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Gmina Sierakowice z tytułem „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju”

Od 2008 roku Fundacja 
Innowacji i Rozwoju z Warszawy 
nagradza projekty o charakterze 
innowacyjnym i rozwojowym 
f u n k c j o n u j ą c e  w  r ó ż n y c h  
obszarach życia społecznego i 
gospodarczego w Po l sce .  
Uczestnikami konkursu mogą być 
przedsiębiorcy, gminy, a także 
o r g a n i z a c j e ,  f u n d a c j e  i  
stowarzyszenia. Konkurs składa się 
z dwóch edycji, tj. regionalnej (16 
województw) oraz ogólnopolskiej.

 – Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się zgłosić do Konkursu 
organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju. 
Warunki Konkursu szczegółowo określały, że to muszą być 
inwestycje dofinansowane ze środków unijnych, 
zakończone w przeciągu kilku ostatnich lat. Konkurs 
przebiegał w kilku kategoriach, m.in. samorządowej. Mamy 
świadomość, że już dosyć dawno zrobiliśmy dobrą robotę z 
gimnazjum, co potwierdza młodzież, która kończy ten etap 
edukacji, nauczyciele, którzy w szkole pracują i osoby, które 
wizytowały gminę. Zgłosiliśmy to zadanie bez wiary w duży 
sukces. Okazało się, że projekt został dobrze oceniony w 
eliminacjach regionalnych i trafił do oceny krajowej, a tam 
zajęliśmy najlepsze miejsce. Jest nam niezmiernie miło, że 
tak to widzą inni. Jest to kolejny dowód na to, że zadania, 
które realizujemy w sferze zabezpieczenia potrzeb 
publicznych, są dobrze przyjmowane i dobrze oceniane. 
Kapituła konkursu była zacna – ministerstwa, banki, 
przedsiębiorstwa. Tym bardziej jest nam miło, że 
wypowiedzieli się fachowcy. Jeżeli tego typu konkursy 
będą organizowane w przyszłości, to na pewno poddamy 
ocenie inne nasze przedsięwzięcia, np. ośrodek zdrowia czy 
zrekonstruowany zabytkowy kościół św. Marcina – dodał 
Zbigniew Fularczyk.  

Patronat nad Konkursem objęły prestiżowe 
instytucje, m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Komisja Europejska, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
Urząd Patentowy RP, Giełda Papierów Wartościowych. 

 AK
Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami mniejszości

We wtorek, 24 stycznia 2012 r.,  w Pałacu 
Prezydenckim Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał 
się z przedstawicielami mniejszości narodowych i 
etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym, zamieszkujących w Polsce. Wszystkie z nich 
są reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych.
W spotkaniu uczestniczyli:
- przedstawiciele mniejszości narodowych: białoruskiej, 
czeskiej, litewskiej, niemieckiej, ormiańskiej, rosyjskiej, 
słowackiej, ukraińskiej, żydowskiej
- mniejszości etnicznych: karaimskiej, łemkowskiej, 
romskiej, tatarskiej
- społeczności kaszubskiej posługującej się językiem 
regionalnym (jednym z przedstawicieli była pisząca te 
słowa).

Na podstawie wyników spisu powszechnego z 2002 
roku szacowano, iż ludność zamieszkująca Polskę na 
progu XXI wieku jest pod względem narodowościowym 
dość jednorodnym tworem. Niemal 97% (około 37 mln) 
mieszkańców zadeklarowało wtedy przynależność do 
narodowości polskiej. Z drugiej strony wiadomo, że pytania 
zadawane o przynależność narodową zostawiały wtedy 
wiele do życzenia, np. Kaszubi, których ilość szacuje się na 
około 550 tys., zadeklarowali przynależność kaszubską 
zaledwie w ilości ponad 5 tys., co dalece odbiega od  
socjologicznych szacunków. Ale błąd tkwił niewątpliwie

w niedoprecyzowaniu pytania.
W wyniku sp i su  usta lono,  że 
największą mniejszością w naszym 
kraju są Ślązacy, następnie Niemcy, 
Białorusini, Ukraińcy oraz Romowie.
W dalszej kolejności wymienić można 
Rosjan, Łemków, Litwinów, Kaszubów, 
Słowaków, Ormian, Czechów, a 
t a k ż e  T a t a r ó w  i  K a r a i m ó w .
Czy te dane zostaną potwierdzone 
wynikami ostatniego spisu z 2011 roku,
czy zostaną one zweryfikowane?
Z wielką niecierpliwością społeczności

Końcowe wyniki konkursu zostały ogłoszone 26 stycznia w 
sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie.

Miło nam poinformować, że w czwartej edycji 
Konkursu Gmina Sierakowice otrzymała tytuł „Krajowego 
Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011” w kategorii Innowacyjny 
Projekt Unijny, gminy, podkategoria gmina wiejska. Tytuł 
został przyznany za budowę obiektu kulturalno-socjalnego z 
zapleczem administ racyjnym.  -  Gimnazjum w 
Sierakowicach. Dyplom i statuetkę odebrał dyrektor 
sierakowickiej placówki, Krzysztof Andryskowski.
– Gmina od czasu do czasu stara się uczestniczyć w 
konkursach, które proponują podmioty zewnętrzne, bo jest 
to dla nas najbardziej obiektywna ocena – powiedział  
Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta.

mniejszościowe czekają na wyniki tego spisu, w którym 
można już było w bardziej precyzyjny sposób zadeklarować 
swoją przynależność do mniejszości bądź społeczności 
regionalnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o 
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym, gminy, w których osoby należące do 
mniejszości narodowej, etnicznej lub posługujące się 
językiem regionalnym stanowią co najmniej 20% 
mieszkańców, mogą wprowadzić język mniejszości jako 
język pomocniczy stosowany w kontaktach z organami 
gminy oraz w postępowaniu sądowym pierwszej instancji.
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- mniejszość niemiecka w 27 gminach województwa 
opolskiego,
- mniejszość kaszubska w 10 gminach województwa 
pomorskiego: Chmielno, Linia, Parchowo, Przodkowo, Puck 
(gmina wiejska), Sierakowice, Somonino, Stężyca, 
Sulęczyno, Szemud.

Obecnie tylko cztery mniejszości mogły się szczycić 
co najmniej 20% swoich przedstawiciel i  wśród 
mieszkańców gmin. 
Są to:
- mniejszość białoruska w 12 gminach województwa 
podlaskiego,
- mniejszość litewska w 1 gminie województwa 
podlaskiego,

Pamiątkowe zdjęcie Prezydenta z przedstawicielami
społeczności kaszubskiej

Spośród tych gmin w około 30 wprowadzono języki 
pomocnicze - w gminie Sierakowice od 2007 r., a od 2009 r. 
obowiązuje tu również kaszubskie nazewnictwo 
miejscowości.

Prezydent podczas wygłaszanego przemówienia 
podkreślił, że polski krajobraz kulturowy i społeczny od 
wieków współtworzą mniejszości. Przyznał, że sam wywodzi 
się z  kresów wschodnich - "z mozaiki dawnej, najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, gdzie obok siebie żyły różne narody, 
religie, kultury i obyczaje; która stanowi dziś ważny punkt 
odniesienia nie tylko w myśleniu o przeszłości, ale też w 
myśleniu o przyszłości".

Ta właśnie przeszłość ale też i przyszłość ludności z 
trochę inną identyfikacją stały się od jakiegoś czasu 
obowiązkowym zadaniem państwa, na terenie którego 
żyją przedstawiciele mniejszości. Według norm prawa 
międzynarodowego oraz Ustawy o mniejszościach 
narodowych, etnicznych i języku regionalnym mniejszością 
narodową lub  etniczną jest grupa obywateli o odrębnym 
pochodzeniu, tradycyjnie zamieszkała na terytorium 
danego państwa, pozostająca w mniejszości w stosunku 
do reszty obywateli i charakteryzująca się dążeniem do 
zachowania swojego języka, obyczajów, tradycji, kultury, 
religii lub świadomości narodowej czy etnicznej. Zgodnie z 
definicją mniejszość narodowa utożsamiana jest z 
narodem zorganizowanym we własnym państwie (np. 
Niemcy, Ukraińcy),  a etniczna z mniejszością 
bezpaństwową (np. Łemkowie, Tatarzy).

Ze słów Prezydenta, kierowanych do uczestników 
spotkania, wynikało, iż docenia wkład wspólnot 
mniejszościowych w życie kraju. Jak powiedział, żadna 

wspólnota nie wymaga, by być jednakowymi. - Wspólnota 
wymaga poczucia wspólnoty celu, do którego się dąży i 
umiejętności współdziałania, rozumienia i szanowania 
innych, którzy w tej wspólnocie funkcjonują - dodał. Takie 
podejście ze strony głowy państwa niezmiernie ucieszyło 
uczestników. Wszak wszyscy dobrze jeszcze pamiętają 
nieodlegle czasy, kiedy dążyło się do unifikacji za wszelką 
cenę, unikało dyskusji o mniejszościach i traktowano naród 
jako monolit. Największymi mniejszościami narodowymi w 
naszym kraju są Niemcy (zamieszkujący głównie tereny 
województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, 
warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego); 
Białorusini(mieszkający w większości na Podlasiu)i 
Ukraińcy(osadzeni wyniku przesiedleń z 1947 roku na 
obszarze całej Polski,  w większości na terenie województw: 
warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, 
dolnośląskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego). łe 
mniejszości narodowe, choć zdecydowanie mniej liczne, 
również starają się aktywnie kultywować swoją tradycję, 
kulturę i język. 

Spośród mniejszości etnicznych należy wymienić 
sporą pod względem liczebności społeczność Romów 
(Cyganów), którzy odstępują już od koczowniczego trybu 
życia i osiedlają się głównie w dużych miastach. Łemkowie i 
Kaszubi zaliczani są do społeczności, które utrzymują i 
bardzo dbają o swoją tożsamość etniczną, natomiast 
Karaimi oraz Tatarzy poddają się asymilacji, co może 
oznaczać utratę tożsamości.

