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☞ Czytaj na str. 3

Cena 2,00 zł (w tym VAT)

Wielkanoc
Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki,
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.

Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”.

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem
I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem”.

                                                     Jan Lechoń

Na dachu ośrodka zdrowia 
zawisła wiecha

Stanisław Czerwonka, Tadeusz Kobiela 
i Kazimierz Woźniak wbili symboliczne 
gwoździe w dachowe krokwie.

Niech Zmartwychwstały Chrystus
oświeca drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Radosnych, rodzinnych i ciepłych
Świat Zmartwychwstania Pańskiego
Pełnych radosnej nadziei, miłości, 
spokoju i szczęścia

życzą

Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice
Zbigniew Fularczyk – Zastępca Wójta Gminy
Zbigniew Suchta – Przewodniczący Rady Gminy

Wielkanoc 2011 r.
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Co radni uchwalili na sesji 
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 5 kwietnia radni podjęli 
szereg ważnych uchwał. Zadecydowali m.in. o podwyżce cen za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ale zanim 
to nastąpiło, wójt Tadeusz Kobiela podziękował sołtysom, którzy 
w wyborach sołeckich nie zostali wybrani na kolejną kadencję. 

„Kto Ojczyźnie służy, sam sobie służy”, czyli podziękowanie 
dla odchodzących sołtysów

Po wyborach sołeckich zmiany nastąpiły w sześciu sołectwach. 
Na kolejną kadencję nie zostali wybrani bądź zdecydowali się nie 
kandydować: Aniela Maszk, Ludwika Meronk, Stanisław Pawelczyk, 
Józef Cyman, Jan Cierocki i Eugeniusz Olejnik. Byli sołtysi w uzna-
niu za pracę społeczną i zaangażowanie otrzymali pamiątkowe 
certyfikaty, które wręczył wójt Tadeusz Kobiela. W podziękowaniu 
napisał m.in.: „Składam wyrazy uznania za zaangażowaną pracę 
w pełnienie funkcji sołtysa. Dziękuję za włożony wysiłek na rzecz 
rozwoju Gminy Sierakowice. Życzę dalszych sukcesów w życiu 
osobistym i zawodowym”. 

Gratulacje z okazji wyboru na stanowisko otrzymali także nowi 
sołtysi oraz ci, którzy po raz kolejny zostali obdarzeni zaufaniem 

przez swoich wyborców. Życzenia wielu sukcesów dla dobra lo-
kalnego środowiska złożył wójt Tadeusz Kobiela.

Pieniądze na laparoskop 

Radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 
Kartuskiemu w wysokości 14 tys. zł na dofinansowanie zakupu 
laparoskopu dla kartuskiego szpitala. Kwota została obliczona na 
podstawie liczby mieszkańców naszej gminy. Łączny koszt zakupu 
laparoskopu wynosi 250 tysięcy złotych. 

Woda i ścieki droższe o 7%

Od 1 czerwca wzrasta cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków. Dotychczasowe stawki obowiązywały 
od stycznia 2010 roku. 

– Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji działające na 
obszarze gmin Sierakowice i Sulęczyno przygotowało i złożyło 
wniosek do Wójta w sprawie nowych taryf, które mają obowią-
zywać od 1 czerwca 2011 r. do 31 maja 2012 r. – poinformował 
radnych Zbigniew Fularczyk. – Taryfy muszą być skalkulo-
wane o rzeczywiste koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że co roku koszty, które są składową 
stawki za metr sześcienny wody, są dogłębnie analizowane. Na 

dzień dzisiejszy największy koszt to koszt energii 
elektrycznej, który wydatnie ma wpływ na kształ-
towanie się taryfy. Inną rzeczą, o której głośno 
się nie mówiło, a o której trzeba w końcu powie-
dzieć, to sprawa kradzieży wody przez naszych 
mieszkańców. Z 958 tys. metrów sześciennych 
wody, sprzedano 565 tys., a ubytki wynoszą 392 
tys. metrów sześciennych. Tak to nazywamy, ale 
ubytki są np. w wyniku przecieków i pobierania 
wody do celów przeciwpożarowych i przyjmuje 
się, że mogą stanowić maksymalnie 10-15%. Na 
terenie gminy Sierakowice straty wody wynoszą 
41%. Konsekwencją takiego podejścia mieszkańców, 
czyli kradzieży wody, jest to, że wszyscy musimy 
solidarnie ponosić koszty strat.

Straty jakie ponosi PWiK w wyniku kradzieży 
wody to milion złotych. Część zużytej wody wraca 
kanalizacją, więc jeżeli doliczyć do tego koszt odpro-
wadzanych ścieków to straty sięgają ok. 1,5 mln zł. 
Zaproponowana wysokość taryfy za wodę i ścieki to 
średnia kilku czynników: energii elektrycznej, amor-
tyzacji urządzeń, płac i ubytków wody. 

Rafał Makurat zaproponował obniżenie taryfy, 
a w zamian wyłapanie i ukaranie tych, którzy kradną 
wodę. 

– Jak uszczelnimy system, to obniżymy stawkę – 
zapewnił Z. Fularczyk. 

– Od czterech lat walczymy, aby system 
uszczelniać – dodał Tomasz Zdanowicz, prezes 
PWiK. – Okazuje się, że to nie takie łatwe. Od-
wiedziliśmy niemal wszystkich odbiorców wody 
w gminie Sierakowice, sprawdziliśmy wszystkie 
przyłącza, złapaliśmy całkiem pokaźną liczbę 
osób, które miały lewe przyłącza, ale to wciąż 
nie przynosi takich rezultatów, jakich można by 
się spodziewać. Zaczynamy przyglądać się temu 
z innej strony, a mianowicie jak wygląda zużycie 
wody przez poszczególnych mieszkańców. Mamy 
grupę odbiorców, rodziny 5-7 osobowe, którzy 
zużywają w ciągu roku np. 10-20 m sześciennych 
wody. Od razu widać, że coś tutaj jest nie tak 
i właśnie do tych mieszkańców w najbliższym 

Odchodzący sołtysi

Sołtysi wybrani na nową kadencję otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne
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czasie zapukają nasi monterzy. Bardzo trudno udowodnić 
jednak kradzież, więc wymieniamy wodomierze, na odporne 
na magnesy, neodymowe.  

Jak zauważył wójt Tadeusz Kobiela, większość ubytków wody 
powstaje na terenach, gdzie zlokalizowane są plantacje truskawek. 
Zanim PWiK zaczęło uszczelniać system, straty wody sięgały nawet 
50%. Od momentu powołania przedsiębiorstwa udało się zmniejszyć 
straty i, jak zapewnia prezes przedsiębiorstwa, starty nadal będą 
sukcesywnie zmniejszane.  

Radni nie byli jednomyślni przy uchwalaniu nowych taryf za 
wodę i ścieki. Uchwała została jednak przegłosowana przy 8 gło-
sach za, 1 przeciw i 5 wstrzymujących się. 

Od 1 czerwca za 1 m sześcienny wody zapłacimy 2,94 zł. Ta-
ryfa za odprowadzanie tej samej ilości ścieków dla gospodarstw 
domowych wynosi 5,91 zł. W rzeczywistości mieszkańcy zapłacą 
jednak o 1,08 zł mniej, gdyż tyle wynosi dopłata do taryfy. Do-
stawcy ścieków przemysłowych zapłacą 5,91 zł za metr sześcienny, 
a właściciele przydomowych lokalnych przepompowni ścieków 
– 5,86 zł pomniejszone podobnie jak w przypadku gospodarstw 
domowych o 1,08 zł.  

Tekst i foto: AK

Zgodnie ze starą tradycją budowlaną, po po-
łożeniu ostatniego elementu konstrukcji dachu 
na najwyższym elemencie więźby mocuje się 
wieniec. Nie inaczej było przy zakończeniu 
tego  etapu budowy naszej gminnej przy-
chodni. 7 kwietnia na konstrukcji dachu nowo 
budowanej części ośrodka zdrowia została 
zawieszona wiecha. 

W tej jakże ważnej i symbolicznej uroczysto-
ści wzięli udział m.in. Tadeusz Kobiela – wójt 
gminy i jego zastępca Zbigniew Fularczyk, 
Kazimierz Woźniak – właściciel firmy Elwoz, 
Stanisław Czerwonka – kierownik Gminnego 
Ośrodka Zdrowia, Jan Treder – inspektor 
nadzoru budowlanego oraz Piotr Lubiński – 
kierownik budowy.

Obecni na uroczystości nie ukrywali zado-
wolenia z postępu i efektów robót. Budynek 
rzeczywiście bardzo szybko został wybudo-
wany, a w tej chwili pracownicy firmy Elwoz 
zajmują się pracami wykończeniowymi we-
wnątrz obiektu. Kazimierz Woźniak zapewnił, 
że dołoży wszelkich starań, aby budynek został 
oddany do użytku w terminie. 

Przypomnijmy, zgodnie z harmonogramem 
prac na przełomie czerwca i lipca do nowo 
wybudowanej części zostanie przeniesiona 
działalność ośrodka zdrowia i wtedy rozpocz-
nie się remont starej części budynku. Do końca 
listopada mają się zakończyć wszystkie prace 
remontowe i budowlane. 

W obecnym budynku przychodni, na 
parterze, po modernizacji będzie mieścić się 
poradnia rehabilitacyjna. Natomiast w po-
mieszczeniach na pierwszym piętrze swoją 
siedzibę będzie miał Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

Tekst i foto: AK

Na dachu ośrodka zdrowia zawisła wiecha

Zbigniew Fularczyk Tomasz Zdanowicz, prezes 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Sierakowicach uprzejmie informuje, 
iż od dnia 1 czerwca 2011 roku na terenie gminy Sierakowice 
na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VII/52/2011 
z dnia 5 kwietnia 2011 r., będę obowiązywać nowe stawki za wodę 
i odprowadzanie ścieków, w następujących wysokościach:

Wysokość stawek za dostarczoną wodę

Wysokość stawek za odprowadzanie ścieków

1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług - Grupa ta obejmuje 
dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe, a także 
pozostałych odbiorców, którzy dostarczają ścieki z obiektów użyteczności 
publicznej.

2. Przemysł – Grupa to obejmuje dostawców ścieków z zakładów pro-
dukcyjnych i usługowych.

3. Przydomowe lokalne przepompownie ścieków – Grupa ta obejmuje 
dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe przy 
pomocy lokalnych przydomowych przepompowni ścieków, zasilanych 
z własnych przyłączy energetycznych.

*Dopłata do pierwszej i trzeciej grupy taryfowej w zakresie odprowadza-
nia ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VII/53/11 
z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 
z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Budownictwa 
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wnio-
sku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), uchwały Nr XI/121/07 Rady Gminy 
Sierakowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Re-
gulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwały 
nr XIII/111/2008 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16 lipca 2008 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków, a także indywidualnej umowy o zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzenie ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podsta-
wie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku 
wg norm ryczałtowych określonych Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia prze-

ciętnych norm zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadku 
jako równą ilości wody wynikającej z norm.

Ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. W przy-
padku, gdy odbiorca usług zainstalował na własny koszt wodomierz 
dodatkowy, ilość dostarczanych ścieków ustalana jest w wysokości 
różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia 
ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.

Odbiorcy usług, którzy nie są zaopatrywani w wodę przez 
Przedsiębiorstwo, rozliczani są za ilość odprowadzających ścieków 
na podstawie wskazań wodomierza własnego.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na 
obszarze działania Przedsiębiorstwa oraz indywidualna umowa 
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

         Prezes Zarządu 
Tomasz Zdanowicz

Lp. Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena Jedn. miary
 odbiorców  netto brutto 

1. Gospodarstwa Cena za 1 m3 2,72 2,94 zł/m3

 domowe  dostarczonej
 i pozostali  wody
 odbiorcy usług

Lp. Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena Jedn. miary
 odbiorców  netto brutto 

1. Gospodarstwa Cena za 1 m3 5,47 5,91 
 domowe  odprowadzanych -1,00* -1,08*
 i pozostali  ścieków 4,47 4,83 zł/m3

 odbiorcy usług

2. Przemysł Cena za 1 m3 5,47 5,91 zł/m3

   odprowadzanych
   ścieków

3. Przydomowe Cena za 1 m3 5,43 5,86
 lokalne odprowadzanych -1,00* -1,08*
 przepompownie ścieków 4,43 4,78 zł/m3

 ścieków

UWAGA ROLNICY
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że 
zgodnie z przepisem §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów 
składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego 
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopła-
ty (Dz.U. Nr 113, poz. 945) wnioski o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mają-
cej charakter pomocy de minimis w rolnictwie będzie 
można składać w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rol-
nego w terminie od 15 stycznia 2011 r. do 25 czerwca 2011 r. 

Od 15 stycznia 2011 r. można ubiegać się o przyznanie 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego 
i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 
15 czerwca 2011 r.):

- zbóż ozimych 
- zbóż jarych 
- roślin strączkowych
- ziemniaka 
- mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych 

z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem 
ziemniaka).           

W Urzędzie Gminy – pok. 108 i 109 można uzyskać 
szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu 
wniosku.

Serdeczne słowa podziękowania 
dla Pana Ryszarda Klajn, 

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz dla pracowników Gminnego Ośrodka Zdrowia 

za udzielenie pomocy 
w ostatnich trudnych dniach Alfonsowi Miłoszowi 

składa 
rodzina, Rada Sołecka i mieszkańcy sołectwa Mojusz.
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Kontrakt nr 8. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ście-
ków Sierakowice. W ostatnim czasie wykonawca zakończył prace 
żelbetowe reaktora biologicznego i w chwili obecnej trwa montaż 
wyposażenia komór reaktora. Montowane są koryta przelewowe, 
zastawki, rurociągi sprężonego powietrza, ruszt napowietrzający itd. 
Jeszcze w tym miesiącu wykonane będą próby szczelności oraz próby 
hydrauliczne reaktora biologicznego. Jednocześnie trwają prace żelbe-
towe przy komorze rozdziału ścieków surowych i komorze stabilizacji 
tlenowej osadu.

