
N
r 

5 
(2

51
) R

ok
 X

X
II

I 
m

aj
 2

01
1

Cena 2,00 zł (w tym VAT)

Dobiegają końca prace przy rekonstrukcji zabytkowego kościoła św. 
Marcina. Po koniec kwietnia zamontowano iglicę na wieży i bryła 
kościoła zyskała swój pierwotny wygląd. Całkowite zakończenie 
prac rekonstrukcyjnych nastąpi w połowie czerwca. 

Drewniany kościół pochodzi z początku XIX wieku. Został 
zbudowany w latach 1820-1822 jako fundacja Wincentego Łaszew-
skiego, ówczesnego właściciela Sierakowic, w miejscu wcześniejszej 
świątyni wzniesionej w połowie XVII wieku. Jak już wielokrotnie 
wspominano, zabytkowa świątynia jest niezwykłym dziełem, unika-
towym nawet na skalę europejską. To ostatnia świątynia zbudowana 
techniką zrębową na Pomorzu. 

We wnętrzu kościoła na ścianach zachowały się malowidła. We-
wnątrz kaplicy św. Barbary wyryto datę konsekracji – „Anno 1823”. 

Wszystkie te elementy były do momentu rozbiórki zakryte drew-
nianą boazerią. Renowacji poddano niektóre elementy wyposażenia, 
m.in. tabernakulum, ambonę, chrzcielnicę i ołtarz główny. 

Gospodarzem zrekonstruowanego obiektu będzie Gminny 
Ośrodek Kultury. Kościołowi zostaną nadane nowe funkcje. 
Organizowane będą w nim wystawy, wernisaże i koncerty, co 
z pewnością wpłynie na poszerzenie oferty turystyczno-kultu-
ralnej gminy.

Rekonstrukcja tego jedynego zabytku w gminie Sierakowice była 
możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków unijnych. 
Koszt prac budowlanych wynosi 2 426 000 zł. Na jego realizację 
udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 83% sumy. 

Tekst i foto: AK

Montaż iglicy na wieży 
zabytkowego kościoła

Fragment malowideł ściennych
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Odznaczenie Ministra 
Rolnictwa dla Haliny Miotk
Po raz kolejny działalność pani Haliny Miotk, szefowej paczewskiego 
Koła Gospodyń Wiejskich, została dostrzeżona i doceniona. Dziewiąte-
go maja w Gdańsku, podczas Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Kółek 
Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich, odebrała kolejne zaszczytne 
odznaczenie przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Przypomnijmy, że w 2009 roku Halina Miotk wspólnie z Ludwiką 
Meronk, przewodniczącą KGW w Lisich Jamach, odebrały od-
znaczenia Order Serca – Matkom Wsi. Dla przewodniczącej Koła 
z Paczewa jest to zatem drugie ważne odznaczenie. Działalność 
pani Haliny Miotk w Kole Gospodyń Wiejskich i jej zaangażowanie 
w promocję regionu zostały docenione przez Marka Sawickiego, 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Gratulujemy wyróżnienia!

Tekst i foto: AK

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
weszła w życie w sierpniu ubiegłego roku. Nakłada ona m.in. na 
samorządy dodatkowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie oraz ochroną jej ofiar. Jednym z zadań sa-
morządów jest także tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz regulamin 
tworzenia zespołów interdyscyplinarnych to dokumenty, które w tym 
roku po raz pierwszy zostały uchwalone i przyjęte do realizacji. 

Jak czytamy w dokumencie, gminny program przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie skierowany jest przede wszystkim do ofiar przemocy 
w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonków, partnerów w związkach 
nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz do spraw-
ców przemocy w rodzinie, świadków przemocy, przedstawicieli władz 
lokalnych i przedstawicieli instytucji pracujących z dziećmi.

Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w ro-
dzinie na terenie gminy Sierakowice, zwiększenie skuteczności działań 
interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz 
zwiększenie oferty pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Program będzie realizowany przez budowanie lokalnego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie zjawiska 
przemocy na terenie gminy Sierakowice, podnoszenie kompetencji 
służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy, zapewnienie 
bezpiecznego tymczasowego lokalu socjalnego, oddziaływanie na 
sprawców przemocy.

Nad realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
czuwa zespół interdyscyplinarny powołany przez wójta. W jego skład 
wchodzą: Ryszard Klajn – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sierakowicach; Ewa Grzenkowicz – starszy specjalista 
pracy socjalnej GOPS; Maria Karolak – przewodnicząca Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Krzysztof Kru-
życki – komendant Komisariatu Policji w Sierakowicach; Stanisław 
Czerwonka – kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowi-
cach; Anna Kuczkowska – pracownik socjalny Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Kartuzach; Danuta Morawska – pedagog Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach; Emilia Przystupa – kurator 
rodzinny zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu 
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemo-
cy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grupy 
roboczej mogą wchodzić dodatkowo kuratorzy sądowi, a także 
specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
którzy wypełniają na rzecz zgłoszonej rodziny lub osoby czynności 
służbowe, zawodowe lub statutowe.

Przemoc ma różne oblicza i wyróżnia się kilka jej rodzajów: 
przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna i ekonomiczna. Także 
zaniedbanie jest rodzajem przemocy. Trudno jednoznacznie określić 
wielkość tego zjawiska. Statystyki nie są precyzyjne ze względu na 
występowanie przemocy ukrytej. 

Z danych statystycznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sierakowicach wynika, że w 2008 r. 3387 osób korzystało 
z pomocy instytucji, w 2009 r. liczba ta wyniosła 3224 osoby. W 
ciągu trzech lat (2007-2009) wystąpił również wzrost interwencji 
domowych, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy tutejszego 
komisariatu policji. W 2007 roku na 106 interwencji domowych 12 
dotyczyło przemocy. Rok później na 179 interwencji było to już 37, 
a w 2009 r. na 180 interwencji 39 dotyczyło przemocy. 

Od 2007 roku przy GOPS w Sierakowicach działa punkt kon-
sultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie. Do końca 
2009 r. ze wsparcia specjalistów skorzystało 89 osób. 

Rozmiar problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Siera-
kowice obrazują również dane zgromadzone przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Liczba skierowanych na 

przymusowe leczenie odwykowe w latach 2007-2009 wynosiła 30 
osób. Liczba osób w rodzinie będących ofiarami przemocy domowej 
wynosiła 59, w tym osób stosujących przemoc – 23. 

Jak wynika z poszczególnych danych, instytucje podejmują różne 
działania w celu zminimalizowania skali zjawiska przemocy w 
rodzinie i pomocy osobom krzywdzonym. Wzrasta też świadomość 
społeczna. Niestety, nadal brakuje dostatecznej ilości specjalistów 
w dziedzinie pomocy ofiarom przemocy, w tym dzieci, jak również 
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz sprawcom prze-
mocy. Należałoby wydłużyć godziny pracy specjalistów i zatrudnić 
innych, np. terapeutę ds. uzależnień. Ponadto należałoby stworzyć 
bezpłatne tymczasowe schronienie dla ofiar przemocy. Reasumując, 
praktyka wymaga dużych nakładów środków, a przede wszystkim 
zintegrowanej współpracy instytucji.

Oprac. AK

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011–2016



35 (251) maj 2011 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Ósma sesja Rady Gminy Sierakowice

Absolutorium dla wójta
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, w dniu 10 maja, radni zade-
cydowali m.in. o udzieleniu absolutorium wójtowi Tadeuszowi 
Kobieli za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Zanim jednak to 
nastąpiło, wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu na rozbudowę 
ośrodka zdrowia. 

Kredyt na dodatkowe prace związane z rozbudową przychodni  

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie w bieżącym roku kredytu 
bankowego w wysokości 1.000.000 zł na dodatkowe prace zwią-
zane z rozbudową Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach. 
Źródłem pokrycia kredytu będą dochody własne gminy, a spłata 
nastąpi w latach 2016-2019 po 250.000 zł rocznie.

Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych 
prac budowlanych, czyli wybudowania klatki schodowej i szybu 
windy, które wcześniej nie były w projekcie. O szczegółach po-
informował radnych Stanisław Czerwonka, kierownik Gminnego 
Ośrodka Zdrowia.

– Wspólnie z panem wójtem i kierownikiem Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej podjęliśmy decyzję przekazania części pomiesz-
czeń starego budynku ośrodka zdrowia na potrzeby GOPS-u – po-
wiedział Stanisław Czerwonka. – Będzie to cała pierwsza kon-
dygnacja i połowa drugiej. Zgodnie z rozporządzeniem ministra 
zdrowia o wymaganiach i warunkach jakim powinny odpowiadać 
zakłady opieki zdrowotnej, musi być on całkowicie oddzielony od 
pomieszczeń innych instytucji. Mogą mieścić się we wspólnych 
budynkach, jednak ruch chorych i petentów GOPS-u musi być od-
dzielony. W sytuacji kiedy na potrzeby ośrodka zdrowia zajmujemy 
parter (w tych pomieszczeniach będzie mieścić się rehabilitacja), 
natomiast pierwsza i druga kondygnacja byłaby przeznaczona na 
działalność GOPS-u, to pozbawilibyśmy dostępu do pomieszczeń 
wszystkich interesantów GOPS-u. Stąd konieczność wybudowania 
dodatkowego szybu windy i klatki schodowej, dzięki czemu bę-
dzie pełny dostęp także osób niepełnosprawnych do pomieszczeń 
zajmowanych przez GOPS. 

Sprawozdanie wójta i absolutorium 

Po sprawozdaniu Marioli Klinkosz, skarbnika gminy, z wykonania 
budżetu za ubiegły rok, wójt Tadeusz Kobiela szczegółowo zrefe-
rował wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2010. 

W ubiegłym roku na inwestycje przeznaczono 19.626.636,98 zł. 
Większość tej kwoty, bo 11.191.242 zł, stanowiły dochody własne 
gminy. Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 4 
mln zł. Ze środków krajowych, czyli ze Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Marszałkowskiego, totolotka itd. pozyskano 1.141.750 zł. Ze 
środków Unii Europejskiej na inwestycje pozyskano natomiast 
3.293.644,98 zł. 

W zadania inwestycyjne nie wliczono środków przeznaczonych 
na bieżące utrzymanie dróg, a stanowią one niebagatelną kwotę nie-
mal 1.198.376 zł, bo tyle wydatkowano w ubiegłym roku na drobne 
remonty i odśnieżanie dróg. Nie ujęto także największej inwestycji 
gminnej, czyli kanalizacji sanitarnej, gdyż jednostką realizującą 
projekt jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 

– W ubiegłym roku rozpoczął się kontrakt nr 1, czyli budowa kana-
lizacji na odcinku Lemany–Gowidlino–Puzdrowo–Sierakowice – rela-
cjonował wójt. – Do końca czerwca ten odcinek ma zostać oddany 
i wtedy zacznie się przyłączanie mieszkańców do sieci. Koszt tego 
zadania z oferty przetargowej wynosi 7.477.000 zł, z czego do końca 
ubiegłego roku wydatkowano 4.244.431 zł. Realizował się także 
drugi mniejszy kontrakt: budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 
Sierakowice-Paczewo-Bukowo za kwotę 2.670.758 zł. W ubiegłym 

roku rozpoczął się także kontrakt na rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Sierakowicach, która także w tym roku zostanie odda-
na do użytku. Kwota z przetargu to 8.680.995 zł. Dofinansowanie 
trzech wymienionych kontraktów ze środków unijnych kształtuje 
się na poziomie 74%. W ubiegłym roku na kanalizację wydaliśmy 
18.828.780 zł, z czego 13.982.000 zł to dofinansowanie z Unii.

Po wysłuchaniu sprawozdania wójta, stanowisko komisji re-
wizyjnej odczytał jej przewodniczący Janusz Wenta. Komisja, po 
rozpatrzeniu dokumentów finansowych, opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku, informacji o stanie mienia komunalne-
go oraz skontrolowaniu wybranych inwestycji, postanowiła złożyć 
wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy. 

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium wójtowi 
Tadeuszowi Kobieli radni byli jednomyślni. 

– Dziękuję za wsparcie i myślę, że z Waszą pomocą jeszcze nie 
jedno dobro w tej gminie zrealizujemy – podziękował radnym 
wójt. 

Ostateczne „nie” dla gimnazjum w Szopie

Dodatkowy punkt w porządku obrad sesji dotyczył zmiany uchwa-
ły, na mocy której użyczono budynek dawnej szkoły w Szopie na 
cele statutowe Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka 
Huta. Jak tłumaczył radnym wójt Tadeusz Kobiela, zmiana zapisów 
w uchwale ma doprecyzować, na jakie cele budynek może być 
wykorzystywany przez Stowarzyszenie. 

Przypomnijmy, że właścicielem budynku szkoły w Szopie jest 
Gmina Sierakowice, a obiekt został użyczony Stowarzyszeniu, 
które jest organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny 

„Mała Szkoła”.  
– Doprecyzowanie zapisu w uchwale ma bronić interesów Gminy 

– stwierdził wójt. – Działalność w obiektach powierzonych musi 
odpowiadać właścicielowi obiektu, nie może być szkodliwa i wbrew 
interesom Gminy. Uchwała w tym brzmieniu bardzo mocno broni 
interesów właściciela.  

Zapis w uchwale brzmi: „Obiekt byłej szkoły podstawowej w Szo-
pie użycza się na prowadzenie szkoły podstawowej i przedszkola, 
a także na prowadzenie kursów edukacyjnych, szkoleń, obozów 
sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz 
innych działań nie związanych z prowadzeniem zadań oświatowych 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wykorzystanie obiektu na 
inne cele niż wymienione wymaga zgody i podjęcia oddzielnej 
uchwały przez Radę Gminy.”  

Takie sprecyzowanie celów, na jakie budynek szkolny w Szo-
pie może zostać wykorzystany, uniemożliwia Stowarzyszeniu 
utworzenie gimnazjum. Radni nie podjęli dyskusji w tej sprawie 
i jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały.

Tekst i foto: AK
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Szukają złóż gazu łupkowego
W wielu miejscach Polski trwają badania geologiczne, mające na 
celu poszukiwania złóż gazu łupkowego. W naszej gminie tego typu 
badania rozpoczęły się jesienią. Koncesję na badania w powiecie 
kartuskim otrzymała firma Geofizyka Kraków. 

Gaz łupkowy jest gazem ziemnym otrzymywanym z łupków 
osadowych. Występuje w skałach ilastych. Państwowy Instytut Geo-
logiczny szacuje, że w Polsce może występować ok. 150 mld metrów 
sześciennych gazu niekonwencjonalnego, natomiast Amerykanie 
oceniają, że może to być nawet do 3 bln metrów sześciennych. 

– Badania przeprowadzane są na terenie całej gminy w wy-
znaczonych korytarzach sejsmicznych – mówi Mariusz Laska, 
inspektor ds. ochrony środowiska. – Omijane są tereny objęte 
ochroną przyrody, takie jak Natura 2000 czy Kaszubski Park 
Krajobrazowy. Firma przeprowadzająca badania każdorazowo 
uzgadnia z właścicielem gruntu możliwość przejazdu przez teren 
i pokrywa ewentualne szkody.  

Jak wyglądają takie badania? W ustalonych miejscach do 
pracy przystępują pojazdy, tzw. wibratory, z mechanizmem do 
wzbudzania fal sejsmicznych. Wytwarzane przez wibratory fale 
sejsmiczne docierają w głąb ziemi i odbijają się. Fale odbite 
wracają na powierzchnię i są rejestrowane przez czujniki zwane 

10. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP

Druhowie wybrali zarząd 
i podsumowali kadencję
Zakończyła się pięcioletnia kadencja zarządu oddziału gminnego OSP. Trzy-
dziestego kwietnia podczas 10. Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP druhowie 
wybrali nowy zarząd i komisję rewizyjną, a także podsumowali działalność 
zarządu w latach 2006-2010.   

W zjeździe brali udział delegaci z poszczególnych jednostek OSP oraz przed-
stawiciele wytypowani do nowego i ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej. 
Nie zabrakło także zaproszonych gości. Udział w zjeździe wzięli: poseł Stanisław 
Lamczyk, wójt Tadeusz Kobiela i jego zastępca Zbigniew Fularczyk, Edmund 
Kwidziński – komendant powiatowy PSP w Kartuzach, Piotr Leszczyński – radny 
powiatowy oraz Mirosław Kuczkowski i Jan Warmowski – radni gminni. 

Dotychczasowy prezes oddziału gminnego Zbigniew Kostuch przedstawił spra-
wozdanie z działalności zarządu w minionej kadencji. Wspomniał, że w bieżącym 
roku przypada jubileusz powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sierakowicach

– To okazja do radości i dumy z przynależności do 
organizacji od lat niezmiennie cieszącej się najwięk-
szym zaufaniem i sympatią rodaków. Rzeczywistość, 
która nas otacza staje się coraz bardziej nieprzewi-
dywalna. Wielkie kataklizmy, jakie doświadczają 
ludzkość poszerzają znacznie obszary aktywności 
naszych członków. Rośnie zakres zadań i wymagań, 
zmieniają się warunki funkcjonowania podczas li-
kwidacji skutków tragicznych wydarzeń – mówił do 
uczestników zjazdu Zbigniew Kostuch. – Przyszłość 
naszej organizacji zależy od młodego pokolenia. Po-
trzebujemy ludzi młodych, wykształconych, dobrze 
odnajdujących się w obecnej rzeczywistości, którzy 
wykorzystując doświadczenie naszej organizacji 
będą organizować nasze cele. Okażmy im zaufanie 
i powierzmy odpowiedzialne zadania. 