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że 
wspólnotą, która łączy wszystkich jest ojczyzna, ale z 
naciskiem stwierdził, że najważniejsza jest wspólnota 
rodzinna, bo - jak ocenił - to w niej kształtuje się zarówno 
wierność tradycji, zrozumienie i duma z własnej przeszłości i 
tożsamości, ale też otwartość i potrzeba rozumienia innych.
Polska po dawniejszej agresywnej polityce względem 
mniejszości narodowych i etnicznych stała się krajem, w 
którym mają się one zupełnie dobrze. Zostały 
zaakceptowane przez polskie społeczeństwo, a konflikty 
narodowościowo-etniczne należą do rzadkości.  Powoli 
przestają dzielić zaszłości historyczne, można mówić nawet 
o pewnej dozie zaufania, jakim obdarza się grupy 
mniejszościowe. Niewątpliwym przyczynkiem do tego staje 
się prowadzenie dialogu z mniejszościami przez polityków, 
rząd i głowę państwa.

Danuta Pioch
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Z kwiatami i życzeniami
u stulatki Walerii Lis

Trzeciego lutego setną rocznicę urodzin 
obchodziła mieszkanka naszej gminy, pani Waleria Lis z 
Rębienicy. Kilka dni później życzenia z tej wyjątkowej okazji, 
w imieniu własnym i sierakowickiego samorządu, złożyli 
szacownej Jubilatce Teresa Skierka, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego i wójt Tadeusz Kobiela. Urzędową delegację 
bardzo serdecznie powitała i ugościła najbliższa rodzina
pani Walerii. 

Jubilatka - p. Waleria Lis, fot. AK

Kontrakt nr 2  Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Sierakowice obręb: Rębienica-Tuchlino oraz 
Łyśniewo- Migi- Poręby- Sierakowie. Ze względu na niskie 
temperatury roboty montażowe i ziemne zostały 
wstrzymane.

Kontrakt nr 3  Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Sierakowice obręb: Kamienica Królewska- 
Załakowo- Pałubice. Ze względu na niskie temperatury 
roboty montażowe i ziemne zostały wstrzymane.

Kontrakt nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 
p r z y ł ą c z a m i  i  p r z e p o m p o w n i a m i  ś c i e k ó w  w  
miejscowościach Widna Góra- Podjazy- Amalka. Zlewnia 
PS6 (rejon domków letniskowych) została wykonana w 
całości. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne 
od dnia 16 stycznia 2012r. roboty budowlano-montażowe 
zostały wstrzymane. W dniu 15 lutego wykonawca wznowił 
prace budowlane na terenie zlewni PS2 w miejscowości 
Podjazy.

Kontrakt nr 9  Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Sulęczynie. Zakończono roboty żelbetowe 
reaktora biologicznego i ze względu na wystąpienie silnych 
mrozów prace zostały wstrzymane. Obecnie trwają roboty 
rozbiórkowe związane z wymianą zadaszenia budynku 
stacji odwadniania osadu.

Kontrakt nr 10 Budowa sieci wodociągowej w 
gminie Sulęczyno wraz z rozbudową SUW. W styczniu b.r. 
zakończono prace związane z modernizacją stacji 
uzdatniania wody w Widnej Górze – uruchomiono nowy 
układ uzdatniania wody. Na podstawie uzyskanych 
wyników z przeprowadzonych badań wody uzdatnionej 
wykonawca osiągnął zamierzony efekt uzdatniania. 
Przeprowadzono również próby szczelności wykonanych 
odcinków sieci wodociągowej i ze względu na wystąpienie 
silnych mrozów dalsze prace zostały wstrzymane.

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

Realizacja projektu
,,Uporządkowanie gospodarki 
wodno - ściekowej zlewni rzek Słupi
i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Pani Waleria przyszła na świat w pobliskich 
Moczydłach 3 lutego 1912 roku. Całe swoje życie spędziła 
w rodzinnej Rębienicy i nadal tam mieszka ze swoim synem, 
Janem, który z pomocą sióstr Małgorzaty i Eugenii zajmuje 
się matką. Jako siedemnastolatka wyszła za mąż za Jana 
Lisa, który po ślubie zamieszkał z żoną w domu u jej 
rodziców. Małżonkowie doczekali się dwanaściorga dzieci 
– sześciu córek i sześciu synów. Dwie córki, niestety już nie 
żyją, a pani Waleria od 40 lat jest wdową. Ma także 20 
wnuczek i 22 wnuków, doczekała się 102 prawnucząt i 
ośmioro praprawnucząt. Najstarsza praprawnuczka, 
Paulina, ma 14 lat, a najmłodsza – urodziła się w styczniu br.

Pani Waleria z córkami, fot. AK

Pani Waleria wraz z mężem prowadziła 
gospodarstwo rolne, które teraz przejął syn. Poza tym, jak 
większość kobiet zajmowała się wychowywaniem dzieci i 
prowadzeniem domu. Znana jest ze swoich umiejętności 
krawieckich - sama szyła ubrania dla swoich pociech.

Przez całe życie była osobą bardzo aktywną i 
pracowitą – tak o matce mówią córki Małgorzata i 
Eugenia. Jeszcze kilka lat temu krzątała się na 
gospodarstwie i hodowała kury. Niestety, ostatnie lata 
 

R e d a k c j a  „ W i a d o m o ś c i  S i e r a k o w i c k i c h ”
życzy Pani Walerii zdrowia i Bożego błogosławieństwa, 
pogody ducha i miłości najbliższych
oraz radości z owoców życia.

nadwątliły zdrowie i siły Jubilatki. 
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Będą pieniądze na likwidację
pokryć dachowych z azbestu

W twoim gospodarstwie lub 
budynku mieszkalnym zalega szkodliwy 
azbest? Chcesz go usunąć, ale brakuje ci 
pieniędzy?

Gmina Sierakowice ogłasza nabór 
wniosków na dofinansowanie prac 
związanych z usuwaniem azbestu (eternitu)

Dofinansowanie może wynieść do 70% kosztów 
demontażu, transportu i utylizacji odpadów azbestowych 
(eternitu). Możliwe jest również dofinansowanie samego 
transportu i utylizacji wyrobów azbestowych w przypadku, 
gdy prace demontażowe już zostały wykonane przez firmę 
uprawnioną.

Dofinansowanie nie dotyczy zakupu materiałów 
do wykonania nowego pokrycia dachowego. 
Dofinansowanie polegać będzie na refundowaniu 
w y d a t k ó w  p o n i e s i o n y c h  p r z e z  w ł a ś c i c i e l a  i  
udokumentowanych kosztów zadania. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
ochrony środowiska rozbiórkę dachu oraz transport i 
przekazanie powstałych odpadów do unieszkodliwienia 
może wykonać wyłącznie firma posiadająca uprawnienia 
do prowadzenia prac rozbiórkowych z azbestem na 
terenie województwa pomorskiego, na zlecenie 
właściciela obiektu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem ww. dotacji w 
2012 r. prosi się o kontakt, w terminie do dnia 16 marca 
2012r., z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w 
Sierakowicach pok. 302, tel. (058) 681-95-42 lub
e-mail: laska.mariusz@sierakowice.pl.

Druhowie z jednostek OSP w gminie Sierakowice 
zakończyli cykl walnych zebrań sprawozdawczych. 
Pierwsze ze spotkań miało miejsce 21 stycznia w Gowidlinie, 
a ostatnie – 12 lutego w Sierakowicach. 

Każde z zebrań miało podobny przebieg. Po 
odczytaniu sprawozdań, strażacy udzielili absolutorium 
swoim zarządom. Następnie został uchwalony plan 
działania na bieżący rok. Druhowie nie zaplanowali zakupu 
większego sprzętu czy pojazdów, natomiast największą 
inwestycją będzie termomodernizacja remizy w Gowidlinie. 

Podczas zebrań strażacy podsumowali swoje 
ubiegłoroczne działania. Odnotowali co prawda mniej 
pożarów w stosunku do roku 2010, to jednak ogólnie 
interweniowali znacznie częściej. Dla porównania w 2010 r. 
było 158 interwencji, a w 2011 r. – 242 (w tym 39 pożarów). 
Straty spowodowane pożarami wyniosły 149,9 tys. zł, a 
wartość uratowanego mienia oszacowano na 1.276.000 zł. 
W ubiegłym roku było także wyjątkowo dużo fałszywych 
alarmów, bo aż 13. Rok wcześniej były cztery tego typu 
zdarzenia. Najwięcej interwencji strażaków stanowią tzw. 
zagrożenia miejscowe, czyli np. wypadki komunikacyjne, 
likwidacja skutków podtopień, burz, wichur, pomoc 
zwierzętom itp. Tego typu interwencji było w minionym roku 
190. 

W a r t o  t a k ż e  w s p o m n i e ć ,  ż e  p o d c z a s  
ubiegłorocznej kontroli wszystkich jednostek OSP w 
powiecie, jednostki z gminy Sierakowice uzyskały średnią 
ocen 5,49, co daje im drugie miejsce w powiecie. Podczas 
kontroli oceniano gotowość bojową, a także stan strażnic, 
s p r z ę t u  s a m o c h o d o w e g o ,  p o ż a r n i c z e g o ,  
specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz środków 
łączności i alarmowania. 

Strażacy podsumowali
miniony rok

W zawiązku z próbą stworzenia wystawy 

poświęconej zabytkowemu kościołowi
św. Marcina, Gminny Ośrodek Kultury

w Sierakowicach zwraca się z prośbą do 

wszystkich osób posiadających zdjęcia lub 

pocztówki z ubiegłych lat o dostarczenie ich 

do naszej placówki.

GOK - Informacje

z budynków mieszkalnych i gospodarskich w 2012 r. Na 
terenie gminy Sierakowice od kilku lat istnieje możliwość 
uzyskania dofinansowania prac związanych z usuwaniem 
azbestu  (etern i tu)  z  budynków mieszka lnych
gospodarskich.