Realizacja Projektu Funduszu Spójności w gminach 
Sierakowice i Sulęczyno

Kontrakt nr 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice, 
obręb: Lemany–Gowidlino–Puzdrowo–Sierakowice. Trwają prace 
montażowe w miejscowościach Gowidlino i Lemany tj.:

- kontynuacja budowy przyłączy kanalizacji na obszarach zlewni PG1, 
PG5, PG6, PL1 

- budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej przy zlewni PG1, PG2, PL1 
- budowa sieci kanalizacji tłocznej przy zlewniach PG1, PL1. 
W najbliższym czasie planowane są roboty odtworzeniowe nawierzchni 
dróg.

Kontrakt nr 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice, 
obręb: Sierakowice–Paczewo–Bukowo. Rozpoczęto czynności odbio-
rowe sześciu zlewni oraz rozruchy przepompowni ścieków. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.
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KUL realizuje kolejny projekt

Ona i On – otwarci na wiedzę, 
gotowi do zmian

W Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy 
realizowane są kolejne projekty. Jednym z nich jest 
projekt pn.: „Ona i On – otwarci na wiedzę, gotowi do 
zmian”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zaskoczyło nas wielkie zainteresowanie ludzi 
chcących wziąć udział w realizacji projektu. Zgłosiło 
się ponad 350 osób. Po przeprowadzeniu rozmów 
rekrutacyjnych na pierwszą sesję przyjęto 48 osób. 

Uczestnicy obecnie realizują pierwszy etap projektu, tj. „Kurs Inspiracji”, na 
który składają się zajęcia z psychologiem, aktywne metody poszukiwania pracy, 
zarządzanie czasem oraz autoprezentacja. Następnymi działaniami będzie co-
aching, kursy nauki jazdy: kat. C i C+E, kat. D oraz operatora koparko–ładowarki, 
a także podstawowy kurs języka angielskiego.  

Szkolenia są całkowi-
cie bezpłatne. Cechuje je 
GENDER, czyli aktywny 
udział kobiet w każdym 
wieku i mężczyzn powy-
żej 45 roku życia. 

Szkolenia odbywa-
ją się raz w tygodniu 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Sierakowi-
cach oraz w siedzibie 
KUL w Wieżycy. 

Dodatkowe informacje 
na stronie internetowej: 
www.onaion.kul.org.pl 
lub www.kul.org.pl 

Katarzyna Radtke

Rolnicy wybrali reprezentantów 
do Pomorskiej Izby Rolniczej 
W niedzielę, 3 kwietnia, rolnicy wybrali swoich re-
prezentantów do Rady Powiatowej Pomorskiej Izby 
Rolniczej. Frekwencja w wyborach nie była niestety 
wysoka i wyniosła niespełna 2,5%.

W naszej gminie uprawnionych do głosowania było 
2779 rolników i domowników. Udział w wyborach 
wzięło zaledwie 68 osób.  

Kandydatów do Rady Powiatowej Pomorskiej Izby 
Rolniczej z gminy Sierakowice było trzech, ale tylko 
dwóch uzyskało mandat: Zenon Skrzypkowski z Sie-
rakowskiej Huty, który uzyskał 27 głosów i Ryszard 
Toruńczak z Załakowa – 50 głosów. Na trzeciego 
kandydata, Janusza Migowskiego z Tuchlina, zagło-
sowały 24 osoby. 

AK

Wybieramy najbardziej 
Twórczych Nauczycieli 
i Twórczych Uczniów 
Już po raz drugi Akademia Humanistyczno-Ekono-
miczna w Łodzi, w ramach ogólnopolskiej kampanii 
społecznej „Uczeń też człowiek. Twórczy indywidu-
alista”, zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z całej Polski do wzięcia udziału 
w konkursie  „Twórczy Nauczyciel”. Celem akcji jest 
promowanie nauczycieli, którzy traktują swoją pracę 
jak twórcze wyzwanie. Prowadzą lekcje w niekon-
wencjonalny, ciekawy sposób, inspirujący młodzież 
do myślenia i samodzielnych poszukiwań. Rozmawia-
ją z uczniami i liczą się z ich zdaniem. W tym roku 
organizatorzy poszerzają formułę konkursu i chcą 
wybrać także najbardziej twórczych uczniów, czyli 
takich, którzy nie boją się nowych wyzwań, wykazują 
odwagę w myśleniu i działaniu, są ciekawi świata 
i ludzi oraz pełni niekonwencjonalnych pomysłów. 

Aby wziąć udział w zabawie należy w pierw-
szej kolejności wypełnić i wysłać formularz zgło-
szeniowy (dostępny na stronie kampanii www.
uczentezczlowiek.ahe.lodz.pl), a następnie przesłać 
dokumentację swojej twórczej pracy – w dowolnej 
formie (opis, prezentacja, pliki multimedialne). Na 
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne 
i rzeczowe m.in.: pobyt w luksusowym SPA, bony 
podarunkowe oraz zaproszenia do kina. Dodatko-
wo pierwszych 14 uczniów i nauczycieli otrzyma 
vouchery na profesjonalne kursy e-learningowe 
Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

W I edycji kampanii wzięło udział ponad 
1000 osób, a najbardziej twórczym nauczycielem   
została pani Aneta Salamonowicz, nauczycielka 
języka angielskiego z Zespołu Państwowych Szkół 
Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi.

Kampania „Uczeń też człowiek. Twórczy indywi-
dualista” odbywa się pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw 
Dziecka. 

(nadesłane)

Igrzyska  Młodzieży Sierakowice 2011
W dniach 9-11 maja 2011r. na stadionie w Sierakowicach odbędą się już po raz 
dwunasty Gminne Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. 
Głównymi organizatorami tej największej młodzieżowej imprezy sportowej są 
przede wszystkim Gminny Klub Sportowy SIERAKOWICE i Klub Sportowy BAT 
Sierakowice przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach 
oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stolem”.

W zawodach uczestniczy ponad 600 uczestników wywodzących się ze wszyst-
kich szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Sierakowice. W ubiegłym  
roku w igrzyskach wzięły udział reprezentacje 11 szkół podstawowych (Sierako-
wice, Tuchlino, Gowidlino, Puzdrowo, Łyśniewo, Załakowo, Kamienica Królewska, 
Jelonko, Mojusz, Szopa i Lisie Jamy) oraz 4 gimnazja (Sierakowice, Gowidlino, 
Kamienica Królewska i Tuchlino). 

W programie trzydniowych zawodów organizatorzy przewidują konkurencje 
lekkoatletyczne, piłkę siatkową, piłkę nożną oraz grę w dwa ognie. 

Najlepsi w każdej konkurencji otrzymają pamiątkowe medale, natomiast w kla-
syfikacji zespołowej zwycięskie szkoły otrzymają okazałe patery. 

Ciekawostką tych zawodów jest fakt, iż w programie zawarty jest cały ceremo-
niał olimpijski, czyli hymn, zapalenie znicza, przysięga olimpijska no i oczywiście 
flaga olimpijska. Natomiast dekorowanie zwycięzców odbywa się w sposób bar-
dzo uroczysty i podniosły, dlatego też najlepszym przynosi to wiele satysfakcji. 

Co roku, szczególnie w konkurencjach lekkoatletycznych, młodzież osiąga 
wiele wartościowych wyników. Miejmy nadzieję, że w roku bieżącym będzie 
podobnie. 

Zapraszamy!
Marcin Rompa



74 (250) kwiecień 2011 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

W SPON powstaje grupa 
rękodzielników

Panie wykonują jajka ze wstążek

Beata Szymikowska, Danuta Wilman i Marzena Korzeniewska

Ręcznie wykonane ozdoby, dekoracje, a nawet przedmioty codziennego 
użytku cieszą się coraz większą popularnością. Dobry pomysł i zdolno-
ści manualne sprawiają, że wiele osób potrafi wyczarować coś z niczego, 
a łatwy dostęp do półfabrykatów ułatwia tworzenie niezwykle ciekawych 
ozdób i biżuterii. 

Spotkanie z pasjonatami i hobbystami, którzy chcą powołać grupę tworzącą 
wyroby rękodzielnicze, odbyło się 23 marca w siedzibie sierakowickiej filii 
SPON. 

W spotkaniu uczestniczył Mariusz Garski z kartuskiego Ośrodka Informacji 
dla Osób Niepełnosprawnych, który zapoznał uczestników z najważniejszymi 
kwestiami dotyczącymi sprzedaży wyrobów rękodzielniczych. Podpowiedział, 
co brać pod uwagę ustalając cenę produktów (narzędzia, produkty, własna 
praca i czas) i gdzie można je sprzedawać (internet, sprzedaż komisowa 
w galeriach, sprzedaż bezpośrednia, własna działalność gospodarcza). Przy-
pomniał także o konieczności rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z tytułu 
osiągniętego dochodu.   

Kilku członków SPON przyniosło na spotkanie 
swoje wyroby, aby pokazać, czym się zajmują w wol-
nych chwilach. Nadal bardzo popularnym hobby są 
robótki ręczne i wiele osób, np. szydełkiem, potrafi 

„wyczarować” niesamowite dekoracje. 
Beata Szymikowska od roku wykonuje bombki 

i jajka wielkanocne ze wstążek na styropianowej 
bazie. Ozdoby te popularnie nazywa się karczochami 
ze względu na podobieństwo do tych warzyw. Pani 
Beata na wykonanie dużej bombki lub jajka zużywa 
ok. 14 metrów wstążki satynowej i pudełko szpilek, 
a zajmuje jej to około dwóch godzin. 

Zupełnie inne hobby ma Danuta Wilman, która 
na spotkanie przyjechała z Goręczyna. Pani Danuta 
wyplata koszyki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że są one wyplatane z papieru ga-
zetowego. Pomalowane bejcą i lakierem wyglądają 
jak wiklinowe. 

Przygotowane przez członkinie stowarzyszenia 
ozdoby zostały zaprezentowane podczas Świątecz-
nego Kiermaszu Wielkanocnego, zorganizowanego 
w Niedzielę Palmową przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy.

Tekst i foto: AK

Mariusz Garski z Ośrodka Informacji 
dla Osób Niepełnosprawnych w Kartuzach
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5 kwietnia w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym 
w Szklanej utworzony został „Punkt konsultacyjny 
dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem”. W go-
dzinach od 10.00 do 15.00 w ramach punktu rodzice 
oraz terapeuci dzieci autystycznych mogli skorzystać 
ze specjalistycznego poradnictwa psychologa oraz pe-
dagoga. Doradcy, podczas indywidualnych konsultacji 
poradzili rodzicom jak rozwiązać konkretny problem 
dotyczący zachowań dziecka dotkniętego autyzmem, 
tłumaczyli trudny świat dziecka, które „zamyka się 
w sobie”. Rodzice ze spotkania wychodzili z konkret-
nymi podpowiedziami oraz wskazówkami co do metod 
postępowania ze swoim dzieckiem. Mamy nadzieję, że 
jeszcze nie raz będziemy mogli się spotkać z konsul-
tantami ds. autyzmu, gdyż spotkania te przyczyniają 
się do rozpowszechniania wiedzy, metod pracy oraz 
codziennej egzystencji osób dotkniętych autyzmem. 

Aleksandra Gdaniec

Punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem 
w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Aby Zmartwychwstały Chrystus 

obudził w nas to, 
co jeszcze uśpione 

i ożywił to, co już martwe. 

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym 
życzy Redakcja

Dla Złotych Jubilatów

Państwa Ireny i Bronisława Gołąbek
Jadwigi i Franciszka Tryba 
oraz Ireny i Józefa Reiter

najszczersze gratulacje z okazji rocznicy ślubu 

Pięćdziesiąt lat temu przysięgaliście sobie miłość i wierność. Wasza rocznica 
jest szczególną okazją do tego, by się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co 
osiągnęliście w ciągu waszego małżeństwa. Jest to czas zarezerwowany 
na wspomnienia radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów. To czas 
na podziękowanie Bogu za rozwój Waszej miłości i trwałości Waszego 
małżeństwa. Oby Wasze zgodne i trwałe małżeństwa były przykładem dla 
innych. Na kolejne lata wspólnego życia dużo zdrowia, szczęścia i błogo-
sławieństwa Bożego 

życzy Rada Sołecka i mieszkańcy sołectwa Mojusz

Uczniowski Klub Sportowy „TUCH”
serdecznie dziękuje

Państwu Danucie i Jerzemu Jelińskim
właścicielom „Gościńca nad Słupią” w Tuchlinie

za bezinteresowną pomoc i życzliwość
w organizacji projekcji filmu 

pt. „Czarny czwartek”

Prezes UKS „TUCH” Barbara Gojtowska

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 

składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, 

smacznego jajka i mokrego dyngusa 
oraz wiosennego optymizmu 

i samych sukcesów

Dyrektor i pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury 

w Sierakowicach
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Paczewianki na Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich

Najlepsze gospodynie w powiecie
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Paczewie repre-
zentowały gminę Sierakowice na zorganizowanym po 
raz pierwszy Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń 
Wiejskich. Impreza miała miejsce 9 kwietnia w kar-
tuskim Domu Rzemiosła. Paczewskie gospodynie 
okazały się najlepsze i wróciły z główną nagrodą. 

