach. Gdy po chwili się rozstali, byłam pewna, że miałam być 
świadkiem tej rozmowy, aby się za nich pomodlić, aby modlić się za 
ich pomyślność. Przez mury kościoła nie słyszałabym tej rozmowy 
i pewnie nigdy nie pomodliłabym się za tych ludzi.

- Podoba mi się, że konfesjonały są ustawione na przedzie. Cho-
ciaż nie planowałem pójść do spowiedzi, to zachęcony widokiem 
innych ludzi stojących w kolejce, zrobiłem rachunek sumienia 
i także przystąpiłem do spowiedzi.

- Usiadłam na brzegu ławki, tej bez oparcia. Ona się przechyliła 
i spadłam. Śmiałam się z mojej nieroztropności.

Maria Karolak
Foto: A. Król

Aby bezpiecznie wrócić 
z wakacji
Od kilku lat wolontariusze z sierakowickiej filii 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym realizują program „Bezpieczna młodość, bez-
pieczne wakacje”. W tym roku skierowali go do 
uczniów drugich klas gimnazjów w Sierakowicach, 
Gowidlinie i Kamienicy Królewskiej oraz uczniów 

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ul. Wzgórze Wolności 
w Kartuzach.

Program „Bezpieczna młodość, bezpieczne wakacje” ma na celu przede wszyst-
kim ostrzeżenie młodych ludzi, że pozornie beztroska i niewinna zabawa może 
zakończyć się tragicznie. Wakacje, ciepłe słoneczne dni sprzyjają zwiększonej 
aktywności fizycznej. Jazda na rowerze czy skuterze, pływanie w jeziorze, skoki 
do wody – tak spędzają wolny czas młodzi ludzie. Aktywnie, ale nie zawsze 
bezpiecznie. Do tego dochodzi brawura i brak wyobraźni.

Dwójka wolontariuszy: Marzena Korzeniewska i Mieczysław Wereda, opowiada-
jąc własne historie, przestrzega przed tym, co może się wydarzyć. Są wiarygodni, 
gdyż każde z nich, będąc młodym człowiekiem, przeżyło wypadek, którego tragicz-
ne konsekwencje są nieodwracalne. – Opowiadając o tym, co nam się wydarzyło, 
chcielibyśmy, abyście wyciągnęli z tego wnioski – mówi pani Marzena. 

Wolontariusze ze Stowarzyszenia opowiadają o szoku, jaki przeżywa młody 
człowiek po wypadku, o długotrwałym leczeniu i ciągłej rehabilitacji, o nauce 
życia na wózku, o codziennych sytuacjach, którym nie można sprostać i które 
urastają do rangi problemu nie do rozwiązania. Ich historie są prawdziwe, dla-
tego trafiają do młodych ludzi. – Jeśli można w ten sposób ocalić choć jedno 
zdrowie i życie młodego człowieka, to znaczy, że program nasz spełnia swoje 
zadanie – mówią.

Podczas spotkania młodzież ogląda krótki film. To z niego dowiaduje się, że 
co roku na polskich drogach zostaje poszkodowanych w wypadkach 60 tys. 
osób, a ginie ok. 6 tys. Statystyka jest przerażająca. Nie wszystkim wypadkom 
można zapobiec, ale wielu można uniknąć zachowując rozsądek, a tego – jak 
sami uczniowie przyznają – młodym ludziom brakuje. 

AK
Foto: AK

Wolontariusze SPON Marzena Korzeniewska 
i Mieczysław Wereda
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IV Festyn Rodzinny w Mojuszu

Tegoroczny Festyn  Rodzinny w Mojuszu został zorganizowany po raz czwarty. 
Można więc powiedzieć, że zabawa ta staje się tradycją szkoły. Impreza adreso-
wana jest przede wszystkim do członków naszej społeczności. Ma ona zachęcać 
do oderwania się od codziennych zajęć na rzecz spędzenia wolnego czasu nie 
w marketach, ani przed telewizorem, ale aktywnie z rodziną, sąsiadami na 
wspólnych zabawach.

Program festynu był bogaty. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na początek 
wystąpił duet „Tropico” z Chmielna. Aleksandra i Joanna Rybakowskie śpiewają 
przeboje (popularnej na nowo po filmie Mamma mia!) szwedzkiej grupy Abba. 
Piosenki są bardzo melodyjne, nic więc dziwnego, że publiczność najpierw trochę 
przytupywała i podrygiwała, by potem już całkowicie się rozruszać, a w końco-
wym efekcie wydelegować na scenę udany duet taneczny dwóch panów: Ortyla 
i Grada. Dziewczęta zaprosiły panów na scenę i piosenki wzbogacono o taniec, 
który nagrodzono nie tylko oklaskami.

Bardzo ładnie zaprezentował się dziecięcy zespół taneczno-wokalny „Spiéwné 
kwiôtczi”, który wykonał kilka piosenek w języku kaszubskim. Każdej piosence towa-
rzyszył układ taneczny. Widać było, że mali artyści serio traktowali swoje występy.

Hitem festynu była loteria fantowa, w której każdy los „wygrywał”. Cieszyła 
się ona ogromnym wzięciem. Bo też nagrody były nie byle jakie. Pozyskani 
sponsorzy byli hojni. Można było wygrać np.: pościel, poduszki, kołdry, opieka-
cze, a nawet odkurzacz. Nic więc dziwnego, że przez cały czas działania stoiska 
prowadząca, pani Ala Gronowska, miała pełne ręce roboty.

Spragnieni rywalizacji mogli znaleźć też coś dla siebie Można było wziąć udział 
w licznych rozgrywkach sportowych, które przygotował „pan od w-f” - Piotr Paw-
łowski. Jeden z testów sprawnościowych był przygotowany i prowadzony przez 
policjanta Krzysztofa Łagodę. Były to próby zręczności i szybkości pod wspólnym 
tytułem „I ty możesz zostać policjantem”. Co ciekawe wiele dziewcząt też się chciało 
sprawdzić i całkiem dobrze im poszło. Znalazło się też coś dla przyszłych gwiazd 
estrady. Można było spróbować swoich sił w konkursie karaoke.

Jednym z zaproszonych gości był redaktor Eugeniusz Pryczkowski, który 
rozbawił publiczność zabawnymi opowieściami i kaszubskimi „wicami”. 

Ochotnicza Straż Pożarna z Mojusza ofiarnie woziła swoim wozem rozentu-
zjazmowane maluchy, dla których to jedyna okazja przejechać się prawdziwym 

samochodem strażackim! Serdecznie dziękujemy 
szczególnie panom: Markowi Tryba i Janowi Stachnik 
za poświęcony dzień w roli kierowców wozu stra-
żackiego. Chłopcom oczywiście bardzo podobał się 
pokaz sprzętu i prezentacja zasad działania różnych 
urządzeń w wozie bojowym.

Dla głodnych i spragnionych były stoiska z goframi, 
popcornem. Całą imprezę poprowadziła z humorem 
pani dyrektor Danuta Pioch.

Było szkolne stoisko gastronomiczne z gorącymi 
napojami (a dzień nie był zbyt ciepły), kawą i herbatą 
oraz ciasta w symbolicznej cenie. „Kuchy” zawdzię-
czamy naszym niezawodnym mamom. Dziękujemy 
bardzo!!! Specjalne słowa podziękowania kierujemy 
też do naszych sponsorów, czyli: wójta gminy pana 
Tadeusza Kobieli, państwa Reginy i Leona Brzeskich, 
Starostwa Powiatowego, pani Alicji Gronowskiej, 
panów Henryka Pioch i Mirosława Obel. Bez waszej 
hojności impreza na pewno nie byłaby tak udana.

Wszystkich serdecznie zapraszamy na przyszły rok.
Bożena Obel

Foto B. Obel

Wspólne zabawy przy muzyce

OGŁOSZENIE
Rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego muszą zwrócić szczególną uwagę, aby na fakturze znaj-
dowało się właściwe oznakowanie klasyfikacji kodowej i czy mieści się ona 
w granicach określonych  w art.1 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie 
podatku akcyzowego.

Wymagane normy to: CN 2710 19 41 do CN 2710 19 49
Faktury, których nie oznaczono klasyfikacją kodową nie będą przyjmowane 

do zwrotu podatku akcyzowego.

Kolejka po losy do loterii

Filip Gruchała – szczęśliwy los z główną wygraną 
w postaci odkurzacza

 Zapisy do występu w konkursie karaoke
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Wiele ludzi odczuwa drżenie 
serca na myśl o miejscach, 
w których dla nich wszystko się 
zaczęło, gdzie są ich korzenie, 
dom rodzinny, znajome jeziora, 
pola, lasy, rzeka... Im dalej od 
nich rzuci człowieka los, tym 
tęsknota za nimi jest większa. 
Niejednokrotnie zatem wszystko 
prowadzi się w życiu tak, aby 
wrócić do swego. W tym wzglę-
dzie nic się nie zmieniło od wie-
ków. Rację też miał Aleksander 
Majkowski, pisząc w swej po-
wieści „Żëcé i przigòdë Remùsa”: 
Jem dbë, że żëcé lëdzczé jidze 
wkrąg. Skąd wińdzesz pòrene 
dzecynną nogą, tam sã wró-
cysz na wieczór pòdpiarti czijã 
wãdrownym. I bez znaczenia w zasadzie jest fakt, kim staje się 
człowiek – tęsknota za pierwotnością dopada wszystkich.

Ta pierwotność, dokładnie kaszubskość, stała się osnową życia 
profesora Brunona Synaka. Choć w młodzieńczym okresie życia nie 
była jeszcze skrystalizowana, teraz w wieku dojrzałym wróciła ze 
zdwojoną siłą. Dała o sobie znać w całej rozciągłości, rzutując na 
życie zawodowe, prywatne; wywołując szereg decyzji i zachowań 
nierozerwalnie zacieśniających i tak już silne więzy.

To ona też była leitmotivem do napisania przez profesora nie-
zwykłego studium socjologicznego, a właściwie zbeletryzowanej 
socjologii Kaszub. Dzieło nosi tytuł „Moja kaszubska stegna” i jest 
absolutnym hitem wydawniczym ostatnich tygodni. Nic więc 
dziwnego, że kolejne środowiska kaszubskie prześcigają się wręcz 
w organizowaniu spotkań promocyjnych z jej autorem.

Spotkanie takowe miało też miejsce 15 czerwca w sierakowickim 
gimnazjum. Organizatorzy: wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela, 
Gminny Ośrodek Kultury i sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego liczyli, iż mimo na-
piętego terminarza profesor 
przyjmie zaproszenie i nie prze-
liczyli się. Kierowała Nim zapew-
ne sąsiedzka życzliwość, bo jak 
sam stwierdził, z Sierakowicami 
łączą Go szczególne więzy. Prze-
cież rodzinne Podjazy są dokład-
nie za miedzą i wszelkie ważniej-
sze sprawy, łącznie z wizytami 
u lekarza, rodzice autora zała-
twiali w Sierakowicach. Zatem 
wybierał się tu, jak do swoich, 
a swoim się nie odmawia.

Licznie zgromadzonych słu-
chaczy wprowadzono najpierw 
w klimat spotkania, prezentując 
profesora jego własnymi słowa-
mi zaczerpniętymi z książki, bo 

któż lepiej i trafniej przedstawi człowieka, niż on sam siebie. Powie 
tyle, ile chce, aby inni o nim wiedzieli. Przemilczy to, czego nie 
chce ujawnić (w tym względzie autor zupełnie siebie nie oszczędza), 
pochwali się tym, co uzna za stosowne (z kolei skromność piszącego 
wiele razy jest bezzasadna – ale to cecha wielkich ludzi). Wpro-
wadzenia dokonali dwugłosem polsko-kaszubskim: Danuta Pioch 
(wątki w języku polskim) i Mirosław Lejk (wcielający się w postać 
autora i jego kaszubskie myślenie). Prowadzący skupili się głównie 
na sprawach związanych z etnicznością autora i dokonującymi się 
w jego świadomości przeobrażeniami w tym względzie – a zaiste 
jest to ciekawy materiał do przemyśleń. 

Większość uczestników spotkania mówiła po wyjściu, że słuchając 
o perypetiach życiowych profesora, widziała oczyma duszy siebie. 
Okazuje się, że wielu doświadczało podobnych dylematów, przeżyć, 
wzlotów i upadków, iż po wstawieniu tylko innych nazw miejsco-
wych mogłoby się pod dziełem podpisać jako własnym. Dlatego 
na twarzach malowały się podczas prezentacji i rozmów palety 

Profesor Synak i Jego kaszubska stegna

Dostojny gość z małżonką

Gość cierpliwie wpisywał wszystkim dedykacje
Merytoryczny nadzór nad uroczystością sprawowała Irena Kulwikowska 

i zastępca wójta Zbigniew Fularczyk
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uczuć od zachwytu do głębokich 
wzruszeń. Niejeden w małym 
Brunonie z Podjaz zobaczył sie-
bie, identyfikował się z młodym 
Synakiem w obcej Kaszubom 
szkole średniej, przywoływał 
własne kompleksy związane 
z etnicznością w wielkomiejskim 
środowisku czy uczelnianych 
progach. Ale tylko On – autor 
Mojej kaszubskiej stegny – po-
szedł kaszubską ścieżką dalej, 
po socjologicznej jej krawędzi. 
Tego dotychczas nie dokonało 
wielu, a w tym stylu jeszcze nikt 
z Kaszubów. Jakiej siły trzeba 
w człowieku, by z kompleksów 
wykuć tak piękne dzieła i wyłu-
skać tak szczerą i wzruszającą, 
wręcz dziecięcą radość z przyna-
leżności do określonego miejsca 
i społeczności?

Silny kręgosłup moralny, regionalny kościec, poczucie zakorzenie-
nia – spowodowały, że (jak sam mówi): Nigdy nie miałem najmniej-
szego kłopotu z ustaleniem swojego rodzinnego zakorzeniania 
i odpowiedzią na tożsamościowe pytania typu: kim jestem, czy: 
skąd jestem? Od dziecka czułem silne zakotwiczenie w „tutejszo-
ści”. Ale tak może tylko czuć ten, kto prawdziwie kocha. Jan Paweł 
II mówił: Nie ma tożsamości bez miłości. W przypadku profesora 
Brunona Synaka tej miłości nie zabrakło. Uznał wręcz, że należy 
kochać rodzinę, swoją wieś czy miasto, swoją okolicę, kraj, Europę, 
żeby kimś się czuć – bez tego jest się połowicznym człowiekiem. 

Wisława Szymborska w przepięknym wierszu „Gawęda o miłości 
do ziemi ojczystej” pisała co prawda, że bez tej miłości można żyć, 
mieć serce suche jak orzeszek, ale taki człowiek jest jak: okno 
wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo z nagła 
powalone. Zatem proponuje odrzucić pusto brzmiące słowa, bo 
można nie kochać ziemi ojczystej i żyć, ale nie można owocować. 
Profesor Brunon Synak przyjął bezkompromisową drogę wrastania 

Spotkanie zakończono tradycyjnie zażyciem tabaki

w rodzinny grunt, wrócił już 
niemal na stałe do Podjaz, bez 
tej miłości po prostu nie może 
żyć. A jego kaszubskim credo 
są słowa zamieszczone w roz-
dziale końcowym: Moja stegna 
biegnie dalej. Zatoczyła jakby 
koło i doprowadziła do miejsca, 
w którym się zaczęła... Kilka 
lat temu nabyłem od Zyg-
munta Domaszka, przyjaciela 
z lat szkolnych, przykładnie 
przyzwoitego Kaszuby, działkę 
rekreacyjną i wybudowałem 
drewniany całoroczny domek... 
Przypadek czy los sprawił, że 
domek stoi niemal w tym sa-
mym miejscu, w którym 45 lat 
temu po raz pierwszy spotka-
łem szesnastoletnią Jadwigę, 
przebywającą tu na obozie 
harcerskim... Dziś z domku... 

roztacza się piękny widok na Jezioro Trzebocińskie, przez 
które przepływa rzeka mojego dzieciństwa – Słupia. Wciąż ta 
sama, ale nie taka sama... Po drugiej stronie jeziora mieszkają 
kolejne pokolenia Choszczów i Patelczyków. W sąsiedztwie 
znajduje się Widna Góra, gdzie jako młodzieniec bawiłem się 
na niedzielnych muzykach. Zmieniło się wszystko lub pra-
wie wszystko. Ludzie tutejsi są ciągle swoi, ale jednocześnie, 
podobnie jak rzeka, nie tacy sami... Jednak jest oczywiste, że 
najbardziej zmieniłem się ja; oni w mniejszym stopniu. Życie 
ludzi w tej społeczności biegło znacznie wolniej niż moje. Choć 
miejsce jest inne i ludzie się zmienili, to tutejszy mikrokosmos, 
kaszubski genus loci, jest mi tak samo bliski, jak dziesiątki 
lat temu. Ciągle czuję tu przede wszystkim magię miejsca 
urodzenia, ukrytą pod powierzchnią tego, co nowe, zmienione, 
czy nieco oddalone.