W związku z licznymi zapytaniami kibiców Sierki, 
i nie tylko, w sprawie dalszego uczestnictwa 
zespołu piłkarskiego GKS BS Sierakowice w 

rozgrywkach wojewódzkich V ligi pragniemy 
poinformować, iż mimo trudności, w jakich 
znalazł się zespół, przystąpi on do dalszych 

rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2011/2012.

W imieniu zarządu klubu Waldemar Formela 

GKS Sierakowice - komunikat
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 „Stabil”, z niem., stabilny, mocny, solidny, trwały... 
Tytuł wystawy odnosi się do szeroko pojętego dorobku 
rzeźbiarskiego Tomasza Sobisza, którego prace możemy 
zobaczyć w Gdańsku po ponad dziesięciu latach, na 
wystawie indywidualnej w Gdańskiej Galerii Miejskiej. 
Wernisaż miał miejsce 10 lutego 2012, przy udziale licznie 
zgromadzonych gości, w sercu starego miasta nad 
Motławą. Wystawa potrwa do 18 marca i jest pierwszą 
odsłoną projektu „Logos-Bios”.

Tomasz Sobisz swoimi pracami zwraca uwagę na 
formy i kształty istniejące w kulturze, powołuje i 
przemieszcza z jednego obszaru w drugi. Tym samym 
utrwala pamięć form i obiektów, często skazanych na 
degradację z powodu zatracania ich funkcji, znaczenia, 
starości czy zmian wynikających z nowych potrzeb 
człowieka. Określanie tożsamości poprzez nadawanie 
formom samoistnie żyjącym w obszarze kulturowym innych 
cech lub detali winkrustowanych w neutralne tło, stanowią 
istotną wskazówkę co do źródła i odczytywania cytatów. 
W kuratorskim komentarzu do wystawy „STABILE” czytamy: 
„W swoich pracach Tomasz Sobisz łączy i reinterpretuje 
wątki archetypiczne i symboliczne stosując czasem 
zaskakujące rozwiązania formalne. Przywołuje zanurzone 
w tradycji i kulturze emblematy nadając im nowy wymiar 
interpretacyjny” (kurator - Grażyna Tomaszewska).

4,33”. Jest to projekcja multimedialna dopełniająca 
rzeźbiarskie nieśmiertelniki, w tle słyszymy muzykę 
estońskiego kompozytora Arvo Parta, która została 
specjalnie do tej prezentacji wykadrowana przy udziale 
zaprzyjaźnionego prof. Waldemara Górskiego – Dziekana 
Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w 
Gdańsku. Teksty w rzeźbach Tomasza Sobisza niewątpliwie 
wskazują na morfo-genezę kulturowej tożsamości artysty 
rzeźbiarza. Nie bez znaczenia pozostają odciśnięte na 
rzeźbach tarcze herbowe, gdzie w miejscach rodowego 
klejnotu osadzone zostały okruchy ojcowizny, swoiste 
klejnoty zbierane z ziemi w dzieciństwie i skwapliwie 
archiwizowane dotychczas w pracowni artysty-badacza .

„Sobisz niczym cierpliwy archeolog te formy 
odnajduje, przetwarza, odlewa, zatrzymując jednocześnie 
ich niezatarty urok, trud anonimowych budowniczych i 
snycerzy. Od siebie dodaje świadomość upływającego 
czasu oraz pełną zaskakującej dojrzałości wrażliwość na 
otaczające nas kształty, których istnienie wplecione w 
historię kultury materialnej człowieka tworzy łagodną 
koniunkcję obu obszarów – Kultury i Natury , na styku których 
rozgrywa się ludzka egzystencja.” (Jolanta Ciesielska). Na 
wystawie możemy zobaczyć cykl rzeźb – „Kolekcja 
nieśmiertelników” zaprezentowanej premierowo na 
wystawie w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, której 
drugą możemy zobaczyć w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 na 
ul. Powroźniczej. Cykl ten jest streszczeniem, echem, 
prawdziwym cytatem i odbiciem szczątkowych 
fragmentów miejsc pamięci jakie Sobisz realizował bądź 
rewitalizował w ostatnich latach pracy. Można tam 
zauważyć ślady ginących pomorskich i kaszubskich 
cmentarzy z XIX w., wytarte płyty epitafijne z gdańskich 
nekropolii z XVII w., okrutną tajemnicę piaśnickiego lasu, 
dramat marszu śmierci więźniów KL Stutthof lub dramat 
oficerów z Katynia, Miednoje i Bykowni. Warto dodać, iż po 
wielu latach zostały pokazane prace z 1998 roku m.in, 
„alegoria św. Jerzego”, którą artysta debiutował i którą 
prezentował na wielu wystawach indywidualnych i 
zbiorowych. 

Pod koniec 2011 roku dorobek realizacyjny i 
projektowy dr Tomasza Sobisza został uhonorowany 
Nagrodą Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku „za 
wybitne osiągnięcia artystyczno - projektowe i realizacje 
rzeźbiarskie o charakterze martyrologicznym.” Sobisz jest 
również laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in Nagrody 
Miasta Gdańska dla młodych twórców w dziedzinie kultury 
w 2001 i Nagrody Ministra Kultury i Sztuki.

Sobisz jest świadomy, iż dzięki kulturze i dziedzictwu 
życie jawi się kulturą również w tym znaczeniu, że poprzez 
nią człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień. 
Ludzie tym różnią się od reszty przyrody, że mają kulturową, 
historyczną, międzypokoleniową pamięć. Skarbnicą tej 
pamięci jest niewątpliwie humanistyka. Istnieje zapewne 
jakiś kanon, który tę kulturę stworzył i bez znajomości 
którego przestaniemy być sobą, tracąc to co nazywamy 
genezą tożsamości. Rzeźby - znaki Sobisza zawierają w 
ostatnich pracach krzyże zasługi, krzyże żelazne nawet z 
przeciwległych obszarów walki, również detale 
nawiązujące do tarcz herbowych, elementów heraldyki 
oraz szkło laboratoryjne które zdradza odmienny obszar 
inspiracji artystycznych – nauką i badaniami medycznymi, 
czego dowodem jest ostatnia praca z 2012 roku „stabil

Sobiszowe ,,STABILE”
w ,,Gdańskiej Galerii Miejskiej 2"

Dr Tomasz Sobisz na wernisażu Goście w Gdańskiej
Galerii Miejskiej 

Kolekcja nieśmiertelników II

Jakub Ciesielski
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,,Człowiek jest wielki nie przez to,
Co posiada, lecz przez to kim jest.
Nie przez to, co ma,
Lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

 
W dniu 4 lutego w Tuchlinie zorganizowany został Bal 

Sponsora W „Gościńcu nad Słupią” wręczaliśmy nagrody 
firmom wspierającym działalność kulturalną w gminie.
 

Super Mecenasa Kultury Roku 2011 otrzymało 
Prywatne Przedsiębiorstwo „ELWOZ” ze Szklanej.

Mecenasa Kultury Roku 2011 otrzymali: 
Centrum Materiałów Budowlanych „BAT” z Sierakowic
Przetwórstwo Mięsne „LIS” z Sierakowic
Gminna Spółdzielnia „SCh” z Sierakowic
Centrum Handlowe  „EXPERT” z Sierakowic
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SKIBIŃSKI” z Sierakowic
Ubojnia Drobiu „Gosz” z Sierakowic
Bank Spółdzielczy z Sierakowic
 

Nagrodę specjalną otrzymał „Gościniec nad 
Słupią” z Tuchlina

Całą noc grał Zespół Muzyczny LOTOS z Kartuz, 
którego muzyka i śpiew rozgrzała do tańca naszych 
sponsorów, członków Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
SIERAKOWICE, muzyków z Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Sierakowice, pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz zaproszonych gości.

Słowo drukowane w obecnych czasach jest 
potęgą mogącą zdziałać wiele dobrego, a także dużo 
złego. Jest ,,orężem”, którym ludzie walczą o swoje 
przekonania. Ze smutkiem trzeba przyznać, że niekiedy 
subiektywne poglądy mijają się z prawdą.

W wydanej przez Gminę Sierakowice w 2011 r. 
publikacji,  pt: ,,20 lat samorządu w gminie Sierakowice” 
ukazała się nieprawdziwa informacja dotycząca mojej 
osoby. W wywiadzie z p. Tadeuszem Bigusem na s. 144 
napisano: ,,Warto wspomnieć, że działania, Komitetu 
Obywatelskiego cały czas napotykały na opór. Środowisko 
nie przyjmowało biernie zmian. Powstało w Sierakowicach, 
jako opozycja, Towarzystwo Miłośników Sierakowic. 
Należeli do niego między innymi Józef Formela, państwo 
Frytowie, Tadeusz Wesółka, Rysiek Wenta, który pisaniem 
rzeczy kłamliwych robił nam wielką krzywdę”.

Autor tej wypowiedzi podaje nieprawdę, ponieważ 
nie należałem do Towarzystwa Miłośników Sierakowic. 
Chociaż uważam, że Stowarzyszenie było jednym z głosów 
tworzenia się nowej demokratycznej rzeczywistości, która 
powinna mieć charakter pluralistyczny.

Wymieniony, w tym fragmencie wywiadu śp. 
Tadeusz Wesółka (mój wieloletni współpracownik), został 
wyróżniony honorowym tytułem ,,Zasłużony dla Gminy 
Sierakowice”. W okresie dwudziestu lat działania 
Samorządu, tylko kilka osób otrzymało tak zaszczytne 
wyróżnienie. Czy Rada Gminy, podejmując taką uchwałę, 
nagrodziła go za działalność opozycyjną?

Nie znamy definicji wyrazu ,,opozycja”, którą miał 
na myśli p. Tadeusz Bigus, czyżby to była komuna, o której 
mówi na jednej ze stron wywiadu? W składzie osobowym 
Rady Gminy w tym okresie zasiadało kilku dawnych 
członków PZPR, już wtedy cenionych i ,,zacnych” 
obywateli nie będących w tzw. opozycji. Jak to się miało 
do ,,obsadzania stanowisk w gminie”?