Dobra zabawa i dużo śmiechu – tak najkrócej 
można scharakteryzować turniej. Panie biorące 
w nim udział rywalizowały w kilku konkurencjach. 
Najbardziej widowiskową było zatańczenie kankana. 
Każde koło wystąpiło z innym układem choreogra-
ficznym, więc taniec nie był monotonny. Swoje ak-
torskie zdolności panie zademonstrowały w scenkach 
kabaretowych, których tematem było poszukiwanie 
pracy. Uczestniczki przedstawiły także swoją wizję 
mody XXII wieku. Poza tym każde koło przygotowało 
planszę zatytułowaną „Sołtys naszej wsi”, na której 
z humorem przedstawiono sylwetkę szefa sołectwa. 

Turniejowi towarzyszyła degustacja produktów 
tradycyjnych i regionalnych, przygotowanych przez 
poszczególne koła. Dominowały potrawy wielka-
nocne, a dekoracje na stołach nawiązywały do tych 
wiosennych świąt. 

Komisja turnieju przyznała grand prix przedstawi-
cielkom gminy Sierakowice. Panie z KGW Paczewo 
będą reprezentowały powiat kartuski podczas turnie-
ju wojewódzkiego. Finał odbędzie się 30 kwietnia 2011 
roku o godzinie 10.00 w hali sportowo-widowiskowej 
Gimnazjum nr 2 w Żukowie. 

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia!
Tekst i foto: AK Przy stole z tradycyjnymi potrawami

Kankan w wykonaniu gospodyń z Paczewa Scenka „Szukam pracy”

„Powódź, pożar, dniem czy nocą
– straż przychodzi ci z pomocą”

Uzdolnieni plastycy 
Siedem prac uczniów z naszej gminy za-
kwalifikowało się do wojewódzkiego etapu 
konkursu plastycznego „Powódź, pożar, 
dniem czy nocą – straż przychodzi ci z po-
mocą”. Powiatowa komisja konkursowa 
obradowała pod koniec marca, a dwadzie-
ścia zwycięskich prac ze szkół i ośrodków 
rewalidacyjnych powiatu przekazała do 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

To już 13. edycja ogólnopolskiego kon-
kursu plastycznego. Jego głównym celem 
jest uświadomienie dzieciom i młodzieży 
różnorodności działań zawodu strażaka 
podczas pełnienia służby. 

W oczach komisji konkursowej uznanie 
znalazło aż siedem prac uczniów ze szkół 
naszej gminy i Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Szklanej. W grupie 
młodszej (dzieci w wieku 6-8 lat) trzecie 
miejsce zajęła Natalia Klebba ze Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, 
a czwarte Anna Recłaf ze szkoły w Puz-
drowie. W grupie wiekowej 13-16 lat 

pierwsze miejsce zajął Paweł Wróblewski 
z Gimnazjum w Sierakowicach, a piąte – 
Honorata Cieplińska ze Szkoły Podstawo-
wej w Puzdrowie. Wysokie miejsca zajęły 
prace trzech uczniów z ORW w Szklanej: 
Jakuba Wendt (I miejsce), Zuzanny Fran-
kowskiej (III miejsce) i Alicji Kieruj (IV 
miejsce).

Nagrodzonym uczniom gratulujemy 
i życzymy powodzenia w kolejnym etapie 
konkursu. Rozstrzygnięcie eliminacji woje-
wódzkich nastąpi do 4 maja br. 

AK
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Jastrë czyli Wielkanoc
Przed nami najważniejsze z chrześcijańskich świąt – Zmartwych-
wstanie Pańskie, Wielkanoc. W regionie kaszubskim od dawnych 
czasów święta te są zwane Jastrami. Potwierdzeniem są liczne 
zwroty, wyrażenia, przysłowia, w których słowo to funkcjonuje. 
W największym z kaszubskich słowników, autorstwa księdza 
Bernarda Sychty, widnieje w T. II hasło jastra i jastrë – oba 
w znaczeniu Wielkanoc. Słowa tego używano do określania cza-
su przed, w trakcie i po świętach: pò jastrzech, pò jastrach, na 
jastrë, w jastrë, przed jastri. Przysłowie będące prognostykiem 
pogody głosi: Jak jastrë są pózné, to i zëma mdze póznô. Nie-
które zwroty przypominają o świątecznych powinnościach: Na 
jastrë są dëgówczi; Na jastrë bãdzemë pò dëgówkach chòdzëlë. 
Szczególnie ważna w tradycji regionu zawsze była jastrowô 
wòda. Przypisywano jej magiczną moc – Wczas reno w jastrë 
jidą lëdze do jezora abo do rzéczi za wòdą. Ani donąd ani 
nazôdka nie je wòlno rozmawiac i sã òbzerac. Chto na jastrë 

przed wschòdã słuńca ùmëje sã w zdrójcu, w rzéce abò jezorze, 
ten mdze całi rok zdrów jak rëba, ten priszczów nie dostónie. 
Dzéwczãta, co sã w ti wòdze ùmëją, nie òpôli słuńce. Stronama 
nëkają w jastrë kònie i bëdło do wòdë, żebë nigdë nie chòrzało. 
Wszyscy i wszystko w tym czasie się cieszy, co obrazuje zapisane 
wierzenie: Na jastrë barank skôcze we wschôdającym słuńcu, 
abò słuńce samò skôcze. Słowo znalazło też odbicie w formie 
przymiotnikowej – jastrowi. Może zatem być: Jastrowô Niedzela 
(Wielkanoc), Jastrowi Pòniedzôłk (drugie święto wielkanocne), 
Jastrowô witrzniô (rezurekcja), Jastrowô jôda (święcone), Jastrowé 
jôjkò, Jastrowé piesnie.

Ciekawe wiadomości na temat słowa jastrë można wyczytać w T. 
II Słownika Etymologicznego Kaszubszczyzny. Otóż podaje on, że 
słowo to jest notowane w Słowniku gwar kaszubskich B. Sychty, 
Słowniku F. Lorentza, Słowniku kaszubskim X. G. Pobłockiego, 
Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego S. Ramułta, 
Słowniku A. Hilferdinga, Duchownych piesniach… Sz. Krofeja, 
Słowniku prasłowiańskim. Wyraz właściwy tylko Słowiańszczyźnie  
pn.-zach. (połabski, dolnołużycki, kaszubski), chrześcijański termin 

Jak co roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierako-
wicach miłośnicy literatury kaszubskiej  brali udział 
w gminnych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego 

„Rodnô Mòwa”. Odbyły się one w dwóch terminach: 
11 kwietnia – kategoria gimnazjum oraz 13 kwietnia 
– reprezentanci przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadgimnazjalnych. W eliminacjach uczestniczyło 
55 uczniów.

Recytacje oceniała komisja w składzie: Emilia Rec-
laf – instruktor regionalista GOK w Sierakowicach, 
Joanna Leyk – prezes Zrzeszenia Kaszubsko–Pomor-
skiego o. Sierakowice, Emilia Maszke – nauczyciel 
j. kaszubskiego, Ewa Warmowska – poetka.

W grupie przedszkolaków komisja zadecydowała 
przyznać pierwsze miejsce Annie Białk z „Małej 
Szkoły” w Szopie , drugie – Pawłowi Kotłowskiemu 
z Przedszkola Samorządowego w Sierakowicach 
i trzecie – Antoninie Jażdżewskiej z Przedszkola Sa-
morządowego. Wyróżniono Kingę Gojtowską z Lisich 
Jam i Karolinę Miotk z Mojusza.

W kategorii uczniowie klas I-III szkół podstawo-
wych czołowe miejsca zajęli: I miejsce – Klaudiusz 
Teclaf z Mojusza, II miejsce – Oskar Płotka z Załako-
wa, III miejsce – Daria Brzeska z Lisich Jam. 

Zwycięzcami kolejnej kategorii, uczniowie klas IV–VI, 
zostali: Magdalena Cichosz z Puzdrowa – pierwsze 
miejsce, Lucyna Damaszk z Tuchlina. Komisja wyróż-
niła Paulinę Szczodrowską z „Małej Szkoły” w Szopie 
i Agatę Reclaf ze Szkoły Podstawowej w Puzdrowie.

Najlepszą recytatorką wśród gimnazjalistów okaza-
ła się Weronika Damps z Sierakowic. Drugie miejsce 
w tej kategorii zajął Marcin Ruszkowski z Tuchlina, 
a trzecie - Edyta Labuda z Gowidlina. W kategorii 
ponadgimnazjalnej nie wyłoniono laureatów. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książki 
związane z tematyką kaszubską oraz upominki 
ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sie-
rakowicach i sierakowicki oddział Zrzeszenia Ka-
szubsko–Pomorskiego.

Laureaci pierwszych i drugich miejsc reprezento-
wać będą naszą gminę na eliminacjach powiatowych, 
które odbędą się 20 kwietnia w Centrum Kultury 

„Kaszubski Dwór” w Kartuzach.
Barbara Gojtowska

Foto: AK

Konkurs recytatorski Rodnô Mòwa
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jastry pochodzenia zapewne germańskiego. Przyswojenie wyrazu 
miało być związane z działalnością misji anglosaskiej na terenie 
dolnoniemieckim w VIII-IX w. Na Pomorze wyraz mógł się dostać 
za pośrednictwem zachodnich słowiańskich sąsiadów. Niektórzy 
badacze, np. Schuster-Šewc, wywodzą słowo od: jastrit – bystro, 
jasno patrzeć, jaster – bystre, jasne spojrzenie, jastor – jasne, 
przezroczyste powietrze, jastrivý – bystry, przenikliwy, o wzroku, 
spojrzeniu, jastřit – bystro patrzeć. Zatem wyprowadzają pierwotne 
znaczenie wyrazu jako: jasny, wyrazisty; pora roku (coraz jaśniej-
sza) – wiosna; święto wiosny – chrześcijańska Wielkanoc. Przeciw 
temu objaśnieniu protestują Olesch i Thesaurus.

Hasło jastrë pojawia się w pracach naukowych prof. J. Tredera: 
„Kaszubi. Wierzenia i twórczość” – przede wszystkim notowane są 
przysłowia (Jak na Jastrë z dakù cecze to do Zelonëch Swiątk 
wicy wòdë jak pògòdë; Czej są wczas Jastrë, tej bãdze wczasny 
ë dłudżi zymk, a czej Jastrë są pòzdze tej mdze późny ë krótczi 
zymk); „Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje na tle porów-
nawczym” – bogaty zbiór frazeologizmów i przysłów, np. Chto sã nie 
daje rózgami w Jastrë bic, ten nie mdze téż miôł zdrowia nic. 

Kopalnią wiedzy o wierzeniach, obrzędach, zwyczajach jest 
zbiór kaszubskich przysłów „Przësłowie samò sã rodzy w głowie”. 
Mamy tu m.in. także związane z Jastrami, np. takie: Nie gadôj ò 
żurze, bò są ju Jastrë. 

Wiadomo, że lud pomorski w czasach pogańskich hołdował 
bóstwom z kręgu mitologii słowiańskiej, a wiele z nich weszło na 
stałe do tzw. demonologii kaszubskiej (swoistej mitologii) dzięki bo-
gatym zbiorom legend i wykorzystywaniu tej tematyki w twórczości 
literackiej regionu. Istnieje zatem również trop wyprowadzający 
etymologię słowa Jastrë od imion słowiańskich bóstw. Pewien 
ślad znaleźć można w utworze Hieronima Derdowskiego Ò panu 
Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł. Tytułowy bohater, 
wieziony na łodzi rybaka Muży przez Zatokę Pucką, będąc na wy-
sokości Jastarni, dowiaduje się o tej miejscowości ciekawych rzeczy. 
Rybak opowiada tak: Pierwi na tim miejscu – ale to ju czasë 
stôré - jaczis stôri jãdzë jastrze skłôdelë òfiarë; a że to w czas 
wielkanocny robilë pòganie, stąd jastrama më zowiemë Pańsczé 
Zmartwëchwstanié. Z przytoczonych słów można wyczytać nie 
tylko próby objaśnienia nazwy świąt, ale też i etymologii nazwy 
miejscowości. Słowiański kult bogini Jastry został ukazany w dość 
ironicznym świetle – potraktowano ją jako „jędzę” (wiedźmę). Ale 
była na tyle ważna, że składano jej ofiary. Pora roku jest również 
określona – chodzi o czas wielkanocny, czyli wiosnę. Skąd Derdow-
ski czerpał wiedzę wykorzystywaną do opisów kolejnych zakątków 
Kaszub? Mówi się, że w większości z autopsji, ale korzystał także ze 
źródeł pisanych. W przypadku Jastarni wielce prawdopodobnym 
jest, iż tym źródłem był dla niego (według badań prof. J. Sampa) 
artykuł z roku 1874, zamieszczony w pelplińskim „Pielgrzymie” 
(Cokolwiek o Jastarni i półwyspie Helu).

Rybacy z półwyspu w okresie Wielkanocy, czyli Jastrów, or-
ganizowali dawniej połowy łososi, właśnie w okolicy dzisiejszej 
Jastarni. Stąd to niektórzy próbują wyprowadzić etymologię nazwy 
Jastarnia, chociaż pojawia się też hipoteza o jej pochodzeniu od 
słowa starnie. 