Danuta Pioch
Foto D. Pioch

Zadających pytania interesowały różne aspekty życia ProfesoraLektura książki wciągnęła wielu już w trakcie uroczystości
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Aktorstwo to dzielenie się człowiekiem 
z innymi – Danuta Stenka

Dokładnie według formuły zawartej w przy-
toczonych wyżej słowach przebiegało spo-
tkanie gowidlińskiej społeczności szkolnej 
z wywodzącą się stąd Damą Polskiej Sceny, 
aktorką znaną całej Polsce, Danutą Stenką.

Artystka dzieliła się sobą i swoim cennym 
czasem z uczniami i pracownikami Zespołu 
Szkół. Długo trwało wyczekiwanie na ten 
moment. Zabiegi wokół zorganizowania 
spotkania rozpoczęto poprzez świetnego ne-
gocjatora – matkę: Agatę Stenka, która dopil-
nowała finalizacji spotkania. Wyczekiwany 
moment miał miejsce 10 czerwca 2010 roku. 
Na spotkanie celowo nie zaproszono me-
diów, by dostojny gość był na wyciągnięcie 
ręki dla uczniów, by mogli się Nią nacieszyć, 
być blisko, zaprezentować umiejętności, bez 
przeszkód porozmawiać. 

Cały niemal dzień aktorka poświęciła kra-
janom. Wysłuchała programu artystycznego 
w ich wykonaniu, uczestniczyła w prezenta-
cji własnej osoby dokonanej przez dyrektor 
Danutę Tandek, cierpliwie odpowiadała 
na wszystkie pytania – a było ich sporo, 
opowiadała o warsztacie pracy aktora fil-
mowego i teatralnego, o blaskach i cieniach 
jakże trudnego a zarazem pięknego zawodu. 
Wspominała swoje losy od najwcześniejsze-
go dzieciństwa, szczególnie skupiając się na 
drodze, która doprowadziła ją do aktorstwa. 
Opowiadała o stresach i przeżyciach, od 
których nawet tak doświadczony bywalec 
wielu scen jak ona, nie jest wolny. Pozowała 
do setek zdjęć – wszak druga okazja dla tych 
samych dzieci może się im już nie przy-

darzyć. Po wyczerpujących opowieściach, 
odpowiedziach, pozowaniu, przyszedł jesz-
cze czas na rozdawanie autografów. Niemal 
każdy uczeń trzymał w ręku kilka kartek, na 
których zamierzał uzyskać wpis dla siebie, 
rodziny, znajomych – i każdy go otrzymał. 
Zaiste imponująca kondycja, cierpliwość 
i poświęcenie a zarazem budujący przekaz 
płynący ze strony aktorki, że dla swoich jest 
w stanie poświęcić wiele.

Dyrektor Danuta Tandek poprowadziła 
gościa znajomymi korytarzami i pomiesz-
czeniami, popłynęły wspomnienia, które 
zwykle pojawiają się w takich chwilach. 
Pani Danuta patrzyła na nie oczyma 
z dawnych lat, wspominała: „tu była ma-
lutka klasa”, „tu ćwiczyliśmy podczas zajęć 
wychowania fizycznego”, na hali padły 

słowa: „tu po prostu było szkolne boisko”. 
Okazuje się, że człowiek patrzy oczyma 
duszy, nie bardzo interesuje go to, co jest 
teraz, choćby najpiękniejsze, dla niego li-
czą się wspomnienia, idealizuje przeszłość, 
zapomina o niedogodnościach, a resztę 
widzi tylko w jasnych barwach. Widać 
było, że te wspomnienia wzruszały aktorkę. 
Zresztą nie tylko one. Kilka razy z sali pa-
dały pytania, które wywoływały szczególne 
wilgotnienie oczu. Jedno z nich wywołało 
wręcz chwilowe zamilknięcie elokwentnego 
dotychczas gościa – mianowicie „Czy często 
myśli Pani o Gowidlinie”. Po opanowaniu 
emocji padła odpowiedź, której w zasadzie 
wszyscy się spodziewali, bo Pani Danuta 
nigdy i nigdzie nie kryje się z tym, skąd 
pochodzi i jak szczególne więzy łączą ją 
z tym miejscem i rodziną. Odpowiedziała 
krótko i stanowczo: „Stale o nim myślę. Im 
więcej spraw przeszkadza mi w przyjeździe, 
tym bardziej o nim myślę”. 

Mówiąc o roli Gowidlina w życiu 
aktorki, warto przytoczyć słowa prof. 
Brunona Synaka, który w swojej książce 
Moja kaszubska stegna tak napisał: Mamy 
coraz więcej znanych aktorów (tu bez-
konkurencyjna jest jedna z najbardziej 
ulubionych polskich aktorek – Danuta 
Stenka). Miałem okazję kilkakrotnie Jej 
za to dziękować, w tym także w rodzin-
nym Gowidlinie, gdzie systematycznie 
latem spędza cześć wakacji. Wiem, że 
Gowidlino dla Niej znaczy to samo, co dla 
mnie odległe o 5 kilometrów Podjazy.

Dyrektor Danuta Tandek wspomniała, 
że finalizacja spotkania z wielką rodaczką 
była jej marzeniem, pokreśliła, że marze-

Danuta Stenka wśród swoich

Z mamą Agatą w drodze na spotkanie
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toria; tam jest praca, ale cała reszta (bardzo 
znacząca dla artystki) jest tu, w Gowidlinie, 
co pięknie oddają wypowiedziane przez Nią 
kiedyś słowa: „To kim jestem, zawdzięczam 
mądrości, którą wpojono mi właśnie tutaj. 
Otrzymałam tu wielki dar do Losu. I choć 
ten sam Los chciał, abym przed laty opu-
ściła swoje rodzinne strony, to tylko po to, 
abym z dystansu doceniała ich urodę, czar 
i bym mocno za nimi tęskniła i cieszyła się 
z każdego powrotu do domu”. 

Danuta Tandek, prowadząc aktorkę 
w sentymentalną podróż po przeszłości, 
mówiła: „Plany były inne, rodzice marzyli, 
aby córka poszła w ślady matki i została 
nauczycielką w gowidlińskiej szkole. Wtedy 
łatwo było uciec, dzisiaj trudno powrócić”. 
Artystka, rozwijając ten wątek, stwierdziła, 
że nie do końca wierzyła w skuteczność re-
alizacji zamierzenia. Próbowała finalizować 
aktorskie zacięcie, ale bez specjalnego prze-
konania, że jest to jedyna droga, jaką chcia-
łaby kroczyć, a może bardziej brakowało 
wiary w to, że dziewczyna z kaszubskiej 
wioski pokona kandydatów z renomowa-
nych wielkomiejskich szkół.

Udało się. Jest sławna, ma wiele scenicz-
nych propozycji, osiągnęła to, o czym inni 
mogą czasami tylko pomarzyć, a mimo to 
wraca do korzeni, z dumą podkreśla swoje 
kaszubskie pochodzenie, jest ambasadorem 
Powiatu Kartuskiego, Honorowym Obywa-
telem Gminy Sierakowice, znajduje czas, 
by uczestniczyć w projekcie artystycznym 

„Verba Sacra”, promującym sakralne teksty 
w języku kaszubskim. 

Zasługi artystki, jej przywiązanie do 
„swoich”, pracowitość, skromność i prosto-
linijność (zgodnie ze słowami D. Tandek) 
to zapewne trwałe podwaliny Jej postawy 
życiowej, sformułowanej kiedyś przez Ein-
steina, a brzmiącej: „Tylko życie poświęcone 
innym, warte jest przeżycia”.

Dziękuję pani dyrektor Danucie Tandek 
za zaproszenie na spotkanie – D. Pioch 

Foto D. Pioch

nia trzeba mieć i że prędzej czy później 
się spełniają. W tym duchu dobrany też 
został utwór „Rzeka marzeń” w wykona-
niu zespołu wokalno-instrumentalnego 
(gitara – Kinga Formela, klawisze – Paulina 
Rompa, wokal – Adriana Rompa). Ale utwór 
wyraźnie obudził też sentymentalną nutę 
w słuchającej go artystce. Bo jakże inaczej 
odebrać poniższy tekst, kiedy z miejscem 
rodzinnym łączą człowieka tak silne więzy, 
a oddalenie je potęguje:

Z dala od bliskich, tak nagle rzucił los, 
w gwarze tajemnic brzmi nowy, 
nieznany głos. 
Znad Rzeki Wspomnień obłok unosi się: 
dom twój daleki zgubiony dawno gdzieś. 
 
Wyciągnij dłonie i chwyć marzenie, 
ono rozproszy złej nocy cienie. 
Niechaj nadziei skrzydła białe 
z powrotem niosą cię, jak ptak.

Artystce towarzyszyli przedstawiciele 
władz gminnych, a zarazem też Jej kraja-
nie: wójt Tadeusz Kobiela i przewodniczący 
Rady Gminy Zbigniew Suchta, który włą-
czał się do wspomnień nt. wspólnie spędzo-
nych lat szkolnych. Oczywiście uroczystość 
nie mogła się odbyć bez uczestnictwa 
w niej Pani Agaty Stenki – dzień ofiarowa-
ny społeczności szkolnej odebrany został 
zarazem rodzinie, która nie może liczyć 
na zbyt częste kontakty – zatem wspólny 
pobyt w szkole (w której Pani Agata też 
była kiedyś kierownikiem) dał możliwość 
obu paniom spełnienia marzeń uczniów, 
odświeżenia wspomnień i bycia ze sobą 
jednocześnie.

Dyrektor szkoły skierowała do dostojnego 
gościa m.in. następujące słowa: „Gowidlino 
jest Pani bardzo bliskie: dom rodzinny, ro-
dzice, brat, dziadkowie, koleżanki i koledzy, 
zabawy i spotkania z rówieśnikami. Szkoła 
– to drugi dom. Mama nauczycielka zabierała 
Panią na zajęcia, której wiernie Pani towa-

rzyszyła jako grzeczne i chętne do nauki 
dziecko”. Z zasłuchania, mimiki i gestów 
można było wyczytać, że artystka przeży-
wała każde ze słów, przywołując związane 
z nimi wspomnienia. Bardziej zapewne dla 
uczniów niż gościa zostały też przywołane 
czasy szkoły średniej kartuskiego LO, praca 
na etacie nauczyciela gowidlińskiej szkoły, 
Studium Aktorskie przy Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku, gdzie aktorka zadebiutowała 
w „Betlejem Polskim” Lucjana Rydla, praca 
w teatrach: najpierw w Szczecinie potem 
w Poznaniu, od 1991r. w Teatrze Drama-
tycznym w Warszawie, obecnie w Teatrze 
Narodowym w Warszawie. 

Warszawa stała się dla aktorki drugim 
domem, tam jest mąż, córki: Paulina i Wik-

Odpowiadała na liczne pytania

Pamiątkowe zdjęcie z dyrekcją Zespołu Szkół Wójt T. Kobiela podziękował wiązanką róż
Przewodniczący Z. Suchta z wydawnictwami 

przygotowanymi przez gminę
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Pielgrzymka do Mauthausen-Gusen i Dachau

Śladami męczeństwa 
księży i kleryków werbistów
W dniach 6-13 maja odbyła się pielgrzymka szlakiem męczeństwa księży i kle-
ryków werbistów do obozów koncentracyjnych z czasów II wojny światowej: 
Mauthausen-Gusen i Dachau. Uczestniczyły w niej rodziny pięciu spośród 
dziewiętnastu wszystkich kandydatów na błogosławionych: rodzina Leona 
Hirsz, Jana Stoltmana, Jana Osmańskiego, Bronisława Kowalskiego i Norberta 
Gosienieckiego. 

Wśród męczenników jest też mieszkaniec Sierakowic – Stanisław Kolka. 
Organizatorem wyprawy był pan Marian Hirsz oraz postulator procesu beaty-
fikacyjnego o. Ludwik Fąs i o. Józef Michna – rektor Domu Misyjnego Słowa 
Bożego w Lublinie. 

Nasza droga wiodła przez Górną Grupę, Chludowo, gdzie została odprawio-
na msza św. w intencji beatyfikacji męczenników, połączona z poświęceniem 
tablic pamiątkowych. Mszę celebrował prowincjał księży werbistów o. Andrzej 
Danielewicz z Warszawy oraz o. Ludwik Fąs i o. Józef Michna. 

Drugiego dnia zwiedziliśmy Fort VII w Poznaniu, gdzie po aresztowaniu byli 
więzieni nasi rodacy. Tu ich okrutnie męczono, poniżano, mordowano. 

W dalszej drodze zatrzymaliśmy się we Wrocławiu, by obejrzeć słynną Pa-
noramę Racławicką. W drodze do Bratysławy zwiedziliśmy Pragę z katedrą św. 
Wita i mostem Karola.

W niedzielę 9 maja wczesnym rankiem wyjechaliśmy do Mauthausen (Austria), 
by uczestniczyć w uroczystościach 65. rocznicy wyzwolenia obozu i zakończenia 
II wojny światowej. Tam, na terenie obozu, pod pomnikiem pamięci pomordo-
wanych Polaków, uczestniczyliśmy wraz z innymi polskimi delegacjami we mszy 
św., podczas której śpiewaliśmy pieśni kaszubskie i polskie. Po mszy wystąpił 
konsul RP, a liczne delegacje z Europy i świata składały wieńce i wiązanki. 

W obchodach uczestniczyli byli więźniowie obozu, którzy z wielkim wzru-
szeniem wspominali tamte okropne czasy. Jednym z nich był reżyser Polskiego 
Radia, pan Wojciech Truszczyński. W krótkiej rozmowie z nami wspomniał 
o wspaniałej aktorce z Kaszub, pochodzącej z Gowidlina, pani Danucie Stenka, 
z którą współpracuje.   

Następnie w licznym pochodzie (ok. 10 000 osób) przeszliśmy przez bramę 
obozową na plac centralny. W różnych językach witano delegacje z całego świata, 
nad którymi powiewały  sztandary i flagi, wśród nich biało-czerwone, a nasza 
delegacja wyróżniała się kaszubskimi strojami, flagami i muzyką. 

Na terenie byłego obozu zachowały się jedynie budynki administracyjne władz 
obozowych oraz trzy odrestaurowane baraki więzienne. Przewodnik, pani Ma-
rzena Belkameh, opowiedziała nam o straszliwych męczarniach więźniów – wy-
jątkowo morderczej pracy w kamieniołomach, nieludzkich warunkach bytowych, 
szerzeniu się chorób, epidemii, masowych egzekucjach przez rozstrzelanie bądź 
zagazowanie. Przez obóz przeszło ok. 335 tys. więźniów, z czego zginęło ponad 
100 tys. Obóz został wyzwolony przez armię amerykańską 5 maja 1945 r. 

Z Mauthausen udaliśmy się do pobliskiego podobozu w Gusen, gdzie zacho-
wało się tylko krematorium, przy którym umieszczono przywiezione tablice 
pamiątkowe poświecone pamięci sług Bożych. Oddaliśmy hołd pomordowanym, 
wspólnie odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

Na tablicy pamiątkowej widnieje napis: „Od roku 1940 do 1945 spalono tu 
ponad 37 tys. patriotów wielu narodowości po zadaniu im najokrutniejszych 
cierpień fizycznych i moralnych. Zginęli w obronie wolności wszystkich krajów, 
w walce o godność całej ludzkości. Niech pamięć o nich będzie dla żywych 
wieczną przestrogą”.