Nie chcę polemizować z osobą, która udzieliła 
wywiadu, z jej subiektywnymi odczuciami i przemyśleniami, 
natomiast uważam, iż należy brać odpowiedzialność za 
wypowiadane słowa.

Józef Formela

Potęga słowa?
Ad vocem do książki

Bal Sponsora

„Moje Boisko – Orlik 2012” w Sierakowicach  dla grup zorganizowanych

W związku z otwarciem kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Sierakowicach, zapraszam do 
rezerwacji boisk przez grupy zorganizowane. Do dyspozycji jest: boisko do piłki nożnej, oraz boisko wielofunkcyjne 
(koszykówka, siatkówka, tenis ziemny). Rezerwacja: Marcin Rompa, tel. 609-180-881.

Marcin Rompa

fot. B. Gojtowska

Barbara Gojtowska

Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania
wszystkim strażakom biorącym udział

w akcji gaszenia pożaru dnia 4 lutego 2012r.
w Pałubicach

składa Bogdan Ramczyk z rodziną
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Rozstrzygnięcie konkursu „Wielkie księgi książkowych bohaterów”

28 stycznia, w ostatnią sobotę miesiąca, zaprosiliśmy do biblioteki uczestników konkursu literacko-
plastycznego dla dzieci „Wielkie księgi książkowych bohaterów” - edycja 2011, której bohaterem był kot. Autorzy 
najlepiej wykonanych ksiąg otrzymali nagrody. Tym razem przyznaliśmy dwie pierwsze nagrody, dwie drugie i dwie 
trzecie. Część uczestników otrzymała wyróżnienia, pozostali nagrody za udział. Wśród nagrodzonych byli kolejno:
Patrycja Król – SP w Tuchlinie - I miejsce,
Klaudia, Patrycja, Alicja i Agata Lis – ZS w Gowidlinie - I miejsce,
Julia i Oskar Rompa – SP w Mojuszu - II miejsce,  
Manuela i Kornel Rompa – SP w Mojuszu- II miejsce,  
Weronika Kotłowska i Klaudia Witbrot - SP w Łyśniewie- III miejsce,
Piotr i Dawid Miłosz – SP w Mojuszu- III miejsce.

Na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekasierakowice.pl można obejrzeć zdjęcia autorów i 
wykonanych przez nich ksiąg. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wziąć udział w tegorocznej 
edycji konkursu, którego bohaterem jest pirat. Regulamin konkursu znajduje się na stronie biblioteki, w zakładce DLA 
CZYTELNIKÓW, w kalendarzu imprez na 2012 rok lub na miejscu w bibliotece. Zapraszamy.

Dni Seniora w naszej gminie
Babcie i Dziadkowie świętowali

Przełom stycznia i lutego to tradycyjnie w naszej 
gminie czas spotkań organizowanych dla najstarszych 
mieszkańców. Uroczystości odbywają się w szkołach i 
niemal w każdym sołectwie. Pretekstem do takich spotkań 
jest Dzień Babci i Dziadka, które są także doskonałą okazją 
do złożenia najserdeczniejszych życzeń wszystkim 
przedstawicielom starszego pokolenia. To również dobry 
moment, aby podziękować im za obecność i sprawić, by 
poczuli, że są potrzebni i kochani.  

Dzień Seniora w Łyśniewie

Dnia 20 stycznia w Szkole Podstawowej w Łyśniewie 
zorganizowano spotkanie z naszymi Seniorami. Obecność 
tak drogich, bliskich i kochanych osób w szkole sprawia, ze 
wnuki z zaangażowaniem i radością przygotowują 
programy artystyczne, którymi chcą zachwycić swojej 
babcie i dziadków. Uczniowie klas starszych przygotowali

„Jasełka” natomiast uczniowie młodsi zaprezentowali 
„Familiadę”. Na koniec nasze babcie i dziadków zabawiał 
Leszek Bolibok z zespołu „Zajazd” z udziałem Rafała 
Rompcy z zespołu „Fokus” znanego z Radia Kaszëbë. 

Wnuki są dumne mogąc poszczycić s ię 
eleganckimi i pełnymi młodzieńczej werwy dziadkami i 
babciami. Natomiast seniorzy z radością i dumą oglądają 
ich występy.

Spotkanie odbyło się przy kawie i pysznych 
ciastach, które zorganizowano dzięki funduszom 
otrzymanym z GOPS.

Z bibliotecznej szuflady

Dzień Babci i Dziadka w Kamienicy Królewskiej

Tegoroczne spotkanie z okazji dnia babci i dziadka 
miało miejsce w nowej hali sportowej przy Zespole Szkół w 
Kamienicy Królewskiej.

Uczestnicy konkursu
z rodzicami

Autorzy najlepiej
wykonanych prac

Nagrody wręczały
Michasia Krefta i Maria Reclaf,

które przygotowały część artystyczną

c.d.
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Spotkanie seniorów w Łyśniewie, fot. nadesłane

Licznie przybyłych seniorów serdecznie powitała dyrektor 
szkoły pani Hanna Subkowska–Wójcik wraz z dziećmi z 
najmłodszych klas.

się nie mniejszym powodzeniem.
Seniorzy bardzo chwalili tak przygotowaną imprezę, 
ponieważ mogli się spotkać ze swoimi sąsiadami albo 
znajomymi. Jeden z sędziwych dziadków ze śmiechem 
powiedział: – Chcielibyśmy się spotkać w zdrowiu na takiej 
zabawie za rok!

Nad przebiegiem spotkania czuwała Pani Hanna 
Subkowska–Wójcik wraz nauczycielami.

Bardzo ważne jest, aby takie spotkania były 
organizowane,
ponieważ integrują naszą lokalną społeczność oraz dają 
pozytywny obraz życia w naszej małej ojczyźnie - na 
Kaszubach.

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i 
organizację tego wyjątkowego święta należą się:
ZS w Kamienicy Królewskiej, KGW w Kamienicy Królewskiej i 
Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica 
Królewska oraz GOPS Sierakowice. 

Dzieci przygotowały przedstawienie muzyczno-
wokalne, po którym nadszedł czas na gorący posiłek, 
przygotowany przez panie z KGW Kamienicy Królewskiej. 
Bardzo udanym pomysłem okazały się konkursy 
humorystyczne dla seniorów, które dostarczyły wszystkim 
potężną dawkę śmiechu i zabawy – naprawdę było 
zabawnie. Po konkursach nadszedł moment na kawę i 
ciasta, przy których babcie oraz dziadkowie mogli ze sobą 
porozmawiać, podyskutować o troskach i radościach 
swojego życia. Na koniec zaplanowano potańcówkę, 
która cieszyła 

Seniorzy z Kamienicy Królewskiej w czasie zawodów, fot.ADKO

ADKO

Święto Babci i Dziadka w Mojuszu
Jesień życia też ma w sobie nieodparty czar

Nie bójmy się jesieni - wszak ona złota jest. 
Przed nami jeszcze życie, nie bójmy się więc jej. 
Choć są na niebie chmury i wicher goni je,
Nie bójmy się jesieni - może być urok w niej.

Jest taki jeden szczególny dzień w roku, w którym 
możemy wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i oddanie 
oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy - to Dzień Babci i 
Dziadka.

W tym dniu szczególnie o swoich babciach i 
dziadkach powinny pamiętać wszystkie wnuki, niezależnie 
od tego czy są dziećmi, czy dorosłymi.

Od babć i dziadków otrzymujemy bezinteresowną 
miłość, im wnuki zawdzięczają wspólne prace, jak 
pieczenie i gotowanie, prace w ogrodzie, oglądanie 
rodzinnych pamiątek i zdjęć, a nawet wycieczki i podróże. 
To właśnie oni najczęściej mają czas na prowadzenie 
rozmów, spacery, inne zabawy z wnukami. Zatem Dzień 
Babci i Dziadka jest dniem szczególnie ważnym, bo za całe 
lawiny dobroci, jakie spływają na wnuki w przeciągu roku 
jest okazja w szczególny i uroczysty sposób podziękować. 
W szkole w Mojuszu corocznie obchodzimy ten dzień 
niezwykle uroczyście. Zapraszamy wszystkie babcie i 
dziadków na starannie przygotowaną imprezę. W tym roku 
(podobnie jak i w zeszłym) spotkanie umilała rodzinna 
kapela Klasów „Bas”.

Każda klasa przygotowała piosenki, wierszyki, 
przedstawienia , a nawet pokazy taneczne. Wspólnej 
zabawie służyły wesołe konkursy: na najdłuższy taniec z 
balonikiem, na rozpoznawanie przez dziadków małżonek 
po obuwiu, na Superbabcię i Superdziadka. Wzruszającym 
momentem było tradycyjne „Sto lat” odśpiewane przez 
wszystkie wnuki. Całą imprezę koordynowała i 
poprowadziła Barbara Grad.

Seniorzy jak zwykle byli bardzo wzruszeni, cieszyli się z 
występów swoich wnuków, byli z nich dumni. Wiadomo, 
człowiek z biegiem czasu zaczyna dostrzegać sprawy 
naprawdę istotne - a jedną z nich jest rodzina. Jest też 
więcej czasu na zatrzymanie, wysłuchanie, zajęcie się 
dużymi problemami małych dzieci – a one na to bardzo 
czekają i liczą. Dzieci natomiast cieszyły się tym, że mogły 
powiedzieć wierszyk czy wręczyć własnoręcznie wykonany 
prezent. 

Wszyscy seniorzy zostali obdarowani kolorowymi 
kwiatami, które wraz z poczęstunkiem sfinansował GOPS. 
Niemały wkład w przygotowanie materialnej strony 
uroczystości miała też Rada Sołecka.