Wiele wspólnego w swoich wierzeniach mieli ze sobą Słowianie 
i Anglosaksoni. Pierwsi czcili bożka, którego nazwali Jastrzebóg 
albo Jutroboh, Jutrzejbog; drudzy zaś boginię wschodzącego świa-
tła pod nazwą Eostra czyli Ostara. I słowiański, i starogermański 
sposób czczenia bóstw miał ze sobą wspólne pierwiastki. Jastrze-
bogowi oddawano cześć tańcząc wokół jego posągów ustawionych 
na pagórkach. Badacze dawnych kultur próbują wskazać także 
na bliskie podobieństwo między nazwami Jastra a Isztar (bogini 
miłości, płodności, uosobienie rozrodczych sił przyrody, symbol 
macierzyństwa). Bogini ta silnie była kojarzona z rybą – odwiecz-
nym symbolem płodności. Czczono ją także w okresie wiosennym, 
zatem łatwo o nałożenie na siebie zwyczajów wiosennych z kultami 
bóstw czczonych w tym okresie.

Stąd też być może bierze się zamieszanie dotyczące płci Ja-
stry. Początkowo ma ona fizjonomię kobiety (tak też w poema-
cie Derdowskiego). Potem pojawia się Jastrzebóg – zapewne 
w wyniku zmiany bóstw żeńskich na męskie, dokonanej przez 
naszych przodków. Piewca północnych Kaszub – Józef Ceynowa – 
w swoich utworach Jastrzëbóg wëgóniô zëmã i Jastarnia mówi 
o bóstwie płci męskiej. Słowami utworu Bò to Jaster, Słowian 
bóg, co nad mòrzã Smętka zmógł...chwali jego dobrotliwe na-
stawienie do człowieka. Wszak mitologiczny duch zniechęcenia 
– Smętek – potrzebuje silnego panaceum, a według Ceynowy jest 
nim właśnie Jastra. W utworze Jastarnia zapisuje swoiste peany 
na cześć Jastry: 

Jesz dzysô sã pò dunach smùlą
przódków twòjëch òfiarné dimë
òddając czesc Jastrowi,
słoniszkòwëch zymków mestru.

Wesoczi miôł ù ce kòscół,
ò bòrzeszkòwą òpiarti zwelã,
zżëwicowóną bùrsztinowò.

òn wszëtkò widzôł,
Òn wszëtkò czuł,
nigdë mù cëzô lëdzkô nie bëła troska
ë lëdzczi ból.

Òn sztormë, òn arkónë ùsôdzôł,
bò z Góskã sã brôł,
czej ten, zjiwrowóny, na swiat
dënëgami dunë rëmcowôł.

Òn maszopów karsznił na mòrzu wësoczim
strëchlałim nôdzejã wszczépiôł
na przetrwanié krzëkwów,
na dobëcé cëzëch,
co wpôdelë do kraju... 

Sporo o Jastrze pisze w swoich „Słowiańskich bogach i demo-
nach” Tadeusz Linkner. Mówi o Jutrubohu – bogu białym, który 
powstał z białej krwi bożyszcza Trygława i jest jako gwiazda po-
ranna; mówi też o jego siostrze Jutrnicy jako o jutrzni. Wykładana 
przez autora w utworze słowiańska kosmogonia  przynosi jeszcze 
wiele innych ciekawych wątków w omawianej sprawie. 

W czasach chrześcijańskich Jaster zostaje zdegradowany do 
nazwy nieużytków, ugorów, czy też bliżej nieokreślonego demona. 
Wspomniany już prof. Samp, notując wspomnienia helskich ryba-
ków, stwierdza, iż w starych porzekadłach pamięć o Jastrze jest 
jednak  wciąż żywa. Wynika z nich, że należy go szukać właśnie 
na terenach poza osadami i że jest on przyjazny ludziom: W ro-
czicërowim krzu mô diôbeł młodé a w barabónach Jastrzëbóg 
– biôjta jich szëkac. Według legendowych przekazów w pobliżu 
Jastarni jest polana, mająca w sobie jakąś tajemniczą moc. Może to 
właśnie tu  Pierwi na tim miejscu – ale to ju czasë stôré - jaczis 
stôri jãdzë jastrze skłôdelë òfiarë.

I jeszcze na zakończenie cytat dotyczący Jastrzëboga z pracy 
A. Labudy pt. „Bògòwie i dëchë naj przodków”: Jastrzëbóg to 
dobrotlëwi, jasny bóg zymkù. Starwi calëchną nôtërą, kôże 
òdeckniwac ze zëmòwégò spikù, stroji rodã w zeléń i kôże 
jastrzëc sã trój kwiatóm na pòlach i łąkach. Naj przodkòwie 
òbchôdelë ùroczëznã Jastrzëbòga na pòczãtwie gòrana (maja) 
z wiôlgą rozegracją przë mùzyce, spiéwach i tunach. Zaòstałota 
ùroczëznë Jastrzëbòga weszła w zwëczôj i jesz dzys żëje na Ka-
szëbach jakno gajik i majik., jakże dobitnie pokazujący niezwykłą 
złożoność mitycznej postaci i bardzo trudny do wyprowadzenia 
jej rodowód.

Opracowanie Danuta Pioch
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Już po raz 12. mogliśmy podziwiać na scenie  aktor-
skie talenty uczniów szkół podstawowych z terenu 
Powiatu Kartuskiego. 8 kwietnia w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Mojuszu odbył się Powiatowy 
Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina”. 

O główną nagrodę - „Złotą Maskę” - walczyło sześć 
grup teatralnych: „Dobri drëchòwie” z Załakowa, 

„Swietliczi” z Kartuz, „Wicherczi” z Kamienicy Szla-
checkiej, „Marzëbiónczi” z Szopy, „Skôrb Złoti Górë” 
z Brodnicy Górnej i „Humor” z Mojusza.

Przedstawienia oparto na opisach kaszubskich 
zwyczajów, np. kaszubskie wesele; baśniach i legen-
dach: Dzëczé kôłpë, Kaszëbsczi rabùsznicë, legenda 
o stworzeniu Kaszub, Wieżëca, Redunka. Oczywiście 
wszystkie spektakle wystawione były w języku ka-
szubskim. Zespoły zadbały również o odpowiednie 
rekwizyty, kostiumy i scenografię.

Występom uczniów bacznie przyglądała się komisja 
konkursowa, którą tworzyli: Danuta Pioch – inspektor 
ds. języka kaszubskiego i regionalizmu, Aleksandra 
Maciborska-Pytka – dyrektor „Centrum Kultury” 
w Kartuzach i Andrzej Piasecki – aktor i artysta.

Główną nagrodę - „Złotą Maskę” - otrzymała gru-
pa teatralna „Wicherki” z Kamienicy Szlacheckiej za 
przedstawienie pt. „Kaszëbsczi rabùsznicë”. Pozostałe 
grupy odebrały nagrody równorzędne: książkę „Pan 
Tadeusz” (przekład w języku kaszubskim) oraz kalen-
darz „Domôcô Bina” . Każdy uczestnik otrzymał pod-
kładki z logo Przeglądu. Komisja przyznała również 
nagrody indywidualne za grę aktorską dla Zuzanny 
Kopacz z grupy teatralnej „Świetliki” z Kartuz oraz 
dla Wojciecha Szwaby z grupy teatralnej z Załakowa 
za piękny śpiew. 

W przerwie pomiędzy spektaklami odbyły się 
prelekcje nt. szkodliwości narkotyków i alkoholu, 
które są realizowane w ramach Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sierako-
wice pn. „Urok, inteligencja i rozum rozpływają się 
w alkoholu” .

Organizatorami 12. Przeglądu Teatrów Szkolnych 
„Kaszëbskô Bina” byli: Gminny Ośrodek Kultury 
w Sierakowicach, Zarząd Powiatu Kartuskiego, Gmi-
na Sierakowice, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. 
Sierakowice oraz Szkoła Podstawowa w Mojuszu. 

Barbara Gojtowska

XII Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina”

Aktorzy z Mojusza

Zuzanna Kopacz z grupy teatralnej „Świetliki”
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Zwycięska grupa teatralna „Wicherki” z Kamienicy Szlacheckiej Dobri drëchòwie z Załakowa

„Skôrb Złoti Górë” z Brodnicy Górnej „Marzëbiónczi” z Szopy
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Br. Zbigniew Joskowski OFMConv.

Ocalony przez św. Józefa

Życie i działalność ks. prałata 
Józefa Bigusa

Rodowód i dom rodzinny
Nazwisko Bigus ma bardzo starą metrykę. Początki tego kaszub-
skiego rodu sięgają XVI wieku. Natomiast w Lemanach, na terenie 
obecnej parafii gowidlińskiej, pierwszy z Bigusów osiedlił się w po-
łowie XVII wieku. Był to Jan Bigos (1630-1695). To on zapoczątkował 
linię „lemańską” oraz „gowidlińską”, której przedstawicielem w 10. 
pokoleniu tego łańcucha genealogicznego jest ks. Józef Bigus. Ów 
gowidliński ród Bigusów doczekał się osobnego naukowego opra-
cowania genealogicznego, dokonanego w wyniku specjalistycznych 
badań archiwalnych.

Józef Bigus urodził się 3 lutego 1908 roku w Kawelkach (wów-
czas wybudowaniu Gowidlina), jako trzecie z dwanaściorga dzieci 
Jana (1875-1962) i Pauliny z d. Gruba (1878-1951). Niespełna tydzień 
później, 9 lutego, został ochrzczony przez proboszcza ks. Antonie-
go Dylewskiego w miejscowym kościele Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w Gowidlinie. Rodzicami chrzestnymi 
byli jego dziadkowie: Jan i Józefina Bigusowie. 

Rodzice Józefa byli właścicielami 25-hektarowego gospodarstwa 
rolnego na terenie Kawelek, które wówczas były wybudowaniem wsi 
Gowidlino. Ich rodzina była bardzo liczna. Józef miał dwanaścioro 
rodzeństwa (6 sióstr, 6 braci), z czego dwoje zmarło po urodzeniu. 
Jedna z jego sióstr – Paulina (1922-1991) – wybrała życie zakonne 
w Zgromadzeniu Sióstr Pallottynek. Inna siostra pozostała panną. 
Natomiast reszta rodzeństwa Józefa założyła własne rodziny.

Bigusowie wychowywali swoje dzieci zarówno w duchu reli-
gijnym, ale też i patriotycznym. Patriotyzm ten wyrażali nie tylko 
deklaracją polskiej przynależności narodowej oraz językowej – ka-
szubskiej, ale także konkretami życiowymi: pracowitością, postawą 
obywatelską i pielęgnowaniem kultury polskiej i lokalnej. W ich 
domu były czytane gazety oraz książki polskie, a prace domowe 
były wykonywane przy śpiewie polskich pieśni. Przedstawiciele 
tej rodziny należeli do chóru parafialnego oraz ”zespołu” mando-
linistów, skupionych przy kościele, które prowadził gowidliński 
organista Stanisław Klinkosz. Józef Bigus również potrafił grać na 
mandolinie i kochał śpiew. Znał także trud pracy oraz jej osobisty 
i społeczny pożytek. W trosce o zapewnienie rodzinie odpowied-
nich warunków materialnych przed I wojną światową ojciec Józefa, 
Jan, wyjeżdżał w celach zarobkowych do Niemiec.

 
Edukacja
Józef uczęszczał do czteroklasowej szkoły powszechnej w Gowi-
dlinie. Po niej udał się do Gimnazjum Staroklasycznego w Wejhe-
rowie, gdzie uczył się przez osiem lat. Dyrektorem tej szkoły był 
wówczas Wilhelm Urbanicki. W tej szkole uczył się również o trzy 
lata młodszy brat Józefa – Wojciech. Naukę i utrzymanie na stancji 
obu gimnazjalistów opłacali rodzice, a związane z tym koszty były 
w owych czasach dosyć duże. Dlatego Bigusowie, chcąc zadość 
temu uczynić, musieli oszczędniej żyć. Czynili to bardzo umiejętnie, 
gospodarzyli roztropnie, choć nie było to wcale takie łatwe. 

Wejherowscy gimnazjaliści - Józef i Wojciech - przyjeżdżali 
w okresie wolnym od nauki do domu w Kawelkach i pomagali 
rodzicom w pracach gospodarskich, m. in. przy żniwach. Po trzech 
latach nauki w wejherowskim gimnazjum Józef (potem także 
Wojciech) zdawał tzw. małą maturę. Natomiast po ośmiu latach, 
w 1928 roku, zdał „właściwy” egzamin dojrzałości, który otwierał 
drogę do dalszej nauki na uczelniach wyższych. W tej samej klasie 
razem z Józefem uczył się również Bernard Sychta (pochodzący 

z sąsiedniej wsi – Puzdrowa). Sychta także został księdzem, a na-
stępnie osiągnął szczyty kariery naukowej - uczonego i etnografa. 
Między nimi nawiązała się w latach szkolnych prawdziwa przyjaźń, 
która trwała do śmierci obu.

Formacja seminaryjna
Po zdanych pomyślnie egzaminach maturalnych Józef zastanawiał 
się nad wyborem swojej drogi życiowej. Dużo się modlił w tej 
intencji. Rozeznał, że Bóg wzywa go do służby kapłańskiej. Ale 
w swoich rozważaniach i decyzjach życiowych nie pomijał nigdy 
czynnika ludzkiego. Uważał, że wola Boża znajduje potwierdzenie 
w woli rodziców. Taką postawę zawdzięcza wychowywaniu w po-
bożności i posłuszeństwie. Dlatego, przedstawiając rodzicom swoje 
zamiary na przyszłość, zapytał ojca o zdanie i prosił o wyrażenie 
zgody na pójście do seminarium duchownego. Rodzice się temu 
nie sprzeciwili, choć wymagało to od nich kolejnych wyrzeczeń 
i wydatków finansowych.

Tak w 1928 roku Józef Bigus rozpoczął naukę w pelplińskim 
Seminarium Duchownym. Tą samą drogą poszedł wspomniany 
Bernard Sychta. 