Na całym rozległym terenie byłego obozu Gusen I i Gusen II dziś są osiedla 
domków jednorodzinnych, co oznacza, że nie chce się pamiętać o tych okrut-
nych czasach. 

Poniedziałek 10 maja poświęciliśmy na zwiedzanie stolicy Austrii. Wiedeń jest 
europejską siedzibą ONZ, tu mieści się słynna opera i filharmonia, odbywają się 
liczne kongresy i konferencje międzynarodowe. To również jeden z głównych 
ośrodków kulturalnych i naukowych w Europie. Doliną Wachau nad Dunajem 
przejechaliśmy do klasztoru benedyktynów w Melk z barokowym kościołem 
i muzeum. 

Wejście do Fortu VII w Poznaniu

Widok na Pragę

Pod polskim pomnikiem w Mauthausen

Byli więźniowie obozu w Mauthausen i Gusen
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Następnego dnia udaliśmy się do kolejnego „piekła” na ziemi z czasów II 
wojny światowej – obozu w Dachau (południowe Niemcy). Tu również swoją 
gehennę przechodzili wyżej wspomniani księża  i klerycy werbiści. Tu też był 
więziony nasz wujek ks. Józef Bigus, który urodził się w Kawelkach, w gminie 
Sierakowice. Zanim został przewieziony do Dachau wcześniej przeszedł obozy 
w Stutthofie, Grenzdorfie, Sachsenhausen i Oranienburgu. W Dachau doczekał 
się wyzwolenia, a po wojnie przez wiele lat był proboszczem w Matarni. Zmarł 
15 czerwca 1996 roku. 

Obóz w Dachau został założony w 1933 r.  Miał na celu izolowanie politycz-
nych przeciwników reżimu hitlerowskiego, duchownych i Żydów. Na terenie 
obozu znajdowały się 34 olbrzymie baraki, komora gazowa i krematorium. 
Istniała też ściana, pod którą rozstrzeliwano więźniów. W tzw. baraku szpi-
talnym dokonywano okropnych eksperymentów pseudomedycznych, o czym 
niechętnie wspominał wujek ks. Józef Bigus. Przez obóz przewinęło się ponad 
206 tys. więźniów, z czego zmarło 31 591 (wg dokumentacji obozowej). Do dziś, 
zarówno na ternie obozu Mauthausen jak i Dachau, nie zachowały się osobiste 
pamiątki po więźniach. Inaczej jest w byłych hitlerowskich obozach na terenie 
Polski – w Stutthof czy Auschwitz. 

Polscy księża, którzy tam przebywali, wspierali duchowo innych więźniów. 
To oni zawierzyli swoje życie św. Józefowi odprawiając nowennę jako modlitwę 
skazanych o ocalenie ojczyzny, rodzin i samych siebie. Publicznie i wspólnie 
modlili się o cud wyzwolenia. 

W tajnym rozkazie reichsführera 29 kwietnia 1945 r. o godz. 21.00 miała nastąpić 
likwidacja obozu poprzez zdetonowanie ładunków wybuchowych, a wszyscy 
więźniowie mieli zginąć, aby nie pozostał żaden świadek. Jednak cztery godzi-
ny przed realizacją rozkazu obóz został zdobyty i wyzwolony przez alianckich 
żołnierzy armii gen. Pattona. 

Niesamowita radość ogarnęła więźniów – w chwili wyzwolenia było ich ok. 32 
tys., w tym 856 kapłanów. Na placu obozowym zaraz po wyzwoleniu więźniowie 
odmówili modlitwę dziękczynną „Ojcze nasz” oraz zaśpiewali hymn „Te Deum”. 
Po wojnie ocaleni co roku udają się z pielgrzymką do sanktuarium św. Józefa 
w Kaliszu, bo to jego wstawiennictwu zawdzięczają ocalenie. 

I tak dobiegła końca nasza wędrówka pełna niesamowitych wrażeń. Była to 
wielka chwila dla rodzin sług Bożych. W zadumie stąpaliśmy po ziemi, gdzie 
byli męczeni i umierali ludzie święci. W miejscach postoju doświadczaliśmy 
niesamowitej życzliwości i gościnności od gospodarzy, szczególnie w Chludowie 
u księży werbistów oraz w Bratysławie. A nam z synem Leszkiem dane było całą 
tę wyprawę urozmaicać muzyką i śpiewem na kaszubską nutę i nie tylko. 

W imieniu wszystkich uczestników bardzo dziękujemy panu Marianowi Hirsz 
za zorganizowanie tej niezwykłej pielgrzymki. To dzięki niemu i my mogliśmy 
w niej uczestniczyć. 

Teresa i Henryk Klasa

Foto: Teresa i Henryk Klasa

Pomnik na placu obozowym Mauthausen

Pod polską tablicą przy krematorium w Gusen

Przemarsz delegacji pod pomnik główny

Rodzina Hirsz z tablicą przy krematorium w Gusen Napis „ARBEIT MACHT FREI” na bramie Dachau
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Korkomania
To trafna nazwa dla ak-
cji, w którą od trzech lat 
angażuje się środowi-
sko. Korkomania polega 
na zbieraniu nakrętek 
z butelek, kartoników 
i różnych innych po-
jemników. Pozornie pro-
sta czynność – odkręcić 
i zdjąć nakrętkę, aby do 
pojemnika na odpady nie 
trafiła zakręcona butelka. 
Lecz żeby ta prosta czyn-
ność stała się odruchem 
i nawykiem - to jest już 
rzecz o wiele trudniejsza. Wypracowaniu właśnie takiego odruchu – wyrzucania 
odkręconych butelek – ma służyć ta akcja. Dzięki akcji, która „zaraża” coraz 
więcej ludzi, tworzy się pozytywna „mania” zbierania nakrętek.

Jaka jest idea zbierania nakrętek? Po pierwsze – odkręcone butelki i kartoniki 
dają się zgnieść, a tym samym zmniejszają swoją objętość, zajmują mniej miejsca 
i są tańsze w transporcie. Po drugie – w zakładach unieszkodliwiania odpadów 
i na taśmach sortowniczych może pracować mniej osób, które wykonywałyby tą 
czynność, a tym samym praca przebiega sprawniej. Po trzecie – firmy odzysku 
i recyklingu otrzymują pieniądze za odzyskany surowiec z funduszy ochrony 
środowiska i z tych pieniędzy kupują np. cenną rzecz, jaką jest wózek dla osoby 
niepełnosprawnej lub sprzęt rehabilitacyjny.

Korki zbierano w barach, sklepach, zakładach pracy, w pociągach, kolejkach, 
autobusach, na dworcach, na wycieczkach i wielu innych miejscach i sytuacjach, 
które podpowiada wyobraźnia i przedsiębiorczość zbieraczy. W zbieranie nakrętek 
zaangażowane są całe rodziny. Wyniki zbieractwa są imponujące. Na podsumowanie 
akcji zaprosiło nas Gimnazjum w Sierakowicach i Zespół Szkół w Gowidlinie.

Zespół Szkół Gowidlino. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 
w Dzień Dziecka – 1 czerwca br. W konkursie udział wzięło 42 uczniów szkoły 
podstawowej oraz 21 uczniów gimnazjum. W roku szkolnym 2009/2010 zebrano 
łącznie 53.722 sztuk nakrętek. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz torby ekologiczne 
ufundowane przez Wójta Gminy. Uczniowie, którzy zebrali ponad 400 korków, 
otrzymali kubki zakupione za pieniądze uzyskane ze sprzedaży puszek alu-
miniowych, zebranych przez uczniów Zespołu Szkół w Gowidlinie. Konkurs 
zorganizowały i pilotowały pani Adela Wenta i Jolanta Wójcik.

Gimnazjum Sierakowice – zebrało łącznie 675 189 sztuk nakrętek, które 
łącznie ważyły 1,72 tony. Była to już III edycja konkursu, który pilotowała pani 
Wiesława Płotka. W konkursie wzięło udział 28 klas. Nagrody rzeczowe 
i wycieczki dla klas najaktywniejszych w zbieraniu nakrętek ufundował Wójt 
Gminy. Indywidualnie najwięcej zebrali: Natalia Brzeska z kl. II F – 79.600 
szt.; Angelika Skrzypkowska z kl. III C – 75.000 szt.; Mateusz Ropela z kl. 
III D – 72.430 szt.; Jagoda Walkusz z kl. III G – 22.504 szt.

Pieniądze zebrane ze sprzedaży nakrętek zostały przeznaczone na zakup wózka 
inwalidzkiego dla 9-letniego Filipa z Gdańska.

Podczas uroczystego podsumowania konkursu odczytano list od mamy Filipa, 
pani Agnieszki. Oto jego fragment: „Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali, jest 
wspaniała. Cieszymy się, że są jeszcze ludzie, którym nie jest obojętny los osób 
niepełnosprawnych. Dzięki waszej uprzejmości i zaangażowaniu, możliwa jest 
dalsza rehabilitacja Filipka, która przynosi drobne postępy. Wszyscy by chcieli, 
aby Filip od razu wyzdrowiał, ale każdy najdrobniejszy krok do przodu jest dla 
nas piękną chwilą. Dziękuję wszystkim, którzy swoim postępowaniem dowie-
dli, że przekonanie o celowości poczynań jest najlepszą motywacją i źródłem 
późniejszego sukcesu. Wszyscy włożyli wiele trudu i poświęcenia, ale muszę 
wyróżnić panią Wiesławę Płotka, która się ze mną kontaktowała i przekazała 
informacje. Filip czuje, że otaczają go wspaniali, oddani i kochający ludzie – 
tacy jak Wy! Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam – mama Agnieszka z Filipkiem 
i Kacperkiem.”

Maria Karolak
Foto: Agnieszka Król

Uczniowie z Gowidlina 
za pan brat z nauką
Zakończył się rok szkolny, a wraz z nim pierwszy 
etap projektu „Za pan brat z nauką”. Dzięki niemu 
ponad 200 uczniów Zespołu Szkół w Gowidlinie 
skorzystało z zajęć specjalistycznych i pozalekcyj-
nych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
i języka angielskiego. Podsumowanie pierwszego 
etapu projektu, połączone z wręczeniem certyfikatów 
uczniom, odbyło się 18 czerwca. 
„Za pan brat z nauką” to projekt realizowany przez 

gowidlińską szkołę w minionym i kolejnym roku 
szkolnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Na jego realizację uzyskano dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym 
celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i popra-
wa wyników nauczania i kompetencji kluczowych 
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz 
kształcenie umiejętności językowych. Oprócz podnie-
sienia umiejętności ze wspomnianych przedmiotów 
uczniowie skorzystali z zajęć specjalistycznych – m.in. 
z logopedą, pedagogiem i psychologiem.  

W pierwszym etapie projektem zostało objętych 
221 uczniów. W klasach I-VI z zajęć wyrównawczych 
z matematyki, koła matematycznego i przyrodni-
czego skorzystało 65 uczniów. Poza tym 31 uczniów 
uczęszczało na zajęcia terapii i 15 - logopedii. Na 
dodatkowe i wyrównawcze zajęcia z matematyki 
i koło języka angielskiego uczęszczało 60 gimnazjali-
stów. W ramach doskonalenia kompetencji naukowo-
technicznych zorganizowany został blok zajęć: koło 
biologiczne, geograficzne i fizyczne. Z tych zajęć 
skorzystało 41 uczniów. Ponadto 9 uczniów otoczono 
opieką psychologiczną. 

Jak mówią nauczyciele realizujący projekt, spotkał 
się on z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci 
i młodzieży, którzy chętnie brali udział w zajęciach 
dodatkowych,  wyrównawczych i specjalistycznych. 
Dzięki nim słabsi uczniowie poprawili swe wyniki 
w nauce, a pozostali mieli możliwość rozwijania 
swoich zainteresowań poprzez udział w kołach za-
interesowań.    

Od września szkoła rozpoczyna realizację dru-
giego etapu projektu. Dzięki temu z zajęć dodatko-
wych i wyrównawczych skorzysta kolejna grupa 
uczniów. 

AK
Foto: AK

Zbigniew Fularczyk wręcza dyplomy przedstawicielom 
zwycięskich klas

Ponad 200 uczniów odebrało certyfikaty 
poświadczające udział w projekcie
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Absolwentkom gimnazjum w Kamienicy Królewskiej 
gratuluje Zbigniew Wenta

 Przedstawiciele ZK-P z absolwentami gimnazjum w Sierakowicach

Nagrodzone uczennice szkoły w Gowidlinie

Nagrody ZK-P 
dla absolwentów gimnazjów

Po raz kolejny okazuje się, 
że najlepszą inwestycją 
ucznia jest czas poświęco-
ny na naukę. Doceniają to 
nie tylko samorządy fundu-
jące stypendia dla zdolnych 
i pracowitych uczniów, ale 
także organizacje. 

Od kilku lat sierakowicki 
oddział Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego funduje 
nagrody dla najlepszych 
absolwentów gimnazjów. 
Nie inaczej było w tym 

Martyna Pezda, najlepszą absolwentką gimnazjum w Tuchlinie

Joanna Lejk, Andrzej Bigus 
i Zbigniew Wenta

Prośba ratowników
Redakcja „Wiadomości Sierakowickich” ponawia prośbę ratow-
ników, zamieszczoną w numerze kwietniowym. Zbliża się okres 
wakacji i częstych wyjazdów. O wypadki nietrudno! Może poniższa 
sugestia uratuje życie niejednej osobie?

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy 
interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na 
trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi 
poszkodowanych. 

Ww. służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób ozna-
kowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do 
kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon ko-
mórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie 
znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji 
jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp. 
Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na 
liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych 
wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynaro-
dowym skrótem ICE (In Case of Emergency). Wpisanie więcej 
niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego 
oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie zdecydowanie 
ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest 
łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja ma 
zasięg europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo 
potem zapomnicie. Dzięki temu możemy ocalić komuś życie!

roku. Dwunastu gimnazjalistów ze średnią ocen powyżej 5,0 i wzo-
rowym zachowaniem otrzymało gratyfikacje na zakończenie roku 
szkolnego i kolejnego etapu edukacji.

Nagrody finansowe w wysokości 300 zł otrzymali: Alicja Za-
lewska, Ewelina Majkowska, Alicja Liss i Dominika Wiśniewska 
z Zespołu Szkół w Gowidlinie: Klaudia Kuchta, Irena Miszk, Paulina 
Szwaba i Justyna Brzeska z Zespołu Szkół w Kamienicy Królew-
skiej, Martyna Pezda – absolwentka Zespołu Szkół w Tuchlinie: 
Ilona Kobiela, Weronika Rydzińska i jedyny w tym gronie chłopak 
– Mateusz Breza z Gimnazjum w Sierakowicach. 
Foto: Joanna Lejk
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W gminie Sierakowice zostały 
wytyczone trasy do nordic walking

Maszeruj z kijkami
Nordic walking to jedna z form rekreacji, która zyskuje coraz większą popular-
ność i wielu zwolenników.  W naszej gminie zostały wytyczone i oznaczone trzy 
niezwykle malownicze trasy do uprawiania tego rodzaju sportu: w Kamienickim 
Młynie przy Zamkowej Górze, z Sierakowic do Dąbrowy i w Załakowie.

Nordic walking został wymyślony w Finlandii w latach 20. XX wieku jako 
całoroczny trening dla narciarzy biegowych. Później zaistniał jako odrębna dys-
cyplina sportowa. Marsz z kijkami może uprawiać każdy bez względu na wiek, 
kondycję czy tuszę. Ważne, aby rozpocząć z instruktorem, który nauczy prawi-
dłowej techniki marszu i pomoże dobrać odpowiednie kije. Korzyści z nordic 
walking są olbrzymie. Marsz z kijkami uaktywnia większość mięśni i wzmacnia 
je, usprawnia układ oddechowy i układ krążenia, a poza tym spala więcej kalo-
rii niż „zwykłe” chodzenie. Kijki wymuszają pozycję wyprostowaną, co bardzo 
korzystnie wpływa na kręgosłup. I co równie ważne – sport ten można uprawiać 
w dowolnym terenie, na wszystkich nawierzchniach i przez cały rok. 