Super Babcia - Bogumiła Peta

c.d.
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Laurka dla kochanej babci, fot. B. Obel

To jedna z tych imprez, do których się chętnie wraca pamięcią, pełna 
wzruszeń i ciepłej rodzinnej atmosfery. Chyba nasi seniorzy mają też takie 
odczucia, bo impreza cieszy się w ich gronie rosnącą popularnością Oprócz 
znanych już dobrze twarzy pojawiają się nowe. Wszystkich zawsze chętnie 
gościmy i już zapraszamy na kolejne szkolne imprezy!

Bożena Obel

Przekaż 1% podatku dla Kacpra i Gracjana

Rodzice piętnastoletnich bliźniaków - Kacpra i 
Gracjana z Kamienicy Królewskiej - za pośrednictwem 
naszej Redakcji pragną serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy wsparli leczenie chłopców:

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w 
ubiegłym roku przekazali 1% podatku dochodowego na 
leczenie naszych synów Kacpra i Gracjana Kwidzińskich. 
Dziękujemy wszystkim, którym los naszych dzieci nie jest 
obojętny. Dzięki Państwa pomocy zebranie pieniędzy na 
leczenie synów było łatwiejsze. 

Nasi synowie od urodzenia chorują na szereg 
chorób. Kolejną barierą w ich rozwoju jest głęboki niedobór 
wagi i wzrostu, tzw. zespół Iugr. Żeby Kacper i Gracjan mogli 
normalnie się rozwijać i funkcjonować, muszą przyjmować 
hormon wzrostu. Leczenie jest długotrwałe,  bardzo 
kosztowne i nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Roczna kuracja hormonem wzrostu wynosi ponad 
33 tys. zł, a więc na dwoje to ok. 70 tys. zł. Kwota ta 
przekracza nasze możliwości finansowe. Dlatego 
ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o 
przekazanie 1% podatku na leczenie naszych synów. 

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera
KRS: 0000208214
Nr konta: 25 1020 1097 0000 7702 0109 2485
PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
z dopiskiem: NA LECZENIE KACPRA KWIDZIŃSKIEGO

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim 
ludziom dobrej woli za zrozumienie i okazane serce. 

Ewa i Jan Kwidzińscy 

Dzień Seniora w Sierakowicach 

W tym roku seniorzy z Sierakowic obchodzili swoje 
święto w sali Bieszczadnej. Na zaproszenie organizatora, 
czyli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przybyło 
ponad dwieście osób. 

– Dziękuję Wam bardzo, że przyjęliście nasze 
zaproszenie – powitała przybyłych seniorów Cecylia Tuźnik, 
zastępca kierownika GOPS. – Mam nadzieję, że dzisiejsze 
spotkanie będzie spotkaniem niezapomnianym, które 
przyniesie wiele miłych i radosnych chwil. Życzę Państwu 
długich, spokojnych i dostatnich lat życia i wszystkiego 
najlepszego na najbliższy rok. 

Ten wyjątkowy dzień umilił seniorom zespół 
„Fortissimo”, który zagrał wiele popularnych szlagierów 
dając tym samym wielu parom okazję do tańca. Kolejną 
atrakcją był występ kabaretu „Kuch”, czyli pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Paczewie, które rozbawiły gości 
zabawnymi scenkami. 

Tradycją spotkań seniorów jest wręczanie kwiatów 
najstarszym spośród obecnych. W tym roku najstarszą 
seniorką okazała się 92-letnia pani Anna Wolska, a spośród 
panów natomiast 91-letni pan Władysław Lehmann.  

Spotkanie minęło w przyjemnej atmosferze. Nie 
zabrakło okazji do rozmów ze znajomymi przy obiedzie, 
kawie i pysznych ciastach. Seniorzy nie ukrywają, że takie 
spotkania dają im wiele radości. A wielu zapewnia, że nie 
może doczekać się kolejnego spotkania, które dopiero za 
rok. 

Tekst i foto: AK

Seniorzy z Sierakowic
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Renata Brzezińska, fot. Tomasz Beyer (www.dg13.com)

Od 1996 roku w kalendarzu uroczystości Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach figuruje bal 
studniówkowy, organizowany tradycyjnie na sto dni przed 
maturą. 28 stycznia 2012 roku do „Gościńca nad Słupią” 
przybyli najstarsi uczniowie ZSP, by w gronie swoich 
nauczycieli, rodziców i przyjaciół uroczyście dać wyraz 
świadomemu wejściu w ostatnią fazę przygotowań do 
egzaminu maturalnego.

Sala balowa swobodnie pomieściła ponad 
dwieście osób związanych z czterema oddziałami. W 
uroczystości uczestniczyły społeczności klas: III a Liceum 
Ogólnokształcącego z wychowawczynią panią Martą 
Hodorowicz, III b Liceum Ogólnokształcącego z 
wychowawczynią panią Bożeną Wróblewską, IV 
Technikum, kształcącego w zawodzie technik żywienia i 
gospodarstwa domowego, z wychowawczynią panią 
Renatą Brzezińską oraz IV Technikum, kształcącego w 
zawodzie technik agrobiznesu, wraz z wychowawczynią 
panią Katarzyną Cyman. Splendoru uroczystości dodali 
zaproszeni goście: pani dyrektor Krystyna Formela, 
nauczyciele, rodzice oraz przyjaciele tegorocznych 
maturzystów.

Inauguracja balu nastąpiła o godzinie 19.00 
tradycyjnym polonezem. Uroczystość poprowadzili 
uczniowie klasy III a LO: Magdalena Bigus oraz Mikołaj 
Kapusta, którzy powital i  przybyłych w imieniu 
organizatorów. Oficjalnym znakiem rozpoczęcia zabawy 
stało się przecięcie symbolicznej wstęgi, poprzedzone 
okolicznościowym przemówieniem pani dyrektor. Po 
lampce szampana i gorącym poczęstunku maturzyści 
wkroczyli na parkiet, by przy akompaniamencie zespołu 
„Lotos” przetańczyć całą noc. 

W przerwie zabawy o godzinie 22.00 uczennice 
klasy IV TŻ wyśpiewały podziękowania skierowane w stronę 
dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz 
pracowników administracji szkoły. Prócz  wzruszających 
słów nauczyciele otrzymali także symboliczne róże. Na 
koniec części artystycznej uczennice klasy III b LO: Kasia 
Zielonka, Paulina Drywa, Sylwia Lelek i Kamila Grzenkowicz 
zaprezentowały scenkę kabaretową przedstawiającą 
przygotowania do matury. Dziewczyny w przekazie 
wykorzystały wyłącznie mowę niewerbalną oraz 
utrwaloną na płycie CD specjalną ścieżkę dźwiękową. 
„Najśmieszniejszy skecz o maturze” wywołał fale śmiechu i 
gromkie brawa. Późniejsze tańce zakończyły się po 4.00 
rano, a mroźny świt zastał prawie wszystkich na parkiecie. 

Wydawało się, że nic nie będzie w stanie zepsuć 
wspaniałej atmosfery tego wieczoru. Jednak nieobecność 
na balu Angeliki Pioch kładła się cieniem na uroczystości. 
Angelika to najlepsza uczennica w szkole, która od 
niedawna walczy z chorobą nowotworową. Zebrani 
postanowili przyłączyć się do akcji uczennic klasy III b LO 
pod hasłem „SERCE DLA ANGELIKI” i wesprzeć chorą 
finansowo. 

Mamy nadzieję, że kultura i dojrzałość młodzieży 
przerodzą się w sukces na egzaminach: maturalnym, a 
następnie zawodowym. Życzymy naszym maturzystom 
satysfakcjonującego przejścia w dorosłość.

Poloneza czas zacząć
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Zabawa, czy rzeczywistość? 
Rodzaje zagrożeń, cz. II – symbole, znaki

Wiedza dotycząca sekt i nowych ruchów 
religijnych, a także ich aktywności oraz sposobów 
pozyskiwania nowych wyznawców jest nadal w naszym 
kraju niedostateczna. Grupy te próbują dotrzeć do 
społeczeństwa za pomocą symboliki. Mało z nas orientuje 
się, że w codziennym życiu napotykamy na wiele znaków 
graficznych, które wtapiają się w rzeczywistość i stają się 
czymś, co znamy i później akceptujemy. Symbol jest 
najkrótszym komunikatem i znakiem rozpoznawczym, 
zwłaszcza wśród młodych ludzi. W artykule zostały 
przedstawione popularne znaki i symbole magiczne 
występujące w życiu codziennym współczesnego świata. 
Występujące symbole związane są z pewną kulturą i z 
wierzeniami, w większości przypadków ludzie nie 
identyfikują danego znaku czy symbolu i nie potrafią 
odczytać właściwie jego znaczenia. Wiele osób nie ma 
świadomości, iż większość znaków przeniknęła z 
pogańskich wierzeń, a inne są symbolami sekt lub znakami 
walki z chrześcijaństwem. Należy w tym względzie zdobyć 
określoną wiedzę, aby bezmyślnie nie popularyzować ich w 
swoim środowisku.

Znaki i symbole:

1. YING - YANG – oznacza równowagę między 
siłami przeciwnymi: negatywnymi i pozytywnymi; 
pole białe/czarne pole; dobro/zło. NEW AGE 
twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły 
przeciwne są działaniem tej samej boskiej 
osobowości. 

2. PIERŚCIEŃ ATLANTÓW – jeden ze sposobów 
działania zła, zniewolenia i odwrócenia od 
Jezusa, jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy 
człowieka. Moc znaku ma dawać bardzo silną 
ochronę przed agresją i złem z zewnątrz, przed 
wypadkami, także przed klątwą i urokami.

3. MOTYL – jest symbolem własnym zwolenników 
NEW AGE. Tak jak gąsienica zawija się w kokon, 
przemienia się i wychodzi w formie motyla, tak 
ludzkość przechodzi z dawnej epoki w nową erę. 
Gąsienica oznacza minioną epokę, w której 
ludzkość żyła według tradycji.