Prezes Kostuch szczegółowo omówił zakres prac 
remontowych w strażnicach i zakupy sprzętu na 
potrzeby poszczególnych jednostek w ostatnich kil-
kunastu miesiącach. Ale straż to przede wszystkim 
tworzący ją ludzie. Oddział Gminny ZOSP liczy 303 

Czesław Polejowski otrzymał 
Złoty Znak Związku OSP RP

geofonami. Sygnał, odbierany przez geofony za pomocą kabli 
i skrzynek telemetrycznych, jest przekazywany do aparatury 
rejestrującej. Zarejestrowane dane trafiają do ośrodka oblicze-
niowego, gdzie są przetwarzane za pomocą specjalistycznego 
oprogramowania. W ten sposób powstaje geologiczna mapa 
podłoża, wskazująca potencjalne miejsca występowania złóż 
węglowodorów. 

– Badania na tym etapie określają jedynie czy istnieje moż-
liwość wystąpienia gazu z łupków – zapewnia Mariusz Laska. 
– Badania będą analizowane w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli 
po analizie specjaliści uznają, że teren jest interesujący, dopiero 
wówczas w ślad za tym idą odwierty, ale nie nastąpi to szybko. 
Jest to kwestia kilku lat. Dopiero po analizie wyników badań 
wykonuje się odwierty próbne, lecz i to nie gwarantuje, że gaz 
będzie wydobywany. Wszystko przekłada się na to, czy jego 
wydobycie będzie opłacalne. 

Gaz łupkowy jest rozproszony w materiale skalnym. Aby go wy-
dobyć wykonuje się główny odwiert pionowy, a od niego odwierty 
poziome. Do rurociągu, umieszczonego w odwiercie, pod wysokim 
ciśnieniem wpompowuje się mieszaninę wody, piasku i substancji 
chemicznych. Skały pękają uwalniając gaz, który wypompowywany 
jest na powierzchnię. 

AK
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członków czynnych w tym 35 kobiet, 11 członków wspierających i 8 członków 
honorowych. Działają trzy Kobiece Drużyny Pożarnicze skupiające 30 człon-
kiń, 15 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzeszających 145 osób w tym 63 
dziewczęta i 83 chłopców. 

Jako cele do realizacji na kolejne lata Zbigniew Kostuch wymienił m.in. umoc-
nienie szeregów OSP ludźmi młodymi, większą popularyzację Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych i tworzenie większej ilości Kobiecych Drużyn Pożarniczych 
oraz umocnienie roli zarządów poszczególnych jednostek. 

Kolejne sprawozdanie – ze stanu i przygotowania gminnych jednostek – przed-
stawił Andrzej Bojanowski, komendant gminny OSP. Omówił wyposażenie 
jednostek w samochody ratowniczo-gaśnicze i zakupiony w ostatnich latach 
sprzęt. Na wyposażeniu pięciu jednostek znajduje się 9 samochodów w tym: 
cztery w Sierakowicach, dwa w Mojuszu i po jednym w Gowidlinie, Tuchlinie 
i Kamienicy Królewskiej. Dodatkowo OSP w Sierakowicach dysponuje łodzią 
ratowniczą. Jednostki w Sierakowicach i Kamienicy Królewskiej są włączone do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z danych statystycznych wynika, 
że w latach 2006-2010 na terenie gminy powstało 211 pożarów, 707 miejscowych 
zagrożeń oraz 34 fałszywe alarmy, czyli łącznie 952 zdarzenia. Straty spowodo-
wane przez pożary wyniosły 1.587.500 zł, natomiast wartość uratowanego mienia 
oszacowano na 18.040.000 zł. 

– Każdy członek OSP biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 
musi być przeszkolony – powiedział Andrzej Bojanowski. – Szkolenia szerego-
wych, dowódców i naczelników oraz operatorów sprzętu i pierwszej pomocy 
medycznej prowadzone są przez Komendę Powiatową PSP w Kartuzach i zawsze 
korzystamy ze sposobności podnoszenia kwalifikacji, tym bardziej, że zmienia się 
zakres naszego działania. Trzydziestu czterech strażaków OSP z naszej gminy 
legitymuje się przeszkoleniem medycznym koniecznym do udzielania pomocy 
ofiarom wypadków komunikacyjnych, a 39 strażaków posiada przeszkolenie 
uprawniające do kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń. 

Po wysłuchaniu sprawozdań delegaci zjazdu udzielili absolutorium ustępują-
cemu zarządowi i przyjęli sprawozdanie. 

Skład nowego zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych nie zmienił się znacznie. W miejsce wiceprezesa Leona Tandek wszedł Daniel 
Polejowski, a skład zarządu został powiększony o kolejną osobę – Witolda Sobisza. 
Zarząd tworzą: Zbigniew Kostuch – prezes, Daniel Polejowski i Jan Stachnik – wi-
ceprezesi, Andrzej Bojanowski – komendant gminny, Adam Wróblewski – sekretarz, 
Jarosław Jóskowski – skarbnik oraz członkowie: Marcin Grzenkowicz, Eugeniusz 
Bigus, Czesław Cyman, Edward Gliszczyński, Łucjan Jóskowski, Kazimierz Krefta, 
Jacek Myszk, Czesław Polejowski, Mirosław Wenta i Witold Sobisz. Całkowicie 
zmienił się skład komisji rewizyjnej. Na nową kadencję zostali wybrani druhowie: 
Tomasz Polejowski – przewodniczący, Łukasz Lejk i Krzysztof Brzeski.

Komisja rewizyjna

Tadeusz Kobiela, wójt gminy odebrał 
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

8. Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Paczewianki najlepsze 
w konkurencji kulinarnej
Po raz pierwszy gmina Sierakowice miała swoje reprezentantki na 
Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. Panie z Paczewa, 
po zdobyciu grand prix w etapie powiatowym konkursu, repre-
zentowały także powiat kartuski 
w ósmym finale turnieju, który miał 
miejsce 30 kwietnia w Żukowie. 

Gospodynie z piętnastu kół woje-
wództwa pomorskiego rywalizowa-
ły ze sobą w kilku konkurencjach. 
Zaprezentowały zabawne scenki 
kabaretowe, których tematem 
były metody poszukiwania pracy. 
Przedstawicielki poszczególnych 
kół wcieliły się w role modelek 
i pokazały swoją wizję mody XXII 
wieku. Panie zademonstrowały 
także swoje taneczne talenty bra-

wurowo wykonując kankana. Komisja konkursowa oceniała rów-
nież przygotowane przez koła plansze tematyczne „Sołtys naszej 
wsi”. Kulinarna konkurencja polegała natomiast na przygotowaniu 
potrawy z ziemniaków. 

Jury wyłoniło pięciu laureatów w poszczególnych konkurencjach 
oraz zwycięskie koło – laureata Grand Prix. Paczewianki po raz 
kolejny dowiodły swoich kulinarnych talentów zajmując pierwsze 
miejsce w kategorii „Produkt tradycyjny pochodzenia roślinne-
go – ziemniaki”. Gospodynie przygotowały placki ziemniaczane 

na drożdżach z kurkami w sosie 
śmietanowym. 

– W pozostałych konkurencjach 
wystąpiłyśmy z tym samym progra-
mem co na turnieju powiatowym 
– mówi Halina Miotk, szefowa pa-
czewskiego koła. – Bardzo cieszymy 
się ze zdobytych nagród. Teraz 
przygotowujemy się do kolejnych 
wyjazdów. 29 maja bierzemy udział 
w konkursie „Nasze kulinarne dzie-
dzictwo – smaki regionów” w Gdań-
sku-Oliwie.

Tekst i foto: AK  

Niewątpliwie miłą niespodzianką i wielkim zasko-
czeniem dla wójta Tadeusza Kobieli było otrzymanie 
medalu od strażackiej braci. Druhowie odznaczyli 
włodarza Sierakowic Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa. 

Odznaczenie odebrał także druh Czesław Pole-
jowski. Za długoletnią aktywną działalność w straży 
otrzymał Złoty Znak Związku OSP RP.  

Tekst i foto: AK

Paczewianki podczas powiatowego turnieju KGW w Kartuzach
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W tym roku uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja minęły w atmosferze 
beatyfikacji Jana Pawła II. Rozpoczęły się o godzinie 15.00 w Parku Ośmiu Błogo-
sławieństw koncertem ulubionych pieśni polskiego papieża. Późnym popołudniem 
mieszkańcy Sierakowic spotkali się przy Pomniku Matki Boskiej Królowej Korony 
Polskiej, gdzie, jak co roku, miały miejsce uroczystości patriotyczne.  

Wójt Tadeusz Kobiela w swoim wystąpieniu przy pomniku przypomniał lo-
kalnych patriotów, którzy co roku przychodzili w to szczególne miejsce składać 
kwiaty w podziękowaniu za wolność Ojczyzny, a których już nie ma między 
nami – Zygmunta Miotka, Stefana Kolkę i Zygmunta Pobłockiego. Wspomniał 
także nieżyjących kapłanów – ks. Bernarda Łosińskiego i ks. Ryszarda Słomowicza. 
Nawiązując do beatyfikacji polskiego papieża, wójt przywołał słowa Jana Pawła 
II wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Polski: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. Dodał, że przez ostatnie dwadzieścia lat 
nasz kraj zmienił się, ale ta wolność została podarowana nam bez krwawych 
walk i zbrojnych rewolucji. Wójt zaapelował o docenienie bezcennego daru 
wolności i szacunek dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili. – Ta wolność 
jest nam dana i zadana – mówił włodarz Sierakowic. 

Modlitwę za ojczyznę odmówił ks. Bronisław Dawicki. Modlił się słowami ks. 
Piotra Skargi, prosząc o odpowiedzialność rządzących naszym krajem: „Ześlij 
Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli 
Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.”

Delegacje samorządowców, związkowców i organizacji, a także uczniów i przed-
stawicieli instytucji kultury złożyły symboliczne wiązanki kwiatów w podziękowaniu 
za dar wolności. Wśród składających znalazły się delegacje: Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego w Sierakowicach, Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sierako-
wicach, Urzędu Gminy, Zarządu Gminnego Związku OSP, Dziecięcego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”, Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”, 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Paczewa oraz sierakowickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego. Władze samorządowe na szczeblu powiatowym reprezentowała starosta 
Janina Kwiecień, a Gminę Sierakowice wójt Tadeusz Kobiela i radni. 

Po uroczystości mieszkańcy zebrani przy pomniku przemaszerowali do Ołtarza 
Papieskiego, gdzie została odprawiona msza święta z kaszubską liturgią słowa. 
Tuż po mszy była okazja wysłuchania pieśni nawiązujących do pontyfikatu 
polskiego papieża. Wykonawcami koncertu „Jan Paweł II – pamiętamy” były 
zespoły działające na terenie gminy Sierakowice: Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca 

„Sierakowice”, Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” 
oraz Chór Kameralny „Discantus”. 

Tekst i foto: AK

220. rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kapliczka w Paczewie zostanie 
wybudowana od nowa
Znajdująca się w centrum Paczewa kapliczka Matki Boskiej z inicjatywy mieszkańców zo-
stanie przeniesiona w inne miejsce i wybudowana od nowa. Powodem zmiany lokalizacji 
jest grząski grunt oraz bliskie sąsiedztwo szosy i chodnika, co niekorzystnie odbija się na 
stanie technicznym kapliczki. Budowlańcy przystąpią do pracy po zakończeniu nabożeństw 
majowych. 

– Mieszkańcy Paczewa z panią sołtys poprosili o radę i niewielką pomoc w sprawie przenie-
sienia i odbudowania kapliczki Matki Boskiej – poinformował wójt Tadeusz Kobiela. – Kapliczka 
liczy bodaj 80 lat i była wotum dziękczynnym miejscowego gospodarza pana Pawelczyka, 
który cały i zdrowy wrócił z pierwszej wojny światowej. 

Kapliczka jest posadowiona na grząskim gruncie, co powoduje jej zapadanie się, pękanie 
ścian i odpadanie tynku. Po zakończeniu remontu drogi i budowy chodnika kapliczka bezpo-
średnio styka się z chodnikiem, co także niekorzystnie wpływa na jej stan. 

Kapliczka zostanie przeniesiona w dogodniejsze miejsce w obrębie tej samej posesji. Wła-
ściciele wybrali nową lokalizację na wzniesieniu, w zagajniku brzozowym niedaleko drogi. 

Tekst i foto: AK
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Sukces ucznia 
ze Szkoły Podstawowej 
w Sierakowicach

Uczeń klasy VI d Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 
Michał Szostek uzyskał I miejsce i tytuł laureata V 
Międzynarodowego Konkursu Informatycznego 

„Bóbr”. Michał wyprzedził 3300 innych uczestników 
tego konkursu w kategorii szkół podstawowych i jako 
jedyny osiągnął maks. liczbę 120 pkt!
„Bóbr” to nazwa powołanego do życia w 2004 roku 

na Litwie międzynarodowego konkursu z zakresu 
informatyki oraz technologii informacyjnej i komu-
nikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój 
i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz 
popularyzacja posługiwania się technologią informa-
cyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na 
wszystkich etapach edukacyjnych.

Pytania testowe w konkursie „Bóbr” są na ogół 
związane z posługiwaniem się komputerem i jego 
oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych 
sytuacji i problemów, pochodzących z różnych 
zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: 
język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, 
technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania 
dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania 
użytkowego. Konkurs ma charakter jednorazowego 
testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika 
konkursu z pomocą komputera na oprogramowaniu 
konkursowym. Test składa się z 24 zadań. Za błędną 
odpowiedź uczeń otrzymuje punkty ujemne.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów ze wszyst-
kich klas VI naszej szkoły. Był to dla nich już piąty 
udział w tym konkursie – uczestniczymy w nim od 
początku jego istnienia. Z roku na rok nasi ucznio-
wie uzyskują coraz lepsze wyniki. Koordynatorem 
szkolnego etapu jest Ireneusz Płotka.

Uroczyste zakończenie V Konkursu Informatyczne-
go „Bóbr”, połączone z wręczeniem nagród, odbyło 
się 15 kwietnia br. w auli Wydziału Matematyki 
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Nagrody wręczał wielki autorytet w dziedzinie 
matematyki i informatyki, autor m. in. podręczników 
do informatyki, profesor Maciej Sysło. Michał miał 
również możliwość uczestniczenia w wykładzie Pro-
fesora oraz Anny Kwiatkowskiej na temat algorytmów 
oraz historii maszyn liczących.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Sierakowicach 
dziękuje Firmie Komputerowej „Ecomp” Pana Mar-
cina Skrzypkowskiego za ufundowanie nagród dla 
uczestników konkursu.

I. Płotka

Uczniowie Gimnazjum w Sierakowicach 
zrealizują projekt „Śladami Dedala”
Koło Symulacji Lotniczych w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 
działa od 2007 roku. Jest prowadzone w otwartej formie dla wszystkich uczniów 
zainteresowanych lotnictwem. Do tej pory przez działalność KSL przewinęło się 
kilkadziesiąt osób, z czego niektóre kontynuują tę pasję, ucząc się w lotniczych 
szkołach ponadgimnazjalnych. Koło posiada jedyny w polskich gimnazjach kokpit 
samolotu KSL-1, na którym uczniowie wykonują ćwiczenia praktyczne.

Przygotowania do konkursu wydawnictwa „Nowa Era” zatytułowanego „Pro-
jekt z klasą” rozpoczęły się na jesieni 2010 roku po publikacji zamieszczonej 
w Dzienniku Bałtyckim. W ciągu kolejnych miesięcy został stworzony projekt 
pod tytułem „Śladami Dedala – Nowa Era symulacji lotniczych w Gimnazjum 
w Sierakowicach”, w ramach którego obecny symulator KSL-1 ma zostać rozbu-
dowany o kilka nowych rozwiązań, między innymi – widok panoramiczny czy 
nowocześniejsze elementy awioniki. Projekt zyskał akceptację Dyrekcji Szkoły 
i został zamieszczony na dedykowanej stronie Konkursu w terminie określonym 
Regulaminem.

Z początkiem kwietnia rozpoczęła się decydująca faza Konkursu – głosowa-
nie Internautów. O przyznaniu dziesięciu grantów w wysokości 3 000,00 zł na 
realizację złożonych projektów miała decydować liczba oddanych na nie gło-
sów. Dodatkowo jeden projekt miał otrzymać nagrodę specjalną w wysokości 
5 000,00 zł, a zdecydować o tym miało specjalne jury złożone wybrane przez 
Organizatora Konkursu.