Powstałe na terenie naszej gminy trasy do marszu zapewne przyczynią się 
do jeszcze większej popularyzacji nordic walking. Spróbować może każdy, 
a kijki do marszu można wypożyczyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Siera-
kowicach, w gospodarstwie agroturystycznym u państwa Sabiny i Andrzeja 
Kreftów w Kamienickim Młynie, a także w Dworku na Błotach w Załakowie. 
Do zobaczenia na trasie!                                                                AK

1. Trasa w Kamienickim Młynie
Punk wyjścia: 
parking w Kamienickim Młynie pod punktem widokowym Zamkowa Góra
Poziom trudności : trudna
Długość szlaku: 7,6 km
Rodzaj dróg: 100% – drogi leśne i polne
Czas przejścia: ok. 2 godz.
Kolor: czerwona – trasa jednokierunkowa

Punktem wyjścia jest parking pod punktem widokowym Zamkowa Góra w Kamie-
nickim Młynie. Czeka nas piękna i malownicza trasa wśród bajecznych lasów Mira-
chowskich. Trasa jest jednokierunkowa ze względu na jej specyfikę. Po wyruszeniu 
z parkingu kierujemy się według oznaczeń i zaraz po ok. 70 metrach skręcamy 
w lewo w stronę Kamienickiego Młyna. Po pokonaniu kolejnych 60 metrów skrę-
camy w prawo w polną dróżkę kierując się w las wzdłuż pól. Maszerujemy w górę, 
sporym wzniesieniem i krętą szutrową dróżką leśną. Po przejściu ok 600 metrów 
skręcamy według oznaczeń w lewą stronę, poruszając się lasem. Maszerujemy 
cały czas prosto i po pokonaniu około 1 km skręcamy ostro w lewo i tu wcho-

dzimy w głęboki las. Trzymamy się cały czas prawej 
strony. W przypadku niesprzyjającej pogody możemy 
natknąć się tu na lekko podmokły teren. Maszerujemy 
leśnymi ścieżkami wśród bukowego lasu. Amatorzy 
grzybobrania znajdą tu mnóstwo leśnych plonów. Po 
pokonaniu ok. 2 km, za strumykiem skręcamy ostro 
w prawo, poruszając się według oznaczeń. Po ok. 450 
m docieramy do rozwidlenia, na którym skręcamy 
w prawo, wchodząc na szeroką szutrową drogę. At-
mosfera bajecznego lasu jak i pojawiający się od czasu 
do czasu jego mieszkańcy stanowią dodatkowy atut tej 
trasy. Po przemierzeniu kolejnego odcinaka docieramy 
do szlabanu i tu skręcamy ostro w lewo. Teraz węższą 
drogą idziemy przez ok. 650 m prosto, po czym skrę-
camy ostro w prawo. Dróżka jest dość kręta, jednak 
prowadzi płaskim terenem. Po przemierzeniu ok. 500 
m skręcamy w lewo. Pokonujemy kolejny odcinek trasy 
i skręcamy w prawo – tu znajdują się oznakowania 
(drewniane strzałki) prowadzące na szczyt Zamkowej 
Góry i taras widokowy, z którego można podziwiać 
piękną panoramę na sześć jezior: Białe, Czarne, Junno, 
Kamienickie, Odnoga oraz Potęgowskie. Dalsza część 
trasy prowadzi ostro w dół wąskim wąwozem. Do-
cieramy do szerokiej szutrowej drogi – początkowego 
odcinka trasy, skręcając w lewo schodzimy ostro w dół 
i powracamy do punktu wyjścia.

2. Trasa Sierakowice–Dąbrowa 
Punkt wyjścia: 
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
Poziom trudności: trudna
Długość szlaku: 8 km
Rodzaj dróg: asfaltowa 20%, leśne i polne 80%
Czas przejścia: ok. 2 godz.
Kolor trasy: zielony

Marsz rozpoczynamy spod Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Sierakowicach przy ul. Kartuskiej. Poruszamy się 
prosto chodnikiem według oznaczeń w stronę centrum 
Sierakowic. Należy zachować szczególna ostrożność 
przy przechodzeniu przez jezdnię! Po przejściu ok. 330 
m skręcamy w ulicę Podgórną. Trasa biegnie chod-
nikiem lekko w górę. Maszerujemy prosto ok. 500 m 
i docieramy do skrzyżowania. Po lewej stronie znajduje 
się krzyż, przy którym należy skręcić w lewo, w ulicę 
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Gryfa Pomorskiego. Po przemierzeniu kolejnych 200 
m kończy się szosa i zaczyna droga polna, którą po-
ruszamy się prosto wzdłuż zielonego szlaku pieszego, 
mijając skręt w kierunku Dąbrowy. Piękne widoki 
malowniczych łąk i pól urozmaicą marsz. Idąc prosto, 
zostawiamy zielony szlak po lewej stronie. Droga pro-
wadzi lekko w dół i po pokonaniu ok. 1 km skręcamy 
ostro w lewo, według oznaczeń i wzdłuż zabudowań 
gospodarczych. Przemierzając kolejny odcinek prosto 
dochodzimy do drogi Puzdrowo – Dąbrowa (na 2,70 
km), gdzie skręcamy w lewo. Po ok. 200 m docieramy 
do miejscowości Dąbrowa. Tu maszerujemy wśród 
zabudowań, dochodząc do samotnie stojącego krzy-
ża, przed którym należy skręcić w prawo (biegnie tu 
również zielony szlak pieszy). Maszerujemy szutrową 
drogą prosto, po drodze mijając stary dworek oraz 
pięknie rozpościerające się widoki na Dolinę Słupi. Na 
ok. 4,30 km naszej trasy skręcamy według oznaczeń 
w lewo (oznaczenie na kamieniu). Po paru metrach 
mijamy kapliczkę po prawej stronie, cały czas trzy-
mając się lewej strony. Trasa zaczyna prowadzić dość 
ostro pod górkę polna drogą. Po ok. 50 m zakręcamy 
ostro w lewo, mijając po prawej stronie miejscowość 
Janowo i zabudowania gospodarskie. Kierujemy się 
według oznaczeń i po kolejnych 70 metrach skręca-
my ostro w prawo. Maszerujemy polną drogą prosto 
i docieramy do zabudowań, idąc cały czas szutrową 
drogą. Na około 6 km naszego marszu zaczynają się 
płyty asfaltowe (lekko w górę), którymi dochodzimy 
do skrzyżowania z ulicą Źródlaną, gdzie należy skręcić 
w lewo przy krzyżu. Dalej poruszamy się prosto, aż 
do ulicy Kościerskiej w kierunku centrum Sierakowic. 
Tu warto zwrócić uwagę na dość często przejeżdżające 
auta. Docieramy do ulicy Kartuskiej, gdzie skręcamy 
w prawo, poruszając się bezpiecznie chodnikiem 
w stronę Gminnego Ośrodka Kultury.

3. Trasa w Załakowie
Punkt wyjścia: 
parking przy Dworku na Błotach w Załakowie
Poziom trudności: łatwa
Długość szlaku: 4,2 km
Rodzaj dróg: 90% polne, 10% leśne
Czas przejścia: ok. 1 godz.
Kolor: żółta 

Trasa rozpoczyna się z malowniczo położonego Dworku na Błotach w Załakowie. 
Marsz rozpoczynamy z parkingu, za którym skręcamy w lewo. Trasa prowadzi 
polnymi drogami. Pokonujemy ok. 465 m i skręcamy w prawo. Maszerujemy 
wśród pól, mijamy przydrożny krzyż, kierując się nadal prosto. Po przejściu 700 
m docieramy do miejscowości Kowale. Wędrujemy prosto, przemierzając odci-
nek 450 m i skręcamy w prawo. Na ok. 2 km naszej trasy skręcamy w prawo. 
Ponownie będziemy musieli skręcić w prawo po pokonaniu kolejnych 500 m. 
Maszerujemy między polami przez ok. 800 m i skręcamy w prawo. Pokonujemy 
600 m i kierując się według oznaczeń skręcamy w lewo. Idziemy lekko pod górę 
i dochodzimy do punktu wyjścia. 

Trasy opracowane przez pracowników 
Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby i Powiatu Kartuskiego

KASZUBY
Miejsca warte odwiedzenia

Zamieszczone mapki pochodzą z wydanej przez GOK w Sierakowicach mapy 
turystycznej „Gmina Sierakowice. Tu zaczynają się Kaszuby” (oprac. B. Gliński).
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Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” w Rosji
Cz. 2

W poprzednim numerze WS relacjonowaliśmy pierwszy etap naszej 
13-dniowej wyprawy do Rosji. Teraz kontynuujemy wspomnienia.

Po zwiedzeniu miejsca martyrologii w Katyniu, złożeniu hołdu 
ofiarom katastrofy samolotu TU-154 w miejscu tragedii i obejrzeniu 
Soboru Uspieńskiego w Smoleńsku udaliśmy się w dalszą drogę 
do Moskwy. 

Dla nas, mieszkańców Kaszub, niecodziennym widokiem były 
rozległe, równinne pola ciągnące się aż po horyzont i prosta szosa. 
Czasem w oddali pojawiały się pokołchozowe zabudowania. Dopie-
ro pod Moskwą krajobraz zaczął się zmieniać: osady znajdowały 
się bliżej szlaku komunikacyjnego, chaty były bardziej zadbane, 
a pola nie leżały odłogiem. 

Po tej monotonii krajobrazowej za oknem autokaru spotkanie ze 
stolicą Rosji było dla nas wielkim przeżyciem. Zachwyciła nas pięknem 
i bogactwem: z daleka lśniły w słońcu złote kopuły licznych cerkwi, 
widoczne były wielopiętrowe budynki o różnorodnych kształtach, 
a wśród nich przypominające warszawski Pałac Kultury i Nauki. 

Jeździliśmy głównymi ulicami, przy których znajdują się hotele, 
banki, muzea, restauracje, budynki rządowe i sklepy zagranicznych 
firm. Wszystko to, budowane z wielkim rozmachem i przepychem, 
miało szczególny urok w wieczornym oświetleniu. 

Po zakwaterowaniu i kolacji wybraliśmy się na spacer po Mo-
skwie i krótka przejażdżkę metrem od stacji Białoruska do Placu 
Czerwonego. Bardzo podobał nam się wystrój podziemnych stacji 
i jazda ruchomymi schodami w długich, ciekawie oświetlonych 
tunelach, a także podróż pociągiem w prawie pustych o tej porze 
wagonach. Zmęczeni, ale pełni wrażeń, dotarliśmy już po północy 
do naszej bazy w domu pielgrzyma. 

Rano po mszy św., odprawionej specjalnie dla nas w kościele 
katolickim, wyruszyliśmy z panią przewodnik na Plac Czerwony, 
który od stuleci był głównym miejscem parad oraz uroczystych 
przejazdów carów i duchowieństwa, miejscem odczytywania 
carskich ukazów. Teraz trwały tu przygotowania do mającej się 
wkrótce odbyć defilady z okazji Dnia Zwycięstwa. 

Mieliśmy szczęście, gdyż bez stania w długiej kolejce udało 
się nam wejść do wyłożonego czarnym marmurem i granitem 
Mauzoleum W. Lenina, w którym znajduje się sarkofag z jego 
zabalsamowanym ciałem. 

Potem podziwialiśmy przepiękny Sobór Wasyla Błogosławio-
nego, świątynię z XVI w. z osmioma cerkiewkami, przed którym 
znajduje się pomnik Minina i Pożarskiego – dowódców rosyjskich, 
którzy przyczynili się do wyparcia wojsk polskich z Moskwy na 
początku XVII w.

Bardzo podobał nam się GUM – Państwowy Dom Towarowy, 
przeznaczony raczej dla bogatszych mieszkańców, bowiem ceny 
towarów zagranicznych firm przewyższają możliwości nabywcze 
przeciętnego Rosjanina. Jest o 3-poziomowy budynek z przeszklo-
nym sufitem i wspaniałym wystrojem wnętrz.

Z ciekawszych miejsc na Kremlu zwiedziliśmy Sobór Uspieński 
(Zaśnięcia NMP) – główną katedrę Rosji, w którym odbywały się 
koronacje carów (m.in. w 1896 r. – ostatniego cara Mikołaja II).

Obejrzeliśmy też ogromny Car-Dzwon (waga 200 ton) i Car-
Armatę (waga 40 ton) oraz Dzwonnicę Iwana Wielkiego z XVI w. 
Zwiedziliśmy Sobór Archangielski, w którym znajdują się groby 
carów i wielkich książąt moskiewskich epoki dopiotrowskiej. 

Jednak największe wrażenie wywarł na nas skarbiec – najstarsze 
muzeum Rosji (z 1806 r.) i jedno z najbogatszych muzeów świata, 

Przed Soborem Wasyla Błogosławionego Na tle Car-Dzwonu (foto B. Skierka)
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który zawiera zbiory rodzimej i zagranicznej sztuki dekoracyjno-
użytkowej od IV do początku XX wieku. Znajdują się tu naczynia, 
stroje, suknie ślubne i koronacyjne, ozdoby, insygnia władzy, trony 
wykładane kością słoniową i brylantami, rzeźbione i pozłacane 
karety, dary posłów z całego świata (m.in. Stefana Batorego).

Ze wznoszącej się nad miastem Góry Pokłonnej oglądaliśmy 
panoramę Moskwy, a potem z okien autokaru – kolejne dzielnice 
miasta. 

Poznaliśmy ciekawą i symboliczną historię Świątyni Chrystu-
sa Zbawiciela. Upamiętniała ona zwycięstwo nad Napoleonem 
w 1812 r. Jednak w 1931 r. została zburzona, a na jej miejscu 
zaczęto budowę Domu Rady Najwyższej. Na początku II woj-
ny światowej konstrukcję przeniesiono, a w 1960 r. na starych 
fundamentach zbudowano otwarty basen. Dopiero w 1994 r. 
władze zdecydowały o odrestaurowaniu świątyni, którą otwarto 
ponownie w 2000 r. 

Następnego dnia wyruszyliśmy bardzo wcześnie (o 4.30), mieli-
śmy bowiem do przejechania około 1000 km. W drodze robiliśmy 
tylko krótkie postoje i po piętnastu godzinach dotarliśmy do rogatek 
Wołgogradu. Nasz znajomy, Andriej Liczmanow, którego latem 
ubiegłego roku gościliśmy z grupą bałałajkarzy, przygotował dla 
nas niezwykłe powitanie. Tuż przy tablicy z nazwą miejscowości 
zatrzymał nas patrol milicji (tak sądziliśmy), jeden z funkcjonariu-
szy wszedł o autobusu i poprosił o paszporty. Przestraszyliśmy 
się, ale wtedy ktoś rozpoznał Andrieja wśród osób stojących na 
poboczu. Wszyscy wysiedli, gdyż czekała tam na nas Rosjanka 
w stroju ludowym i z kołaczem na tacy. Zostaliśmy nim poczęsto-
wani zgodnie ze starym kozackim zwyczajem, a dwaj nasi panowie 
musieli wypić po kieliszku wódki, postawionym na głowni oburącz 
trzymanej szabli. Dopiero potem mogliśmy jechać dalej – na kola-
cję do restauracji i do naszej bazy w schronisku „Bajka” (dawny 
obóz pionierski), pięknie położonym w lesie pod Wołgogradem, 
w miejscowości Kiliakowka. 

22 kwietnia nasz zespół dawał 15-minutowy koncert na III 
Konkursie – Festiwalu „Srebrny Strumień” - w Szkole Muzycznej 
w Wołżskim. Już samo nasze pojawienie się w szkole wzbudziło 
sporą sensację. Publiczności bardzo podobał się występ, a szcze-
gólnie ludowe instrumenty: diabelskie skrzypce i burczybas. Tutaj, 
podobnie jak w innych miejscach, składano nam serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu tragedii smoleńskiej. 

Po południu mieliśmy trochę wolnego czasu na spacer po mieście 
i zakup drobnych upominków. Natomiast wieczorem gościliśmy 
w Pałacu Kultury w Wołżskim na występie profesjonalnego zespołu 

„Kozacka Wola”. Byliśmy zauroczeni ich mistrzowskim wykonaniem 
pieśni i tańców, instrumentami i strojami. Zrodził się nawet pomysł, 
by zaprosić ich do Polski, na Kaszuby. 