W 1931 r. otrzymał święcenia subdiakonatu. Natomiast po ukoń-
czeniu seminarium, razem z czterdziestoma innymi kolegami, 17 
grudnia 1932 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Kilka dni potem, 21 grudnia, 
przyjechał do rodzinnego Gowidlina i w miejscowym kościele 
parafialnym odprawił pierwszą w swoim życiu Mszę Św. Młodego 
neoprezbitera wprowadzał do świątyni ówczesny proboszcz, ks. 
Maksymilian Krzewiński. Z wielkim przejęciem i radością rozpoczął 
kapłańską posługę, jak to zresztą napisał na prymicyjnym obrazku 
„Sercem ochoczym będę Tobie składał ofiary i wysławiał imię 
Twoje, bo jest dobre” 1. Po Mszy Świętej w domu Bigusów w Ka-
welkach odbyła się wielka uroczystość przy stole, zorganizowana 
z okazji prymicji, na którą przybyło wiele gości. Niektórzy z już 
nielicznych żyjących ziomków ks. Józefa wspominają ją do dziś.

Pierwsze kroki na kapłańskiej drodze
Pierwszą placówką wikariuszowską ks. Józefa Biegusa była parafia 
Świętej Trójcy w Raciążu koło Tucholi. Następnie posługiwał w pa-
rafiach: Świętych Apostołów Szymona i Judy w Wąbrzeźnie, Św. Mi-
chała w Skarszewach, w końcu Chrystusa Króla w Toruniu-Mokrem. 
W przededniu wojny, 31 sierpnia 1939 roku, podjął kapelaństwo 
w Pułku Strzelców Konnych w Mokrem pod Czerskiem. Dekret 
mianujący go na to stanowisko otrzymał już w marcu. Jednak nie 
było mu dane długie posługiwanie wojsku. Zaskoczył go wybuch II 
wojny światowej. Jako kapelan towarzyszył wspomnianemu pułkowi 
strzelców konnych. Doszedł z nim aż w okolice Zamościa. Tu pod 
koniec września 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej, ale 
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wkrótce został uwolniony. Następnie ze wspomnianym pułkiem 
zawędrował do Kraśnika. Tu znów dostał się do niewoli niemieckiej 
i był przetrzymywany w Opatowie i Pińczowie. Po tygodniu Niemcy 
wypuścili go na wolność, dlatego że urodził się na Zachodzie. Jak to 
sam wspominał: „ten tytuł pewnie był: zwolnić, a w domu aresz-
tować już nie jako wojskowych, tylko jako zwykłych obywateli 
polskich”.  Ks. Bigus powrócił więc do Torunia-Mokre, do parafii 
Chrystusa Króla, w której do niedawna pracował.

Wojna – droga krzyżowa w hitlerowskich 
obozach koncentracyjnych
Od momentu wybuchu wojny hitlerowcy przystąpili do szykan 
duchowieństwa i profanacji obiektów sakralnych na terenie ca-
łego Pomorza. W toruńskiej parafii, gdzie przed wojną pracował 
ks. Józef i do której powrócił po krótkiej przygodzie kapelańskiej 
w połowie października 1939 roku, hitlerowcy rozpoczęli akcję 
wrogą Kościołowi. Polegała ona na widowiskowych ekscesach, 
mających na celu drażnienie uczuć religijnych i patriotycznych 
Polaków. Jednym z takich działań „wstępnych” było porąbanie 
przykościelnego krzyża misyjnego. Potem przystąpili do prześla-
dowań personalnych. Już 19 października 1939 roku aresztowali 
proboszcza, ks. Pawła Gogę, oraz dwóch jego wikariuszy: ks. 
Franciszka Roskwitalskiego i ks. Józefa Bigusa. Ks. Roskwitalski 
miał przejść podobne, co ks. Józef Bigus, męczarnie i to w tych 
samych miejscach terroru hitlerowskiego, by w końcu cudownie 
ocaleć. Czym sobie na to „zasłużyli”?... 

A droga strasznej męki i posuniętego do granic ludzkiej wytrzy-
małości cierpienia zaczęła się od pobytu w areszcie w Forcie VII 
w Toruniu. Na „nową drogę życia” ks. Bigus zdołał „przemycić” 
w kromce chleba jedynie różaniec, który de facto towarzyszył 
mu do końca… Ks. Józef przebywał w Forcie VII w Toruniu od 19 
października 1939 do 10 stycznia 1940 roku. 

Współwięzień Bigusa, ks. Wojciech Gajdus, po wojnie spisał 
pamiętnik-wspomnienia z życia obozowego, realistycznie rysując 
rzeczywistość i realia życia obozowego, które przeszedł wraz 
z innymi księżmi i ludźmi świeckimi. We wspomnieniach zatytu-
łowanych „Nr 20998 opowiada” opisuje wydarzenia w Forcie VII, 
który stanowił pierwszy etap obozowej tułaczki toruńskich księży. 
Ze współczuciem wspomina, jak ks. Bigus był policzkowany przez 
niemieckiego żandarma obozowego Henriego Detera: 

„[…] Henri Deter, to opryszek i szpieg, którego polskie władze 
przed wybuchem wojny umieściły w Berezie Kartuskiej i który 
tym „serdeczniej” mścił się na więźniach za rzekomo „nie-
winnie” odcierpiane szykany. Był to młody chłopiec, niewiele 
ponad dwudziestkę. […] Pamiętam, że któregoś dnia droczył się 
z rana po służbie z wartownikiem. Kiedy wartownik rzucił mu 
ostrzejsze słowo, Deter zwrócił się do przechodzącego z wymytą 
po obiedzie menażką ks. Józefa Bigusa z żądaniem: Daj mi swą 
menażkę. Kiedy ks. Bigus uchylił się żądaniu Niemca, tenże bez 
namysłu, choć dobrze wiedział, że to kapłan, zwrócił całą swą 
złość na niego i począł go raz po razu policzkować”.

Ale to nie jedyne cierpienie ks. Józefa tam doznane. Na kolejne, 
bardziej dotkliwe, nie czekał długo. Doświadczał go wspólnie 
ze wspomnianym ks. Franciszkiem Roskwitalskim. Ks. Wojciech 
Gajdus w dalszym ciągu relacjonuje: 

„Wyraźną radość z powodu opuszczenia fortu [Fortu VII w To-
runiu – wyjaśnienie ZJ] odczuwali w sercu ci, których osobiście 
i przy pomocy swoich siepaczy prześladował zapamiętale [Karol] 
Strauss2. Spośród kapłanów upatrzył on sobie, poza […] księżmi 
Andrzejem Szymczakiem i Jackiem Pomianowskim, dwóch mło-
dych wikariuszy kościoła Chrystusa Króla w Toruniu: ks. Józefa 
Bigusa i ks. Franciszka Roskwitalskiego. Przyczepił się do nich 
pewnego dnia, zarzucając im, że podburzali (hetzen) swych pa-
rafian przeciw Niemcom. Księża wikariusze, Bogu ducha winni, 
pracujący w największej parafii Torunia, prawie w 100 % polskiej, 
tak byli przeciążeni licznymi obowiązkami duszpasterskimi oraz 

organizowaniem pomocy finansowej dla spłacenia długów nowo 
wybudowanego kościoła, że im na myśl nie przyszło zajmować 
się czymkolwiek poza duszpasterstwem. Na jakąkolwiek pracę 
polityczną nawet czasu by nie stało. Starali się po prostu, jak 
zresztą wszyscy rodzimi pomorscy kapłani (wyjąwszy oczywiście 
księży Niemców), być dobrymi i wzorowymi Polakami. Ale i to 
przecież było „przestępstwem” i „zdradą stanu” wobec III Rzeszy 
w pojęciu najeźdźców hitlerowskich.

Szykany dla pognębienia obydwu [ks. Bigusa i ks. Roskwitalskie-
go], prawie co dnia przez Straussa obmyślane, były tak przykre, 
że wszyscy mieszkańcy fortu bez wyjątku odczuwali głębokie 
współczucie i litość dla nich. Nie było poniżenia, które by ich 
nie dotknęło, nie było pracy w ustępach czy w korytarzach lub 
na dziedzińcu, do której by nie byli wzywani die zwei Hetzer 
aus Mocker [tłum. z niem.: Dwaj podżegacze z Mokrego – chodzi 
o Bigusa i Roskwitalskiego – ZJ]. Schudli, zżółkła na nich skóra, 
przygarbili się, mimo że zaledwie po 30 lat liczyli. Trzymali się 
jednak dzielnie, załamania ducha nie objawiali, byli wzorem 
hartu dla całego fortu”. 

W międzyczasie, jak wspomina znowu sam ks. Bigus: „moc-
niejszych […] [hitlerowcy] wybierali do Grenzdorfu, granicznej 
wsi, gdzie były kamieniołomy. Było to blisko Skarszew, ale na 
terenie Wolnego Miasta. Tam strasznie było, dosłownie wszy 
nas miały. Nie my wszy, tylko odwrotnie. No i głód…”.

Już 8 stycznia 1940 roku gestapo dokonało liczenia więźniów Fortu 
VII, których było około 200. Do tej grupy należeli oczywiście ks. Józef 
Bigus, ks. Franciszek Roskwitalski, a także ziomek ks. Bigusa – ks. 
Stanisław Gronowski (rodem z Sierakowic), który, nawiasem mówiąc, 
do końca wojny dzielił wspólny z Bigusem los obozowy i ocalał3. 
Proceder ten odbywał się na otwartym powietrzu, na zewnątrz bu-
dynków Fortu. A działo się to około północy. Tego dnia temperatura 
powietrza wynosiła poniżej 30 stopni Celsjusza. Następnie głodnych 
i wyziębniętych więźniów SS-mani ciężarówkami przetransporto-
wali do mostu na Wiśle. Stamtąd pieszo przez ów most byli pod 
eskortą SS-manów prowadzeni do dworca kolejowego. Ulokowani 
w straszliwie zimnych wagonach musieli tam siedzieć kilka godzin, 
nim pociąg ruszył w nieznaną dla więźniów drogę. Według hitle-
rowskiego planu wieziono ich drogą kolejową do Gdańska przez 
Bydgoszcz i Laskowice. Tam, po wysiadce z pociągu, zastali czekające 
na nich liczne ciężarówki oraz grupę SS-manów, którzy mieli się 
nimi „zająć”. Owymi ciężarówkami przetransportowano więźniów 
do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Ks. Józef Bigus 
wraz ze swoimi towarzyszami został w nim osadzony 10 stycznia 
1940 roku. Z powodu zniszczenia przez hitlerowców (pod koniec II 
wojny światowej) dokumentacji tego obozu, nieznany jest numer, jaki 
ks. Bigusowi przydzielono w KL Stutthof. Sam o tym nie wspominał. 
W Stutthofie przebywał przez zimę. A na początku kwietnia 1940 
roku gestapo dokonało licznych aresztowań księży pomorskich, 
bowiem zaplanowano ich masowy wywóz wraz z grupą więźniów 
KL Stutthof do obozu w Sachsenhausen-Oranienburg. Tak to w dniu 
14 kwietnia 1940 roku ks. Józef Bigus został osadzony w KL Sach-
senhausen-Oranienburg. Tu po raz kolejny został wyzuty z imienia 
i nazwiska, „stając się numerem” 20946. W tym obozie Bigus był 
naocznym świadkiem przywiezienia tu proboszcza sierakowickiego, 
ks. kanonika Bernarda Antoniego Łosińskiego, który kilka dni po 
osadzeniu w tym lagrze został bestialsko zamordowany. Nie znamy 
innych szczegółów dotyczących pobytu ks. Bigusa w Sachsenhausen-
Oranienburg. Jednakże ogólnie możemy stwierdzić, że jako duchowny 
był tam traktowany przez hitlerowskich oprawców ze szczególnym 
okrucieństwem, podobnie jak wszyscy inni księża osadzeni w tym 
miejscu kaźni. Oprócz podłego traktowania fizycznego hitlerowscy 
oprawcy stosowali również wymyślne okrucieństwa psychiczne. 
Jednym z nich było takie, o którym pisze więzień licznych obozów 
o. Henryk Malak: „[…] pociąg rusza. Jedziemy. Nikt z nas nie wie 
dokąd. Kierunku jazdy i miejsca nowego przeznaczenia nie znał 
więzień nazistowskich obozów koncentracyjnych nigdy”. ☞
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Liczyli jedynie na cud z nieba, zdecydowaną interwencję Boga. 
Tak! Modlili się o to wszyscy. Żyli nadzieją, że są odwożeni w lepsze 
miejsce, a w najlepszym wypadku do domu…

Przed 14 grudnia 1940 roku ks. Bigus wraz z grupą innych 
więźniów został przewieziony pociągiem do kolejnego miejsca 
kaźni – KL Dachau. Zostali tam „dostarczeni” w sobotę 14 grudnia 
1940 roku. Jak wspomina o. Malak, dowódca oddziału szyderczym 
okrzykiem zameldował dyżurnemu SS-manowi, że dotarła: „Święta 
przesyłka klechów z Sachsenhausen!”. Po latach o. Malak, pisząc 
dalej wspomnienia z obozu, komentuje wydarzenia tej pamiętnej 
soboty i dodaje: „W tę drugą sobotę grudnia 1940 roku papież 
Pius XII czytał drugie pismo Łucji z Fatimy, błagające o ofia-
rowanie świata Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej…”. 
Wielce istotna jest owa uwaga, bo tak bardzo związana z ks. 
Józefem Bigusem, który jako wotum za swoje ocalenie budował 
kościół w Baninie pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, co więcej, w to liturgiczne święto Niepokalanego Serca 
Maryi zejdzie z tego świata.