Kluczowym elementem dla wygranej okazała się promocja projektu. 
Na wszelkie możliwe sposoby członkowie KSL, ich rodziny, nauczyciele 
i Dyrekcja starała się zmobilizować całą społeczność szkolną liczącego nie-
spełna 700 uczniów Gimnazjum w Sierakowicach do oddawania codziennie 
głosu na nasz projekt. Od gazetek tematycznych, strony internetowej Koła 
(www.ksl.cassubian.pl ) i Gimnazjum (www.gimnazjum.sierakowice.pl ), aż po 
apele szkolne – wszystko to miało sprawić, że liczba głosów stale miała wzra-
stać. Kolejnym krokiem było zaznajomienie z projektem lokalnej społeczności 
– tutaj z pomocą przyszedł Urząd Gminy Sierakowice, który opublikował na 
swojej stronie internetowej pod adresem www.sierakowice.pl stosowne ogło-
szenie zachęcające do oddawania głosów. Pomóc postanowiła także rozgłośnia 
radiowa „Radio Kaszëbe”, która przeprowadziła wywiad z koordynatorem na 
temat założeń projektu i form jego wsparcia.

Zupełnie osobnym działaniem o charakterze promocyjnym były publikacje dla 
lotniczej części naszego społeczeństwa – ludzi, których lotnictwo albo dotyczy 
zawodowo, hobbystycznie albo pasjonuje tak samo, jak członków KSL. Stąd 
pojawiły się publikacje w takich serwisach jak: ☞



8 5 (251) maj 2011WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

- Forum PL-VACC pod adresem www.forum.pl-vacc.org (plat-
forma dyskusyjna kilkutysięcznej rzeszy miłośników lotnictwa wir-
tualnego i polskiej dywizji międzynarodowej sieci VATSIM – www.
vatsim.net oraz pracujących w niej wirtualnych kontrolerów ruchu 
powietrznego – ATC – www.pl-vacc.org),

- Forum www.lotnictwo.net.pl (jedna z największych platform 
dyskusyjnych środowisk lotniczych w Polsce),

- dlapilota.pl pod adresem www.dlapilota.pl (serwis dla miłośników 
lotnictwa),

- w wydawnictwie lotniczapolska.pl pod adresem www.lotnicza-
polska.pl (ogólnopolski lotniczy serwis informacyjny),

- na stronach aeroklubów z całej Polski i innych, których nie 
sposób tutaj wymienić.

Odzew, z jakim spotkał się projekt, przerósł nasze najśmielsze 
oczekiwania i z radością obserwowaliśmy, jak liczba głosów 
sprawia, że nasza propozycja przeskakiwała z miejsca na miejsce, 
pnąc się ku szczytowi listy. W zasadzie przez niespełna 3 tygodnie 

☞ „Śladami Deala” nie schodził z pierwszego miejsca. Otrzymaliśmy 
w tym czasie kilkaset listów z głosami poparcia naszej inicjatywy, 
chęci współpracy i propagacji projektu w swoim środowisku. 
Głosowali ludzie nie tylko z Polski – mamy poświadczone relacje 
o głosujących z Indii, USA, Rosji, Francji, Anglii i innych krajów. 
Weryfikacja oddanych głosów potwierdziła, że nasi sympatycy 
przestrzegali zasady fair-play, co równie istotne, jak samo uczest-
nictwo w Konkursie.

10 maja 2011 roku w samo południe Wydawnictwo „Nowa Era” 
ogłosiło na stronie www.projektzklasa.pl wyniki. Radość i uśmiechy 
członków KSL, a w zasadzie całej społeczności szkolnej z głównej 
nagrody 5 000,00 zł jaką otrzymaliśmy nie miały końca.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy zaangażowali 
się w głosowanie i wspierali projekt przez cały czas. O postępach 
w jego realizacji będziemy informować na bieżąco. Po najnowsze 
wiadomości zapraszamy na stronę Koła – www.ksl.cassubian.pl.

Adrian Klawikowski

Wędrowny Uniwersytet Ludowy 
Sierakowice – kolejny przystanek

Zajęcia w ogrodzie 
Kursantki projektu Wędrowny Uniwersytet Ludowy 
zakończyły trzeci etap poświęcony projektowaniu 
otoczenia domu. Zajęcia plenerowe odbyły się 10 
maja w pięknym ogrodzie państwa Danuty i Jana Ko-
tłowskich w Lisich Jamach. Ogród ten zajął pierwsze 
miejsce w etapie gminnym i powiatowym konkursu 

„Piękna wieś” oraz drugie miejsce w województwie 
w kategorii zagroda rolnicza. 

Do tej pory panie biorące udział w projekcie 
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego uczyły się 
obsługi komputera i uczestniczyły w warsztatach 
planowania własnego rozwoju. W ramach tych 
ostatnich zajęć spotkały się m.in. z psychologiem 
i wizażystką.  

– Staramy się być bardziej kreatywne, wprowadza-
my w życie zdobyte umiejętności i wiedzę – mówią 
zgodnie uczestniczki Wędrownego Uniwersytetu 
Ludowego i przyznają, że bardzo cieszą je zwłaszcza 
zajęcia z obsługi komputera.

Panie zgodnie twierdzą, że terenowe zajęcia 
w ogrodzie państwa Kotłowskich doskonale uzupeł-
niają zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną.   

– Tu na konkretnych przykładach uczymy się jak nie 
popełniać błędów przy przycinaniu drzew i krzewów, 

czy przy projektowaniu nasadzeń – mówi Ludwika Meronk, jedna z kursantek. 
– Kursantki zdobyły podstawowe informacje o projektowaniu ogrodów: jak 

łączyć ze sobą style i różne rodzaje ogrodów, jakie są rodzaje nasadzeń, jak pie-
lęgnować ogród warzywny, jakie rośliny sadzić obok siebie; ćwiczyły obliczanie 
skali, widok z góry, przekroje – wymienia Magdalena Cirocka, prowadząca zajęcia 
projektantka ogrodów, i wyjaśnia, że np. na widoku z góry można zaznaczyć 
rodzaje drzew i krzewów, termin ich przycinania i nawożenia, a także szereg 
innych ważnych informacji dotyczących pielęgnacji poszczególnych roślin. – 
Podczas zajęć teoretycznych wszystko zostało już omówione, a tu mamy okazję 
obejrzeć, jak może wyglądać ogród kaszubski – dodaje.

Kursantki czekają jeszcze zajęcia z kuchni regionalnej, które także zapowiadają 
się niezwykle ciekawie. 

– Pojedziemy do państwa Kąkol z Mojuszewskiej Huty, którzy mają kilka pro-
duktów regionalnych – mówi Judyta Majkowska z KUL, koordynator projektu. 
– W ramach bloku zajęć z kuchni regionalnej odbędą się zajęcia teoretyczne 
i trochę więcej zajęć praktycznych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych bę-
dziemy gotować z panem Krzysztofem Jackiem. Jeden dzień będzie poświęcony 
na zajęcia z kucharzem z hotelu Hilton w Gdańsku, który będzie nas uczył jak  
podawać i dekorować potrawy. 
„Wędrowny Uniwersytet Ludowy Sierakowice – kolejny przystanek” to druga 

edycja cieszących się dużą popularnością szkoleń dla kobiet. Organizatorem 
jest Kaszubski Uniwersytet Ludowy przy współpracy z Gminą Sierakowice 
i Gminnym Ośrodkiem Kultury. Szkolenia rozpoczęły się w marcu i potrwają 
do czerwca.  

Tekst i foto: AK
Zajęcia w ogrodzie państwa Kotłowskich 

prowadziła Magdalena Cirocka

Piękny ogród pani Danuty Kotłowskiej wzbudził zachwyt kursantek
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Sobòtka – to w obrzędowości kaszubskiej szczególny dzień. Chociaż 
w Słowniku gwar kaszubskich ks. Bernarda Sychty zapisano pod 
tym hasłem, że tak nazywany jest każdy przedświąteczny dzień, 
który przypada nie w sobotę, to jednak na Kaszubach pierwsze 
skojarzenie każe myśleć o dniu przed św. Janem.

Świętowanie tego dnia jest niezwykle popularne, nie tylko na Kaszu-
bach. Inne stosowane nazwy to: Noc Kupały, noc kupalna, kupalnocka, 
kupała, sobótki. Jest to stare słowiańskie święto związane z letnim 
przesileniem słońca, a więc obchodzone kiedyś podczas najkrótszej 
nocy w roku, tj. z 21 na 22 czerwca. W czasach chrześcijańskich prze-
sunięto obchody o jeden dzień na wigilię św. Jana – zwaną potocznie 
nocą świętojańską – obchodzoną z 23 na 24 czerwca.

W dawnej obrzędowości sobótka (kupalnocka) był świętem ognia, 
wody, słońca, księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości (anali-
zując kultywowane dziś zwyczaje sobótkowe można powiedzieć, że 
wiele z dawnych obrzędów  jest ciągle żywych). Tradycje związane 
z tym dniem szczególnie obchodziły ludy słowiańskie, bałtyckie, 
germańskie i celtyckie. Do dziś też obchody te przetrwały wśród 
narodów wywodzących się z ludów ugrofińskich, np. Finów i Es-
tończyków. Finowie traktują noc świętojańską jako najważniejsze 
w kalendarzu święto. U Łotyszy dzień ten jest świętem państwo-
wym (święto Lı̄go - 23 czerwca i Jān, i - 24 czerwca) – zatem mają 
dzień wolny od pracy, również Litwini mają 24 czerwca dzień 
wolny od pracy.

W zasadzie wszędzie obchodzono kupalnockę w podobny spo-
sób. W Czechach i w Polsce skakano przez ogniska. Podczas tego 
rytuału miało dochodzić do oczyszczenia, jak również niewidzial-
na siła miała dodawać ochrony przed wszelkim złem i nieszczę-
ściem. Bydło udekorowane wiankami z bylicy na rogach miało 
być szczególnie chronione przed chorobami i urokami czarownic. 
U Serbów głownie z dogasającego o świcie ogniska służyły do 
zapalania pochodni, z którymi obchodzono zagrody i domostwa, 
odganiając od nich złe moce. Skandynawowie rozpalali ognie 
na rozstajach dróg lub nad jeziorami, a następnie zanurzali się 
w wodzie, która w tym czasie miała mieć właściwości lecznicze. 
Na Kaszubach część tych wierzeń pozostała, gdyż twierdzi się, 
że kąpiel w otwartych zbiornikach wodnych jest bezpieczna 
dopiero po św. Janie, przed tym czasem woda kwitnie i można 
się nabawić chorób skóry.

 Słowianie chętnie uczestniczyli w sobótkowych obrzędach, 
bo miało to im zapewnić zdrowie i urodzaje. Noc uważano po-
wszechnie za magiczną, palono więc w ogniskach zioła, które od 
początków istnienia ludzkości zawsze były szeroko wykorzysty-
wane (w dobrych i złych celach). Z ziół dziewczęta plotły wianki, 

stawiały na nich świecę i puszczały na wodę. Bawiąc się wokół 
ognia pilnie obserwowały swój wianek, bo od jego losów na wo-
dzie zależna była ich przyszłość (np. wyłowiony przez kawalera 
gwarantował szybkie zamążpójście; płynący długo oznaczał długie 
panieństwo; płonący, tonący lub uwikłany w sitowiu  przepowiadał 
staropanieństwo).

Skoro sobótka była czasem radości i miłości to trudno się dziwić 
temu, iż  w tym dniu szczególnie popularna była forma kojarzenia 
par bez interwencji tzw. swatów, wynajmowanych przez głowy 
rodu, odpowiedzialne dawniej za łączenie małżeństw. Jeśli dziew-
czyna nie była jeszcze nikomu przyrzeczona (narzeczona), to w noc 
kupały była na to wielka nadzieja, iż znajdzie ukochanego bez po-
mocy osób trzecich. Chłopak z wyłowionym wiankiem musiał po 
prostu odnaleźć jego wykonawczynię. Był to dopuszczalny sposób 
kojarzenia, bez obrazy przyjętych norm obyczajowych. Młodym 
pozwalano nawet na oddalenie się od zebranych i spacer po lesie 
(szukanie kwiatu paproci). 

Legendarny kwiat paproci stał się symbolem szczęścia, bogactwa, 
siły i mądrości. Podobno w okresie nasilających się burz napięcie 
w przyrodzie miało sprzyjać kwitnieniu paproci, a sam kwiat, 
pojawiający się na okamgnienie, trzymany w dłoni jako gorejąca 
pochodnia, mógł doprowadzać do ukrytych skarbów.  

Wszyscy garnęli się do udziału w sobótkowych obrzędach, bo 
uważano, że uczestnictwo w nich daje szczęście i dostatek na 
cały rok.

Kaszubska obrzędowość sobótkowa ma wiele wspólnego 
z ogólnosłowiańską ideą świętowania tego dnia. Z dniem tym 
szczególnie łączone są czarownice, które według wierzeń ludo-
wych mają wtedy szczególną moc. Dlatego czyniono wiele ma-
gicznych praktyk, żeby im przeszkodzić w czynieniu zła. Należy 
tu wymienić: kreślenie krzyży smołą na drzwiach, podawanie 
zwierzynie dziegciu (smoły pędzonej z kory brzozy), majenie 
wszystkich okien i drzwi liśćmi klonu (silnie ograniczającym 
działanie złych mocy), wyplatanie wianków z chabrów i za-
kładanie krowom na szyje, aby uchronić je przed odebraniem 
im mleczności, palenie starych mioteł i robienie nowych (bo 
takich nie używają czarownice). Czarownice w tym dniu stano-
wiły również szczególne niebezpieczeństwo dla pól, zatem na 
każdym wzgórku palono ogień, żeby wyprowadzić je poza wieś 
i oświetlić drogę na Łysą Górę. 

Mówi się też w regionalnej obrzędowości o kwiecie paproci. 
Jak dotychczas nikomu jeszcze nie udało się go znaleźć, chociaż 
wszystkie panny usilnie go poszukują, bo daje szczęście, nie 
tylko zresztą im. Ten  motyw został wykorzystany w powieści 

W okresie sobótki i św. Jana

☞
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Aleksandra Majkowskiego. Tytułowy bohater  -  Remus – do-
stał od starej Julki w noc świętojańską kwiat paproci. Powiedzia-
ła mu wtedy tak: Żelë Bóg cë namienił i bãdzesz miôł w dëszë, 
co trzeba, tej cëdownégò widu kwiat wëkwitnie z parpacë 
w twòjim rãkù. Kaszubski rycerz miał poprowadzić szczęśliwy 
lud do „zamku” i „posadzić królewiankę na tronie”, ale myśli 
doczesne odebrały mu jasność widzenia i przegrał sprawę, a pa-
proć zwiędła. 

W sobótki króluje ogień. W dawnych, jeszcze pogańskich 
czasach sobótkowe ognie  były palone dla bóstwa ognia. Póź-
niej do tego obrzędu została dodana religijna oprawa. Mówiło 
się o nim „święty ogień”. Do palenia tego ognia używano tylko 
żywicznego drewna. Zapalone smolne szczapy układano na 
deskach i wypychano na wodę, gdzie paliły się całą noc. Do 
tego ognia dokładano wianek św. Jana, poświęcony podczas 
oktawy Bożego Ciała, żeby mieć w przyszłości dobre połowy 
ryb. Na każde z jezior wypuszczano tylko jeden ogień, a zapalał 
go najstarszy rybak. Tam gdzie po wodzie pływał „święty ogień” 
nie była palona sobótka.

Zgoła innego charakteru nabiera ogień palony na górach – czy-
li sobótka. Przy nim wszyscy wesoło się bawią, śpiewają, tańczą, 
szukają szczęścia. Pary połączone w tym dniu miały ponoć glejt 
na długie i szczęśliwe życie. Ci, którym szczęście nie dopisywa-
ło, przychodzili na sobótkę, żeby odegnać nieszczęście. Dobrą 
na to radą było ścinanie kani – stary zwyczaj z ptakiem w tle. 
Całe zło zrzucano na kanię, a po ogólnym zaprezentowaniu win 
i przerzuceniu ich na ptaka rzekomy winowajca zostawał ścięty 
i od tego momentu zaczynał się nowy okres, już bez fatum, jakie 
niosło za sobą dotychczasowe nieszczęście.  Nawiązaniem do 
tego zwyczaju jest zapewne kaszubskie przysłowie: Wëbrojił, 
a terô sã bòji jak kania na swiãtégò Jana. W Sierakowicach 
zwyczaj ten jest kultywowany dzięki staraniom Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Kobiety zbierały na św. Jana zioła, bo zebrane w tym dniu 
dawały gwarancję silnego działania leczniczego. Natomiast dziew-
częta tańczące przy sobótkowym ogniu wplatały we włosy bylicę 
(po takich praktykach włosy lepiej rosły i przez cały rok nie 
bolały głowy). Stare wierzenie, zobrazowane przysłowiem, mówi: 
W swiãtégò Jana ò przepôłnié mòże pòd kòrzónkã bëlëcë nalezc 
wãgliszk, co nadô sã do lékarzeniô. Pośród zebranych ziół nie 
mogło zabraknąć wszystkiego tego, o czym we wspomnianej już 
powieści A. Majkowskiego mówił parobek Michał: Są chòroscë, 
co z dopùszczeniô Bóżégò wlézą w człowieka. Pón Bóg lëto-
scëwi na pòczątkù swiata zasôł procëm nim rozmajité zela na 
pòmòc i lékòwanié… Móm jô w chałupie nokce, wikã, makòwicã, 
bëlëcã, rutã, pòkrãtnik, żôłté knąpczi, kòscelnicã, lewãdã, kòper, 
kòlãder, zôrna suonecznika, ùrazewé drzewò, spikã, klôsztorny 
kwiat, gòzdzyczi, biôłą kòniczënã, czerwioné baranczi, slôz, 
gòrczëcã, òsmòżé, szałwijã, bòżé drzéwkò, panienczi, krziżowé 
drzewò, gromòwé zelé.