Na drugi dzień sierakowicki zespół znów wystąpił w Szkole 
Muzycznej w Wołżskim, przedstawiając inny, ale nie mniej ciekawy 
program podczas konferencji kierowników zespołów, które brały 
udział w konkursie. 

Po południu młodzież miała czas wolny na odpoczynek, grę 
w piłkę i inne atrakcje w „Bajce” (to rozległy teren z boiskami, 
altankami, miejscami na ognisko, plażą nad Wołgą). W tym czasie 
trzy reprezentantki  grupy (Irena Kulwikowska – kierownik zespołu, 
Janina Kwiecień – starosta powiatowy i Bożena Skierka – tłumacz) 
oraz Andriej Liczmanow udali się na spotkania z przedstawicielami 
organizatorów i sponsorów naszego pobytu w Wołżskim.

Zaczęliśmy od Szkoły Muzycznej w Leninsku. Pani dyrektor 
oprowadziła nas po swojej placówce i zapoznała z warunkami 
pracy. Potem pojechaliśmy do przewodniczącego Rady Miejskiej 
i jego zastępcy. Przyjęto nas bardzo serdecznie. Pan S. Uskow 

Zespół „Kozacka Wola”

Powitanie w Wołgogradzie

J. Kwiecień, B. Skierka, I. Kulwikowska w domu u T. i A. Liczmanowów

☞
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☞ opowiedział historię miasta i całego regionu, zapoznał z bogatą 
florą i fauną przedstawioną w gablotach, a pani M. Kowaliowa 
podarowała dziecięce prace z gliny. 

Ósmy dzień przeznaczyliśmy na zapoznanie z najciekawszymi 
miejscami w Wołgogradzie (dawnym Staliningradzie, a wcześniej 
Carycynie), który prawie w całości był zniszczony podczas ob-
lężenia przez wojska hitlerowskie. Zwiedziliśmy więc Muzeum 
– Panoramę „Bitwa Staliningradzka”- pięknie położone na brzegu 
Wołgi. Wokół niego ustawiono samoloty, działa i czołgi z okresu II 
wojny światowej. W środku zgromadzono mnóstwo autentycznych 
eksponatów i pamiątek. Jednak największe wrażenie robi sama 
panorama, gdzie jej twórcy wszechstronnie ukazali bitwę o miasto, 
umieszczając konkretne obrazy na ścianach, sklepieniu i podłożu. 
Nastrój grozy potęguje oświetlenie i dźwięk lecących samolotów, 
wystrzałów oraz eksplodujących bomb.  

Potem wspięliśmy się na Kurhan Mamaja – główną osobliwość 
miasta. Wzgórze, na którym postawiono pomnik „Matka – Ojczyzna”, 
wielokrotnie w czasie wojny przechodziło z rąk do rąk, gdyż było 
najważniejszym punktem strategicznym. Monument, przedstawiają-
cy kobietę ze wzniesionym nad głową mieczem, liczy 85 metrów. 

Po południu nasz zespół dał koncert w sali widowiskowej schro-
niska dla jego mieszkańców i innych uczestników festiwalu. Na 
wieczór zaplanowano ognisko i dyskotekę.  

W niedzielę, 25 kwietnia rano, uczestniczyliśmy we mszy św. 
w katolickim kościele w Wołgogradzie. Wcześniej ustaliliśmy 
z miejscowym proboszczem co i w którym momencie zaśpiewa-
my po polsku, a zespół wystąpił w strojach regionalnych. Ksiądz 
wykorzystał ten fakt, by postawić nas za wzór do naśladowania. 
Stwierdził, że nie wstydzimy się swojej wiary, zwyczajów, mowy, 
że tylu jest młodych kontynuatorów tradycji i dzięki temu może-
my przetrwać. Słysząc to, byliśmy bardzo wzruszeni, a po mszy 
poszliśmy podziękować proboszczowi za te ciepłe słowa. 

Później pojechaliśmy do Wołżskiego na ogłoszenie wyników. 
Zespołowi „Sierakowice” przyznano nagrodę pierwszego stopnia 
za wokal i drugiego stopnia za instrumenty ludowe. Po odebraniu 
pamiątkowych statuetek, dyplomów i cennych nagród oraz po 
krótkim pożegnalnym występie wróciliśmy do naszej bazy. 

Następnego dnia wyjechaliśmy w drogę powrotną około 8.00, do 
granicy w Doniecku dotarliśmy o 12.30. Niestety, tutaj nie poszło 
tak sprawnie, jak poprzednio. Łącznie po obu stronach przejścia 
staliśmy ok. 6 godzin, mimo że nie było żadnej kolejki (bagaże 

„sprawdzały” nawet specjalnie przeszkolone psy tropiące narkotyki). 
Dopiero około północy dotarliśmy do hotelu w Charkowie, skąd 
wczesnym rankiem wyruszyliśmy do Kijowa. 

Im bliżej byliśmy stolicy Ukrainy, tym więcej pojawiało się 
zakładów przemysłowych oraz ciężkiego sprzętu pracującego na 
szosach, zapewne w związku ze zbliżającym się terminem EURO 

2012. Kijów bardzo nam się podobał. Miasto jest pięknie położone 
na siedmiu wzgórzach po obu stronach Dniepru. W każdej dzielni-
cy usytuowane są niewielkie sztuczne jeziorka, nad którymi mogą 
wypoczywać mieszkańcy. Uroku dodają liczne wysepki i mosty 
na rzece. Zajmuje on trzecie miejsce w Europie pod względem 
ilości zieleni. Są tu 3 ogrody botaniczne i 60 parków. W trzech 
katolickich kościołach (za czasów ZSRR zburzonych lub zamie-
nionych na magazyny – obecnie odrestaurowanych) w godzinach 
rannych odbywają się nabożeństwa, wieczorami – koncerty muzyki 
organowej. 

Stolica Ukrainy pięknie prezentowała się nocą z podświetlonymi 
cerkwiami i innymi budowlami, zwłaszcza tymi odbijającymi się 
w wodzie. Mimo późnej pory poszliśmy na słynny Plac Niepod-
ległości z hotelem „Ukraina”, znanym z czasów „pomarańczowej 
rewolucji”, kiedy były tu rozbite również namioty polskich studen-
tów i gdzie stacjonowała TVP. 

Ostatni dzień pobytu na Ukrainie poświęciliśmy na zwiedzenie 
jednego z najstarszych zabytków miasta, wpisanego na listę świato-
wego dziedzictwa UNESCO – Ławry Kijowsko-Pieczerskiej (prawo-
sławnego klasztoru męskiego). Jego historia rozpoczyna się w XI w., 
kiedy w jednej z pieczar osiadł pustelnik Antoni. Mieszkańcy grodu 
zaczęli do niego przychodzić po błogosławieństwo, niektórzy zosta-
wali na stałe. Potem wybudowano klasztor, a pieczary służyły jako 
miejsce modlitw i pochówku zakonników (spoczywających tu do dnia 
dzisiejszego). Stały się one unikalnymi archeologicznymi pomnika-
mi i duchową skarbnicą. Na zwiedzających niesamowite wrażenie 
robią zmumifikowane ciała świętych z odsłoniętymi, wysuszonymi 
i sczerniałymi dłońmi. Wąskie korytarze oświetlają tylko świece 
niesione przez pielgrzymów (kobiety mogą tu wchodzić z głowami 
przykrytymi chustami). 

Główną świątynią Kijowsko-
Pieczerskiej Ławry jest Sobór 
Uspieński, zburzony w czasie 
wojny przez partyzantów, a od-
budowany dopiero 10 lat temu. 
Zajmuje on ważne miejsce w hi-
storii cerkwi  prawosławnej. 

Około południa (28 kwietnia) 
wyruszyliśmy dalej w stronę 
granicy ukraińsko-polskiej przez 
Żytomierz, Równe, Jagodzin, 
Drohusk. O godz. 3.00 następne-
go dnia mijaliśmy Śródmieście 
Warszawy, o 10.00 wyjechaliśmy 
z Gdańska i przed południem 
dotarliśmy do Sierakowic.  

Bożena Skierka
Foto: Hanna i Paweł GrubaWspólna zabawa z zespołem rosyjskim

Pani Irena Kulwikowska 
odbiera dyplom i nagrodę

Po mszy św. w kościele katolickim
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Szwedzi w Sierakowicach
Mury sierakowickiego gimnazjum gościły już wielu uczestników młodzieżowych 
wymian z różnych zakątków Europy. Niedawno, bo od 16 do 21maja 20010r., 
w naszej szkole przebywała10-osobowa grupa młodzieży ze szkoły w Söderhamn, 
miejscowości położonej 250 km od Sztokholmu.  

Celem projektu zatytułowanego „Tradycja i współczesność” było kształto-
wanie społeczeństwa otwartego, pozbawionego uprzedzeń i tolerancyjnego. 
Podczas działań poznawaliśmy nasze regiony – Kaszuby i Gävleborg oraz 
kształciliśmy umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Przed spo-
tkaniem obie grupy – szwedzka i polska -przygotowały w języku angielskim 
prezentację o swoich miejscach zamieszkania. Dowiedzieliśmy się, jak w Szwecji 
obchodzone są święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Zaciekawiły nas 
obrzędy związane ze świętami: świętej Łucji ( przypadające na 13 grudnia 
święto światła obchodzone w Szwecji na pamiątkę jego patronki – świętej 

Łucji z Syrakuz; tego dnia odbywają się pochody dzieci w białych strojach, 
z przewodzącą orszakowi dziewczynką przybraną w wianek z płonącymi 
świecami) oraz  Midsommar (odpowiednik kaszubskich sobótek). Nasi goście 
opowiedzieli także o typowych potrawach szwedzkich, a także o sposobach 
spędzania wolnego czasu w ich kraju. 

Wśród wielu atrakcji, które przygotowaliśmy dla młodzieży, należy wspomnieć 
wizytę i warsztaty w GOK. Pani Emilia Reclaf opowiedziała o życiu dawnych 
Kaszubów oraz pokazała piękną wystawę, będącą podsumowaniem konkursu 

„Ludowe Talenty”. Pani Bożena Skierka prowadziła warsztaty lepienia w glinie. 
Powstały ciekawe prace. Niektóre z nich „pojechały” do Szwecji. Te zajęcia spo-
tkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Dyrekcji GOK oraz paniom, które 
prowadziły dla nas zajęcia, serdecznie dziękujemy. W kolejnych dniach uczestnicy 
wymiany poznali ciekawe zakątki naszego regionu. Byliśmy w Gdańsku, Szymbarku, 
wędrowaliśmy szlakiem wokół jeziora Lubygość, podziwiając przepiękną panoramę 
Szczeliny Lechickiej. Pokazaliśmy miejsce pamięci narodowej – bunkier „Ptasia 
Wola”. Ciekawym doświadczeniem dla obu grup były wspólne zajęcia: rozgrywki 
sportowe, lekcja języka angielskiego oraz polsko-szwedzkiego. Na tej lekcji młodzież 
dzieliła się swoimi skojarzeniami na temat krajów partnerskich. Goście ze Szwecji 
wykazali się sporą wiedzą na temat Polski. Szwedzka młodzież zwróciła uwagę 
na to, że u nas niektórzy jeżdżą bardzo szybko i bez pasów (jesteśmy przekonani, 
że to tylko wyjątki).

Jak podkreślała młodzież, kontakty z rówieśnikami z różnych krajów pokazują, 
że tak naprawdę młodzi ludzie (i nie tylko młodzi) niczym się nie różnią. Mają 
podobne zainteresowania, pasje, chcą się bawić, uczyć, poznawać i zachwycać 
światem.  

Całe przedsięwzięcie, wymiana młodzieży polsko-szwedzkiej, możliwe było 
dzięki dofinansowaniu Wójta Gminy Sierakowice oraz gościnności rodziców, za 
co bardzo gorąco dziękujemy. 

Organizatorzy wymiany
Foto: Anna Andryskowska i Danuta Wereda

Nad jeziorem Lubygość

Ach, to tak wyglądacie

Pierwszy raz gram na diabelskich skrzypcach
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Literacki sukces Pierwszaków

Od wielu lat prowadzę autorską klasę freinetowską w Szkole Podstawowej 
w Sierakowicach, gdzie jedną z technik pracy jest „swobodny tekst”. Jest to 
technika, która ma ogromny wpływ na kształcenie języka mówionego i pisa-
nego. Już w klasie pierwszej dzieci mają możliwość pierwszych prób pisania 
własnych tekstów, gdzie każde „dzieło” traktowane jest z szacunkiem. Takie 

„miniarcydziełka” zostały wysłane na Ogólnopolski Konkurs Literacki „Chcę Ci 
powiedzieć…” organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie. 
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że prace zostały wyróżnione i dzieci 
zostały laureatami tego konkursu. Nagrodą główną jest książka z tekstami dzieci 
wyróżnionych w konkursie. Laureaci to uczniowie klasy 1d: Magdalena Bojek, 
Maria Reclaf, Agata Spręga, Marianna Geniusz i Bartłomiej Klebba.

W zorganizowaniu wyjazdu na Galę Konkursu pomogli nam: Wójt Gminy 
Sierakowice, Rada Szkoły oraz prywatni sponsorzy. Za to wsparcie chcę w tym 
miejscu ogromnie podziękować. Dla dzieci sam wyjazd do Krakowa i zwiedzanie 
miasta stanowił swoistą nagrodę za ich pracę. Wrażeń, emocji było co nie miara, 
to komentarz Marii „Było ekstra!!! Było tak fajnie, że zabrakło mi słów!!!” 

Takie momenty w pracy nauczyciela są ogromną nagrodą, potwierdzeniem 
słuszności obranej drogi nauczania i „uskrzydlają” do dalszej pracy z dziećmi. 
Jestem dumna z moich uczniów, gratuluję im sukcesu i pierwszej książki z ich 
utworami. Może jest to początek pisarskiej kariery?

Joanna Kościołowska

Teksty nagrodzonych uczniów 

Fantazja
Fantazja to kraina magii i marzeń.
Można tam lecieć, aż do gwiazd. Złapać księżyc i gwiazdy.
To taka kraina, gdzie wszystkie marzenia się spełniają.
Można zjeżdżać po tęczy jak po poręczy. 
Wtedy powstają różne barwy.
Rodzynek w herbacie pomoże ci latać ze skrzydłami, jak 
umiesz nie obudzić smoka, to wejdziesz do jaskini i tam 
zobaczysz czary.

Agata Spręga klasa 1d

Żyrafa
Chciałbym polecieć na żyrafie w kosmos,
albo lepiej wsiąść do samolotu
i zatańczyć z żyrafą we Francji.
Z tą żyrafą chciałbym być we wszystkich krajach świata.
Bo to jest żyrafa zaczarowana.

Bartłomiej Klebba klasa 1d

Moje marzenia
Na górze przyjaciele i rodzina!
Na dole róże i fiołki, stokrotki, a w nich:
Elfy i skrzypce, które same grają!
A obok zwierzęta i Ja!
Płynę po niebie,
Chmury są z waty cukrowej.
A Ja jem te chmury.
Jest tak przyjemnie i wesoło!
Cieszy się każdy kto tam jest!

Maria Reclaf  klasa 1d

Moje marzenia, moje fantazje
Fantazja to po prostu skarb.
Wiem lub nie, co stanie się.
Tam wróżka, tam różdżka,
A jeszcze obok biegają elfy.
Strumyk jest cały falowany.
Moje marzenia, moje fantazje są przecudowne.
Cieszę się z nich.
Jest wszędzie wesoło i kolorowo.
Cieszę się, cieszę się z tego dnia. 
Żegnam Was.

Marianna Geniusz klasa 1d

Drzewo fantazji
Wszystko jest niewidzialne!
A ja chcę być motylem i czarować.
Przyjdę pod drzewo fantazji 
i za chwilę jestem na magicznej łące,
Są jednorożce, są kolorowe owoce.
I są lody, pełno lodów!
W poniedziałek jest wiosna, 
we wtorek lato,
W środę jest jesień, 
A w czwartek zima i tak w koło
Jest wesoło!