W Dachau ks. Bigus przebywał do 29 kwietnia 1945 roku. Jego 
dachauowski numer obozowy to 22801. W świetle dokumentacji 
obozowej, w Dachau był osadzony jako duchowny (powód) i wię-
zień prewencyjny. Tam spotkał się m. in. Z biskupem Michałem 
Kozalem (męczennikiem i późniejszym błogosławionym), a także ks. 
Ignacym Jeżem (późniejszym biskupem) i wielu innymi znanymi mu 
osobiście księżmi, bowiem KL Dachau był „specjalnym” obozem 
koncentracyjnym dla duchownych katolickich. W latach 1940-1945 
osadzono tam kilka tysięcy kapłanów. W chwili wyzwolenia, 29 
kwietnia 1945 roku, obóz liczył 30958 więźniów, w tym już tylko 
81 księży, którzy zdołali dożyć do tej chwili. 

Z Dachau praktycznie nie było możliwości uwolnienia. Stam-
tąd - jak szydzili SS-mani - „Wyjście jest jedynie przez komin”. 
W sposób wyrafinowany „dręczeni, torturowani i gnębieni przez 
katów obozowych więźniowie oczekiwali przez długie lata 
wybawienia z tego ziemskiego piekła”. Pewnego dnia ks. Bigus, 
jak i wielu innych, otrzymał od władz obozu „propozycję” podpi-
sania volkslisty. To miał być „dokument”, mocą którego ci, którzy 
skorzystali z „propozycji”, mieli być wypuszczeni na wolność. Jak 
wspomina ks. Bigus: „Nie zgłosił się ani jeden”.

Na początku 1945 roku, w obliczu wielu hitlerowskich klęsk na 
frontach, władze nazistowskie przymierzały się do likwidacji KL 
Dachau. Częściowej ewakuacji dokonano już 23 kwietnia. Więź-
niowie wyglądali cudu, bowiem w tym czasie coraz wyraźniej 
dały się słyszeć odgłosy strzałów zbliżających się wojsk, a także 
bardzo nisko nad obozem przelatywały samoloty amerykańskie, 
które niszczyły drogi dojazdowe oraz cele wojskowe. Księża - 
więźniowie już niegdyś w Sachsenhausen-Oranienburg – w dniu 8 
grudnia 1940 roku, wiedząc o tym, jaka dola ich czeka, modlili się 
gorliwie za wstawiennictwem św. Józefa o cud wolności. Owego 
dnia, z inicjatywy ks. Jana Adameckiego z Diecezji Włocławskiej, 
uczynili zbiorowe ślubowanie św. Józefowi oraz odprawiali nowen-
nę o łaskę ocalenia. Teraz, 22 kwietnia 1945 roku, w liturgiczną 
uroczystość Opieki św. Józefa, uczynili podobnie. Ale tym razem 
dokonali aktu oddania się opiece św. Józefa oraz przyrzeczenia 
odbycia pielgrzymki do Kalisza do Jego Sanktuarium w rok po 
uwolnieniu. Ten uroczysty akt poprzedziło duchowe przygotowa-
nie poprzez nowennę odprawianą codziennie do dnia 22 kwietnia. 
A tu oto, 29 kwietnia migiem rozeszła się w obozie wieść o tym, że 
z polecenia Heinricha Himmlera ma się w nocy dokonać całkowite 
zniszczenie obozu wraz z jego więźniami. Z rozkazu tego zbrodnia-
rza KL Dachau wraz z wszystkimi więźniami (!) miał być w dniach 
28-29 kwietnia 1945 roku zbombardowany i spalony! Wiadomość ta 
wzbudziła straszne (nie sposób tego wyrazić słowami) przerażenie 
wśród wszystkich więźniów, którzy dotąd wyglądali zbliżającej 
się jutrzenki wolności. Byli po chrześcijańsku przygotowani na 
śmierć. Księża jednak nie ulegli przerażeniu i podtrzymywali in-
nych więźniów na duchu oraz dodawali nadziei. Byli pełni ufności 

Bogu, że mimo wszystko dokona On cudu dzięki przemożnemu 
wstawiennictwu św. Józefa! Wspomnianemu zamiarowi Himmlera 
przeszkodził inspektor Martin Weiss. Gorące modły więźniów zo-
stały wysłuchane, bowiem 29 kwietnia 1945, o godz. 17.15, wojska 
amerykańskie dokonały oswobodzenia obozu i kilkadziesiąt tysięcy 
więźniów, w tym 81 księży.

Ażeby nie było wątpliwości co do faktycznego cudu, trzeba 
uprzytomnić sobie realia owych dni. Hitlerowcy rozpoczęli 22 
kwietnia próby ewakuacji obozu, byle tylko żywych więźniów nie 
oddać w ręce zbliżających się Amerykanów. Ewakuacja równała 
się z pewną śmiercią na skutek wycieńczenia lub rozstrzelania! 
„Zawsze jednak coś udaremniało ich [hitlerowców] zamiary, 
zawsze jakaś siła krzyżowała ich plany”…

Podsumowując obozową kartę życia ks. Józefa Bigusa, trzeba 
powiedzieć, że mimo upływu czasu był on bardzo oszczędny, szcze-
gólnie w opowiadaniu o bolesnych doświadczeniach obozowych. 
Jednak zawsze zachęcał do lektury wspomnień spisanych przez 
innych więźniów, m. in. do książki „Za drutami Stutthofu” autorstwa 
Wacława Mitury. Powodem oszczędności w relacjonowania swoich 
obozowych przeżyć były koszmarne wspomnienia, bowiem w tym 
obozie był m. in. tzw. „królikiem doświadczalnym”. Według zachowa-
nych akt personalnych KL Dachau przeprowadzono na nim doświad-
czenia z malarią. Owe doświadczenia rozpoczęły się 12 grudnia 1942 
roku. Dodać trzeba, że w tym obozie najliczniejszą grupą więźniów 
było duchowieństwo oraz inteligencja, zebrana z niemalże 20 kra-
jów Europy. Księża i zakonnicy byli w sposób szczególny okrutnie 
traktowani i upokarzani wobec pozostałych więźniów. Hitlerowcy 
dawali księżom i Żydom „przywileje”, które miały wzbudzać wśród 
pozostałych więźniów ferment i zazdrość oraz stosowanie przez nich 
psychicznych upokorzeń wobec więźniów „uprzywilejowanych”. 
Ks. Bigus wspominał jedynie: „A jednak wróciliśmy”, „Nie warto 
opisywać upokorzeń i prawd wszystkich. Nie chcę tego. To ani 
do wiary, ani nie jestem zdolny tego opowiadać”.

Ale również prawdziwa, niemalże wrodzona pokora była powo-
dem owej powściągliwości ks. Józefa. Był wprawdzie heroicznym 
świadkiem Chrystusa, z Bożą pomocą przeszedł przez piekło obozu. 
Czuł to i był w stu procentach przekonany o tym, że to Bóg dał mu 
siłę i wiarę do wytrwałości. O tym tylko myślał i nie śmiał „chwa-
lić” się swoim heroizmem. O ks. Józefie Bigusie poświadczyli inni, 
stawiając go również za przykład heroicznej wiary i cierpliwości. 

Po latach, w 1970 roku, w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 
byli więźniowie Dachau ufundowali kaplicę, a w niej została 
odsłonięta tablica upamiętniająca fakt ich cudownego ocalenia 
z obozu Dachau. Na tej tablicy umieszczono również nazwisko ks. 
Józefa Bigusa.

Pod specjalna Bożą opieką 
Przez wiele lat nieznaną światu była pewna tajemnica związana 
z mistycznymi przeżyciami Góralki – gaździny Kunegundy Siwiec 
(1876-1955)4. Tak było praktycznie do 1986 roku, kiedy to ukazało się 
pierwsze wydanie zapisu nadprzyrodzonych oświeceń owej prostej 
kobiety, pełnej ducha Bożego i miłości względem ludzi Kunegundy 
zatytułowanego „Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku”, 
a następnie jej biografia opracowana przez Helenę Faustynę Stań-
czyk. Od 2007 roku trwa proces beatyfikacyjny owej Kunegundy 
Siwiec. Dzięki wspomnianym pozycjom dowiadujemy się tego, że 
w 1937 roku kursowy kolega ks. Bronisław Bartkowski (wówczas 
wikariusz w Lipuszu) zapadł na ostrą chorobę dróg oddechowych. 
Lekarz zalecił mu kurację (konieczną dla uzyskania zdrowia) 
w jakimkolwiek sanatorium górskim, gdzie jest czyste powietrze. 
Urlopowany czasowo przez biskupa Stanisława W. Okoniewskiego 
z pracy w diecezji ks. Bartkowski dotarł do Stryszawy-Siwcówki 
pod koniec 1937 roku. Uzyskawszy wystarczające zdrowie do 
Lipusza wrócił jednak dopiero po wojnie. Został tym razem admi-
nistratorem lipuskiej parafii. Jednakże choroba wróciła. Za zgodą 
biskupa wyjechał ponownie na leczenie w tym samym uzdrowisku, 

☞
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tym razem na czas nieograniczony. Pozostał tam praktycznie do 
śmierci w 1986 roku. 

Podczas pierwszego pobytu w Stryszawie-Siwcówce, w obliczu 
zawieruchy wojennej i otrzymanych wiadomościach o masowych 
aresztowaniach i prześladowaniach kapłanów, postanowił tam 
pozostać. Zaopiekował się miejscowym kościółkiem oraz objął 
opieką duszpasterską miejscową ludność. Wspomniana już Ku-
negunda Siwiec została jego penitentką. Zaniepokojony bardzo 
sytuacją Kościoła na rodzinnym Pomorzu nie znał losu swojego 
przyjaciela ks. Józefa Bigusa. Był 1941 rok! Poprosił Kunegundę 
o modlitwę za niego, a także by podczas „mistycznego” spotkania 
z Panem Jezusem zapytała o jego los. Kunegunda modliła się za 
ks. Bigusa. Po kilku dniach przyszła do niego z „nadprzyrodzoną 
wiadomością”, że ks. Józef żyje i przeżyje wojnę. 

Tak oto siostra księdza Bronisława Bartkowskiego, Franciszka, 
relacjonuje na piśmie te zdarzenia, które zna z listu przez niego 
nadesłanego: „[…] w 1941 roku otrzymaliśmy od brata list; pisał, 
że jest w Stryszawie u Sióstr Z[martwychwstanek] i że jest tam 
pewna osoba, która ma kontakt z Bogiem i ona zapewniła go, 
że cała nasza rodzina przeżyje wojnę […]. W czasie wojny przy-
jaciel Bronka, ks. Bigus, był w lagrze, ale mój brat nie wiedział, 
gdzie go zabrano i czy w ogóle żyje. Modlił się za niego. Poprosił 
Kundusię o modlitwę w intencji ks. Józefa Bigusa i o jakąś infor-
mację. Po paru dniach Kundusia powiedziała mu – ksiądz Bigus 
żyje. Wróci i będzie wam pomagał. – Po wojnie ks. Bigus wrócił. 
Jak się okazało, był „królikiem doświadczalnym” w Dachau”.

Po wojnie
Po uwolnieniu z obozu ks. Bigus oddał się do dyspozycji ordy-
nariusza dla Polaków w Niemczech i biskupa Polowego Wojska 
Polskiego Józefa Gawliny. Już od 8 czerwca rozpoczął posługę 
duszpasterską wśród Polaków na południu Niemiec w miejscowości 
Ulm (Badenia-Wirtembergia).

Kiedy w 1946 roku wrócił do Ojczyzny, został mianowany pro-
boszczem parafii św. Walentego w Matarni. Tę funkcję pełnił do 
przejścia na emeryturę w 1983 roku. Ponadto w latach 1960-1983 był 
wicedziekanem dekanatu żukowskiego i referentem do spraw sztuki 
kościelnej dla tego dekanatu (1976-1983). Jako proboszcz w Matarni 
podjął się trudnego zadania – odbudowy kościoła zniszczonego 
podczas działań wojennych.

9 listopada 1963 r. został przez papieża Pawła VI wyróżniony 
godnością Szambelana Papieskiego (Prałata). Zasłużył sobie na nią 
swoim męstwem w obliczu okrucieństw wojny, a także nadzwy-
czaj gorliwą posługą kapłańską po jej zakończeniu. Ks. Bigus nie 
przywiązywał zbytniej uwagi do honorowych tytułów i godności 
kościelnych, nie wynosił się z tego powodu. Przeciwnie, potrafił 
z dystansem i humorem odnosić się do doczesnych honorów. 

Był wrażliwy na ludzką niedolę. Pomagał swoim parafianom 
w Matarni. Natomiast swoje zaledwie kilkudniowe „wakacje” 
spędzał w domu rodzinnym w Kawelkach (wybudowaniu Gowi-
dlina). Spędzane tam urlopy „opłacał” wydatną pomocą w sadzie 
i gospodarstwie owdowiałej bratowej.

Był lubiany przez parafian w Matarni. Wszędzie wprowadzał 
pogodną i gościnną atmosferę. Natomiastpodczas spotkań nie mogło 
być miejsca na rozmowy o chorobach, obozie i błędach ludzkich. 
Na matarneńskiej plebani dni kończyły się wspólnym odmawia-
niem różańca przez księży i ewentualnych gości. Synowską cześć 
wobec Maryi wyrażał w wieloraki sposób. Bliskie jego sercu było 
Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie, gdzie podczas koronacji 
Jej cudownej figury w 1966 roku, razem z ks. Franciszkiem Gruczą 
(rodem również z Gowidlina), asystował biskupowi Kazimierzowi 
Józefowi Kowalskiemu przy ołtarzu. W kapłaństwie ks. Bigus nigdy 
nie szedł na kompromisy, ani na współpracę z SB w okresie PRL. 
Swoje powołanie kapłańskie traktował bardzo poważnie. Niektórzy 
ukradkiem widywali go piszącego kazanie na klęczkach. Pilnował 
posługi w konfesjonale.