Sobótkowy czas i jego obrzędowe bogactwo zawsze było 
okazją do wspólnych zabaw, rozmów, tańców, śpiewów i uciech 
na łonie natury – bo od tego czasu dzień zaczyna tracić na dłu-
gości, króluje dłuższa noc i rok nieubłaganie będzie zmierzał 
ku końcowi.

Zatem, bez oglądania się na rodowód sobótkowych obchodów, 
zachęcamy do wyjścia w ten wieczór na łono przyrody, spotkanie 
z bliskimi, sąsiadami, nieznajomymi. Przecież i tak późno nadcho-
dząca noc i witający zaraz po niej świt, a także odgłosy zabaw 
dookoła nie pozwolą zasnąć. Cieszmy się  więc nadchodzącym 
latem, ciepłem, bogactwem darów, jakie rozkwitająca przyroda 
nam przyniesie. Życzymy udanej zabawy. 

Danuta Pioch

Zdjęcia ilustrujące obchody sobótkowych obrzędów w Sierakowi-
cach pochodzą ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury

☞ Krótka historia OSP w Tuchlinie 

W przyszłym roku jednostkę OSP w Tuchlinie czeka wielkie wyda-
rzenie – będzie świętować jubileusz 70-lecia powstania. O historii 
jednostki opowiedziało nam dwóch najdłużej z nią związanych 
strażaków – Jan Penk i Zbigniew Migowski. 

Jan Penk działa w straży od 1953 r. Przygodę ze strażactwem 
rozpoczął jako 15-letni chłopak. Służbę wojskową pełnił w jedno-
stce w Redzikowie, także jako strażak. 

Zbigniew Migowski związany jest z jednostką w Tuchlinie od 
50 lat. Przez wiele lat pełnił szereg ważnych funkcji w zarządzie. 
Był sekretarzem, naczelnikiem, później także członkiem komisji 
rewizyjnej, a teraz ponownie pełni funkcję sekretarza. 

Początki straży w Tuchlinie sięgają czasu drugiej wojny świa-
towej. W 1942 roku ówczesny niemiecki sołtys o nazwisku Argut 
i Jan Krefta założyli pierwszą straż pożarną. Powstanie jednostki 

Kurs naczelników OSP, Gdynia 1968 r.
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podyktowane było zapewne nakazem okupanta, a należeli do niej 
przymusowo wszyscy mężczyźni ze wsi. 

Strażnica znajdowała się u gospodarza Krefty, a wyposażenie 
ówczesnych strażaków-ochotników nie było imponujące: stanowiły 
je pompa, a siłą pociągową był koń. Po wojnie jednostka została 
rozwiązana. Powodem był brak sprzętu, gdyż jedyna pompa jaka 
znajdowała się na wyposażeniu zaginęła. Straż ponownie reakty-
wowano w 1950 roku, kiedy mieszkańcy Tuchlina otrzymali pompę. 
Strażnica znajdowała się wówczas u Jana Mielewczyka, później 
przeniesiono ją do tzw. górnej szkoły. Około 1961 roku przez kilka 
miesięcy sprzęt strażacki składowano u pana Drywy. W latach 
70-tych siedzibę strażnicy przeniesiono do budynku obecnej sali 
gimnastycznej przy szkole podstawowej. Pod koniec lat 90-tych 
przystąpiono do budowy nowej szkoły i przy niej zlokalizowano 
nową siedzibę druhów. I w tym miejscu znajduje się do tej pory, 
chociaż strażacy nie ukrywają, że marzą o własnej siedzibie od-
dzielonej od szkoły. 

Kolejną nową pompę strażacy otrzymali w 1962 roku. Na akcje 
wyjeżdżali wozem zaprzężonym w konia, a później traktorem z przy-
czepą. W archiwum Zbigniewa Migowskiego znajdują się dokumenty 
podpisane przez naczelnika gminy Myszkowskiego, które zawierają 
nazwiska gospodarzy odpowiedzialnych za dowiezienie strażaków 
do pożaru. Dopóki strażacy nie dysponowali własnym samochodem 
byli zmuszeni korzystać z pomocy wyznaczonych gospodarzy. 

Pierwszy samochód do działań ratowniczo-gaśniczych tu-
chlińska jednostka otrzymała w 1984 roku. Był to samochód 
marki Żuk. W 2001 roku druhowie otrzymali Lublina, który 
służy im do dziś. 

Strażacy angażowali się i nadal angażują  w wiele przedsięwzięć. 
Czynnie uczestniczyli w budowie miejscowego kościoła w 1981 

roku. Największe akcje, w jakich brali udział to pożary w Karłowie, 
Puzdrowie, Tuchlinie i Gowidlinie w 1961 r. Uczestniczyli także 
w akcji powodziowej w Kościerzynie. 

– Każdy strażak biorący udział w tej akcji został zaproszony 
później do Kościerzyny, gdzie otrzymaliśmy nagrody i upominki – 
opowiada Zbigniew Migowski. 

Obecnie jednostka liczy 42 członków łącznie z Młodzieżowymi 
Drużynami Pożarniczymi. W życie i działalność jednostki zaanga-
żowane są także kobiety. 

Strażacy najczęściej wyjeżdżają do zagrożeń miejscowych. Mniej 
jest pożarów w porównaniu z wcześniejszymi latami. Druhowie są 
przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. 

– Teraz są najlepsze lata dla straży w Tuchlinie – stwierdza Zbi-
gniew Migowski. – Mamy sprzęt to i ludzi mamy, każdy aż się garnie. 
Jak nie było sprzętu, to i takiego zainteresowania nie było. 

O planach na przyszłość druhowie mówią ostrożnie: – Chcie-
libyśmy mieć nową remizę – mówi Zbigniew Migowski. – To są 
oczywiście nasze plany i marzenia, ale nie wiadomo, co z tego 
wyjdzie. Musielibyśmy mieć kawałek ziemi, działkę pod nową 
remizę. 

W palnie rozwoju wsi Tuchlino zatwierdzonym w 2009 roku 
przez ówczesną Radę Gminy znajduje się zapis o budowie remizy 
ze świetlicą wiejską w latach 2014-2016. Jest więc szansa, że nie 
rozwieją się nadzieje strażaków na nową siedzibę. 

W tym roku jednostki OSP wybrały zarządy na kolejną kadencję. 
W Tuchlinie wybory odbyły się 12 lutego 2011 r. Tu zarząd jednostki 
się nie zmienił. Prezesem ponownie został wybrany Kazimierz Kre-
fta. Pozostały skład zarządu tworzą: Roman Zaworski – naczelnik, 
Jacek Myszk – gospodarz, Zbigniew Migowski – sekretarz i Jerzy 
Bronk – skarbnik. W skład komisji rewizyjnej weszli druhowie: 
Wojciech Naczk, Zenon Breza i Zdzisław Labuda.  

AK
Foto: AK i archiwum prywatne

III zjazd Zarządu Gminnego Związku OSP w Sierakowicach, 
8 lutego 1981 r.; od lewej: Antoni Wasilewski, Zbigniew Migowski, 

Jan Penk i Tadeusz Krefta

Zbigniew Migowski i Jan Penk

Jan Penk w wojsku w jednostce w Redzikowie
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Okres II wojny światowej był czasem, który 
pochłonął wiele istnień ludzkich. Szał znisz-
czenia i nienawiść niemieckiego najeźdźcy 
dokonały w polskim społeczeństwie wiel-
kiego spustoszenia, jakiego nie spotkano na 
przestrzeni dziejów. 

Wśród grup społecznych zapewne naj-
większe ofiary poniósł Kościół katolicki 
wraz ze swoimi duszpasterzami. Dawna 
diecezja chełmińska (z której wywodzi się 
obecna pelplińska) straciła w czasie wojny 
1939-1945 przeszło połowę swego ducho-
wieństwa, należała do diecezji polskich 
najboleśniej dotkniętych przez zawieruchę 
wojenną. Okupanci niemieccy już na prze-
strzeni września i października 1939 roku 
wymordowali 214 duchownych - z Kapitułą 
katedralną i profesorami Wyższego Semi-
narium Duchownego w Pelplinie na czele. 
Podczas wojny w różnych miejscach diecezji 
rozstrzelano 224 księży, a z uwięzionych 
w obozach koncentracyjnych zmarło 85 
duchownych: w Dachau – 33, w Sachsen-
hausen – 26, w Stutthofie – 19, w Mauthau-
sen-Gusen – 4, w Buchenwaldzie – 2 i w Au-
schwitz – 1. Wśród tej grupy znajdują się 
błogosławieni męczennicy, a mianowicie: ks. 
Bronisław Komorowski (Stutthof), ks. Franci-
szek Rogaczewski (Stutthof) i ks. Wincenty 
Frelichowski (Dachau). Łącznie z diecezji 
chełmińskiej w okresie II wojny zginęło 323 
duchownych (w tym 12 kleryków). Kościół 
chełmiński odczuł bardzo stratę swoich 
biskupów, którzy zmarli na wygnaniu1.

Podczas wojny niemieccy naziści, reali-
zując swoje cele polityczne, zorganizowali 
cały szereg obozów przeznaczonych dla 
wrogów faszyzmu. W obozach masowo wy-
korzystywano więźniów do wyczerpującej 
i niewolniczej pracy na rzecz niemieckich 
firm, w tym przede wszystkim koncernów 
przemysłu wojennego. Obozy służyły 

jako miejsca przetrzymywania inteligencji, 
kleru (w szczególności katolickiego), osób 
związanych z ruchem oporu, ofiar łapanek 
ulicznych oraz jeńców wojennych. Izolowa-
ni w obozach więźniowie byli poddawani 
stałej eksterminacji. Jedną z grup narodo-
wościowych, które najbardziej ucierpiały 
w różnego rodzaju obozach byli Polacy. 
Pierwsze obozy koncentracyjne zostały 
zorganizowane w 1933 roku, a do czasu roz-
poczęcia II wojny światowej było ich już 14. 
Sztab dowództwa obozów od 1936 roku do 
końca wojny mieścił się w Oranienburgu.

W parafii sierakowickiej p.w. św. Marcina 
we wrześniu 1939 roku posługę duszpaster-
ską pełnili: ks. kanonik Bernard Łosiński 

- proboszcz parafii, a także wikariusze: ks. 
Feliks Kamiński i ks. Bronisław Smoleński. 
Pierwszy został aresztowany, 5 września 1939 
roku, ks. F. Kamiński, który poprzez Stutthof 
oraz Sachsenhausen trafił do KL Dachau 
i tam doczekał wyzwolenia przez aliantów. 
Następnym aresztowanym, w dniu 7 kwietnia 
1940 roku, był ks. B. Łosiński. W parafii sie-
rakowickiej po aresztowaniu dwóch księży 
przez krótki czas administrował ks. B. Smo-
leński, który był poszukiwany przez gestapo 
i ukrywał się na Wygodzie, gdzie został 
aresztowany z 8/9 września 1940 r. Zmarł 
w obozie KL Stutthof 16 lutego 1941 r.

W kilku słowach warto przypomnieć 
osobę Sługi Bożego 
ks. Bernarda Łosińskiego.

Bernard Antoni Łosiński urodził się 20 maja 
1865 roku w Wielu. Ukończył gimnazjum 
w Chojnicach oraz studia w Münster i Pel-
plinie. Po otrzymaniu świeceń kapłańskich 
(1891r.) był wikariuszem w następujących 
parafiach: Kamieniu. Lipuszu, Przodkowie, 
Skarlinie i Lubawie. Następnie administrato-

rem parafii w Tylicach, potem wikariuszem 
katedralnym i prokuratorem Seminarium 
Duchownego w Pelplinie, a od 1897 roku 
był proboszczem w Sierakowicach. Orga-
nizował Banki Ludowe w Sierakowicach 
(1899r.), Kartuzach (1908r.), Żukowie (1910r.), 
Staniszewie i Kielnie. Był współorganizato-
rem stowarzyszeń spółdzielczych ,,Bazar”, 
,,Kupiec” i ,,Rolnik”, a także Towarzystwa 
Ludowego, Towarzystwa Pomocy Naukowej 
w Chełmnie oraz towarzystw śpiewaczych 
na Kaszubach. Był członkiem zwyczajnym 
(1897 r.) i dożywotnim (od 1918 r.) Towarzy-
stwa Naukowego w Toruniu.

W latach 1903-1918 był posłem do sejmu 
pruskiego, gdzie pełnił funkcję sekretarza 
Koła Polskiego (w latach 1908 i 1912). Jego 
mowy poselskie w sejmie pruskim zostały 
opublikowane w czasopiśmie ,,Pielgrzym”. 
W Polsce niepodległej został wybrany po-
słem na Sejm Ustawodawczy oraz posłem 
III kadencji, gdzie pracował w komisjach: 
likwidacyjnej i morskiej. 

Od 1920 roku był członkiem tymczasowej 
Rady Narodowej w Kartuzach, a także człon-
kiem Sejmiku i Wydziału Powiatowego. Ak-
tywnie działał w Lidze Narodowej, a następ-
nie w PSL – Pomorze, potem w Stronnictwie 
Narodowym (prezes w Sierakowicach i na 
powiat kartuski). W 1932 roku współorganizo-
wał Stowarzyszenie Młodzieży Narodowej.

W latach 1923-26 był dziekanem deka-
natu mirachowskiego, potem kartuskiego, 
a w 1927 roku otrzymał godność kanonika 
honorowego Kapituły Chełmińskiej.

W 1923 roku został odznaczony przez 
prezydenta RP Stanisława Wojciechow-
skiego Krzyżem Oficerskim OOP ,,Polonia 
Restituta”. 

Był żarliwym duszpasterzem, podczas 
43 - letniej posługi proboszczowskiej w Sie-
rakowicach angażował się w organizację 

Kapłan, patriota, męczennik – Sługa Boży ks. Bernard Łosiński 
Sierakowice–Sachsenhausen

Mszę św. na terenie obozu odprawił ks. Bronisław Dawicki Uczestnicy pielgrzymki na terenie krematorium
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licznych stowarzyszeń i bractw religijnych. 
Należał do tercjarzy św. Franciszka z Asyżu. 
Z łatwością nawiązywał kontakty z ludźmi, 
głosił kazania w sposób jasny i prosty. Jako 
pracodawca (gospodarstwo rolne) był spra-
wiedliwy i wyrozumiały.

Po wybuchu II wojny światowej nie został 
natychmiast aresztowany ze względu na zły 
stan zdrowia, lecz nastąpiło to w niedzielę 
7 kwietnia 1940 r. Aresztowanie tak opisu-
je świadek tego zdarzenia: ,,Było to rano, 
przyjechali SS-mani czarnym samochodem, 
który zostawili u góry przy ul. Kartuskiej. 
Samochód został specjalnie zostawiony 
w innym miejscu, aby nie było słychać pod-
jeżdżającego pojazdu pod plebanię. Następ-
nie weszli do plebanii, a po pewnym czasie 
wyprowadzili księdza, trzymając go pod 
ramiona i poprowadzili do samochodu”2.

Po aresztowaniu został uwięziony w Kar-
tuzach, a ostatecznie przetransportowany do 
obozu w Sachsenhausen. Przydzielony został 
do baraku obozowego nr 18 [13] i otrzymał 
nr 21 429. W obozie był prześladowany jako 
kapłan – Polak, dużo się modlił i mało mówił. 
Szczególnie pastwiło się nad nim trzech SS-
manów, którzy szydzili z niego i często go bili. 
Tak opisuje ostatnie chwile życia Franciszek 
Cyganek, współtowarzysz niedoli: ,,Tak długo 
się nad nim znęcali, aż ten upadł na ziemię 
– cementową posadzkę – następnie wsadzili 
mu wąż do ust tłocząc do brzucha wodę 
prze usta. Człowiek ten już nieprzytomny od 
bicia został bezwzględnie uduszony”3. Został 
zamordowany 20 kwietnia 1940 roku.