4.  BAFOMET (gwiazda głowy kozła) -  
najważniejszy symbol satanistów. Składa się on z 
głowy kozła, wpisanej w okrąg. Pięć stycznych 
punktów tworzy gwiazdę pięcioramienną, 
zwróconą ku dołowi. W satanizmie jest on 
znakiem szatana oraz szatańskiej rozkoszy. Wiele 
zespołów wykorzystywało bafometa na 
okładkach swoich płyt.

5. JEDNOROŻEC – symbol wolności seksualnej 
(miłość lesbijska, homoseksualizm, itp.).

6. GWIAZDA PIĘCIORAMIENNA – dwa rogi w 
górę: oznacza królestwo Lucyfera, dwa rogi w 
dół: człowiek jest bogiem. Niektóre muzyczne 
zespoły przyjęły te symbole jako gwarancję 
sukcesu.

7 .  PENTAGRAM -  symbol  magiczno -  
okultystyczny, a także satanistyczny. Jest to 
pięcioramienna gwiazda, wpisana w okrąg. 
Pentagram jest często używany w praktykach 
czarnej i białej magii oraz przy sprawowaniu 
czarnej mszy. Znaleźć go ponadto można na 
kartach Tarota i w Biblii szatana. 

8. GWIAZDA SZEŚCIORAMIENNA (heksagram) - 
nawiązuje do pieczęci króla Salomona, uważana 
jest za jeden z najpotężniejszych symboli w 
okul tyzmie.  N iezaprzeczalne jest  jego 
powiązanie z kabałą. Jest on wykorzystywany na 
kartach Tarota i  innych przedmiotach 
potrzebnych do praktyk okultystycznych. Jest 
bardzo chętnie stosowany jako ozdoba i noszony 
jako medalion na szyi.

9. KRZYŻ NERONA (złamany krzyż, noga kurza, 
pacyfka) - okultystyczny symbol propagowany 
jako amulet ruchów pacyfistycznych. Złamane w 
dół ramiona krzyża oznaczają upadek 
chrześcijaństwa.

10. KRZYŻ Z KOKARDKĄ (ankh, onk) – symbol 
pogardy dziewictwa i symbol możliwości wyboru 
partnera według osobistego uznania. Jest to 
zwrot do starożytnego pogaństwa, w którym 
praktykowano rytualne hulanki, orgie itp.

11. KRZYŻ ZAMĘTU – krzyż szatański

12. KRZYŻ ODWRÓCONY – (odwrócenie i 
zaprzeczenie), stosowany w obrzędach 
okultystycznych i satanistycznych, często 
n o s z o n y  p r z e z  w y z n a w c ó w  t y c h  
światopoglądów.

13. SWASTYKA (złamany krzyż) - symbol mający 
pochodzenie starożytne. Występował w Indiach i 
u Celtów - jako znak słońca i ognia. Później 
przedstawiał cztery wiatry, cztery pory roku i 
cztery kierunki świata. Obecnie ramiona tego 
złamanego krzyża zostały przesunięte w 
przeciwnym kierunku, by przedstawić elementy 
lub siły zwracające się przeciwko naturze i 
harmonii. Symbol ten jest używany przez grupy 
neonazistowskie i okultystyczne.

14. S ,,złamane” (błyskawica) - ma swoje korzenie 
w mistycyzmie Wschodu. Z czasem przyjęty został 
przez niektórych okultystów oraz grupy 
skinheads. W Piśmie Świętym błyskawica 
oznaczała szatana (Łk 10,18). Symbol ten 
oznacza niszczyciela i przedstawia moc szatana. 
Używany był przez nazistowskie oddziały śmierci 
(SS) oraz przez niektóre zespoły rockowe (KISS, 
AC/DC). 

15. ZNAK BESTII (cyfra) - symbol używany przez 
satanistów, występuje też w formie FFF („f” jest 
szóstą literą alfabetu) lub 666 – to imię 
apokaliptycznej Bestii (Ap 13,11-18). c.d.
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16. ROGATA DŁOŃ - znak rozpoznawczy wyznawców satanizmu i okultystów. Używany jest również (nie zawsze 
świadomie) przez osoby chodzące na koncerty heavymetalowe, jako element określający ich przynależność 
do przesłania negatywizmu zawartego w tej muzyce. Istotny jest fakt, iż używają oni zasadniczo lewej dłoni. 
Znak ten jest także uwidoczniony na okładce Biblii szatana, gdzie występuje na zdjęciu A.S.LaVey. Dłoń tę 
można odnaleźć na okładkach wielu płyt, również na koszulkach młodzieżowych. 

17. OKO HORUSA - znak ten ma pochodzenie egipskie. Współcześnie odnosi się ten symbol do Lucyfera - króla 
piekła. Symbol można odnaleźć na okładkach wielu płyt, czasami występuje również w czasopismach i 
filmach dla dzieci np. WITCH.

br. Michał

W Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach 
można oglądać wystawę zatytułowaną „W kręgu mitologii 
kaszubskiej”. Na ekspozycję składają się obrazy 
przedstawiające wizerunki słowiańskich, w tym także 
kaszubskich, bóstw i duchów. 

Eksponowane prace są owocem pleneru Koła Pasji 
Twórczych działającego przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Bolszewie. Plener malarski miał miejsce w Orlu 
w styczniu 2011 r., a wzięło w nim udział 19 artystów, 
zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Plener 
inspirowany był książką Aleksandra Labudy „Bogowie i 
dëchë naj przodków (przëłożënk do kaszëbsczi mitologii)”. 
Wernisaż wystawy, zawierającej wizerunki 20 słowiańskich 
bogów i 17 duchów, odbył się 23 marca 2011 r. podczas 
konferencji naukowej „W kręgu mitologii kaszubskiej” w 
Bibliotece Publicznej w Bolszewie. Rezultatem konferencji 
jest wznowienie książki Aleksandra Labudy „Bogowie i 
duchy naszych przodków” w wersji polsko-kaszubskiej. 
Książka zawiera także dodatek z artykułami naukowców 
biorących udział  w konferencji.  

Słowianie, podobnie jak inne ludy starożytne, mieli 
liczny panteon bóstw i duchów. Aleksander Labuda w 
swoim przyczynku do kaszubskiej mitologii wymienia 32 
bogów i 93 duchy. Pisze: „(...) nasi przodkowie czcili aż 25 
bogów dobrych i dobrotliwych, a tylko 7 bogów złych. Na 
odwrót ma się rzecz z duchami: dobrych i dobrotliwych 
mieli 15, a złych i złośliwych aż 78.”

Malarskie inspiracje
kaszubską mitologią

Artyści skupieni w Kole Pasji Twórczych w Bolszewie 
przelali na płótno własne wizje słowiańskich bóstw i 
duchów. O tym, jakie są to wizje i wyobrażenia można się 
przekonać osobiście, do czego gorąco zachęcam. 
Wystawa jest czynna do 15 marca w godzinach pracy 
Gminnego Ośrodka Kultury. 

O wędrującej wystawie „W kręgu mitologii kaszubskiej”
opowiadała Emilia Reclaf
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Krzyż i pasja - symbol, ornament, katecheza i znak zbawienia (cz. I)
Wstęp

Corocznie w okresie przedwiosennym przeżywamy 
w Liturgii Kościoła Wielki Post. Okres ten charakteryzuje się 
właściwą sobie specyfiką, specjalnymi formami 
pobożności, obrzędowości ludowej, życia domowego. 
Wiele z dawnych wielkopostnych zwyczajów, form 
pobożnościowych i ludowych nie uległo zanikowi, ale 
sposób ich przeżywania oraz odczytywania znaczeń 
symboli i treści uległ pewnej dewaluacji czy też spłyceniu 
pod wpływem komercjalizacji wielkich świąt kościelnych. 
Warto jednak „powrócić do źródeł” i zastanowić się nad 
znaczeniem Wielkiego Postu oraz odkryć niejako na nowo 
jego symbole i treść w nich zawartą. Są nimi 
charakterystyczne dla naszej rodzimej kultury: krzyż, a także 
odprawianie nabożeństw pasyjnych (o wielkim bogactwie 
treściowym i symbolicznym). Kaszubi zawsze „trzymali z 
Bogiem”, ale i z krzyżem. Krzyż ze swoją symboliką religijną, 
antropologiczną, filozoficzną i artystyczną w życiu 
chrześcijan (w tym i Kaszubów) miał wielkie znaczenie, 
zasługiwał na należny szacunek religijny czy refleksję nad 
tragedią ludzkiej grzeszności, nad sensem cierpienia i 
porażek życiowych. Tu, na Kaszubach, znaczył drogi, był 
swoistym drogowskazem, punktem orientacyjnym w 
terenie, niejako czymś, co współczesny świat techniki 
określiłby jako GPS. Krzyż stanowił i nadal stanowi motyw 
ornamentalny i dekoracyjny sztuki sakralnej, nie tylko tej 
określanej mianem „wysokiej”, ale również małej 
architektury sakralnej – są to krzyże i kaplice przydrożne – na 
Kaszubach zwane „Bożymi mękami”. 

Wszystkie te krzyże „katechizują” i „od tej wielkiej, 
syntetycznej katechezy życia: przeszłości i teraźniejszości – 
zależy wiara przyszłych pokoleń” jak to w 1999 roku w 
Gnieźnie mówił bł. Jan Paweł II. Dlatego w ramach 
niniejszego artykułu (powstałego jako pokłosie własnych 

badań terenowych na 
t e r e n i e  p a r a f i i  
s i e r a k o w i c k i e j  i  
gowidl ińskiej  w jej  
p r z e d w o j e n n y c h  
granicach) pragnę w 
bardzo wielkim skrócie 
p r z y p o m n i e ć  i  
zaprezentować, jaką 
rolę w naszej duchowej 
i materialnej kulturze 
polskiej i kaszubskiej

                                                            (uwzględniając lokalny 
– sierakowicki kontekst) odegrała i nadal odgrywa pasja 
(przeżywanie męki) oraz krzyż – ten – „na którym zawisło 
Zbawienie świata”.