Magdalena Bojek klasa 1d



256–7 (240–241) czerwiec–lipiec 2010 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Święto Baroku w gowidlińskiej szkole

Barok to styl w architekturze, sztuce i literaturze, którego rozkwit przypada 
na XVII stulecie.  To epoka słynąca z przesytu, bogactwa formy i zdobnictwa, 
pełna kontrastów. Właśnie tej epoce poświecono widowisko teatralno-muzyczne 
zaprezentowane przez uczniów Zespołu Szkół w Gowidlinie, a przygotowane 
pod kierunkiem nauczycielki muzyki Marii Kostuch.

Widowisko zrealizowano z prawdziwie barokowym rozmachem. Młodzi ak-
torzy wraz ze swoją nauczycielką wystąpili w przepięknych strojach, wcielając 
się w postaci z epoki – wybitnych twórców barokowych. Scenografia doskonale 
oddawała wygląd i atmosferę pałacowego wnętrza. 

Repertuar tego niezwykłego koncertu był imponujący. Publiczność wysłuchała 
muzyki nie tylko twórców barokowych, ale także tych nawiązujących do tego 
niezwykłego i bogatego stylu. Nie zabrakło wykonania utworów mistrzów muzyki 
barokowej – Jana Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Haendla. Ale muzyka to 

Taniec dworski panien Siedmioletni Jan Sebastian Bach

Łabędzie znad Jeziora Gowidlińskiego Maria Kostuch – pomysłodawczyni koncertu

nie wszystko co zaoferowano widzom. Nie zabrakło 
poezji barokowej i tańca dworskiego.    

Największy aplauz widzów wzbudziło wykonanie 
baletu „Jezioro łabędzie” przez „łabędzie” znad Jezio-
ra Gowidlińskiego. W ich rolę wcielili się chłopców 
ze szkoły w Gowidlinie. Był to rzeczywiście nieza-
pomniany widok. 

Widowisko teatralno-muzyczne „Święto baroku” 
było udaną próbą udowodnienia widzom, że muzyka 
poważna nie jest nudna. Przedstawienie jej w lek-
kiej, pełnej humoru formie sprawiło, że publiczność 
świetnie się bawiła. 

Tekst i foto: AK
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Dnia 29 maja 2010 roku w Szkole Podstawowej w Sierakowicach odbył się III 
Festyn Rodzinny zorganizowany przez nauczycieli i rodziców. Impreza rozpoczęła 
się o godz. 14:00. Podobnie jak w latach poprzednich zorganizowano mnóstwo 
atrakcji dla rodzin przybyłych na festyn.

Zabawa rozpoczęła się od występu zespołu „Koraliki”, była również loteria 
fantowa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, można było zagrać 
w rzutki. Nauczycielki zorganizowały także konkursy i zabawy dla najmłod-
szych. Duże zainteresowanie wzbudził występ zespołu tańca nowoczesnego 
oraz występy uczniów naszej szkoły, biorących udział w konkursie „Masz talent”. 
Imprezę bardzo uatrakcyjnili strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Sierakowic, 
dając spektakularny pokaz gaszenia płonącego pojazdu. Jak co roku nie zabra-
kło również smakołyków, które oferowała kawiarenka, był także grill, wata 
cukrowa i lody.

Przedsięwzięcie udało się dzięki sponsorom, którzy i tym razem nas nie 
zawiedli.

K. Wenta

III Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Sierakowicach

Rada Szkoły Podstawowej w Sierakowicach
serdecznie dziękuje za wszelką pomoc rodzicom, nauczycielom, 
uczniom zaangażowanym w organizację III Festynu Rodzinnego.
W sposób szczególny dziękujemy mamom, które upiekły ciasta i chleb 
oraz sponsorom: 
- właścicielom sklepów: Adaś, Remik, Ogrodnik, Ekspert, 1001 drobiazgów, 
Ala, Beata, An-Mar;
- właścicielom aptek: Św. Kosmy i Damiana, Pod Orłem i Starowiejskiej;
- właścicielom piekarni Królewiczanka, hurtowni Ribena, solarium Oliwka;
- firmom: Elwoz, Teclaf, Lis;
- Ochotniczej Straży Pożarnej z Sierakowic;
- paniom: Marzenie Lewna, Marioli Hodorowicz, Magdalenie Pobłockiej,  
Mirosławie Bojanowskiej;
- panom Aleksandrowi Grzenkowicz, Zbigniewowi Płotka, Piotrowi Stencel;
- państwu Elwirze i Rafałowi Klinkosz oraz Beacie i Sławomirowi Hyriak.
Dziękujemy!

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

Udział gimnazjalistów 
w konkursie ekonomicznym

Drugie i trzecie miejsce zajęły uczennice gimnazjum z Sierakowic 
i Tuchlina w powiatowym konkursie „ABC młodego ekonomisty”, 
który odbył się 20 maja w Kartuzach. Inicjatorem i organizatorem  
konkursu był Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
w Kartuzach oraz działające przy tej placówce Stowarzyszenie 
dla Rozwoju Edukacji.

Sylwia Czaja z gimnazjum w Sierakowicach zajęła drugie miej-
sce we wspomnianym konkursie, przegrywając zaledwie jednym 
punktem po dogrywce z uczennicą ze szkoły w Staniszowie. Trzecie 
miejsce zajęła Martyna Pezda z Zespołu Szkół w Tuchlinie. 

Konkurs „ABC młodego ekonomisty” był skierowany do uczniów 
gimnazjów powiatu kartuskiego. Jego celem było m.in. zaintereso-
wanie gimnazjalistów nauką o finansach, bankowości i ekonomii, 
niezależnie od wybranej dalszej drogi kariery zawodowej. W ra-
mach tego projektu uczniowie brali udział w szkoleniach prowa-
dzonych przez nauczycieli ZSZiO. 

W szkolnym etapie wyłoniono uczniów, którzy wzięli udział 
w finale konkursu w Kartuzach. Oprócz wspomnianych uczennic 
byli to: Ilona Kobiela, Anna Myszk, Angelika Chmielecka, Łukasz 
Petta i Paweł Paracki z gimnazjum w Sierakowicach oraz Jolanta 
Bronk, Kamila Makurat, Marcin Ruszkowski i Szymon Wnuk-
Lipiński z gimnazjum w Tuchlinie. 

Uczniowie, przygotowując się do konkursu, korzystali z materia-
łów opracowanych przez organizatorów. Zagadnienia poruszane 
podczas konkursu to m.in.: jak planować swoją karierę zawodową, 
od czego zależy czy będę bezrobotny, jakie czynniki wpływają na 
moje zakupy, czy zaciąganie kredytów bankowych jest opłacalne, 
czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu.

AK
Foto: Archiwum Gimnazjum w SierakowicachUczniowie Gimnazjum w Sierakowicach z Iwoną Cyrocką
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ta chwila pojawi się kiedyś we wspomnieniach, może zmieni się 
w łzę tęsknoty za przeszłością. 

Dopełniając uczniowskie refleksje pani dyrektor dodała, że 
wszystko ma swój czas. Teraz nadszedł czas pożegnania ze szkołą 
i początek nowego etapu życia.    

I wreszcie nadszedł moment rozdania świadectw. Uczniowie 
z najwyższą średnią ocen – Beata Konkel, Barbara Kotłowska, Da-
mian Jażdziewski i Jakub Tandek – otrzymali dodatkowo nagrody 
książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne. Byli to państwo: Irena 
i Waldemar Konkel, Gabriela i Józef Kotłowscy, Bożena i Ryszard 
Jażdziewscy oraz Elżbieta i Piotr Tandek. 

Na zakończenie młodsi koledzy życzyli absolwentom na początku 
nowej drogi ku przyszłości wiele szczęścia, satysfakcji, udanych wybo-
rów życiowych, prawdziwych przyjaźni i wielkich, gorących miłości.

AK
Foto: Jacek Subkowski

Belgia za granicą i w szkole 
W dniach 24 kwietnia do 2 maja 2010 roku grupa uczniów z ZSP 
w Sierakowicach wraz z opiekunami wyjechała na tygodniową wizy-
tę do Belgii w celu realizacji projektu Comenius -  „Europa na talerzu”. 
W wizycie udział brali także uczniowie innych krajów: Bułgarii, 
Rumuni, Portugalii oraz Francji – wraz ze swoimi opiekunami. 

Pierwszego dnia uczniowie i nauczyciele spotkali się w szkole, 
aby się poznać i uzupełnić swoją wiedzę na temat Belgii oraz regio-
nu, do którego przybyli. Następnie prezentowano bufet z potrawami 
belgijskimi i nastąpiło zwiedzanie miejscowości Charleroi.  

We wtorek (27 kwietnia) uczniowie spotkali się na zajęciach 
gotowania w kuchni szkolnej. Grupy uczniów z różnych krajów 
uczyły się gotować tradycyjne dania belgijskie – seler zapiekany 

VI Powiatowy Konkurs Wiedzy 
o Janie Pawle II

,,Ten, który zamilkł już na zawsze, milczeniem swoim mówi dalej”

19 maja 2010 r. w Zespole Szkół w Gowidlinie (tradycyjnie już 
od 6 lat) odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym 
Janie Pawle II. W zmaganiach konkursowych wzięli udział re-
prezentanci klas IV-VI z 15 szkół powiatu kartuskiego. Tematyka 
konkursu ściśle związana była z biografią, twórczością wielkiego 
Rodaka jak również jego encyklikami i pielgrzymkami. Organiza-
torzy zadbali o to, by uczestnicy konkursu wcześniej zapoznali się 
z zakresem materiału.. Test składał się z 38 pytań zamkniętych 
i otwartych. 

Spośród wszystkich uczestników konkursu największą wiedzą 
o papieżu Polaku wykazała się Martyna Krefta z SP w Sulęczy-
nie. Drugie miejsce zajęła Joanna Mielewczyk z SP w Węsiorach, 
a trzecie Dawid Polejowski z SP w Lisich Jamach. Wyróżnienie 
przyznano Robertowi Wencie z SP w Załakowie i Markowi Reszce 
z SP w Mojuszu. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy Ze-
spole Szkół w Gowidlinie. Ponadto organizatorzy zadbali o słodki 
poczęstunek zarówno dla uczestników jak też ich opiekunów. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym konkurs będzie 
się cieszył równie dużym powodzeniem. Zapraszamy już dziś!

Święto Szkoły w Gowidlinie 
Nie lękajcie się…

W tym roku obchody Święta Szkoły w Zespole Szkół w Gowidli-
nie miały charakter szczególny, ponieważ 18 maja obchodziliśmy 
90-rocznicę urodzin naszego patrona, ukochanego Ojca Świętego. 
Z tej okazji cała brać uczniowska udała się do kościoła parafialnego 
p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i uczest-
niczyła w uroczystej mszy świętej, sprawowanej przez księdza 
kanonika Leszka Knuta.

Następnie wszyscy udali się pod ścianę papieską, upamiętniającą 
pobyt Jana Pawła II na Ziemi Kaszubskiej i modlili się o rychłą 
beatyfikację papieża Polaka.

Później uczniowie wraz z nauczycielami przeszli do szkoły i obej-
rzeli montaż literacki pt. „Nie lękajcie się…”, przygotowany przez 
panią Wiolettę Brzeską i towarzyszącą jej młodzież. Nie była to 
jednak prezentacja życiorysu papieża, a raczej próba interpretacji 
tej zwięzłej, a jakże wymownej myśli Ojca Świętego.

Dlatego poprzez piękne deklamacje wierszy, energetyczny taniec, 
entuzjastyczny śpiew w wykonaniu chóru „Kantylena” złożyliśmy 
hołd Ojcu Świętemu – największej osobistości pośród wielkich tego 
świata. Przesłanie Jana Pawła II stało się dla nas drogowskazem 
na całe nasze życie.

„Każde pokolenie ma własny czas”
Pożegnanie absolwentów Szkoły Zawodowej
Klasa III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sierakowicach po raz 
ostatni spotkała się „w starym składzie”. 18 czerwca pożegnali 
swoich nauczycieli i mury szkoły, aby rozpocząć nowy etap w swo-
im dorosłym życiu. W uroczystości brali udział młodsi koledzy 
i koleżanki oraz grono pedagogiczne z dyrektor placówki Krystyną 
Formela na czele. 

– Drodzy koledzy, dzisiaj jesteście w szkole tak naprawdę ostat-
ni raz jako klasa, jako pewna grupa stanowiąca cząstkę naszej 
społeczności – w imieniu młodszych kolegów mówiła Angelika. 
– Już za kilkanaście minut spojrzycie po raz ostatni na wnętrze 
tej szkoły i odejdziecie ku własnej przyszłości, ku nowemu życiu. 
Chcielibyśmy w tym ostatnim dniu Waszego pobytu wśród nas 
zawrzeć obrazy i obrazy i uczucia, które zabierzecie ze sobą. Może 

Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce ze swoimi rodzicami

Absolwenci z Krystyną Formela, dyrektor szkoły 
i Arturem Hewelt, wychowawcą

☞
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z szynką, zupę z pora, frytki belgijskie oraz placek cukrowy. 
Po południu wszyscy pojechali do wytwórni czekolady, w której 
każdy miał okazję skosztować tamtejszych wyrobów. 

Kolejnego dnia odbyła się wycieczka do stolicy Belgii – Brukseli. 
Uczniowie zwiedzili wytwórnię piwa, gdzie przewodnik opowie-
dział o procesie jego produkcji. Kolejnym punktem wycieczki był 
Grand Place oraz posążek „siusiającego chłopca”. Następnie goście 
mieli okazję zwiedzić czterogwiazdkowy hotel Sheraton. 

W czwartek przeprowadzono warsztat przygotowania ozdób 
kwiatowych oraz kolejny kurs gotowania, gdzie nie tylko 
uczniowie, ale również nauczyciele wykazali się swoimi zdol-
nościami kulinarnymi. Tego samego dnia w destylarni brandy 
przybliżono wszystkim proces produkcji alkoholu. Następnie 
uczniowie i ich opiekunowie zwiedzili ruiny starego klasztoru 
gotyckiego. 

☞

Ostatniego dnia pobytu w Belgii każdy kraj miał okazję pochwa-
lić się swoją wiedzą i zdolnościami, jakie nabył podczas pobytu 
w Charleroi. Odbył się quiz wiedzy o Belgii, konkurs gotowania 
oraz strojenia stołów. W konkursie tym grupa polskich uczniów 
zdobyła trzecie miejsce. Po wszystkim rozdano nagrody i poże-
gnano uczestników.

Nasza przygoda z kuchnią belgijską jednak dopiero się rozpoczęła, 
gdyż po powrocie do Polski uczestnicy wyjazdu zorganizowali Dzień 
Belgii, w ramach którego uczniowie klasy III TŻ nauczyli się przygo-
towywać dania belgijskie. Uczniowie, którzy uczestniczyli w wyjeździe, 
zaprezentowali zdobyte wiadomości o Belgii, tradycjach kulinarnych, 
muzyce, oraz opowiedzieli o przywiezionych pamiątkach. 

Renata Płotka 
uczennica klasy II Technikum Żywienia

Wycieczka do Łeby 
W dniach 27 i 28 maja 2010 roku klasy II a LO i III TA pod opieką 
pań: Alicji Ludwikowskiej, Elżbiety Szczypior i Anny Wydrowskiej 
udały się na wycieczkę.

Pierwszego dnia naszej wędrówki odwiedziliśmy Muzeum Wsi 
Słowińskiej w Klukach, gdzie mogliśmy podziwiać kulturę Słowin-
ców, poznać miejsce zamieszkania i pracy dawnych mieszkańców 
tamtych okolic. W Narodowym Parku Słowińskim odwiedziliśmy 
uratowanego od śmierci orła bielika, a następnie wyruszyliśmy szla-
kiem edukacyjnym (pod nazwą. „Światło latarni”) do latarni morskiej 
w Czołpinie. Chociaż mogliśmy ją obejrzeć tylko z zewnątrz, okazała 
się bardzo ciekawym obiektem. Po tej wyczerpującej wędrówce uda-
liśmy się do pensjonatu w Łebie. Pokrzepieni smacznym posiłkiem 
wybraliśmy się na spacer po mieście. Najbardziej zachwycił nas port, 
w którym cumowały przepiękne statki i kutry rybackie.