Dnia 17 września 2003 roku w Warsza-
wie, w siedzibie Sekretariatu Konferencji 
Episkopatu Polski, pod przewodnictwem 
ks. bpa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi 
rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej 
grupy męczenników okresu II wojny świa-
towej. Nowy proces beatyfikacyjny dotyczy 
łącznie 122 osób. W tej grupie są księża die-
cezjalni i zakonni, siostry zakonne i bracia 
zakonni, klerycy oraz osoby świeckie z całej 
Polski. Procesowi temu przewodzi diecezja 

pelplińska, a bezpośrednio odpowiedzial-
nym za gromadzenie dowodów w sprawie 
heroicznej świętości męczenników jest ks. 
kan. dr Wiesław Mazurowski. Proces be-
atyfikacyjny męczenników z diecezji pelpliń-
skiej (dawnej chełmińskiej) dotyczy 17 Sług 
Bożych - 16 księży i 1 kleryka4. Jedną z osób 
znajdujących się w gronie Sług Bożych 
z naszej diecezji jest ks. B. Łosiński. Oprócz 
ks. B. Łosińskiego (z parafii sierakowickiej) 
w gronie kandydatów na ołtarze, ale z die-
cezji warmińskiej, znajduje się także kleryk 
nowicjusz Stanisław Kolka (1920-1940) ze 
Zgromadzenia Księży Werbistów (SVD)5. 

Proces beatyfikacyjny rozwijał się na róż-
nych etapach w poszczególnych diecezjach, 
prowadzone były badania historyków i teo-
logów. Zamknięcie procesu beatyfikacyjnego 
II grupy męczenników z okresu II wojny 
światowej 6 w Polsce nastąpiło 24 maja 2011 
roku w katedrze pelplińskiej. Dokona tego 
ks. bp diecezjalny Jan Bernard Szlaga, dalsze 
postępowanie odbędzie się w Watykanie.

W Wielką Środę 2011 roku, w 71. rocznicę 
śmierci ks. Łosińskiego, do miejsca kaźni 
Sługi Bożego w Sachsenhausen pojechała 
pielgrzymka z Sierakowic pod przewodnic-
twem ks. Bronisława Dawickiego. Głównym 
przesłaniem wyjazdu było oddanie czci i sza-
cunku kapłanowi – męczennikowi, a także 
modlitwa w jego intencji w tym szczególnym 
miejscu. W wyjeździe uczestniczyło 48 osób, 
był to pierwszy wyjazd sierakowiczan do 
tego obozu. Pielgrzymka rozpoczęła się 
w bardzo wczesnych godzinach porannych, 
na miejscu była bardzo piękna wiosenna 
pogoda. Zwiedzanie obozu odbyło się pod 
kierunkiem przewodnika w języku polskim, 
następnie delegacja w składzie: ks. Broni-
sław Dawicki (proboszcz parafii pw. św. 
Marcina w Sierakowicach), Krzysztof Cyman 
(kierownik Oddziału Banku Spółdzielczego 
w Sierakowicach) i Mirosław Kuczkowski 
(wiceprzewodniczący Rady Gminy Siera-
kowice) złożyła na terenie krematorium 
wieniec z biało-czerwonych kwiatów. Na 

szarfach widniał napis w języku polskim 
i angielskim: ,,Słudze Bożemu ks. B. Łosiń-
skiemu mieszkańcy Sierakowic”. Wieniec 
został ufundowany przez Bank Spółdzielczy 
w Sierakowicach, którego założycielem był 
ks. Łosiński. Potem została odprawiona 
Msza św. w intencji Sługi Bożego, podczas 
której ks. B. Dawicki wygłosił homilię i m.
in. nawiązał do modlitwy Pańskiej: ,,odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy na-
szym winowajcom”. Powrót pielgrzymów do 
Sierakowic odbył się w późnych godzinach 
wieczornych. Koszt związany z przejazdem 
sfinansował Wójt Gminy Sierakowice.

Możemy poszczycić się, iż w Sierakowi-
cach żył i był duszpasterzem ksiądz, dla 
którego Bóg i Polska stanowiły najwyższą 
wartość.

Mirosław Kuczkowski

Foto: ze zbiorów M. Kuczkowskiego i ks. B. 
Dawickiego

1 Ks. bp Stanisław Okoniewski, ordynariusz diecezji 
chełmińskiej, urodzony 21 kwietnia 1870 roku, wyświę-
cony 1895, konsekrowany na biskupa 25 kwietnia 1926, 
zmarł na wygnaniu 1 maja 1944 w Lizbonie.

Sługa Boży, ks. bp Konstanty Dominik, sufragan 
chełmiński, urodzony 7 listopada 1870 roku, wyświę-
cony 1897, konsekrowany na biskupa 25 marca 1928, 
zmarł na wygnaniu 7 marca 1942 w Gdańsku.

2 Wywiad z W. Peplińską 04.05.2011 r.
3 List K. Cyganka z 23.11.1984 r.
4 Pierwsza sesja rozpoczynająca proces beatyfika-

cyjny 17 Sług Bożych z diecezji pelplińskiej odbyła się 
w Pelplinie 29.09.1994 r.

5 Stanisław Kolka urodził się 15 listopada 1920 roku 
w Gdańsku. Maturę zdał w Górnej Grupie w 1938 roku, 
następnie we wrześniu tego roku rozpoczął nowicjat 
w Chludowie u Księży Werbistów. Wyniszczająca 
praca w kamieniołomach w Gusen wyczerpała jego 
siły. Zmarł w obozie w Mauthausen-Gusen w Wigilię 
Bożego Narodzenia 1940 roku.

6 Tytuł całego procesu beatyfikacyjnego: ,,Sprawa 
Pelplińska o beatyfikacji, czyli deklaracji męczeństwa 
Sług Bożych Henryka Szumana, kapłana diecezjalnego 
i 121 towarzyszy, kapłanów diecezjalnych, zakonników 
i zakonnic oraz wiernych świeckich mężczyzn i ko-
biet, którzy, jak się mniema, zostali zabici z powodu 
nienawiści do wiary”.

Delegacja składa wieniec Piece krematoryjne
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29 kwietnia 2011 r. absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach po raz pierwszy w tradycji szkoły złożyli przyrze-
czenie, iż ich dorosłemu życiu przyświecać będzie hasło: Semper in 
altum – Zawsze wzwyż! W uroczystym pożegnaniu tegorocznych 
absolwentów wzięli udział szanowni goście: Wicestarosta Powiatu 
Kartuskiego pan Bogdan Łapa, proboszcz parafii pod wezwaniem 
św. Marcina w Sierakowicach ksiądz kanonik Bronisław Dawic-
ki, przewodniczący Rady Rodziców pan Jan Teclaf oraz rodzice 
uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Gospodarzem 
uroczystości była pani Dyrektor Krystyna Formela, która w swym 
okolicznościowym przemówieniu podzieliła się z audytorium reflek-
sjami dotyczącymi efektów nauczania. Doniosłości spotkaniu dodała 
obecność wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich uczniów. 

Jednym z pierwszych elementów uroczystości było wręczenie na 
forum społeczności szkolnej świadectw uczniom poszczególnych 
klas. Dodatkowo wyróżniono tych absolwentów, którzy uzyskali 
najwyższe wyniki w nauce. Ich rodzice z rąk pani Dyrektor i wy-
chowawców otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty. Spośród uczniów 
klasy III A Liceum Ogólnokształcącego wyróżnieni zostali: Piotr 
Teclaf, Dajana Choszcz, Angelina Mielewczyk oraz Martyna Forme-
la; z klasy III B LO: Natalia Paracka; z IV Technikum Agrobiznesu: 
Małgorzata Potraca, Katarzyna Tesmer, Karolina Woźniak, Martyna 
Choszcz oraz Aldona Zaworska; zaś z IV Technikum Żywienia 

i Gospodarstwa Domowego: Paulina Okrój, Natalia Wenta oraz 
Zofia Kotłowska.  

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, w uroczystości poże-
gnania absolwentów ZSP wzięli udział słuchacze Uzupełniającego 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Spośród ich grona 
wyróżniono panie: Marzenę Baran, Renatę Piotrowską i Wiesławę 
Gojtowską oraz pana Krzysztofa Syldatk. Łącznie mury szkoły 
przy ul. Dworcowej 3 opuściło 126 absolwentów klas licealnych 
i technikalnych. 

Wyrazem wdzięczności uczniów wobec Dyrekcji i nauczycieli 
były słowa podziękowania z ust Angeliny Mielewczyk oraz Damia-
na Blok, przemawiających w imieniu młodzieży, oraz pani Agaty 
Kąkol zabierającej głos w imieniu słuchaczy ULO. Symbolicznym 
dowodem pamięci były kwiaty wręczone Dyrekcji oraz wszystkim 
pracownikom szkoły przez absolwentów. 

Zgodnie z tradycją maturzyści otrzymali od Samorządu Uczniow-
skiego pamiątki w postaci porcelanowych słoników, by ciepło 
wspominali i chętnie odwiedzali szkołę, gdy podążą drogą w pełni 
dorosłego życia. 

Po części oficjalnej nastąpił program artystyczny przygotowany 
przez uczniów klasy: II B LO (Kasię Zielonka, Damiana Damaszk, 
Weronikę Hartyn-Leszczyńską, Lucynę Leik, Paulinę Drywa, Sylwię 
Lelek oraz Aleksandrę Woźniak, Weronikę Woźniak i Adrianę 

Przeszłość za wami. Przyszłość przed wami

Absolwenci klasy III a LO

Absolwenci klasy III b LO
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Absolwenci klasy TŻ

Absolwenci klasy IV TA

Absolwenci Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego

Holk-Łebińską). Inscenizacja obejmowała piosenki w wykonaniu 
szkolnego zespołu wokalno-muzycznego pod kierunkiem pana 
Witolda Kotlengi oraz utwory poetów współczesnych, przeplatane 
wskazówkami o charakterze sentencji skierowanych do opusz-
czających szkolne mury kolegów. Apel prowadzili przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego: Karolina Tandek i Mikołaj Kapusta. 

Uroczystość zakończono życzeniami szczęścia, satysfakcji i uda-
nych wyborów w różnych sytuacjach życiowych, a w obliczu 
matury i egzaminów zawodowych wysokich wyników i pomyślnej 
rekrutacji na studia. 

Renata Brzezińska
Foto: Dawid Chmielewski 
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nają się 4 czerwca. Podczas Drogi Krzyżowej w tym dniu kazanie 
w języku kaszubskim wygłosi ks. prof. Jan Perszon. A na scenie 
plenerowej przy jeziorze wieczorem odbędzie się koncert zespołu 
Czerwone Gitary dedykowany błogosławionemu Janowi Pawłowi 
II. Zespół rozpocznie koncert utworem „Ave Maria” specjalnie 
napisanym dla Jana Pawła II na wizytę w Sopocie.

Szczegóły uroczystości na plakacie 
oraz na stronie www.kalwariawielewska.pl 

☞

Zapraszamy na uroczystości 
odpustowe na Kalwarii w Wielu
Kustosz sanktuarium kalwaryjskiego w Wielu, ks. Jan Flisikow-
ski, serdecznie zaprasza na uroczystości odpustowe na Kalwarii 
w Wielu. 

Kalwaria Wielewska jest drugim – po Kalwarii Wejherowskiej 
– tego typu obiektem na Pomorzu. Uroczystości odpustowe rozpoczy-

Beatyfikacja Jana Pawła II

Santo Subito - czyli beatyfikacja Jana Pawła II wypełniła się 1 maja 2011 roku 
na placu Świętego Piotra w Rzymie.

Świętość Karola Wojtyły wyrażała się w Jego tytanicznej pracy dla Chrystusa. 
Jemu  - swojemu Panu i Odkupicielowi – poświęcał wszystkie swoje siły. Do tej 
pracy dodawał niepospolite dary swojego umysłu i woli. Potrafił wciągnąć do 
tego dzieła wielu ludzi w Kościele.

My, jako szkoła imienia Jana Pawła II, mieliśmy szczególne zobowiązanie do 
jak najlepszego przygotowania się do beatyfikacji. Dlatego cała społeczność szkol-
na aktywnie włączyła się w tę uroczystość. Dekorowano szkołę, przygotowano 
wystawki, gazetki ścienne oraz lekcje wychowawcze o tematyce papieskiej.

Ponadto nasza młodzież w dniu 29 kwietnia 2011 r. przedstawiła montaż słowno-
muzyczny pt. „Jan Paweł II – Święć się imię Twoje”, przygotowany przez p. Wio-
lettę Brzeską. Słowa te były oparte o Jego liczne cuda, których dokonał podczas 
swojej ziemskiej egzystencji.  Stanowiły zachętę do młodych, by rozwijali swoje 
umysły, kreowali osobowości, żyli zgodnie z dekalogiem chrześcijańskim oraz 
by nie lękali się podejmowania zadań – nawet tych najtrudniejszych. 

Kulminacyjnym momentem występu było zaimprowizowanie audiencji u Świę-
tego Piotra w niebie, na którą przybyły tłumy uzdrowionych ludzi, aby zaświad-
czyć o dobroduszności i świętości Jana Pawła II. Wykonanie owej inscenizacji 
zdumiewało trafnością ekspresji i precyzją wykonania. 

Doskonałym uzupełnieniem sfery duchowej była 
poezja Karola Wojtyły. Stanowiła ona  dla uczniów 
ambitne wyzwanie recytatorskie, sprowokowała  do 
refleksji nad sensem życia oraz ukazała poetycką 
duszę naszego Patrona.      

Dopełnieniem uroczystości związanych z be-
atyfikacją była w tym dniu uroczysta wieczornica 
poświęcona twórczości literackiej Jana Pawła II. 
Uczniowie gimnazjum, pod kierunkiem p. Jadwigi 
Maszke, zaprezentowali utwory liryczne pisane 
w różnych okresach życia autora. Czworo uczniów 
z kl. II i III przedstawiło fragment dramatu „Przed 
sklepem jubilera”. 

Prezentowane teksty dobrano tematycznie wg 
trzech wielkich wartości, którymi kierował się w ży-
ciu Jan Paweł II: Bóg, Człowiek, Ojczyzna.

Całość występów dopełniała odpowiednia sce-
nografia przenosząca widza w klimat nieba, gdzie 
biel splata się z błękitem. Oprawę stanowiła też 
przepiękna gazetka okolicznościowa zatytułowana 

„Kiedy byłeś z nami”, przedstawiająca kolejne wizyty 
duszpasterskie Jana Pawła II do Ojczyzny.

Uroczystości  uświetnił występ chóru pod batutą 
p. Marii Kostuch. Na długo pozostaną w naszej pa-
mięci melodyjne interpretacje utworów muzycznych, 
wykonanych przez „Kantylenę”. 
„My, Jana Pawła  uczniowie, słowa Ojca w czyn 

chcemy przemieniać i wciąż pomagać…” – niech te 
fundamentalne słowa staną się dla nas duchowym 
dziedzictwem, które pozostawił po sobie nasz kocha-
ny błogosławiony Jan Paweł II.

Obie uroczystości zostały ciepło przyjęte przez 
społeczność szkolną oraz zgromadzoną publiczność 
– mieszkańców Gowidlina i gości.  

Foto: Przemysław Łagosz i ZS Gowidlino
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Zarząd Powiatu Kartuskiego i Wójt Gminy Sierakowice zapraszają 

na Koncert Alicji Majewskiej 
i Włodzimierza Korcza „W kolorze nadziei”

5 czerwca 2011 r. godz. 20.00
Park Ośmiu Błogosławieństw – Ołtarz Papieski – Sierakowice

...

Kaszubska SOBÓTKA w Sierakowicach
Dnia 23 czerwca 2011 r. godz. 19.00 –1.00

Organizator: GOK Sierakowice
Sponsorzy: Lis, Bat, Gosz
Patronat medialny: 
Kartuzy info, Kurier Kaszubski, Radio Głos

W programie: 
Park Ośmiu Błogosławieństw
- Puszczanie wianków na wodę – 
Amfiteatr SZEROKOWIDZE
- Tańce czarownic
- Występ Formacji „Black Dance”
- Pokazy tańców z ogniami
- „Ścinanie kani”
- Gra Zespół „Aplauz”
- Konkursy, dyskoteka pod gwiazdami – „DJ Przerwa”
Wiele atrakcji dla całej rodziny.

Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza

Kolejne sukcesy 
sierakowickich tancerek
W dniu 29 kwietnia 
w Lęborku po raz ko-
lejny odbył się IV Ogól-
nopolski Festiwal Tańca, 
zorganizowany z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Tańca. Z naszej miej-
scowości w Festiwalu 
wzięły udział formacje 
Black Dance oraz Focus. 
Instruktorem i chore-
ografem tych grup jest 
p. Edyta Gawin.

Poziom wszystkich 
prezentowanych ukła-
dów tego dnia była bar-
dzo wysoki. Grupy walczyły o puchary i wysokie lokaty oraz 
o wielkie wyróżnienie - nominację na 38 Harcerski Festiwal Kultury 
Młodzieży Szkolnej „ Kielce-2011”.

W tym roku oprócz formacji tanecznych wprowadzono również 
podział na duety i występy solowe, w zależności od prezentowanego 
stylu. Samych solistów było ok. 150.

Oto co zdobyliśmy:
Formacja Black Dance - I miejsce, a co za tym idzie nominację do 
Kielc! Fokus - III miejsce

W kategorii Duet Inne Formy: Roksana i Kornelia Bobkowskie - 
III miejsce; Duet hip hop: Kasia i Martyna Łęckie - II miejsce; Inne 
Formy solo: Magdalena Dolata - II miejsce; Solo hip hop 12-15 lat: 
Klaudia Jereczek - III miejsce; Roksana Bobkowska - III miejsce; 
Solo hip hop powyżej 16 lat: Kasia Łęcka – III miejsce.