Krzyż wysławiony

Podążając tym tropem znaczeniowym należy 
stwierdzić, że krzyż dla Kaszuba i chrześcijanina jest nie tylko 
symbolem, ornamentem, drogowskazem, ale także i 
przede wszystkim wyobrażeniem męki i śmierci Pana Jezusa 
za grzechy świata. Krzyż jest znakiem, synonimem cierpienia 
i  trudu, katechezą cierpienia, zbawienia oraz 
wymagającej i bezwarunkowej miłości, jak to głosi jedna z 
wielkopostnych pieśni: 

Dawniej, tj. do zakończenia II wojny światowej, na 
Kaszubach mieszkali również ewangelicy (luteranie). 
Członkami tego wyznania byli przeważnie przedstawiciele 
narodowości niemieckiej, ale również (i to wcale w 
niemałej liczbie) Kaszubi. Nie zamierzam w tym miejscu 
pogłębiać zagadnienia germanizacji, czy luteranizacji 
Kaszubów, ale wykazać, że również ewangelicy z 
pietyzmem, głęboką wiarą i czcią odnosili się do misterium, 
jak i znaku krzyża Chrystusa. Pięknie wyrażają to słowa 
l i c z n y c h  p i e ś n i  w y d a n y c h  w  X V I I I  i  
XIX-wiecznych polskich i niemieckich kancjonałach. 
Sztandarowym przykładem jest chociażby w „Heiliges 
Lippen- und 

ioru pieśni pomorskiego 
superintendenta Wawrzyńca Dawida Bollhagena (1683-
1738), którego używali ewangelicy zamieszkujący w 
obecnych granicach Gminy Sierakowice i jej okolicy. Tutejsi 
ewangelicy mieli swoje zbory w Bukowinie i Sierakowicach, 
a w Gowidlinie gromadzili się na modlitwie w niemieckiej 
(ewangelickiej) szkole. Do modlitwy w zborze czy w 
domach używali do śpiewu i nabożeństwa bogatych w 
teksty modlitewne poetyckich tłumaczeń Psalmów 
Dawidowych i pieśni. Na terenie Polski popularnością 
cieszył się kancjonał wydany w 1782 roku we Wschowie 
„Kancyonał, To Iest Księgi Psalmów y Pieśni Duchownych 
Na Chwałę Boga w Troycy Swiętey Iedynego, Oyca, Syna i 
Ducha Swiętego, za zgodą wszystkich zborow 
ewangelickich Koronnych, W.X. Litewskiego, y Panstw do 
nich nalezących, z dawnieyszych kancyonałów, 
psał te rzow y  katech izmow zebrane y  k ’wol i  
iednostaynemu uzywani wydane”. Ten zbiór pieśni 
posiadało kilka rodzin z Sierakowic, Gowidlina, Kamionki, a 
także Bąckiej Huty. Jednym z takich przykładów wiary w to, 
że krzyż jest właściwą drogą do poznania Boga, a także 
świadectwem luterańskiej „teologii krzyża” i „teologii 
chwały” mogą być słowa z polskiej pieśni wielkanocnej 
(Pieśń 299) zatytułowanej „Jezu Chryste wykupicielu”: 

„Day nam krzyż nieść dla Ciebie,
Day się ujrzeć w niebie,

Gdzie kroluiesz w swey wielmożności,
Kędy iest sklad wszelkich radośći,

Szczęśliwi, ktorzy swoie
maią Tam pokoie,

W Twym krolestwie wiecznym,
Na placu bezpiecznym”.

Tak samo katolickie kancjonały i śpiewniki obfite są 
w słowa wyrażające miłość do Ukrzyżowanego oraz Krzyża, 
jako znaku zbawienia. Szczególnym, na gruncie parafii 
sierakowickiej, gowidlińskiej i innych, jest kancjonał wydany 
w 1908 roku przez Jana Hermana Szczypiora z Załakowa. 

Herzens-Opfer einer gläubigen Seele oder 
vollständiges Gesang-Buch” – jedno z XIX-wiecznych 
wydań najpopularniejszego zb

c.d.

Gowidlino, dawny i obecny krzyż choleryczny

Stara Huta
metalowy krzyż z 1897 roku 

„W krzyżu cierpienie,
w krzyżu zbawienie,

w krzyżu miłości nauka”.
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Używany był i jest nie tylko podczas kaszubskich „Pustych 
nocy”, ale także przy innych okazjach modlitewnych przy 
krzyżach czy kapliczkach, jak np. podczas odprawianych 
przy nich nabożeństwach majowych. Zawiera ponad 
trzydzieści pieśni pasyjnych „uświęconych” kilkusetletnią 
tradycją śpiewaczą w naszych kościołach i domach. 
Odegrał niebagatelną rolę nie tylko w podtrzymywaniu 
tradycji śpiewaczej, katechizacji kaszubskich mieszkańców 
wsi, ale przede wszystkim w umacnianiu więzi Kaszubów z 
polską kulturą, językiem oraz budzeniu ducha 
narodowego, w myśl głośnego wówczas poetyckiego 
zawołania kaszubskiego „wieszcza” Hieronima Jarosza 
Derdowskiego: „Ni ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub 
Polsczi”.

Kalwarie i „Stacje”

Do szczególnych miejsc związanych z pasją – Bożą 
męką – należą powstałe w minionych wiekach na terenie 
Kaszub, zwłaszcza w XVIII-XX wieku, Kalwaria Wejherowska i 
Wielewska. Ponadto w trzech parafiach dawnego 
dekanatu mirachowskiego czczono i uważano za 
cudowne wizerunki Ukrzyżowanego. I tak: w parafii pw. Św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy czczono cudowny 
obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego (w bocznym ołtarzu 
Świętego Krzyża), znów w Chwaszczynie łaskawą figurę 
Ukrzyżowanego (w głównym ołtarzu), czy łaskawy obraz 
Ukrzyżowanego w Kościerzynie (w kaplicy publicznej 
Świętego Krzyża spalonej w 1869 roku, z której uratowany 
wizerunek przeniesiono do kościoła Świętej Trójcy). 

W czasach nam współczesnych powstały w 
Sianowie stacje Drogi Krzyżowej w plenerze. Z racji ich 
powstania autor niniejszego artykułu napisał i wydał zbiór 
kaszubskojęzycznych rozważań pasyjnych „Przez krziż do 
Boga”.

„Stacje”, czyli artystyczne obrazy scen Drogi 
Krzyżowej, wiszą w naszych świątyniach. Początki tego 
nabożeństwa wiążą się z wyprawami krzyżowymi. Znów w 
latach 1405-1420 po raz pierwszy założono Drogę Krzyżową 
w postaci kaplic i krzyży, a jej obowiązująca do dziś forma 
została wypracowana dopiero na przełomie XVII i XVIII 
wieku. Odtąd także na terenie Polski wznoszono Drogi Męki 
Pańskiej. Do popularyzacji tego nabożeństwa wybitnie 
przyczynili się franciszkanie, zwłaszcza ci zwani 
„reformatami”. To franciszkanom zawdzięczamy 
popularyzację tego nabożeństwa, licznych pieśni 
pasyjnych w języku polskim, swoiste uwielbienie Boga-
Człowieka w wytworach kultury ludowej (zarówno 
literaturze jak i sztuce). W kulturze polskiej jednym z 
najwybitniejszych twórców polskich pieśni pasyjnych był 
franciszkanin (bernardyn) bł. Władysław z Gielniowa (1440-
1505). Na naszym kaszubskim terenie w propagowaniu 
wielorakich form kultu Męki Pańskiej wybitną rolę odegrali 
reformaci z Wejherowa. To dzięki specjalnym pozwoleniom 
papieża Benedykta XIV (1675-1758, pontyfikat 1740-1758) 
powstawały w kościołach parafialnych „stacje” Drogi 
Krzyżowej, a nabożeństwu przy nich Ojciec Święty przypisał 
liczne odpusty.

Stawianie Bożych mąk

Szwajcaria Kaszubska jest „uświęcona” piękną i 
głęboką tradycją stawiania krzyży i kaplic przydrożnych, 

czy także przydomowych. Ta praktyka jest zresztą znana w 
wielu krajach Europy i USA. Również zainteresowanie 
badaczy i amatorów tematyką sztuki ludowej jest bardzo 
duże. Nie sposób na łamach niniejszego artykułu zebrać i 
dokonać precyzyjnej analizy stanu badań dotyczących 
dziejów tego zwyczaju oraz stanu, zakresu i jakości prac 
inwentaryzacyjnych, chociażby w rejonie sierakowickim. 
Zadość temu uczyni osobna, opracowywana przeze mnie, 
książkowa publikacja naukowa o 91 krzyżach i kapliczkach 
przydrożnych i przydomowych terenu obecnej parafii 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w 
Gowidlinie. Ukaże się w czerwcu bieżącego roku. W tym 
miejscu pragnę jedynie bardzo ogólnie i wybiórczo 
zaprezentować, jak wielkie w ostatnich latach 
obserwujemy zainteresowanie tą tematyką w Polsce i wielu 
krajach świata. Tak na przykład w krajach skandynawskich 
(zwłaszcza Norwegii) o kapliczkach przydrożnych powstało 
kilkadziesiąt książek, to samo w Czechach i Niemczech. 
Również Stany Zjednoczone Ameryki mogą poszczycić się 
kilkudziesięcioma wydawnictwami albumowymi i 
inwentaryzacyjnymi o przydrożnych kapliczkach. 
Wyjątkowe zainteresowanie tematyką małej architektury 
sakralnej (krzyży i kaplic przydrożnych) nastąpiło tam w 
ostatnim dziesięcioleciu. Podobne zjawisko obserwujemy w 
Polsce. Tu jednak powstało kilkaset (około 400) opracowań 
książkowych i albumowych dokumentujących bądź 
opisujących kulturowe zjawisko stawiania krzyży i kaplic 
przydrożnych. Dlatego Polska jest krajem wyróżniającym się 
w świecie, nie tylko pod względem samych opracowań, ale 
i liczby obiektów (kapliczek, krzyży, świątków, figur 
przydrożnych). 