Cechowała go również wielka pokora. Jak wspomina ks. Ludomir 
Warnke: „Jego pokorny charakter ilustruje między innymi przy-
padek, gdy naraził się władzom państwowym nie respektując 
zarządzeń o prowadzenie księgi inwentarzowej i nie nadsyłając 
sprawozdań z działalności katechetycznej, a także nie płacąc na-
łożonych za to kar pieniężnych. Gdy skutkiem tego przyjechano 
zabierać mu meble, zdjął sutannę i pomagał na samochód łado-
wać zajęte sprzęty. A potem zaprosił wszystkich na kawę”5.

W czasach działalności cystersów oliwskich w Baninie drew-
niana świątynia pod wezwaniem św. Michała Archanioła. W XVI 
wieku została ona zburzona przez protestantów. Ks. Józef Bigus znał 
dobrze tę historię i postanowił zbudować baninianom nowy kościół. 
Inicjatywa tej budowy była związana ze szczególną osobistą intencją 
ks. Bigusa. Kościół miał być jego osobistym wotum za przeżycie 
piekła obozowego oraz podziękowaniem Bogu za darowane życie. 
Nowa świątynia powstawała od 1981 roku dzięki ofiarności wielu 
ludzi oraz osobistego wkładu materialnego ks. Bigusa. On sam nie 
wstydził się pracować fizycznie razem z budowniczymi. Wdzie-
wał roboczy strój i wspólnie z parafianami budował kościół. Jego 
pełna szczerości i autentyzmu postawa zaskarbiała mu szacunek 
i zaufanie ludzi. Można powiedzieć, że budował kościół w wymia-
rze materialnym oraz duchowym, jako miłującą się oraz solidarną 
wspólnotę dusz. Świątynia ta otrzymała wezwanie Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Natomiast terytorium parafii 
zostało przez biskupa chełmińskiego wydzielone z parafii św. Wa-
lentego w Matarni, gdzie dotąd proboszczował ks. Bigus. 

Po przejściu na emeryturę w 1983 roku ks. Józef Bigus zamieszkał 
na plebani w Baninie. Przebywał tam przez osiem lat. W 1991 roku 
na jego prośbę biskup Marian Przykucki pozwolił mu przenieść się 
do Żukowa. Tam przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny osiadł w charakterze rezydenta. Tutaj, mimo sędziwego 
wieku i choroby, z radością i ochotą pomagał żukowskiemu pro-
boszczowi, ks. prałatowi Stanisławowi Gackowskiemu. 

Kiedy w 1992 roku papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae 
Populus” dokonał nowego podziału administracyjnego Kościoła 
w Polsce, zarówno Banino jak i Żukowo znalazły się w granicach 
Archidiecezji Gdańskiej. Tym samym ks. Bigus został inkardyno-
wany (przypisany) do tej Archidiecezji.

Opatrzony Sakramentami Świętymi zmarł w Żukowie w sobotę 
15 czerwca 1996 roku (w święto Niepokalanego Serca Maryi – Pa-
tronki banińskiego kościoła). Jego pogrzeb odbył się 18 czerwca pod 
przewodnictwem metropolity gdańskiego arcybiskupa Tadeusza 
Gocłowskiego CM. Doczesne szczątki ks. Józefa Bigusa spoczęły 
na przykościelnym cmentarzu w Żukowie. 

15 czerwca 2003 roku Szkoła Podstawowa w Baninie otrzymała 
imię Księdza Prałata Józefa Bigusa. Zaś 18 czerwca 2006 roku przy 
banińskim kościele został odsłonięty pamiątkowy kamień ku czci 
budowniczego tej świątyni – ks. prałata Józefa Bigusa.
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☞ Jezioro Kamienickie – nasze jezioro

Młodzież z Kamienicy Królewskiej 
walczy o czystość jeziora 
„Jezioro Kamienickie – nasze jezioro” to tytuł projektu realizowanego 
przez najbliższe dwanaście miesięcy w Zespole Szkół w Kamienicy 
Królewskiej. Na jego realizację szkoła otrzymała dofinansowanie 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku. 

Podczas konferencji inaugurującej projekt 29 marca, koordy-
natorki projektu – Iwona Tesmer i Ewelina Wejer - przybliżyły 
cele projektu i zaplanowane działania. Prelekcje wygłosili także 
specjaliści ds. ochrony środowiska. 

Mateusz Drężek z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku 
mówił o zagrożeniach degradacyjnych jezior. Wymienił rodzaje 
zanieczyszczeń i głównych „trucicieli” wód. Co zaskakujące, to 
wcale nie przemysł najbardziej zatruwa jeziora. Niechlubne pierw-
sze miejsce zajmuje gospodarka komunalna, a tuż za nią rolnictwo. 
Najmniej „uciążliwa” dla wód jest natomiast turystyka.  

Joanna Kuśnierz z Kaszubskiego Parku Krajobrazowego przy-
bliżyła główne zadania realizowane przez KPK w ramach szeroko 
pojętych działań ochronnych. Scharakteryzowała Jezioro Kamie-
nickie, które jest piątym co do wielkości jeziorem na terenie Parku 
i omówiła jego faunę i florę. 

Głównym celem projektu „Jezioro Kamienickie – nasze jezioro” 
jest podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosys-
temu i zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w zlewni jeziora. 

W ramach projektu zaplanowano szereg działań. Pierwsze z nich 
to sprzątanie terenu wokół jeziora już podczas Światowego Dnia 
Ziemi, czyli 22 kwietnia. Kolejne to happening poświęcony ochronie, 
czystości i oszczędności wody. Poza tym uczniowie będą badać 
jakość wody, szukać źródeł zanieczyszczeń i rozpoznawać gatunki 
roślin i zwierząt. Dla społeczności lokalnej zostaną zorganizowane 
zajęcia otwarte. Podczas dorocznego Pikniku Królewskiego zosta-
nie przygotowane stoisko promujące projekt i jego działania. Dla 
uczniów będą organizowane konkursy: fotograficzny, plastyczny 
i na ciekawe propozycje gier, rebusów oraz krzyżówek. Wydane 
zostaną ulotki promujące Jezioro Kamienickie i ciekawe miejsca 
w okolicy. Zakończeniem projektu ma być opracowana i wydana 
ekologiczna gra planszowa.  

Tekst i foto: AK

Mateusz Drężek z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku 
mówił o zagrożeniach degradacyjnych jezior
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Koncert jazzowy Power of Trio – 
Śmietana, Ścierański, Czerwiński 

Jazzowych wirtuozów: Jarosława Śmietany (mu-
zyk jazzowy, gitarzysta, kompozytor, bandleader), 
Krzysztofa Ścierańskiego (gitara basowa, elektroni-
ka) i Adama Czerwińskiego (perkusja, loos) – fanom 
ambitnego grania przedstawiać nie trzeba. Ich nowy 
super projekt pod nazwą „Power of Trio” było można 
usłyszeć i zobaczyć w piątek 8 kwietnia w „Hoteliku” 
w Kamienicy Królewskiej. Organizatorem koncertu 
była Gmina Sierakowice oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Sierakowicach.

Spotkanie z „Power of Trio” okazało się wyjątko-
wo udane. Publiczność do późnych godzin nocnych 
słuchała i nuciła jazzowe standardy lat sześćdziesią-
tych. Królowie jazzu zagrali utwory instrumentalne 
oraz instrumentalno–wokalne z lat ‘60. Szczególnie 
gorąco przyjęty został „Albatross” z repertuaru 
rockowej grupy Fleetwood Mac (aut. Peter Green). 
Zabrzmiała też muzyka amerykańskiego gitarzysty 
Jimmego Hendrixa. Na jazzowej uczcie nie zabrakło 
również utworów z płyt wydanych przez muzyków 
w ostatnich latach.

Koncertowi kolorytu dodawała swobodna i humo-
rystyczna konferansjerka Jarosława Śmietany, który 
ogłaszał: – Tworzymy ostatnie takie trio na świecie. 
Sami wybitni muzycy!

Barbara Gojtowska

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 
eliminacje gminne

„Mała Szkoła” z Szopy najlepsza
31 marca w obiektach sierakowickiej szkoły podstawowej 
odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym. Na starcie stanęły szkoły 
z terenu gminy Sierakowice. Turniej złożony był z czterech 
części: teoretycznej, na którą składał się test z 25 pytań; 
miasteczko ruchu drogowego; tor przeszkód oraz udzielanie 
pierwszej pomocy medycznej. 

Naszą szkołę reprezentowali: Damian Peta, Patryk Kroll oraz po 
raz pierwszy Grzegorz Bulczak.

Po ciężkich bojach wyłoniono zwycięzców:
Szkoły podstawowe: I miejsce  - „Mała Szkoła” w Szopie; II - SP 

Mojusz; III - SP Puzdrowo; IV - SP Sierakowice; V - SP Lisie Jamy; 

VI - SP Jelonko; VII - SP Gowidlino; VIII - SP Załakowo; IX - SP 
Łyśniewo; X  - SP Tuchlino.

Gimnazja: I miejsce - Gimnazjum w Gowidlinie; II - Gimnazjum 
w Sierakowicach; III - Gimnazjum w Tuchlinie
IV - Gimnazjum w Kamienicy Królewskiej.

Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Patryk Kroll z SP 
w Szopie, który w nagrodę otrzymał w pełni wyposażony rower 
ufundowany przez pana Subkowskiego. 

Należy podkreślić wspaniałą organizację i znakomite przeprowa-
dzenie zawodów przez kadrę SP w Sierakowicach. Warto również 
zauważyć, że najlepsi – dzięki zaangażowaniu organizatorów – co 
roku otrzymują wspaniałe nagrody rzeczowe.

Tak więc gminę Sierakowice w eliminacjach powiatowych Tur-
nieju BRD w Kartuzach 28 kwietnia 2011 r. reprezentować będą 
szkoły: „Mała Szkoła” w Szopie oraz Gimnazjum w Gowidlinie.

Przemysław Łagosz
Foto: P. Łagosz

Reprezentanci „Małej Szkoły” w Szopie
Patryk Kroll z SP w Szopie odbiera nagrodę dla najlepszego zawodnika 

Turnieju BRD 2011 z rąk dyrektora SP w Sierakowicach – Ireneusza Płotki
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i Biblioteki Głównej, najbardziej nowoczesnej placówki tego typu 
na Pomorzu.

Studenci przygotowali dla młodszych kolegów wiele atrakcji: po-
kazy tańca nowoczesnego, hip-hopu, salsy, występy wokalne, studia 
makijażu itp. Były one miłym akcentem tegorocznych targów. 

Akademia to największe w województwie pomorskim targi 
promujące dalszą edukację wśród młodzieży szkół ponadgimna-
zjalnych. Tegoroczni maturzyści zdobyli podczas ich trwania dużo 
cennych informacji, które bez wątpienia przydatne będą przy 
planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej.

A. Labuda 

Dzień otwarty szkoły
21 marca 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siera-
kowicach odbył się DZIEŃ OTWARTY. Skorzystali z niego ucznio-
wie gimnazjów z Sierakowic, Sulęczyna, Kamienicy Królewskiej, 
Kamienicy Szlacheckiej, Gowidlina i Tuchlina. 

Gimnazjaliści zostali przywitani przez uczniów naszej szkoły, 
następnie zwiedzili budynek i zapoznali się z wyposażeniem 
dydaktycznym sal lekcyjnych: technologii żywienia, obsługi kon-
sumenta, językowej, komputerowej, gimnastycznej, biblioteki z czy-
telnią i świetlicy. W czytelni spotkali się z członkami Samorządu 
Uczniowskiego, którzy opowiedzieli im o swoich działaniach. Tutaj 
także obejrzeli film prezentujący życie szkoły.

Gimnazjalistów zapoznaliśmy z realizowanymi w naszej szkole 
projektami. Ponadto nasi uczniowie zaprezentowali im swoje talenty, 
między innymi wykonali układ choreograficzny nagrodzony w II 
Powiatowym Konkursie „You can dance”. Szkolne koło teatralne 
przedstawiło inscenizację zatytułowaną „Krótkie scenki z życia 
pewnej klasy”. Uczniowie gimnazjów mogli również wypełnić 
test, mający na celu poznanie ich predyspozycji i preferencji za-
wodowych. Jego wynik zapewne pomoże im określić, w którym 
zawodzie mogą odnieść sukces.

Uczniowie Technikum przygotowali dla gości pyszne smakołyki, 
m.in. babeczki, kanapki, ciasta, sałatki i świeżo wyciśnięte soki 
owocowe. Niektóre babeczki kryły niespodziankę- karteczkę, na 
której zapisana była sentencja i informacja o wygranej nagrodzie. 
Gimnazjaliści wzięli też udział w loterii - mogli wylosować notatniki, 
długopisy lub pisaki.

Mamy nadzieję, że atrakcje przygotowane przez społeczność szkol-
ną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach zaintereso-
wały naszych gości i pozwolą im podjąć trafną decyzję w wyborze 
szkoły ponadgimnazjalnej. Oczywiście NASZEJ SZKOŁY! 