Łącznie zdobyłyśmy dwa puchary oraz 8 medali!!!
Dziękujemy serdecznie p. Irenie Kulikowskiej, dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Sierakowicach, za pomoc w zakupieniu nowych 
strojów dla Formacji Black Dance oraz za sfinansowanie wyjazdu.

E. Gawin

Duet Kasia i Martyna

21 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień 
Ziemi. W Polsce świętujemy go od 1980 r. Organi-
zowany jest po to, aby wspomóc międzynarodową 
działalność na rzecz środowiska. Wychowankowie 
z Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego w Szkla-
nej również dołączyli się do akcji promowania idei 
dbania o nasza planetę. Tego dnia wychowanków 
Ośrodka odwiedził Pan Kleks, który wspólnie 
z dziećmi wykonywał różne zadania. Dzieci zostały 
podzielone na cztery grupy odpowiadające kolejnym 
kontynentom: Europie, Azji, Afryce oraz Ameryce 
Południowej. Pierwszym zadaniem, jakie zapropono-
wał dzieciom Pan Kleks, było zasadzenie drzewka, 
które ma nam codziennie przypominać o tym, jak 
ważne jest życie w zgodzie z naturą. Ponadto wy-
chowankowie do wykonania mieli mnóstwo zadań: 
wymyślenie hasła promującego ekologię, transpa-
rentu mówiącego o ważności dbania o środowisko, 
musieli przygotować rzeźbę z odpadów. Dowiedzieli 
się także, jak ważna jest segregacja śmieci. Na 
zakończenie każdy wychowanek zasadził roślinkę, 
o którą będzie musiał dbać.

Aleksandra Gdaniec
Foto: ze zbiorów ORW

Dzień ekologii w Akademii Pana Kleksa
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Szopa i Gowidlino godnie reprezentowały 
gminę Sierakowice

28 kwietnia w Kartuzach odbyły się eliminacje powiatowe Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gminę Sierakowice reprezen-
towały: w kategoriach szkół podstawowych – Mała Szkoła w Szopie; 
w kategoriach gimnazjów – Gimnazjum w Gowidlinie. 

Turniej, jak zawsze, złożony był z czterech części: część teoretycz-
na, na którą składał się test z 25 pytań; miasteczko ruchu drogowego; 
tor przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy medycznej. 

W zawodach uczestniczyli najlepsi przedstawiciele z każdej gmi-
ny w powiecie kartuskim. Po ciężkich bojach wyłoniono zwycięz-
ców. Reprezentanci gminy Sierakowice nie zawiedli! Mała Szkoła 
w Szopie w składzie: Damian Peta, Patryk Kroll i Grzegorz Bulczak 
wywalczyła II miejsce w powiecie w kategorii szkół podstawowych, 

zaś w grupie gimnazjalistów III miejsce wywalczyli reprezentanci 
Gimnazjum w Gowidlinie. 

Warto tu nadmienić, iż w ciągu ostatnich pięciu lat Mała Szkoła 
w Szopie w eliminacjach powiatowych w Kartuzach raz zajęła 3 
miejsce, zaś trzykrotnie 2 miejsce. 

Przemysław Łagosz

Dzieci z Szopy jadą w nagrodę do Berlina 
i na wyspę tropikalną

Pod kierunkiem pani Eweliny Pawłowskiej – nauczyciela języka 
angielskiego - grupa uczniów z Małej Szkoły w Szopie w składzie: 
Aleksandra Głodowska, Kornelia Kroll, Weronika Klinkosz, Szymon 
Klinkosz wzięła udział w marcu br. w organizowanym przez firmę 
POLANGLO, wyłącznego importera wydawnictwa Oxford Univer-
sity Press, konkursie dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. 

„Śpiewaj i rysuj z Zabadellą”.
Tematem przewodnim konkursu było wykonanie pracy plastycz-

nej obrazującej dowolnie wybraną jedną piosenkę znajdującą się 
w kursie New Sparks. Uczniowie wykonali pracę pt. „What̀ s the 
weather like today”.

Jury wybrane przez organizatora dokonało wyboru 30. najcie-
kawszych prac (z ponad 100 z całej Polski), które zostały umieszczo-
ne na stronie internetowej organizatora tak by internauci poprzez 
głosowanie dokonali wyboru 10. najlepszych prac w terminie od 
11 kwietnia do 8 maja 2011 r. W gronie tych 10. prac znalazła się 
właśnie praca uczniów z Szopy z 6132. głosami. 

Tym samym czwórka szczęśliwców z Małej Szkoły w Szopie 
zdobyła jedną z dziesięciu głównych nagród, czyli wycieczkę na 
Tropikalną Wyspę do Krausnick oraz do Berlina w Niemczech 
w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2011r.

To ogromny sukces zarówno pedagoga jak i samych uczniów, 
tym bardziej, że przed nimi znalazły się szkoły z takich miast jak: 
Warszawa, Toruń, Radom, Żywiec.

Relację z wyprawy przekażemy później…
P.Ł.

Poznajemy Jezioro Bukowskie
Gimnazjum w Sierakowicach, w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku „Nasze Jezioro - Nasza sprawa”, przystąpiło 
do realizacji projektu „Poznajemy Jezioro Bukowskie”.

Spośród wielu nadesłanych prac konkursowych nasz projekt 
został nagrodzony grantem finansowym w wysokości 15.000 zł. 
Realizowany będzie przez uczniów gimnazjum oraz ich opiekunów 
od kwietnia do października 2011 roku. Jego celem jest poznanie 
walorów przyrodniczych i turystycznych Jeziora Bukowskiego 
oraz zachęcenie młodzieży do poznawania piękna przyrody Małej 
Ojczyzny.

Jezioro znajduje się niedaleko naszej szkoły, na terenie Kaszub-
skiego Parku Krajobrazowego, w obszarze Natura 2000.

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących za-
dań: sejmik ekologiczny; warsztaty; wycieczki i zajęcia terenowe 
nad Jeziorem Bukowskim; konkurs fotograficzny dotyczący tema-
tyki projektu; monitoring jakości wody oraz badanie parametrów 
fizyko-chemicznych; obozowa akcja letnia; podsumowanie projektu 
- prezentacja dokonań.

Partnerzy wspierający:

Nadesłane – Gimnazjum w Sierakowicach 

Patryk Kroll z Szopy odbiera dyplom i puchar za zajęcie II miejsca

DZIĘKUJEMY
Uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej serdecznie 
dziękują Państwu Ryszardowi i Barbarze Krause za słodki 
poczęstunek dla aktorów i członków chóru „Pół żartem pół 
serio”, biorących udział w spektaklu pasyjnym w dniu 20 
kwietnia 2011 r. w Sierakowicach. 

Uczniowie, Nauczyciele oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej

Państwu Marii i Janowi Marcińskim oraz Kołu Gospo-
dyń Wiejskich z Kamienicy Królewskiej z serca płynące 
podziękowania za wypożyczenie namiotu dla młodzieży 
szkolnej na XII Gminne Igrzyska Młodzieży w Sierakowicach.

Uczniowie, Nauczyciele oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej
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Gimnazjaliści
w porcie lotniczym Poznań-Ławica

W piątek 20 maja sześcioosobowa grupa członków i sympatyków 
Koła Symulacji Lotniczych odwiedziła Port Lotniczy Poznań - Ła-
wica na zaproszenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Podczas 
wizyty uczniowie mogli zapoznać się z wszystkimi rodzajami służb 
pracujących lotnictwie - od Służby Ochrony Lotniska (SOL), przez 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Lotniczy Patrol Policji, Lotniskowe 
Oddziały Straży Pożarnej i Ratownictwa, Służby Obsługi Ruchu 
Lotniskowego aż po firmę czarterującą luksusowe odrzutowce. 

Osobnym punktem wyjazdu była wizyta w wieży kontroli lotów, 
gdzie uczniowie mogli poobserwować prace Kontrolerów Ruchu 
Powietrznego (ATC) oraz teren całego portu z zupełne innej per-
spektywy.

Oto fragmenty relacji samych uczestników:
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od przejścia przez stary terminal. 

Pracujący tam oficer SOL miał u swego boku psa. Zademonstrował 
nam jak czworonogi na lotnisku wyszukują narkotyki znajdujące 
się w kieszeniach lub bagażach pasażerów. (...) 

Po lotnisku poruszaliśmy się busem. Razem z naszą grupą jeździła 
pani ochroniarz. Kolejnym punktem naszej wycieczki był hangar. 
Stały w nim niewielkie samoloty typu Cessna oraz Piper. Przed 
halą stał samolot o którym dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 
rzeczy - super luksuswa Cessna Citation. Mogliśmy do niego wejść 
i zobaczyć jak wygląda nie tylko przedział pasażerski, ale także 
kabina pilotów. (...) W międzyczasie mogliśmy oglądać starty i lą-
dowania różnych samolotów m.in. Boeing 737 czy Airbus A320. (...) 
Mieliśmy także okazję obejrzeć helikopter medyczny Eurocopter, 
o którym opowiedział nam jego pilot oraz lekarz latający nim na 
różnego typu akcje ratunkowe. (...) Na sam koniec udaliśmy się do 
wieży kontroli lotów. Mogliśmy zobaczyć pracę kontrolerów z bliska, 
a także pooglądać z wysoka przebywające na lotnisku samoloty. 
(...) Wycieczka bardzo mi się podobała. Po zobaczeniu pracy na 
lotnisku z tak bliska jestem tym jeszcze bardziej zafascynowana.

Klaudia Chmielecka, KSL.

Wyjechaliśmy o godz 5:10. Podróż nie była tak mecząca jak by się 
mogło wydawać.

Dojechaliśmy około godziny10:00. Przy starym terminalu powitał 
nas jeden z kontrolerów, w terminalu przeszliśmy standardowa 
kontrolę oraz mieliśmy okazję zobaczyć demonstrację zachowania 
psa ochrony podczas wykrycia narkotyku.

Po demonstracji do hangaru gdzie stacjonowała firma Windrose, 
jeden z przedstawicieli danej firmy przedstawił nam oferty, spe-
cyfikacje i samoloty tej jednostki, wśród samolotów były Cessny, 

Pipery i Bombardiery. Później oglądaliśmy Eurocoptera pogotowia 
ratunkowego. Następnie przyszedł czas na helikopter Policji (Mi2) 
i choć miał on swoje lata to z tego co się dowiedziałem znakomi-
cie wykonywał swoje obowiązki. (...) Potem tylko droga powrotna 
i koniec wycieczki, zresztą jednej z najlepszych w moim życiu.

Eryk Woelke, KSL.

(...) Gdy weszliśmy na teren lotniska przywitał nas pan który 
pracował w wieży kontrolnej , oprowadzał on nas po całym terenie 
lotniska. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się od niego - powiedział 
nam czym zajmują się dane osoby. Najbardziej podobało mi się 
czym zajmował się dyżurny, ma on bardzo odpowiedzialna pracę 
ponieważ musi decydować czy na pewno samolot może wylądo-
wać . Praca na lotnisku jest bardzo stresująca i odpowiedzialna. 
(...) Gdy dotarliśmy na miejsce wszyscy byli bardzo zmęczeni, lecz 
i tak z chęcią słuchaliśmy do czego i co jest potrzebne. To była 
bardzo wspaniała podróż, cieszę się ze dowiedziałam się tylu 
rzeczy o lotnictwie.

Angelika Malek, kl. IIf

Byliśmy na wieży kontroli lotów, w biurze dyżurnego lotniska, 
w bazach pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej. Naszym 
przewodnikiem był kontroler lotów Pan Marcin Okoń. Braliśmy 
udział w pokazie pracy psów policyjnych. Przekonaliśmy się, z jaką 
skutecznością szkolone psy wykrywają narkotyki. Weszliśmy do 
hangaru, gdzie stały różnego rodzaju awionetki. Obejrzeliśmy też 
prywatny samolot, helikoptery policji i pogotowia ratunkowego. 
Byliśmy na wieży kontroli lotów, gdzie mogliśmy się przyjrzeć 
pracy kontrolerów i procedurom lotu. Na lotnisku spędziliśmy 
kilka intensywnych godzin. Potem poszliśmy na obiad do miasta 
i udaliśmy się w drogę powrotną. Przez cały czas towarzyszyła 
nam miła atmosfera i dopisywał dobry humor. Wycieczka była 
bardzo udana, z chęcią pojechałbym tam ponownie.

Karol Chuk, KSL.

Członkowie Koła dziękują Dyrektorowi Gimnazjum Panu Krzyszto-
fowi Andryskowskiemu za umożliwienie zorganizowania wyjazdu 
oraz Panu Marcinowi Okoniowi, kontrolerowi ruchu powietrznego 
z Poznania za profesjonalne przygotowanie programu i pełnienie 
roli przewodnika.

Zapraszamy na stronę internetową KSL pod adresem www.ksl.
cassubian.pl - do galerii zdjęć, a niebawem pojawi się tam też 
ciekawy film z wyjazdu.

A.K.
Foto: ze zbiorów Gimnazjum w Sierakowicach

☞
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Dziewczyny na politechniki 
Dzień otwarty tylko dla dziewcząt został zorganizowany na Poli-
technice Gdańskiej dnia 14 kwietnia bieżącego roku. W ramach 
akcji „Dziewczyny na politechniki” 26 uczennic ZSP z Sierakowic 
spotkało się z absolwentką Edytą Gołąb-Andrzejak, która przed-
stawiła wykład na temat „ Kobiecy styl zarządzania – kobiety 
w biznesie”. Dziewczyny poznały historię powstania firmy, dowie-
działy się, jak rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz jak 
znaleźć potrzebne środki finansowe na jej rozpoczęcie. Podczas 
akcji uczennice zostały oprowadzone przez studenta po kampusie 
Politechniki Gdańskiej oraz poznały ofertę edukacyjną uczelni. 

Podczas spotkania z rektorem - prof. dr. hab. inż. Henrykiem 
Krawczykiem - zdobyły szczegółowe informacje o kierunkach kształ-
cenia. Dzień otwarty tylko dla dziewcząt miał zachęcić damską część 
młodzieży do studiowania na uczelniach technicznych. Na wielu 
wydziałach liczba dziewcząt studiujących kierunki techniczne jest 
bardzo niska, oferta edukacyjna natomiast bardzo atrakcyjna. Sama 
Politechnika Gdańska oferuje aż 29 interesujących kierunków dla 
kobiet, które doskonale sprawdzają się na kierunkach ścisłych. 

Aleksandra Labuda

Żyjmy zdrowo
Dnia 14 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych obchodzi-
liśmy „Światowy Dzień Zdrowia”. W ramach tego święta w szkole 
odbył się międzyklasowy konkurs „Żyjmy Zdrowo”, który zorga-
nizowała Pani Marzena Majcher oraz Pani Iwona Tesmer.

Do konkursu zaprosiliśmy szacowne jury - Panie: Marię Karolak, 
Mirosławę Cyman, Emilię Płotka oraz Kamilę Gilmajster. Każda 
klasa musiała wytypować trzyosobową reprezentację. Konkurs 

składał się z trzech etapów. W rozgrywkach wzięły udział klasy: 
I TA, I LO, II T, II a LO, II b LO, III Ta, które uprzednio przygotowały 
plakaty promujące zdrowe odżywianie. W pierwszej części komisja 
oceniła plakaty i krótkie scenki wykonywane przez uczestników. 
Następnie zostały zaprezentowane trzy ćwiczenia, które można by 
przeprowadzić na sali lekcyjnej w ramach higieny procesu naucza-
nia. Do drugiego etapu dostały się tylko trzy klasy: II b LO, I LO, 
II a LO, których zadaniem było wykonanie „dietetycznej kanapki 
dla niejadka” oraz „warzywnej maskotki kampanii profilaktycznej”. 
Każda reprezentacja miała za zadanie przekonać komisję, że to wła-
śnie ich maskotka jest najlepsza! Młodzież wykazała się niezwykłą 
inwencją, tworząc „Warzywniaczka”,  „Pinokia” i „Damę Sharima na 
wyspie warzywnej”. Do ostatniego etapu zakwalifikowały się klasy 
I LO i II a LO. Każdy uczestnik musiał rzucić lotką do celu, zdoby-
wając w ten sposób pytanie dla grupy o różnym stopniu trudności, 
co wiązało się ze zdobyciem jednego, dwóch lub trzech punktów.

I miejsce zajęła klasa I LO, II miejsce klasa II a LO, natomiast 
na miejscu III znalazła się klasa II b LO.

Konkurs zakończył się wręczeniem dyplomów i nagród przez 
panią Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowi-
cach - Krystynę Formela. Wszyscy uczniowie mile wspominają 
ten emocjonujący dzień. 

Monika Lis
Foto: Grzegorz Jacewicz

„Sąd nad Rzeczpospolitą Obojga Narodów” 
– Konstytucja 3 Maja

28 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sie-
rakowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji kolejnej rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy I LO przygotowali 
pod kierunkiem nauczyciela historii Łukasza Reiter inscenizację 
zatytułowaną „Sąd nad Rzeczpospolitą Obojga Narodów”.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie mię-
dzywojennym wielkim świętem. Po II wojnie światowej, w nowej 
rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia 
tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej zdecydował przywrócić dzień 3 Maja jako święto państwo-
we na cześć rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji 
w 1791 roku. 