Następnego dnia wybraliśmy się na sławne ruchome wydmy, 
które wszystkich zadziwiały swoją wielkością i niezwykłym 
ukształtowaniem. Oczywiście największe wrażenie zrobiła na nas 
Łącka Góra. Droga na wydmy była długa, liczyła ok. 6 km, jednak 
mimo to postanowiliśmy wrócić pieszo: brzegiem morza aż do 
Rąbki, gdzie czekał na nas autokar. Wszyscy uczestnicy wycieczki 
uważają ją za bardzo udaną.

Weronika Król z klasy II a LO

Indeks dla Zofii Kotłowskiej
W dniach 28 i 29 maja 2010r. w Zespole Szkół Rolniczych, należącym 
do Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, odbyły 
się centralne eliminacje XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych w bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Sierakowic reprezentowała 
Zofia Kotłowska, uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik 
żywienia i gospodarstwa domowego. Opiekę w czasie przygotowań 
do konkursu sprawowały nad nią nauczycielki przedmiotów zawo-
dowych: Mirosława Cyman i Agnieszka Kazimierczak.  

Olimpiada tradycyjnie składała się z dwóch części: teoretycz-
nej, czyli testu zawierającego 60 pytań oraz praktycznej, złożonej 
w tym roku z trzech zadań. Olimpijczycy musieli wykonać roga-
liki krucho-drożdżowe, rozpoznać sprzęt i urządzenia stosowane 
w gastronomii, rozpoznać i omówić wartości odżywcze tłuszczów 
roślinnych i zwierzęcych oraz omówić wpływ żywności na choroby 
układu krążenia.

Po zmaganiach konkursowych uczestnicy obejrzeli występ 
zespołu folklorystycznego z Kociewia, pokaz fajerwerków „Fire 
dance”, później odwiedzili molo w Sopocie. Olimpiadę zakończyło 
uroczyste wręczenie dyplomów, pucharów i nagród. 

Nasza uczennica - Zofia Kotłowska - uzyskała tytuł finalistki, 
który upoważnia ją do otrzymania indeksu wybranej (zgodnej 
z zakresem olimpiady) uczelni wyższej. 

Mirosława Cyman
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Sukces uczniów ZSP na powiatowym 
konkursie matematycznym w Leźnie

Podczas Powiatowych Targów Nauki i Kultury w Leźnie, 1 czerwca,  
odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny. Został on przygotowa-
ny przez nauczycieli matematyki szkół powiatu kartuskiego. W kon-
kursie uczestniczyło sześć trzyosobowych drużyn ze wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu. Reprezentację ZSP w Sierakowicach 
tworzyli: Dajana Choszcz i Piotr Teclaf z klasy II a LO oraz Angelika 
Pioch z klasy I b LO. Nad ich przygotowaniami do konkursu czuwały 
nauczycielki: Alicja Ludwikowska i Elżbieta Szczypior. 

Drużyna reprezentująca naszą szkołę zdobyła II miejsce. Nie-
znacznie lepszy okazał się zespół I Liceum Ogólnokształcącego 
w Kartuzach. Natomiast III miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Poziom wiedzy 
i umiejętności uczestników konkursu był bardzo wysoki i wszyst-
kim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Alicja Ludwikowska

XXXIX Konkurs Recytatorski 
Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”

„Jô bëm leno chcôł, żebë twòji mòwë, co jã Pón Bóg dôł, nie przë-
krëłë grobë” – słowa Jana Karnowskiego towarzyszyły 29 maja 

Już drugi rok w GOK działa sekcja sztuki ludowej. Ostatnio należało do niej 19 osób 
w wieku od 8 do 14 lat (od I klasy szkoły podstawowej do I klasy gimnazjum). 

Członkowie na zajęciach poznawali różne dziedziny twórczości, takie jak: 
malarstwo na szkle, plastykę obrzędową, rzeźbienie ptaszków w drewnie, tkac-
two na ramach, intarsję, rzeźbę ceramiczną i garncarstwo, plecionkarstwo oraz 
wykonywanie kwiatów z bibuły. 

W dniach 2-4 października 2009 r. siedmiu uczniów brało udział w warsztatach 
organizowanych przez Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku, 
a jedna osoba poznała sposób wykonywania witraży ze szkła.

W tegorocznym XXXIX KONKURSIE LUDOWE TALENTY w Lipuszu 14 
członków sekcji zdobyło nagrody (niektórzy w kilku dziedzinach):

finalistom XXXIX Konkursu Literatury Kaszubskiej  „Rodnô Mòwa”, 
który zgromadził w Gminnym Ośrodku Kultury w Chmielnie aż 51 
uczestników w 6 kategoriach wiekowych. Najmłodszą uczestnicz-
ką konkursu była 3-letnia Aleksandra Skrzypkowska. Zmagania 
recytatorów oceniała komisja w składzie: ks. prof. dr hab. Jan 
Walkusz, Barbara Pisarek, Tomasz Fopke, Zbigniew Jankowski 
i Eugeniusz Pryczkowski. Oceniający brali pod uwagę następujące 
kryteria: dobór repertuaru, interpretację utworów, dykcję i ogólny 
wyraz artystyczny.

Każdy z uczestników zaprezentował dwa utwory – wiersz i prozę. 
Po wysłuchaniu recytacji uczestnicy konkursu oraz ich opiekuno-
wie udali się na obiad i słodki poczęstunek, przygotowany przez 
organizatorów.

W niedzielę 30 maja, po uroczystej Mszy świętej, odbyło się 
podsumowanie konkursu, przyznanie nagród i wyróżnień. Każdy 
z laureatów ponownie zaprezentował swoje umiejętności recyta-
torskie. 

Uczennica naszej szkoły – Magdalena Bigus z klasy I a LO zajęła 
I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 

Celem konkursu jest poznanie i popularyzacja literatury, tradycji, 
mowy i folkloru kaszubskiego. Cieszę się, że konkurs stwarza recy-
tatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także 
pogłębia ich wrażliwość na czar literatury kaszubskiej. 

Magdalena Bigus z kl. I a LO

1) Daria Sychta (I kl. gimnazjum) – malarstwo na 
szkle, intarsja, ceramika, kwiaty z bibuły;

2) Maja Wróbel (V kl. szkoły podstawowej) - ma-
larstwo na szkle, ceramika, plastyka obrzędowa, 
tkactwo;

3) Laura Węsierska (V kl. szkoły podstawowej) - 
malarstwo na szkle, ceramika, plecionkarstwo;

4) Aleksander Skierka (III kl. szkoły podstawowej) - 
malarstwo na szkle, ceramika, plastyka obrzędowa;

5) Julia Penkowska (kl. i gimnazjum) – intarsja, 
ceramika, rzeźba;

6) Angelika Leik (kl. i gimnazjum) – malarstwo na 
szkle, ceramika, rzeźba;

7) Aleksandra Sychta (V kl. szkoły podstawowej) - 
malarstwo na szkle, ceramika, plecionkarstwo;

8) Małgorzata Wróbel (I kl. szkoły podstawowej) - 
malarstwo na szkle, tkactwo;

9) Zyta Woelke (IV kl. szkoły podstawowej) - ma-
larstwo na szkle, plastyka obrzędowa;

10) Kinga Skierka (VI kl. szkoły podstawowej) – 
rzeźba;

11) Ewelina Skrzypkowska (V kl. szkoły podstawo-
wej) – ceramika;

12) Maksymilian Penkowski (III kl. szkoły podsta-
wowej) - malarstwo na szkle;

13) Maciej Lis (IV kl. szkoły podstawowej) – in-
tarsja;

14) Angelika Bronk (V kl. szkoły podstawowej) - 
malarstwo na szkle.

Oprócz obejrzenia wystawy pokonkursowej i 
wręczenia nagród organizatorzy zaproponowali 
uczestnikom finału zwiedzanie Zakładów Porcela-
ny Stołowej „Lubiana” oraz spacer leśną „ścieżką 
dydaktyczną”.

Opiekun sekcji: 
Bożena Skierka

Sekcja sztuki ludowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach

Uczniowie z GOK i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szopie z opiekunem
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Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na wystawę 

„Nasi Twórcy Ludowi - Maria Bordewicz” 30 czerwca 2010 r., 
godz. 1700. Sala Stałej Ekspozycji Muzealnej.Wystawa czynna do 
końca sierpnia.

.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska 
i Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zapraszają na Piknik 
Królewski, 3 lipca 2010 roku, godz. 1600. Plac „Stara Składnica”

- loteria fantowa, karaoke, konkursy dla dzieci z nagrodami
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice
- Dyskoteka pod gwiazdami – Zespół Pana Trepczyka

.
Otwarte Mistrzostwa Polski w klasie VAURIEN – regaty towa-
rzyszące w klasie OPTIMIST, FIN, OMEGA NAUTICA 450 - odbędą 
się w dniach 3 i 4 lipca nad Jeziorem Kamienickim. 

.
IV otwarty ogólnopolski Turniej Szóstek Piłkarskich kibiców 
piłki nożnej odbędzie się w sobotę 10 lipca na stadionie w Siera-
kowicach, a tydzień później – 17 lipca – Turniej Szóstek Piłkarskich 
dla mieszkańców gminy Sierakowice o puchar Prezesa GKS.

.

Zarząd Powiatu Kartuskiego, Gmina Sierakowice 
i Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 

zapraszają na 

Biesiadę Kaszubską 
– Dni Powiatu Kartuskiego 

17 lipca 2010 roku, godz. 15.30 

W programie: 

• korowód od targowiska przy ul. Piwnej 
  do Amfiteatru Szerokowidze; 
• występy  zespołów z powiatów: tatrzańskiego,
  świdnickiego i łowickiego; 
• koncert zespołu Sunny Funny; 
• kabaret CIACH; 
• 20.30 – FEEL. 
Konferansjer: Jarek Janiszewski.

.
17 lipca zapraszamy na III Zakładowe Zawody Wędkarskie, 
które odbędą się nad Jeziorem Miemino. 

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na otwar-
cie wystawy „Myśliwskie instrumenty muzyczne” - kolek-
cja Piotra Grzywacza z Tucholi - w dniu 21 lipca 2010 r. o godz. 
16.00w sali konferencyjnej GOK. Wystawa będzie czynna do 30 
września 2010 r.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Stowarzyszenie 
Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewiarstwa oraz Pomor-
skie Towarzystwo Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej za-
praszają na Zawody Strzeleckie o memoriał Bronisława 
Lisa w dniu 24 lipca 2010 r. (sobota) w Bietowie – Nadleśnictwo 
Lubichowo.

.

Wójt Gminy Sierakowice, Wójt Gminy Somonino, 
Pomorskie Towarzystwo Miłośników 

Muzyki i Kultury Łowieckiej 
oraz Centrum Myśliwskie Zamek w Gniewie 

zapraszają na 

VII Festiwal Kultury Łowieckiej 
– Knieja 2010

31 lipca 2010 r. 

godz. 15.00 – msza św. Hubertowska przy Ołtarzu Papieskim
Amfiteatr SZEROKOWIDZE
Prezentacje zespołów muzycznych i folklorystycznych:
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice
• Zespół Leśników „M 22” z Nadleśnictwa Strzebielino
• Zespół Reprezentacyjny PZŁ Capella Zamku Rydzyńskiego
• Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „SIERAKOWICE”
• Zespół Śpiewaczy „Akacjowe Śpiewule” - powiat świdnicki
• Zespół Folklorystyczny „14.OKTOBAR” z Serbii
• Grupa Folklorystyczna „Kozackie Dżury” z Ukrainy
• Gościnnie wystąpi Grupa Cygańska DON VASYL

.
W dniach 31 lipca – 1 sierpnia, nad Jeziorem Gowidlińskim, odbędą 
się „Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego 
o Puchar Jeziora Gowidlińskiego”.

.
Zapraszamy na Kaszubską Noc pod Gwiazdami – 14 sierpnia 
(sobota) do Amfiteatru Szerokowidze. Koncerty zespołów: NOC 
– Na Ostatnią Chwilę, PTAKY, PROGHMA-C, Em, STRAIGHT 
FINGERS, THE M. Dodatkową atrakcją będzie zlot „maluchów” – 
fiatów 126p. 

.
22 sierpnia nad Jeziorem Miemino odbędą się Otwarte Zawody 
Wędkarskie o Puchar Dyrektora GOK w Sierakowicach.

.
Wójt Gminy Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowi-
cach, Parafia pw. MB Częstochowskiej w Tuchlinie zapraszają 
na Kaszubskie Dożynki, Festiwal Nalewek i Miodów Ka-
szubskich 29 sierpnia 2010 r. (niedziela), godz.12.00 - msza św. 
dożynkowa w Tuchlinie, godz.14.00 - amfiteatr SZEROKOWIDZE: 
konkursy i zabawy dożynkowe, Turniej Professional STRONG 
MAN  o tytuł „Mocarza Dożynkowego 2010”, Koncerty zespołów: 
OKTAVA i DISCO FULL.
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Tuchlino górą
Jak co roku drużyny strażackie z wszystkich jednostek OSP naszej gminy brały 
udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Odbyły się one w niedzielne po-
południe 6 czerwca na stadionie w Sierakowicach. O zwycięstwo walczyły 23 
drużyny, w tym: strażacy czynni, drużyny kobiece oraz drużyny młodzieżowe 
dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych 12-15 i 15-18 lat. Etap 
gminny zawodów był jednocześnie eliminacjami do zawodów powiatowych, 
które odbędą się 22 sierpnia w Żukowie. 

Druhny i druhów powitał wójt Tadeusz Kobiela, który powiedział m.in., że 
umiejętności przećwiczone podczas przygotowań do zawodów oraz w trakcie ich 
trwania przydadzą się podczas akcji ratowniczych, kiedy przyjdzie nieść pomoc 
ludziom. – Życzę wam wielu sukcesów i aby wysiłek, który na siebie wzięliście 
i chęć niesienia pomocy bliźnim podczas akcji zaowocował satysfakcją z dobrze 
wypełnionego obowiązku. 

Podczas otwarcia zawodów medalami zostali odznaczeni strażacy zasłużeni 
dla pożarnictwa. Złoty medal otrzymał Witold Sobisz, a brązowymi odznaczeni 
zostali: Zbigniew Patelczyk i Mateusz Cyman. 

Podczas zawodów strażacy rywalizowali w takich konkurencjach jak: sztafeta 
pożarnicza, musztra oraz ćwiczenia bojowe. Ponadto strażacy czynni i młodzie-
żowe drużyny chłopców w wieku 15–18 lat brali także udział w ćwiczeniach 
alarmowo–bojowych.

Zawody są doskonałą okazją sprawdzenia przygotowania strażaków do działań 
ratowniczo–gaśniczych. Sportowa rywalizacja wzbudza wielkie emocje. Strażacy 
nie kryją radości z sukcesów i ubolewają nad każdym niepowodzeniem swojej 
drużyny. Jak zawsze o swoich faworytach pamiętają wierni kibice, którzy licznie 
przybyli na sierakowicki stadion. 

Po podsumowaniu punktów zdobytych przez poszczególne drużyny, komisja 
ogłosiła wyniki. Okazało się, że jednostką, która zdobyła najwięcej trofeów było 
Tuchlino. Strażacy czynni z Tuchlina najszybciej wykonali także ćwiczenie alarmo-
wo-bojowe, a wśród drużyn młodzieżowych najszybciej z tym zadaniem uporali 
się chłopcy z Mojusza. Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych drużyn:

Członkowie czynni:
I miejsce  – Mojusz,
II miejsce  – Sierakowice,
III miejsce  – Kamienica Królewska,
IV miejsce  – Tuchlino,
V miejsce  – Gowidlino.

Drużyny żeńskie powyżej 18 lat:
I miejsce  – Tuchlino,
II miejsce  – Mojusz. 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
(MDP) 15-18 lat dziewczęta:

I miejsce  – Tuchlino,
II miejsce  – Sierakowice,
III miejsce  – Mojusz.

MDP 15-18 lat chłopcy:
I miejsce  – Sierakowice,
II miejsce  – Tuchlino,
III miejsce  – Mojusz.

MDP 12-15 lat dziewczęta:
I miejsce  – Tuchlino,
II miejsce  – Gowidlino,
III miejsce  – Sierakowice,
IV miejsce  – Mojusz,
V miejsce  – Kamienica Królewska.