Zespół Promocyjny  

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ
Targi Akademia 2011

22 marca 2011r. Fundacja Rozwoju UG zorganizowała już po raz sie-
demnasty Targi Akademia na terenie Kampusu Bałtyckiego Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Była to wspaniała okazja, aby uczniowie IV klasy 
Technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego 
z ZSP w Sierakowicach mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz 
warunkami rekrutacji na studia. Informacje te zapewne umożliwią 
im dokonanie trafnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Na targach młodzież zapoznała się z ofertą ponad stu polskich 
i zagranicznych uczelni wyższych, szkół pomaturalnych i poli-
cealnych, w tym językowych. Dla uczniów bardzo interesujące 
okazały się spotkania z przedstawicielami prezentujących się 
uczelni oraz zwiedzanie Uniwersytetu Gdańskiego - laboratoriów 
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Dziewczęta KS „Bat” Sierakowice wystąpiły w składzie: Anna 
Makurat, Julia Brzezińska, Weronika Muńko, Weronika Lejk, Ja-
goda Czaja, Paulina Kuchta, Julita Konkel, Aldona Domaszk, Łucja 
Grzenkowicz, Sandra Czaja, Bibiana Puzdrowska, Julia Smętoch, 
Paulina Formela, Roksana Górska. 

Chłopcy: 
I. UKS Nenufar 5 Ełk 
II. MKS Dąbrowa Górnicza 
III. MKS Novum Bydgoszcz 
IV. SKS Starogard Gdański 
V. UKS De La Salle Gdańsk 
VI. KS Bat Sierakowice 
VII. MTS Basket Kwidzyn 
VIII. UKS Cztery-Trzy Lublin ☞

SPORT
Drużyny KS „Bat” Sierakowice 

na turnieju koszykówki w Elblągu
W dniach 7-10 kwietnia odbył się XV Ogólnopolski Turniej Mini-
koszykówki Dziewcząt i Chłopców „Elbasket 2011”. Organizatorem 
zawodów był Uczniowski Klub Sportowy „Jar” oraz Zespół Szkół 
nr 1 w Elblągu. W trakcie turnieju rozegrano łącznie 96 meczów 
na 4 boiskach jednocześnie. Jest to największy tego typu turniej 
w kraju. W zawodach uczestniczyły 32 zespoły z najlepszych 
klubów młodzieżowych w Polsce, w tym także młodzi zawodnicy 
i zawodniczki z Klubu Sportowego „Bat” Sierakowice rocznik 1999. 
Trenerem zespołu chłopców jest Dariusz Kolka, natomiast dziew-
czynek Magdalena Makurat.

Wyniki XV Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki „Elbasket 
2011”:

Dziewczęta: 
I. MUKS Bydgoszcz I 
II. MKK OsiR Sokołów 
III. KS BAT Sierakowice 
IV. KS JAS FBG Sosnowiec I 
V. FLESZ Bydgoszcz 63 
VI. UKS Basket Żelistrzewo 
VII. RMKS Rybnik 
VIII. GTK Gdynia 
IX. UKS Rekord Lubartów 
X. UKS Basket Olsztynek 
XI. SP 11 Elbląg 
XII. Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 
XIII. KS JAS FBG Sosnowiec II 
XIV. SKS Starogard Gdański 
XV. MUKS Bydgoszcz II 
XVI. UKS JAR Elbląg 

Pamiętamy…
„Nikt nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie” - słowa te powtarzane wielo-
krotnie w chwilach wiecznej rozłąki przekazują prawdę o nas samych. Czy pamięć 
o naszych bliskich pozwala żyć im w naszych sercach? Nie mamy wątpliwości, 

że właśnie tak jest w przypadku naszego wielkiego 
patrona Jana Pawła II. W tym roku kolejny raz 
przeżywaliśmy Jego odejście do Domu Pana, mając 
w myślach słowa, czyny, uśmiech i zwyczajność tego 
Wielkiego człowieka, który zgromadził wokół siebie 
miliony, który miliony prowadził ku światłu krzyża. 
Społeczność naszej szkoły, w rocznicę śmierci papie-
ża, uczestniczyła w mszy świętej oraz w uroczystym 
poranku. Młodzież gimnazjalna przypomniała zgro-
madzonym koleje życia Karola Wojtyły, jego drogę do 
odnalezienia powołania, etapy pracy duszpasterskiej 
oraz rolę jaką odegrał jako papież. Życie, działalność 
i śmierć Jana Pała II będą wciąż drogowskazem dla 
młodego pokolenia, tym bardziej teraz, w przededniu 
ogłoszenia Go błogosławionym.

Iwona Piotrowska, Marek Wenta
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IX. GOSiR Piaseczno 
X. Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 
XI. SP 11 Elbląg 
XII. UKS Basket Żelistrzewo 
XIII. GTK Gdynia 
XIV. UKS Olimp Człuchów 
XV. UKS Jar Elbląg 
XVI. UKS La Basket Warszawa

Chłopcy KS „Bat” Sierakowice wystąpili 
w składzie: Konrad Kolka, Mateusz Bronk, 
Mateusz Czaja, Jakub Bigus, Paweł Polejowski, 
Adam Majewski, Maciej Huczyk, Sebastian Płot-
ka, Szymon Cyperski, Błażej Cymerman, Dawid 
Kuczkowski, Łukasz Czapiewski.

Wszyscy trenerzy wytypowali pięciu najlep-
szych zawodników oraz pięć najlepszych za-
wodniczek Turnieju (5 ALL STARS). Otrzymali 
oni specjalne statuetki i nagrody rzeczowe. 

5 ALL STARS dziewcząt: 
1. Aleksandra Szymańska - MUKS Bydgoszcz I 
2. Ewa Kisielińska - MKK OSiR Sokołów 
3. Anna Makurat - KS BAT Sierakowice 
4. Julia Malicka - Flesz Bydgoszcz 63 
5. Paulina Majda - KS JAS FBG Sosnowiec I 

5 ALL STARS chłopców:
1. Łukasz Kolęda - UKS Nenufar 5 Ełk 
2. Daniel Tomczyk - MKS Dąbrowa Górnicza 
3. Kacper Grzelak - MKS Novum Bydgoszcz 
4. Grzegorz Kamiński - SKS Starogard Gdański 
5. Łukasz Zander - UKS De La Salle Gdańsk

Nagrodzono także 16 najlepszych zawodni-
czek i 16 najlepszych zawodników – KS „Bat” 
Sierakowice (chłopcy) Konrad Kolka, (dziew-
częta) Bibiana Puzdrowska.

R. Makurat

☞
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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: 
29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 29 lipca, 26 sierpnia, 30 września, 

28 października, 25 listopada, 16 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

Obowiązkowe szczepienia 
psów przeciw wściekliźnie 
Pod koniec kwietnia rozpoczynają się w naszej gminie obowiąz-
kowe szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Poniżej publikujemy 
szczegółowy harmonogram szczepień.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym 
prawem właściciel psa ma obowiązek corocznie szczepić zwierzę 
przeciwko wściekliźnie. Choroba ta jest niebezpieczna nie tylko dla 
zwierząt, ale także dla ludzi. Koszt szczepienia wynosi 25 złotych. 
Weterynarz dokonujący szczepień wystawia odpowiednie zaświad-
czenie, które właściciel psa jest zobowiązany okazać odpowiednim 
służbom, np. funkcjonariuszom policji.

Harmonogram szczepień psów przeciw wściekliźnie w roku 2011
Miejscowość  Data Godzina Miejsce szczepienia 
   (nazwisko gospodarza)
Lek. wet. Hubert Bojek
Bór 28 kwietnia 16.30-17.00 Mieczysław Andryskowski 
Łączki 28 kwietnia 17.00-17.30 Eugeniusz Tesmer
Szopa 29 kwietnia 17.00-18.00 Roman Grzenkowicz
Bącka Huta 6 maja 17.00-18.00 Ryszard Klinkosz
Wygoda 9 maja 17.00-17.20 Tadeusz Rompa
Mojuszewska Huta 9 maja 17.30-18.30 Andrzej Kąkol
Patoki 10 maja 17.00-18.00 Brunon Klasa
Lisie Jamy 11 maja 17.00-17.45 Ludwika Meronk

Długi Kierz 12 maja 17.00-17.45 Andrzej Butowski
  18.00-18.30 Zbigniew Kąkol
Borowy Las 13 maja 17.00-17.30 Józef Cyman
  17.40-18.00 Tomasz Massowa
Kamionka 13 maja 18.15-18.30 Leśniczówka
Rębienica 16 maja 17.00-18.00 Józef Damaszk
Sierakowska Huta 17 maja 17.00-18.00 Zenon Skrzypkowski
Jelonko 17 maja 18.00-18.30 Jerzy Klasa
Welk 17 maja 18.40-19.00 Józef Karkowski
Stara Maszyna 18 maja 17.00-17.20 Leon Lica
Mrozy 18 maja 17.30-18.00 Edmund Król
Szklana i Przylesie 19 maja 17.00-18.00 Grażyna Warmowska
Bukowo 20 maja 17.00-17.30 Mirosław Płotka
Kokwino 20 maja 17.30-18.00 Andrzej Grzenkowicz
Dąbrowa 23 maja 17.00-17.45 Czesław Labuda
Puzdrowo 24 maja 17.00-18.00 Antoni Reszka
Moczydło 24 maja 18.15-18.45 Albert Szulfer

Lek. wet. Michał Bernard
Poręby 5 maja  14.00-14.30 Edmund Grzenkowicz
Karczewko 5 maja  14.30-15.00 Stanisław Cirocki
Migi 5 maja 15.00-15.30 Andrzej Krefta
Ciechomie 6 maja  14.00-14.30 Edmund Gojtowski
Pałubice 6 maja 14.30-15.00 Stanisław Bojanowski
  30.30-30.30 Maria Szymichowska
Skrzeszewo 6 maja 15.45-16.30 Marcin Szwaba
  16.30-17.00 Zenon Majkowski
Sierakowice 6 maja 8.00-16.00 Lecznica, ul. Kartuska 27
 7 maja 8.00-14.00 Lecznica, ul. Kartuska 27
Dolina Jadwigi 10 maja 14.30-15.00 Bolesław Tesmer
Smolniki 10 maja 15.00-15.30 Eugeniusz Olejnik
Załakowo 12 maja 12.00-12.45 Ryszard Toruńczak
  12.45-13.30 Jan Grzenkowicz
  13.30-14.15 Stanisław Zieliński
  14.15-15.00 Dariusz Gosz
  15.00-15.30 Mieczysław Wenta
Leszczynki 13 maja 13.00-13.45 Stanisław Zaworski
  13.45-14.30 Jacek Woźniak
  14.30-15.00 Aniela Maszk
Kamienica 15 maja 10.00-11.00 Stanisław Baranowski
Królewska  11.00-12.00 Sklep – p. B.Szyca
  12.00-12.30 Czesław Czylkowski
  12.30-13.15 Leśn. Niepoczołowice
  13.15-14.00 Mieczysław Lipkowski

Lek. wet. Andrzej Kowalewski
Sierakowice 6 maja 9.00-17.00 Gabinet Weterynaryjny, 
   ul. Słupska 27, 
   tel. 058 681 60 15
 7 maja 9.00-15.00 Gabinet Weterynaryjny, 
   ul. Słupska 27
Mojusz 16 maja 10.00-10.50 Jan Sikora
Janowo 16 maja 11.00-11.50 Zbigniew Leyk
Lemany 17 maja 12.00-12.45 Eugeniusz Syldatk
Stara Huta 17 maja 13.00-14.00 Bogdan Syldatk
Gowidlino 17 maja 14.30-15.30 Stanisław Cybulla
Paczewo wyb. 18 maja 11.00-11.30 Elżbieta Peta
Paczewo 18 maja 12.00-12.50 Gerard Landowski
Paczewo 18 maja 13.00-13.50 Halina Miotk
Paczewo 18 maja 14.00-14.30 Zbigniew Płotka
Karłowo 19 maja 10.00-10.50 Jan Złoch
Tuchlino 19 maja 11.00-11.50 Jadwiga Labuda
Tuchlino wyb. 19 maja 12.00-12.30 Bernadeta Mielewczyk
Tuchlinek 20 maja 10.00-10.50 Marcin Lis
Kujaty  20 maja 11.00-11.50 Kazimierz Olszewski
Zarębiska 20 maja 12.00-12.30 Kazimierz Pranczk
Łyśniewo 21 maja 10.00-10.45 Jan Dawidowski
Łyśniewo wyb. 21 maja 11.00-11.30 Jan Franciszek Lis
Kowale 21 maja 11.45-12.30 Kazimierz Pawelczyk
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„BAS”Teresa i Henryk Klasa
ul. Ks. B. Sychty 1 

83-340 Sierakowice

W programie:
- piosenki kaszubskie
- piosenki biesiadne
- prezentacja instrumentów
- tabaka
- opowiastki
- dowcipy

Muzyka 
na ka¿d¹ okazjê

- grupy turystyczne
- jubileusze

- bankiety, kolacje
- folklor na weselu

- spotkania z folklorem
dla szkó³

tel. 691 727 489

tel. 58 681 67 28

www.kapelabas.webpark.pl
email:

kapela.bas@wp.pl

Oferujemy opiekę na godziny – łagodny start przedszkolaka

SPRZEDAM

Działkę rolną z możliwością zabudowy o pow. 3100 m2 na trasie Sierakowice– Mirachowo, woda 
na terenie działki, prąd w pobliżu, tel. 608 587 940.

Kozie mleko w cenie 4 zł za litr, tel. 608 587 940.

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

Usługi Kelnerskie wesela, osiemnastki, imprezy okolicznościowe, tel. 725 129 954.
Oferuję przejażdżki bryczką konną, tel. 667 157 948; Sierakowice, ul. Leśna 42. 

Profesjonalne filmowanie imprez, nowatorskie metody filmowania i montażu, 

fotografia plenerowa i reportażowa, tel. 512 220 035

WYNAJMĘ

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

OGŁOSZENIA DROBNE