Uczniowie przedstawili tło historyczne związane z uchwaleniem 
Konstytucji 3 Maja. Akademia okazała się świetną lekcją historii, 
w trakcie której znaczenie Konstytucji 3 Maja było niezwykle istotne. 
Była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie. Była 
ona próbą uzdrowienia państwa polskiego, zniosła liberum veto, 
konfederacje, wolne elekcje i instrukcje poselskie. Kończyła okres 
Rzeczypospolitej szlacheckiej, rozpoczynała natomiast okres ☞

Matura 2011
Czwartego maja obowiązkowym egzaminem z języka polskiego 
rozpoczęły się egzaminy maturalne. W całej Polsce przystąpiło 
do nich blisko 400 tys. maturzystów. Maturalny stres nie ominął 
Sierakowic. W tutejszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych do 
egzaminów przystąpiło 105 absolwentów. 

W ciągu dwóch pierwszych dni uczniowie zdawali egzaminy z przed-
miotów obowiązkowych – języka polskiego i matematyki. Ci, którzy 
wybrali język angielski jako obowiązkowy język obcy przystąpili do 
egzaminu 6 maja.  Już 9 maja w ZSP rozpoczęły się egzaminy ustne 
i z przedmiotów dodatkowych. W Sierakowicach najczęściej wybierane 
przez młodzież przedmioty to: historia, WOS, biologia i geografia.  

– Dla uczniów to najważniejsze egzaminy, są bardzo zestresowani, 
ale gdy wychodzą z Sali, napięcie mija, a na twarzach pojawiają 
się uśmiechy – opowiada Krystyna Formela, dyrektor ZSP w Sie-
rakowicach. – Jeżeli uczeń systematycznie się uczył, nie powinien 
mieć problemów ze zdaniem egzaminów. Wielu narzekało jedynie 
na egzamin z matematyki. Uważali, że był trudny. 

Tekst i foto: AK

Absolwenci przed egzaminem z języka niemieckiego
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Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach na rok szkolny 2011/2012
Liceum Ogólnokształcące
Nauka trwa 3 lata i kończy się maturą. Prowadzimy nabór do dwóch oddziałów. W jednym z nich 
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to: matematyka i język angielski lub język niemiecki, 
natomiast w drugim: język polski i język angielski lub język niemiecki. W obu klasach liceum młodzież 
będzie się uczyła języka angielskiego i języka niemieckiego lub francuskiego.

Technikum – zawód: technik agrobiznesu
Nauka w technikum trwa 4 lata. Szkoła umożliwia zdobycie matury, zawodu i tytułu technika agrobiznesu oraz daje kwalifikacje za-
wodowe przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym  rolniczej. Nauczane języki obce to: angielski i niemiecki.

Technikum – zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego
Po czterech latach nauki można zdobyć maturę oraz zawód i tytuł technika żywienia i gospodarstwa domowego o specjalności orga-
nizacja turystyki na obszarach wiejskich. Nauczane języki obce to: angielski i niemiecki.

Technikum – zawód: technik – ekonomista - NOWOŚĆ
Nauka trwa 4 lata. Szkoła umożliwia zdobycie matury, zawodu i tytułu technika ekonomisty. Daje kwalifikacje do pracy w działach finansowo-
księgowych, m.in. w bankach, urzędach administracji i przedsiębiorstwach różnego typu. Nauczane języki obce to: angielski i niemiecki.

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po Zasadniczej Szkole Zawodowej
Nauka trwa 2 lata. Przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym będą: język polski i matematyka, a nauczane języki obce 
to: angielski lub  niemiecki. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: w piątki od godz. 15.00 i w soboty od 8.00.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Nauka trwa 3 lata w zawodach : blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, elektromechanik, fryzjer, krawiec, mechanik pojazdów 
samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, tapicer lub 2 lata w zawodach sprze-
dawca, stolarz, malarz – tapeciarz. Nauka kończy się egzaminem z nauki zawodu.

Maturzyści ZSP w Sierakowicach 
na pielgrzymko-wycieczce 

Dnia 26 kwietnia 2011r. 46 maturzystów z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach wraz z opiekunami: 
Elżbietą Szczypior, Mirosławą Cyman, Anną Wydrowską 
i ks. Andrzejem Myszakiem udało się na wycieczkę szkolną 
na południe Polski. 

Pierwszym miejscem, do którego dotarliśmy, była Jasna 
Góra, gdzie uczestniczyliśmy w mszy św. Zwiedziliśmy 
również skarbiec i obiekty przyklasztorne oraz weszliśmy 
na wieżę. Następnie udaliśmy się do Krakowa, w którym 
zobaczyliśmy m. in. Wawel, Rynek Główny, okno Papieskie, 
a także Kościół Mariacki. Ten wyczerpujący dzień zakończy-
liśmy w Zakopanem, gdzie czekała na nas bardzo pyszna 
obiadokolacja.

Drugiego dnia, po bardzo wczesnym śniadaniu, wyruszy-
liśmy na wyprawę z przewodnikiem nad Morskie Oko, gdzie 
każdy mógł podziwiać przepiękne widoki naszych polskich 
gór. Następnie kolejką szynową wjechaliśmy na Gubałówkę. 
Po spacerze wyciągiem krzesełkowym zjechaliśmy do Buto-
rowego Wierchu. Kolejnym punktem wycieczki był spacer 
po Krupówkach, gdzie każdy kupił jakiś upominek dla siebie 
bądź najbliższych. Ostatnim punktem wycieczki w tym dniu 

Rzeczypospolitej oświeconej. Uchwalona była samodziel-
nie przez Polaków, bez ingerencji z zewnątrz. Była także próbą 
zerwania więzów zależności od obcych mocarstw. 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja otwiera w Rzeczypospo-
litej okres monarchii konstytucyjnej, zabezpieczając tym 
samym możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego 
w naszym kraju. Konstytucja obowiązywała jedynie 14 
miesięcy. Nastąpił bowiem drugi, a następnie trzeci rozbiór 
Polski, który zlikwidował niepodległe państwo polskie. Pol-
ska zniknęła z mapy Europy na 123 lata.

Łukasz Reiter 

☞
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Trzydniowe święto sportu
Dwunaste Gminne Igrzyska Młodzieży Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych już za nami. 
Ta największa młodzieżowa impreza sporto-
wa trwała trzy dni: od 9 do 11 maja. Konku-
rencje sportowe rozgrywały się na stadionie 
w Sierakowicach. Organizatorami zawodów 
był Gminny Klub Sportowy SIERAKOWICE 
i Klub Sportowy BAT przy współudziale 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Stolem”.

Igrzyska rozpoczęły się zgodnie z cere-
moniałem olimpijskim, czyli złożeniem przy-
sięgi przez zawodników, zapaleniem znicza 
i wciągnięciem flagi na maszt. W zawodach 
wzięło udział liczne grono młodych spor-
towców reprezentujących wszystkie szkoły 
podstawowe i gimnazjalne z terenu naszej 
gminy. W programie zawodów przewidzia-

no konkurencje lekkoatletyczne, grę w piłkę 
nożną i siatkową oraz w dwa ognie. 

W klasyfikacji szkół podstawowych naj-
więcej punktów zdobyła, zajmując tym sa-
mym pierwsze miejsce, szkoła z Sierakowic. 
Tuż za nią znalazła się szkoła z Tuchlina. 
Trzecie miejsce zajęła szkoła z Gowidli-
na. W klasyfikacji  szkół gimnazjalnych 
pierwsze miejsce także należy do szkoły 
z Sierakowic, a kolejne zajęły szkoły z Go-
widlina, Kamienicy Królewskiej i Tuchlina. 
Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki 
w poszczególnych konkurencjach. 

Wyniki 12. Gminnych Igrzysk Młodzieży 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

Szkoły Podstawowe

Dziewczęta
100m – 30 zawodniczek
1. Pyszka Natalia – Sierakowice – 14,30 s
2. Abramowska Paulina – Sierakowice
3. Lis Alicja – Sierakowice

400m – 24 zawodniczki
1. Bulczak Natalia – Tuchlino – 1,13,30
2. Bulczak Sylwia – Tuchlino
3. Grot Karolina – Tuchlino
800m – 12 zawodniczek
1. Grot Karolina – Tuchlino – 2,53,06
2. Bulczak Natalia – Tuchlino
3. Wenta Angelika – Gowidlino
4x100m – 10 zespołów
1. Sierakowice – 1,01,40
2. Tuchlino
3. Lisie Jamy
4x400m – 8 zespołów
1. Tuchlino – 4,57,51
2. Sierakowice
3. Szopa
Skok w dal – 28 zawodniczek
1.Bigus Karolina – Lisie Jamy – 4,14
2. Abramowska Paulina – Sierakowice
3. Lis Alicja – Sierakowice
Skok wzwyż – 16 zawodniczek
1. Bigus Karolina – Lisie Jamy – 1,20 m
2. Pobłocka Karolina – Sierakowice
3. Marcińska Zuzanna – Tuchlino
Rzut piłeczką – 27 zawodniczek
1. Wenta Angelika – Gowidlino – 46,5 m
2. Krefta Karolina – Gowidlino
3. Lejk Weronika – Sierakowice
Dwa ognie
1. Jelonko
2. Tuchlino
3. Sierakowice

Chłopcy
100 m – 28 zawodników
1. Kitowski Damian – Sierakowice – 13,34
2. Smętoch Mateusz – Jelonko
3. Dobek Wojciech – Kamienica Królewska
400 m – 26 zawodników
1. Dobek Wojciech – Kamienica Królewska – 1,07,20
2. Kitowski Damian – Sierakowice – 1,07,21
3. Wejer Mateusz – Sierakowice
1500 m – 16 zawodników
1. Sadowski Bartosz – Łyśniewo – 5,36,44
2. Grot Kamil – Tuchlino
3. Mielewczyk Krzysztof – Sierakowice

SPORT

☞

Sukces Zosi na Olimpiadzie 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  

W dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w Bielicach, pow. Mogileński, od-
był się kolejny już XXXV finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 

reprezentowały cztery uczennice. W kategorii „Żywienie człowie-
ka i Gospodarstwo Domowe” były to: Zofia Kotłowska i Renata 
Płotka (uczennice Technikum kształcącego w zawodzie technik 
żywienia i gospodarstwa domowego). W kategorii „Agrobiznes” 
natomiast szkołę reprezentowały: Małgorzata Potraca oraz Kata-
rzyna Tesmer (uczennice Technikum kształcącego w zawodzie 
technik agrobiznesu). 

Eliminacje okręgowe w obrębie pierwszego bloku składały się 
z dwóch części: 60 pytań testowych, obejmujących zagadnienia 
związane z żywieniem człowieka, obsługą konsumenta, techno-
logią sporządzania potraw oraz zadań ekonomicznych. Drugą 
część stanowiły zadania praktyczne. Należało wykazać się takimi 
umiejętnościami jak: rozpoznawanie ziół, wykonanie elementów 
dekoracyjnych, sporządzenie makaronu oraz omówienie wartości 
odżywczych warzyw i owoców. 

Zagadnienia w bloku „Agrobiznes” obejmowały natomiast: zestaw 
składający się z 60 pytań oraz części praktycznej, jaką stanowiły: 
obliczenie wartości obligacji, dochodu rzeczywistego i rolniczego 
oraz ustalenia wskaźnika płynności finansowej. 

Uczennica Zofia Kotłowska zdobyła V miejsce, uzyskując tytuł 
finalisty. Tym samym będzie reprezentować szkołę na eliminacjach 
ogólnopolskich w dniach 2-3 czerwca w Pyrzycach (woj. Zachod-
niopomorskie). Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów.

Z. Kotłowska

było odwiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzep-
tówkach, które powstało jako wotum wdzięczności za uratowanie 
Jana Pawła II w 1981 r. Wieczorem świetnie się bawiliśmy, a przy 
ognisku mogliśmy upiec smaczne kiełbaski.

Ostatni dzień zaczęliśmy od zwiedzania Wielkiej Krokwi, na-
stępnie udaliśmy się do Ludźmierza - najstarszego sanktuarium na 
Podhalu. Stamtąd wyruszyliśmy do ostatniego punktu wycieczki, 
a mianowicie Oświęcimia. Po drodze zatrzymaliśmy się w Wado-
wicach, gdzie część młodzieży skosztowała „kremówek papieskich”. 
W Oświęcimiu zwiedziliśmy muzeum Auschwitz-Birkenau, które 
wywarło na wszystkich bardzo duże wrażenie. Naszą wycieczko 
- pielgrzymkę zakończyliśmy wcześnie rano 29 kwietnia.

Trzeba wspomnieć, że pogoda dopisała - było bardzo  ładnie 
i słonecznie, co z całą pewnością umożliwiło zwiedzanie tych 
ciekawych miejsc.

Elżbieta Szczypior



24 5 (251) maj 2011WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

☞

Gimnazjada powiatowa 
w piłce siatkowej chłopców

Po etapie gminnym w siatkówce gimnazjal-
nej, w kwietniu na hali gimnazjum w Sie-
rakowicach odbyły się zawody powiatowe 
chłopców. Organizatorem imprezy były: 
UKS Gowidlino, GOK Sierakowice i gim-
nazjum Sierakowice. W zawodach wzięli 
udział zwycięzcy etapów gminnych na 
swoim terenie (w naszej gminie chłopcy 
z Gowidlina pokonali rówieśników z Siera-
kowic 3:1) i były to gimnazja z: Gowidlina, 
Somonina, Przodkowa, Chwaszczyna, Klu-

Niespodzianka zawodów – 
gimnazjaliści z Chwaszczyna

4x100m – 10 zespołów
1. Sierakowice – 58,95
2. Kamienica Królewska
3. Gowidlino
4x400 m – 21 zespołów
1. Sierakowice – 4,46,18
2. Kamienica Królewska
3. Szopa
Skok w dal – 27 zawodników
1. Bulczak Gracjan – Sierakowice – 4,36
2. Wejer Mateusz – Sierakowice
3. Dobek Wojciech -  Kamienica Królewska
Skok wzwyż – 18 zawodników
1. Bulczak Gracjan – Sierakowice – 1,30 m
2. Dyszer Józef – Sierakowice
3. Sadowski Bartosz – Łyśniewo
Pchnięcie kulą – 20 zawodników
1. Zelewski Marcin – Sierakowice – 10,34 m
2. Górski Arkadiusz – Sierakowice
3. Peta Damian – Szopa
Rzut piłeczką – 32 zawodników
1. Wejer Michał – Sierakowice – 54,5 m
2. Reiter Jakub – Sierakowice
3. Rompa Patryk – Lisie Jamy
Dwa ognie 
1. Jelonko
2. Sierakowice
3. Lisie Jamy
Piłka nożna – 10 zespołów
1. Sierakowice 
2. Gowidlino
3. Kamienica Królewska

Klasyfikacja zespołowa

Miejsce Szkoła Podst.  Punktacja
  Dziewcz. Chłopcy Razem
I  Sierakowice 57 87 144
II Tuchlino 57 9 66
III Gowidlino 27 31 58
IV Kamienica Król. 2 38 40
V Lisie Jamy 21 14 35
VI Łyśniewo 3 23 26
VII Jelonko 7 18 25
VIII Szopa 12 10 22
IX Puzdrowo 5 6 11
X Załakowo 3 - 3
XI Mojusz 1 - 1

Szkoły gimnazjalne

Dziewczęta
100 m – 12 zawodniczek
1. Dobek Anna – Kamienica Królewska – 13,40
2. Pyszka Kornelia – Sierakowice
3. Bigus Urszula – Gowidlino
400 m – 12 zawodniczek
1. Dobek Anna – Kamienica Królewska – 1,05,30
2. Bigus Urszula – Gowidlino
3. Woronko Katarzyna – Gowidlino

800 m – 11 zawodniczek
1. Dobek Anna – Kamienica Królewska – 2,49,11
2. Gafka Weronika – Sierakowice
3. Witt Edyta – Tuchlino
1500 m – 12 zawodniczek
1. Dobek Anna – Kamienica Królewska – 5,44,38
2. Gafka Weronika – Sierakowice
3. Krefta Alicja – Tuchlino
4x100 m – 3 zespoły
1. Sierakowice – 1,00,36
2. Gowidlino
3. Kamienica Królewska
4x400 m – 4 zespoły
1. Kamienica Królewska – 4,46,72
2. Sierakowice
3. Gowidlino
Skok w dal – 12 zawodniczek
1. Bojanowska Karina – Gowidlino – 4,07
2.Patelczyk Aleksandra – Kamienica Królewska
3. Bigus Martyna – Sierakowice
Skok wzwyż – 11 zawodniczek
1. Bigus Martyna – Gowidlino – 1,30 m
2. Teclaf Kinga – Sierakowice
3. Czaja Agata – Kamienica Królewska
Pchnięcie kulą – 12 zawodniczek
1. Jóskowska Dorota – Sierakowice – 9,10 m
2. Mielewczyk Anna – Sierakowice
3. Bojanowska Natalia – Gowidlino
Rzut piłeczką – 12 zawodniczek
1. Ramczyk Paulina – Sierakowice – 51 m
2. Bojanowska Natalia – Gowidlino
3. Głodowska Aneta – Gowidlino
Dwa ognie – 4 zespoły
1. Sierakowice
2. Gowidlino
3. Tuchlino
Piłka siatkowa – 4 zespoły
1. Sierakowice
2. Gowidlino
3. Kamienica Królewska
Minimaraton – 18 zawodniczek
1. Dobek Anna – Kamienica Królewska
2. Krefta Alicja – Tuchlino
3. Gafka Weronika – Sierakowice