MDP 12-15 lat chłopcy:
I miejsce  – Tuchlino,
II miejsce  – Sierakowice,
III miejsce  – Mojusz,
IV miejsce  – Gowidlino,
V miejsce  – Kamienica Królewska.
                                           AK
Foto: AK Sztafeta pożarnicza

Drużyna kobieca z Tuchlina odbiera puchar i gratulacje
 za zajęcie I miejsca 

Strażacy odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa; 
od lewej: Witold Sobisz, Zbigniew Patelczyk 

i Mateusz Cyman
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SPORT
Igrzyska młodzieżowe Sierakowice 2010

Jedenaste Gminne Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych 
i Gimnazjalnych już za nami. Ta największa młodzieżowa impreza 
sportowa trwała trzy dni – od 7 do 9 czerwca. Konkurencje spor-
towe rozgrywały się na stadionie w Sierakowicach. Organizatora-
mi zawodów był Gminny Klub Sportowy SIERAKOWICE i Klub 
Sportowy BAT przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stolem”.

Igrzyska rozpoczęły się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim, 
czyli złożeniem przysięgi przez zawodników, zapaleniem znicza 
i wciągnięciem flagi na maszt. W zawodach wzięło udział liczne 
grono młodych sportowców reprezentujących wszystkie szkoły 
podstawowe i gimnazjalne z terenu naszej gminy. W programie 
zawodów przewidziano konkurencje lekkoatletyczne, grę w piłkę 
nożną i siatkową oraz w dwa ognie. 

W klasyfikacji szkół podstawowych najwięcej punktów zdobyła, 
zajmując tym samym pierwsze miejsce, szkoła z Sierakowic. Tuż 
za nią znalazła się szkoła z Szopy. Drugie miejsce najmniejszej 
pod względem liczebności placówki zasługuje na wielkie uznanie 
i brawa. Trzecie miejsce zajęła szkoła z Tuchlina. W klasyfikacji  
szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce także należy do szkoły 
z Sierakowic, a kolejne zajęły szkoły z Gowidlina, Tuchlina i Ka-
mienicy Królewskiej. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki 
w poszczególnych konkurencjach. 

Klasyfikacja zespołowa – szkoły podstawowe
I miejsce SP Sierakowice 125 pkt.
II miejsce SP Szopa 71 pkt.
III miejsce SP Tuchlino 54 pkt.
IV miejsce  SP Gowidlino 48 pkt.
V miejsce SP Jelonko 43 pkt.
VI miejsce SP Lisie Jamy 33 pkt.
VII miejsce SP Puzdrowo 23 pkt.
VIII miejsce SP Kamienica Królewska 19 pkt.
IX miejsce SP Łyśniewo 5 pkt.
X miejsce SP Załakowo 2 pkt.
XI miejsce SP Mojusz  0 pkt.

Wyniki w poszczególnych konkurencjach:

Sztafeta 4x400m – dziewczęta
I miejsce SP Tuchlino 5.01.69 s
II miejsce SP Puzdrowo 5.10.76 s
III miejsce SP Szopa 5.15.63 s

Sztafeta 4x400m – chłopcy
I miejsce SP Tuchlino 4.58.84 s
II miejsce SP Sierakowice 5.04.99 s
III miejsce SP Gowidlino 5.11.35 s

400 m  – dziewczęta
I miejsce Martyna Bigus SP Sierakowice 1.12.97 s
II miejsce Natalia Bulczak SP Tuchlino 
III miejsce Michalina Bobkowska SP Szopa 

400 m  – chłopcy
I miejsce Maciej Cyperski SP Sierakowice 1.11.56 s
II miejsce Wojciech Dobek SP Kam. Królewska
III miejsce Daniel Pawelczyk SP Szopa 

Rzut piłeczką palantową – chłopcy
I miejsce Damian Brzeziński  SP Jelonko 59.5 m
II miejsce Daniel Pawelczyk SP Szopa 55 m
III miejsce Oskar Paracki SP Gowidlino 52.5 m 

Rzut piłeczką palantową – dziewczęta
I miejsce Patrycja Treder SP Sierakowice 43.5 m
II miejsce Klaudia Miotk SP Sierakowice 42 m
III miejsce Michalina Bobkowska SP Szopa  35 m 

Skok wzwyż – dziewczęta
I miejsce Anna Naczk SP Sierakowice 1.25 m
II miejsce Klaudia Miotk SP Sierakowice 
III miejsce Karolina Bigus SP Lisie Jamy 
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Skok wzwyż – chłopcy
I miejsce Dawid Regliński SP Sierakowice 1.30 m
II miejsce Oskar Paracki SP Gowidlino 
III miejsce Krystian Brzeziński SP Lisie Jamy 

100 m – chłopcy
I miejsce Maciej Cichosz  SP Sierakowice 13.34 s
II miejsce Mateusz Smentoch SP Jelonko 
II miejsce Daniel Pawelczyk SP Szopa 
III miejsce Wojciech Dobek SP Kamienica Królewska
 
100 m – dziewczęta
I miejsce Daria Klinkosz  SP Szopa  14.77 s
II miejsce Martyna Bigus SP Sierakowice 
III miejsce Karolina Bigus SP Lisie Jamy 
 
800 m – dziewczęta
I miejsce Michalina Bobkowska  SP Szopa  2.50.40 s
II miejsce Natalia Bulczak SP Tuchlino 
III miejsce Weronika Gafka SP Puzdrowo 

Piłka nożna – chłopcy
I miejsce SP Sierakowice 
II miejsce SP Gowidlino 
III miejsce SP Lisie Jamy 

Sztafeta 4x100m – dziewczęta
I miejsce SP Sierakowice 1.01.10 s
II miejsce SP Puzdrowo 1.03.62 s
III miejsce SP Szopa 1.03.90 s

Sztafeta 4x100m – chłopcy
I miejsce SP Sierakowice 1.00.16 s
II miejsce SP Jelonko 1.02.28 s
III miejsce SP Gowidlino 1.03.35 s

Skok w dal  – chłopcy
I miejsce Daniel Pawelczyk  SP Szopa 4.30 m
II miejsce Gracjan Bulczak SP Sierakowice 4.17 m
III miejsce Dawid Olszewski SP Sierakowice 4.08 m 

Skok w dal  – dziewczęta
I miejsce Martyna Bigus SP Sierakowice 4.07 m
II miejsce Martyna Młyńska SP Sierakowice 3.71 m
III miejsce Sylwia Olszewska SP Sierakowice 3.70 m 

Pchnięcie kulą  – chłopcy
I miejsce Daniel Pawelczyk SP Szopa  15.50 m
II miejsce Oskar Paracki SP Gowidlino 9.25 m
III miejsce Mateusz Paracki SP Jelonko   9.00 

Dwa ognie – chłopcy
I miejsce SP Jelonko 
II miejsce SP Tuchlino 
III miejsce SP Lisie Jamy  

1500 m – chłopcy
I miejsce Adrian Klejna  SP Tuchlino  5.24.08 s
II miejsce Tomasz Rzeszutek SP Sierakowice 
III miejsce Marcin Choszcz SP Gowidlino 

Klasyfikacja zespołowa – gimnazja
I miejsce Sierakowice 158 pkt.
II miejsce Gowidlino 136 pkt.
III miejsce Tuchlino 115 pkt.
IV miejsce Kamienica Królewska 110 pkt.

Wyniki w poszczególnych konkurencjach:

Sztafeta 4x400m – dziewczęta
I miejsce Kamienica Król.
II miejsce  Tuchlino
III miejsce Sierakowice

100 m – dziewczęta
I miejsce Anna Dobek Kamienica Królewska 
13.46 s
II miejsce Kornelia Pyszka Sierakowice
III miejsce Jolanta Bronk Tuchlino

100 m – chłopcy
I miejsce Mateusz Czaja Sierakowice 12.72 s
II miejsce Patrycjusz Konkel Gowidlino
III miejsce Kamil Okuniewski Gowidlino

Mini maraton – chłopcy
I miejsce Mateusz Studziński Sierakowice
II miejsce Piotr Zelewski Gowidlino
III miejsce Robert Konkel Gowidlino

Mini maraton – dziewczęta
I miejsce Jolanta Bronk Tuchlino
II miejsce Anna Gosz  Gowidlino
III miejsce  Weronika Kropidłowska Sierakowice

Skok w dal – dziewczęta
I miejsce Malwina Mielewczyk Kamienica Król.  3,98 m
II miejsce Paulina Ramczyk Sierakowice
III miejsce Patrycja Blok Sierakowice

Dwa ognie – dziewczęta
I miejsce SP Jelonko 
II miejsce SP Puzdrowo 
III miejsce SP Szopa

Sztafeta 4x400m – chłopcy
I miejsce Gowidlino 
II miejsce Tuchlino
III miejsce Sierakowice
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Fundusz alimentacyjny
Urząd Gminy Dział Świadczeń Rodzinnych w Sierakowicach in-
formuje, iż w celu uzyskania prawa do funduszu alimentacyjnego 
na okres od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r. należy złożyć w tut. 
urzędzie wniosek do 31.08.2010 r. w pokoju 320.

Przypominamy, iż osoby które otrzymały decyzję warunkową 
o przyznaniu funduszu alimentacyjnego na okres od 01.09.2010 r. 
do 31.10.2010 r. powinny dostarczyć do 11.09.2010 r. zaświadczenie 
szkolne o podjęciu lub kontynuacji nauki przez dziecko.

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 20.3, 20.4 oraz 20.5 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378) wnioski o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyj-
mowane od dnia 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 
następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okre-
sie od  1 września do 31 października ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 
następuje do dnia 30 listopada.

Świadczenia rodzinne

Urząd Gminy Dział Świadczeń Rodzinnych w Sierakowicach in-
formuje, iż w celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych na 
okres od 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r. należy złożyć w tut. urzędzie 
wniosek do 30.09.2010 r. w pokoju 319 i 320.

Przypominamy, iż osoby, które otrzymały decyzję warunkową 
o przyznaniu świadczeń rodzinnych na okres od 01.09.2010 r. do 
31.10.2010 r. powinny dostarczyć do 11.09.2010 r. zaświadczenie 
szkolne o podjęciu lub kontynuacji nauki przez dziecko.

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 26.2 oraz 26.3 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych  (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) w przypadku, gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 
listopada, natomiast w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 paź-
dziernika do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Skok w dal – chłopcy
I miejsce Dawid Choszcz Tuchlino  5,32 m
II miejsce Łukasz Kleba Kamienica Królewska
III miejsce Mateusz Walkusz Kamienica Królewska

Skok wzwyż – dziewczęta
I miejsce Katarzyna Ruszewska Gowidlino 1,30 m
II miejsce Martyna Bigus Gowidlino
III miejsce Agata Czaja  Kamienica Królewska
III miejsce Monika Tandek Gowidlino

Skok wzwyż – chłopcy
I miejsce Maciej Radzikowski Sierakowice 1,60 m
II miejsce Mateusz Walkusz Kamienica Królewska
III miejsce  Maciej Garski Sierakowice

Pchnięcie kulą – dziewczęta
I miejsce Dorota Jóskowska Sierakowice 8,90 m
II miejsce Anna Mielewczyk Sierakowice
III miejsce Marta Nowicka Tuchlino

Pchnięcie kulą – chłopcy
I miejsce Jarek Duda Sierakowice 10,94 m
II miejsce Szymon Gosz Kamienica Królewska
III miejsce Flawiusz Zoła Sierakowice

Sztafeta 4x100m – dziewczęta
I miejsce Kamienica Królewska 1.00.26 s
II miejsce Sierakowice
III miejsce Tuchlino

Sztafeta 4x100m – chłopcy
I miejsce Sierakowice 52.38 s
II miejsce Tuchlino
III miejsce Kamienica Królewska

400 m – dziewczęta
I miejsce  Anna Dobek Kamienica Król. 1.04.79 s
II miejsce Emanuela Konkel  Kamienica Królewska
III miejsce Magdalena Pyszka Sierakowice

400 m – chłopcy
I miejsce Mateusz Walkusz Kam. Król. 1.01.45 s
II miejsce Paweł Wenta Tuchlino
III miejsce Oliwier Kibutu Tuchlino

800 m – dziewczęta
I miejsce Weronika Kropidłowska  Sierakowice 2.53.09 s
II miejsce Weronika Toruńczak  Kamienica Królewska
III miejsce Malwina Mielewczyk  Kamienica Królewska

1500 m – dziewczęta
I miejsce Weronika Kropidłowska  Sierakowice 5.47.55 s
II miejsce  Jolanta Bronk Tuchlino
III miejsce Alicja Grucza Gowidlino

1500 m – chłopcy
I miejsce Paweł Wenta Tuchlino 4.59.90 s
II miejsce Grzegorz Walkusz Sierakowice
III miejsce Robert Konkel  Gowidlino

3000 m – chłopcy
I miejsce Mateusz Studziński Sierakowice 11.09.00 s
II miejsce Piotr Zelewski Gowidlino
III miejsce Szymon Koszałka Tuchlino

Piłka siatkowa – dziewczęta
I miejsce Gowidlino
II miejsce  Sierakowice
III miejsce Kamienica Król.

Rzut piłeczką palantową – dziewczęta
I miejsce Katarzyna Ruszewska Gowidlino 54 m
II miejsce Rita Miotk Gowidlino
III miejsce Marta Nowicka Tuchlino

Piłka siatkowa – chłopcy
I miejsce  Gowidlino
II miejsce Sierakowice
III miejsce  Tuchlino

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

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

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

Dom mieszkalny w centrum Lęborka o pow. 225 m2, pow. działki 650 m2 w cenie 
750 000,00 zł; stan bardzo dobry; tel. 604 307 713.

Dom jednorodzinny wolnostojący, stan surowy, ocieplony, okna PCV, podpiwniczony, 
powierzchnia użytkowa 350 m2, działka 1000 m2, Sierakowice, cena 260 tys. zł, 
tel. 608 637 175.

Gospodarstwo rolno-rybackie „Złota Rybka” 
oferuje do sprzedaży ryby kolorowe, 

karpie, węgorze, amury, sumy, jesiotry i tołpygi oraz rośliny wodne.
Sierakowice, ul. Kościerska 57, tel. 608 283 407 i 606 337 686.

USŁUGI

Lek. dentysta Piotr Jeliński – pełny zakres usług stomatologicznych; Sierakowice, 
ul. Mirachowska 12, tel. 506 378 478; przyjmuje: wtorek, czwartek i piątek.

Poprowadzę imprezę okolicznościową: poprawiny, 18-stki, urodziny, jubileusze. 
Ceny już od 400 zł, tel. 669 412 759.

Fotografia Ślubna; www.eslubna.pl, tel. 502 070 954.

Montaż Anten Satelitarnych – Telewizja N, Cyfrowy Polsat, Cyfra+, Telewizja na Kartę. 
Szybko, solidnie i tanio, tel. 502 070 954.

Wideofilmowanie i fotografia, śluby, wesela, wszelkie okazje. Profesjonalnie, 
fachowo i tanio; tel. 609 577 430.

Kowalstwo artystyczne, bramy, ogrodzenia, balustrady. Szybko i solidnie. 
Tel. 603 204 745.

WYNAJMĘ

Hurtownię o powierzchni 100 m2 w dobrej lokalizacji w Sierakowicach, 
tel. 509 395 161.

Kawalerkę w Sierakowicach, tel. 509 395 161.

OGŁOSZENIA DROBNE

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Sierakowicach uprzejmie informuje 

o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

GMINNA KOMISJA 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach
Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przew. 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 w godz. 16.00–18.00 
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 

30 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 29 października, 26 listopada, *17 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 od 17.00 do 19.00. 
Spotkanie uzgodnić telefonicznie z Krystyną Makurat, 

tel. 58 681 91 92

Rzut piłeczką palantową – chłopcy
I miejsce Szymon Bulczak Gowidlino 74,5 m
II miejsce  Oliwier Kibutu Tuchlino
III miejsce Adrian Patelczyk  Kamienica Królewska

Dwa ognie – dziewczęta
I miejsce Gowidlino
II miejsce  Sierakowice
III miejsce  Kamienica Król.

Foto: Przemysław Łagosz

Piłka nożna – chłopcy
I miejsce Gowidlino
II miejsce Sierakowice
III miejsce Tuchlino
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