Chłopcy
100 m – 12 zawodników
1. Reclaf Roman – Sierakowice – 12,48
2. Klejna Dawid – Sierakowice
3. Klebba Łukasz – Kamienica Królewska
400 m – 12 zawodników
1. Stencel Seweryn – Sierakowice – 1,00,43
2. Bulczak Adrian – Kamienica Królewska
3. Walkusz Mateusz – Kamienica Królewska
1500 m – 12 zawodników
1. Heiden Radosław – Sierakowice – 4,58,26
2. Stencel Seweryn – Sierakowice
3. Konkel Robert –  Gowidlino
3000 m – 11 zawodników
1. Zelewski Piotr – Gowidlino – 10,09,86
2. Koszałka Szymon – Tuchlino
3. Byczkowski Jacek – Sierakowice
4x100 m – 4 zespoły
1. Gowidlino
2. Sierakowice
3. Kamienica Królewska
4x400 m – 4 zespoły
1. Sierakowice
2. Kamienica Królewska
3. Gowidlino
Skok w dal – 11 zawodników
1. Szyca Robert – Gowidlino – 5,10 m
2. Walkusz Mateusz – Kamienica Królewska
3. Nastały Damian – Sierakowice
Skok wzwyż – 10 zawodników
1. Płotka Jakub – Sierakowice – 157,5 cm
2. Reclaf Roman – Sierakowice
3. Walkusz Mateusz – Kamienica Królewska

Pchnięcie kulą – 12 zawodników
1. Gosz Szymon – Kamienica Królewska – 11m
2. Grucza Damian – Gowidlino
3. Flis Mariusz – Gowidlino
Rzut piłeczką – 12 zawodników
1. Grucza Damian – Gowidlino – 69m
2. Kuchta Bartłomiej – Kamienica Królewska
3. Szyca Robert – Gowidlino
Piłka siatkowa – 3 zespoły
1. Sierakowice
2. Gowidlino
3. Tuchlino
Piłka nożna – 4 zespoły
1. Gowidlino
2. Sierakowice
3. Tuchlino
Minimaraton – 22 zawodników
1. Heiden Radosław – Sierakowice
2. Stencel Seweryn – Sierakowice
3. Zelewski Piotr – Gowidlino

Klasyfikacja zespołowa

Miejsce Gimnazjum  Punktacja
  Dziewcz. Chłopcy Razem
I  Sierakowice 82 97 179
II Gowidlino 78 79 157
III Kamienica Król. 68 53 121
IV Tuchlino 33 26 59

Aktywni sportowcy: Karolina Bigus – Lisie Jamy i Gra-
cjan Bulczak – Sierakowice ze szkół podstawowych 
oraz Anna Dobek z ZS w Kamienicy Królewskiej i Piotr 
Zelewski z ZS w Gowidlinie. 

Obsługa Igrzysk: Mirosław Senwicki– szef organiza-
cyjny, Maciej Lewandowski, Aleksandra Gliszczyńska, 
Ryszard Gliszczyński, Krystian Cygert, Paweł Konkol, 
Piotr Rzeszutek i Tomek Krefta. 

Hostessy z Tuchlina: Maria Koszałka, Ewelina 
Ruszkowska i Aneta Ruszkowska.  

Foto: Przemysław Łagosz
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kowej Huty, a także gościnnie gimnazjum z Sierakowic - tzn. ich 
wyniki nie były brane pod uwagę w końcowej tabeli.

Sześć zespołów zostało podzielonych na dwie grupy. Z grupy 
wychodziły po dwa najlepsze zespoły, które następnie grały w pół-
finałach „na krzyż”, tzn. zwycięzcy grup grali z zespołami z drugich 
miejsc. Poniżej rezultaty i tabele końcowe walki grupowej:

W pierwszym meczu półfinałowym spotkali się gimnazjaliści 
z Przodkowa oraz Gowidlina. Skoncentrowani gowidlinianie 
pewnie pokonali rywala 2:0, natomiast bardzo emocjonujący był 
drugi mecz półfinałowy, w którym Klukowa Huta toczyła bardzo 
zacięty bój z Chwaszczynem. Po wygraniu pierwszego seta przez 
drużynę z Klukowej Huty, w drugim Chwaszczyno okazało się 
lepsze od rywala i o awansie do finału turnieju decydował tie-
break. Po wspaniałej, emocjonującej walce zwyciężyli gimnazjaliści 
z Klukowej Huty wynikiem 15:13. Chwaszczyno okazało się zresztą 
największą niespodzianką tego turnieju, gdyż większość zespołów 
znała się z rywalizacji w powiatowej lidze gimnazjalnej, gdzie 
zdobyli niezbędne ogranie. A tymczasem chłopcy z Chwaszczyna 
bardzo wysoko podnieśli poprzeczkę reszcie zespołów, w rywali-
zacji grupowej pokonując dobry zespół z Sierakowic, wygrywając 
następnie pierwszego seta z Gowidlinem, które musiało się na-
prawdę solidnie napracować, aby ostatecznie zwyciężyć rywala 2:1. 
Przeciwko sile i przewadze wzrostu chłopcy z Gowidlina musieli 
przeciwstawić swoją ambicję oraz wyższe umiejętności siatkarskie 
i doświadczenie, ale było bardzo ciężko. W meczu o III miejsce 
Chwaszczyno pokonało rówieśników z Przodkowa 2:0, a w meczu 
finałowym spotkali się rywale z ligi gimnazjalnej- Klukowa Huta 
i Gowidlino. Reprezentanci naszej gminy mieli okazję do rewanżu, 
gdyż Ligę Gimnazjalną wygrali chłopcy z Klukowej Huty. Pierwszy 
set był zacięty, ale ostatecznie Gowidlino przechyliło szalę na swoją 
korzyść wygrywając 25:22. W drugim grali od początku bardzo 
uważnie i pewnie zwyciężyli 25:17 i to oni będą reprezentować 
nasz powiat w półfinale wojewódzkim.

Ekipa z Gowidlina wystąpiła w składzie: Robert Konkel, Bartło-
miej Labuda, Kamil Okuniewski, Marek Wenta, Damian Grucza, 
Piotr Labuda, Błażej Wenta, Mariusz Flis, Oskar Paracki, Robert 
Szyca, Karol Bronk. 

G.A.
Foto: ze zbiorów szkoły

GRUPA „A”
Sierakowice Chwaszczyno 1:2
Gowidlino Chwaszczyno 2:1
Sierakowice Gowidlino 1:0

GRUPA „B”
Klukowa Huta Somonino 2:0
Somonino Przodkowo 1:2
Przodkowo Klukowa Huta 1:2

Lp. Zespół  Pkt. Sety 
1. Gowidlino 2 2-1
2. Chwaszczyno 1 1-2

Lp. Zespół  Pkt. Sety 
1. Klukowa Huta 4 4-1
2. Przodkowo 3 3-3
3. Somonino 1 1-4

W sobotę 14 maja w Hali Gimnazjum w Sierakowicach odbył się 
ostatni Turniej Finałowy koszykówki dziewcząt w Lidze Żaczków 
’99. O miano najlepszej drużyny w Województwie Pomorskim 
walczyły zespoły UKS „Basket” Żelistrzewo, GTK Gdynia, UKS 

„Bryza” Kolbudy, MKS „Flesz” 63 Bydgoszcz, UKS „Trops” Kartuzy 
oraz gospodynie - drużyna KS „Bat” Sierakowice.

W turnieju padły następujące wyniki:
Bat Sierakowice – Basket Żelistrzewo   88:15
GTK Gdynia – „Bryza” Kolbudy    20:36

„Trops” Kartuzy – MKS „Flesz” 63 Bydgoszcz  40:34
„Basket” Żelistrzewo – „Bryza” Kolbudy   34:50
GTK Gdynia – MKS „Flesz” 63 Bydgoszcz  36:27
Bat Sierakowice – „Trops” Kartuzy   100:12

Koszykarki „Bat” Sierakowice szturmem przeszły przez całe 
rozgrywki ligowe nie ponosząc porażki. Tak samo było również 
w ostatnim Turnieju Finałowym, który został rozegrany w Sierako-
wicach. Gospodynie pokonały bardzo wysoko swoje rówieśniczki 
z Żelistrzewa oraz Kartuz i zapewniły sobie tym samym tytuł 
mistrza województwa pomorskiego w sezonie 2010/2011! ☞

Koszykarki „Bat” Sierakowice 
mistrzem Ligi Żaczków ’99

Najlepsza ekipa turnieju - Gowidlino
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Drugim zespołem seniorskim, w skład którego wchodzą za-
wodnicy naszej gminy, jest drużyna GKS II Sierakowice, biorąca 
udział w rozgrywkach klasy „B”. W dotychczasowych rozegranych 
meczach rundy wiosennej zespół ten przegrał jedno spotkanie, 3 
zremisował i 4 wygrał, zdobywając łącznie w rundzie jesiennej 36 
punktów. Na 12 drużyn zajmuje bardzo dobre 4 miejsce w tabeli 
ze stratą zaledwie 3 punktów do lidera – zespołu z Rozłazina. Do 
końca rozgrywek zostały jeszcze trzy kolejki i zespół ma realne 
szanse walki o awans do „A” klasy.

Mimo wielu przyczyn, które przemawiały za rozwiąza-
niem zespołu i wycofaniem go z rozgrywek ligowych rundy 
wiosennej, zarząd klubu podjął decyzję o jego utrzymaniu, 
głównie ze względu na fakt, iż jest to bezpośrednie zaplecze 
I drużyny i w wielu już przypadkach to zawodnicy II zespołu 
w trudnych sytuacjach wspomagali I zespół w utrzymaniu 
się w V lidze i jak widać po wynikach, decyzja o utrzymaniu 
zespołu była słuszna.

W skład zespołu wchodzą:
górny rząd od lewej: trener Waldemar Formela, Piotr Malek, Marcin 
Chocholewski, Bartosz Rzeszutek, Paweł Malek, Mateusz Studziński, 
Piotr Król, Mariusz Bigus, Krzysztof Cyl, Jacek Warmowski; dolny rząd 
od lewej: Dariusz Kropidłowski, Maciej Jóskowski, Piotr Biernat, Karol 
Stefański, Arkadiusz Garski, Krzysztof Cierocki, Rafał Kotłowski, Mateusz 
Holk-Łebiński, Dawid Malinowski. 

Waldemar Formela

Dobre wyniki drużyn seniorskich 
GKS „Sierakowice”

Bardzo dobrze spisują się w rundzie wiosennej obie drużyny se-
niorskie Gminnego Klubu Sportowego w Sierakowicach. Pierwsza 
drużyna GKS Drywa Sierakowice, biorąca udział w rozgrywkach V 
ligi, w rozegranych 10 meczach przegrała zaledwie jedno spotkanie 
ze spadkowiczem 4 ligi - Pruszczem Gdańsk, 3 razy zremisowała 
oraz 6 razy wygrała. W tym miejscu trzeba podkreślić, iż z czołówką 
ligi na wiosnę jeszcze zespół nie doznał porażki; z liderem Polonią 
Gdańsk zremisował 2 : 2, a właściwie to Polonia szczęśliwie zremi-
sowała w 97 minucie z Sierakowicami; z wiceliderem Pszczółkami 
wygrał 2 : 1; z trzecią Gedanią Gdańsk wygrał 2 : 0 oraz z piątym 
zespołem ligi drużyną Trąbki Wielkie wygrał aż 3 : 0. Ze zdobytymi 
w rundzie jesiennej łącznie 37 punktami w chwili obecnej drużyna 
zajmuje bardzo dobre 4 miejsce ze stratą zaledwie 3 punktów do 3 
miejsca. Widać bardzo dobrą współpracę trenera Ireneusza Zaracha 
z drużyną, co skutkuje dobrymi wynikami. W miejscu tym należy 
również podkreślić, że drużyna jest jeszcze bardzo młoda, a w jej 
składzie znajduje się aż 11 wychowanków naszego klubu - zarząd 
klubu życzy drużynie i trenerowi dalszych sukcesów. 
 

W skład drużyny wchodzą: 
górny rząd od lewej: Marek Dawidowski, Filip Ustowski, Jacek Warmowski, 
Rafał Bronk, Rafał Gliszczyński; środkowy rząd od lewej: trener Ireneusz 
Zarach, Piotr Kowalczyk, Krystian Gilmajster, Tomasz Płachecki, Aleksan-
der Klejna, Bogdan Deik, wiceprezes Waldemar Formela, sponsor drużyny 
Andrzej Drywa; dolny rząd od lewej: Mateusz Kowalczyk, Michał Klaman, 
Maciej Zengerski, Maciej Płotka, Piotr Biernat; nieobecni: Dawid Bulczak, 
Mateusz Cyman, Arkadiusz Jagodziński, Wojciech Mierski, Karol Sychta. 

Dodatkowym osiągnięciem zawodniczek KS „Bat” Sierakowice 
jest to, iż cztery z nich znalazły się w pierwszej dziesiątce strzelców 
ligi – Ania Makurat na I miejscu ze średnią 32,3 pkt/mecz, Bibiana 
Puzdrowska na II miejscu 16,2 pkt/mecz, Weronika Lejk na VII miej-
scu 13,3 pkt/mecz oraz Weronika Muńko na X miejscu 10,3 pkt/mecz. 
Ania Makurat wygrała również klasyfikację strzelców za 3 pkt.

Drużynę „Bat” Sierakowice reprezentowały w sezonie nastę-
pujące zawodniczki: Makurat Anna, Lejk Weronika, Puzdrowska 
Bibiana, Muńko Weronika, Kuchta Paulina, Czaja Sandra, Czaja 
Jagoda, Smętoch Julia, Domaszk Aldona, Konkel Julita, Grzenkowicz 
Łucja, Górska Roksana, Formela Paulina. Trenerem drużyny „Bat” 
Sierakowice jest Magdalena Makurat. 

Więcej informacji na temat rozgrywek można znaleźć na stronie: 
www.pozkosz.com, natomiast tabele, statystyki i terminarze są 
dostępne na stronie: www.pozkosz.ligi.pl 

Materiał „Bat” Sierakowice

☞
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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: 

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

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 
20 maja do 30 maja 2011 r. przeprowadzone będzie szczepienie lisów 
dzikich przeciw wściekliźnie na terenie województwa pomorskiego. 
Szczepienie odbędzie się z samolotów drogą zrzutów przynęt ze 
szczepionką przeciw wściekliźnie.

W związku z tym prosimy:
- nie wchodzić do lasu przez 3 tygodnie;
- nie podnosić i nie dotykać przynęt;
- trzymać psy na uwięzi przez okres 3 tygodni;
- w przypadku kontaktu zwierząt gospodarskich z przynętami 

należy skontaktować się z lekarzem weterynarii;
- w przypadku kontaktu ludzi z przynętą należy zgłosić się do 

lekarza medycyny;
- w przypadku bezpośredniego kontaktu ze szczepionką (rany, 

oczy, jama ustna, nos) miejsca te należy gruntownie przemyć wodą 
i  mydłem, a następnie zgłosić się lekarza medycyny.

Informacje dla mieszkańców terenów, na których zostaną wy-
łożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów.

- Do zwalczania wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty, 
które po przyjęciu przez lisy wytworzą immunologiczną odporność.

- Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają 
kształt  plastrów. W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik 
zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie 
po przegryzieniu przez lisa wytwarza immunologiczną odporność 
przeciw wściekliźnie.

- Przynęty, które były dotykane przez ludzi, są omijane przez lisa. 
Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt.

- Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych 
zwierząt żyjących na wolności.

- Dla zachowania ostrożności prosimy, przy ewentualnych 
kontaktach z przynętami, otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos 
gruntownie przemyć wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu 
zgłosić się do lekarza.

- Po wyłożeniu przynęt przez 3 tygodnie nie wolno wypuszczać psów.
- Przynęty ze szczepionką dopuszczone są do szczepienia lisów.
- W wypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy 

się skontaktować z lekarzem weterynarii.
Prosimy o pomoc i dziękujemy w skutecznym przeprowadzeniu 

akcji zwalczania wścieklizny!
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku
Włodzimierz Przewoski

Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
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SPORT

REKLAMA w „Wiadomościach Sierakowickich”
tel. 58 681 95 58 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.3o–13.3o
e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl

„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; Sierako-
wice, ul. Leśna 42. 

Profesjonalne filmowanie imprez 

nowatorskie metody filmowania i montażu, 

fotografia plenerowa i reportażowa, tel. 512 220 035

OGŁOSZENIA 
DROBNE