Nasz region, zarówno kanadyjskie jak i polskie 
Kaszuby, czy niektóre gminy lub parafie kaszubskie 
(Kościerzyna, Linia, Luzino, Łebno, Wąglikowice, Wiele, 
Karsin i Osowo, Wygoda) mogą poszczycić się wydanymi 
opracowaniami inwentaryzacyjnymi krzyży i kaplic na 
swoim terenie. W bieżącym czasie Mirosław Marek 
Kuczkowski przygotowuje opracowanie na temat krzyży i 
kaplic parafii św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach. 
Ponadto Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie przechowuje maszynopis pracy 
magisterskiej Teresy Dułak na temat obiektów małej 
architektury sakralnej parafii św. Jana Chrzciciela w 
Sierakowicach. Również sporadycznie, w formie 
publ icystycznej,  publ ikowane były w ostatnim 
dziesięcioleciu ogólne wzmianki o niektórych krzyżach, 
kapliczkach bądź innych obiektach małej architektury 
sakralnej na terenie gminy Sierakowice. 

Krzyż uszanowany i uczczony

Kaszubi zawsze byli ludem religijnym o wielkim poczuciu 
realizmu, ale nade wszystko szlachetnym, bo „trzymali z 
Bogiem”. Więź z Bogiem wyrażała się m. in. przez ochotne i 
czynne uczestnictwo w praktykach pobożnych, w tym 
„stacjach” – nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Mieli też 
znaczne poczucie artystyczne. Wyrażali to z rzeźbach 
drewnianych, zwłaszcza krzyżach i kapliczkach 
przydrożnych, zwanych tu „Bożymi mękami”. Ozdabiali 
również skrajne krokwie więźb dachowych tzw. pazdurami, 
które często miały kształt krzyża lub inny o symbolice 
sakralizującej. 

br. Zbigniew Joskowski OFMConv.
Foto: br. Z. Joskowski

(c.d.n.)
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Podczas ferii zimowych na Lodowisku „Biały Orlik” odbywały się gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. W pierwszym 
tygodniu zorganizowano zabawy na lodzie, których celem była rywalizacja między najmłodszymi rówieśnikami wraz z 
doskonaleniem podstawowych umiejętności jazdy na łyżwach. W przerwie między zmaganiami przeprowadzono quiz o 
sportach zimowych, gdzie dzieci mogły wykazać się swoją wiedzą na ten temat. W drugim tygodniu ferii swoich sił w 
zabawach na lodzie próbowali młodsi jak i starsi uczestnicy. Zaś największym zainteresowaniem cieszył się hokej.

Najaktywniejsi uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z logiem Orlika. Dla wszystkich uczestników gier i zabaw 
przygotowano ciepłą zupę.

Zimowa aura sprzyja uprawianiu
łyżwiarstwa, więc serdecznie
zapraszamy do korzystania z
lodowiska. 
Godziny otwarcia:
pon. – pt. 16.00–20.00;
sob. 10.00–21.00;
nd. 14.00–20.00. 

Ferie zimowe na lodowisku

Juniorzy GKS Sierakowice dziękują

Składamy serdeczne słowa podziękowania dla sklepów, które wspierały nasz zespół w 
konkursie Viziriada. Nasi młodzi piłkarze: Maciej Lis, Artur Chabowski oraz Damian Wojda 
z trenerem Marianem Wnuk-Lipińskim wręczali drobne upominki sponsorującym sklepom 
chemicznym. Wśród nich znalazły się: 
Drogeria Dafne – Jarosław Grzenkowicz, 
sklep chemiczno-papierniczy – Justyna Ferchichi, 
sklep chemiczno-przemysłowy – Patryk Klejna, 
sklep chemiczno-przemysłowy – Aleksander Grzenkowicz. Marian Wnuk-Lipiński

(fot. Tomasz Kotlenga) Fot. nadesłane

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby informuje

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby przypomina o możliwości składania do 
dnia 5 marca 2012r. wniosków o dofinansowanie w ramach środków:

- Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz 
dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 
rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem. 

- Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach 
zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz 
przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, w tym możliwość 
uzyskania dofinansowania np. na: inwestycje melioracyjne, budowę, 
odbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych, zachowanie i 
zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony 
przyrody, w tym Natura 2000, zabezpieczenie i oznakowanie pomników 
przyrody.

Szczegółowe informacje na stronie: www.lgrkaszuby.pl w zakładce 
„konkursy”. 

Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje do biura LGR 
Kaszuby w Wieżycy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 
15.30 oraz do Punktów Konsultacyjnych działających na terenach gmin 
objętych Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. W celu 
skorzystania z indywidualnych konsultacji w wybranym Punkcie 
Konsultacyjnym należy umówić spotkanie dzwoniąc do siedziby LGR 
Kaszuby pod numer: tel./fax: 58 684 35 80; tel. kom: 0 530 530 733.

Zespół Teatralny „Niepospolite Ruszenie” 
ZAPRASZA

Dnia 11 marca (niedziela) o godz. 18.00 
w sali „Bieszczadna” (właściciel Pan 
Mieczysław Syldatk) w Sierakowicach 
wystawiona zostanie czarna komedia, 
pt.: „UWIĘZIONY W WYOBRAŹNI”, 
przygotowana przez Zespół Teatralny 
„Niepospolite Ruszenie” z Tuchlina. 
Spektakl dozwolony jest od lat 12, 
dlatego młodsi przychodzą za rękę z 
rodzicami.
Datki na zespół prosimy składać do 
puszki przed spektaklem. Natomiast po 
nim można będzie zakupić album o 
zespole, wydany z okazji 10–lecia jego 
działalności. Cena 25 zł. 
ZAPRASZAMY!

Marcin Rompa



kontuzjowanej Kornelii Pyszka, kapitana zespołu. 
Rywalizacja pomiędzy dziewczętami z Gowidlina i 
Sierakowic w zeszłym sezonie zawsze była bardzo zacięta i 
kończyła się nierzadko tie-breakiem, w tym roku szkolnym 
zespoły zmierzyły się po raz pierwszy i jak na razie jest 1:0 dla 
Gowidlina.

Trzecia kolejka była najbardziej zacięta: po łatwym 
zwycięstwie w pierwszym secie, w drugim Sierakowice z 
trudem pokonały Żukowo 26-24. Ale największa 
niespodzianka miała miejsce w spotkaniu Gowidlina z 
Chwaszczynem. Pewne swego gimnazjalistki z naszej gminy 
przegrały pierwszego seta. Na drugiego wyszły mocno 
skoncentrowane, ale i tak im to niewiele dało - ambitnie 
walczące rywalki z Chwaszczyna pokonały przeciwnika 25-
23 i wygrały cały mecz 2:0. I to jest całe piękno sportu: 
tydzień wcześniej w rywalizacji w lidze gimnazjalnej 
Gowidlino pokonało Chwaszczyno 3:0, a teraz nie udało im 
się zdobyć nawet seta.
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V turniej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Sierakowicach
Gowidlino bierze wszystko

Tradycyjnie w okresie ferii zimowych szkoły na 
terenie naszej gminy starają się przedstawić młodzieży jak 
najszerszą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych. Do 
kalendarza imprez na stałe wszedł turniej piłki siatkowej „O 
Puchar Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w 
Sierakowicach”, który odbył się w tym roku w dwóch 
kategoriach: dziewcząt i chłopców.

W kategorii chłopców do udziału gospodarze 

zaprosili gimnazja: z Żukowa, nr 1 z Kościerzyny i Gowidlina. 

Turniej grano systemem „każdy z każdym”, za zwycięstwo 

przyznając dwa punkty, jeden za porażkę w tie-break’u i 

zero za przegraną 0:2. W pierwszej kolejce zespoły z naszej 

gminy dość pewnie pokonały swoich rywali. Najbardziej 

zacięty mecz turnieju odbył się w drugiej serii pomiędzy 

Żukowem i Kościerzyną, która po zwycięstwie w pierwszym 

secie przegrała zdecydowanie drugiego i o wszystkim 

decydował set trzeci. Był on naprawdę zacięty, ale lepiej 

wykonali go chłopcy z Żukowa i to oni cieszyli się z dwóch 

punktów. W drugim spotkaniu Gowidlino pewnie pokonało 

sierakowiczan. W tym roku szkolnym chłopcy z Gowidlina 

są piekielnie mocni i potwierdzili to w kolejnym turnieju, 

dobrze grają także w Lidze Gimnazjalnej (zapraszamy na 

stronę i byli zdecydowanymi faworytami. 

Ta rola ich nie zdeprymowała i w ostatnim meczu bez 

problemu pokonali Żukowo 2:0, natomiast sierakowiczanie, 

po pewnym wygraniu pierwszego seta, w drugim, po 

nerwowej końcówce, również okazali się lepsi i zasłużenie 

zdobyli drugie miejsce w zawodach.

www.ks-bat.pl) 

W rywalizacji dziewcząt zaproszone zostały drużyny z 

Chwaszczyna, Żukowa i Gowidlina. Zasady punktacji w turnieju 

były identyczne jak w przypadku chłopców, z tym że 

faworytem były gimnazjalistki z Sierakowic, które w lidze 

gimnazjalnej nie grają razem z Gowidlinem i Chwaszczynem - 

trafiły do innej grupy, w której są liderkami, a gowidlinianki 

zajmują na razie miejsce trzecie. W pierwszej kolejce drużyny z 

Gowidlina i Sierakowic stosunkowo łatwo rozprawiły się z 

rywalkami. W kolejnych spotkaniach Chwaszczyno pokonało 

rywalki z Żukowa, ale trzeba podkreślić, że Żukowo przyjechało 

na zawody z dziewczętami z klas I - to młody, perspektywiczny 

zespół i siatkarskie laury są dopiero przed nimi. W drugim 

spotkaniu spora niespodzianka - ekipa z Gowidlina łatwo 

rozprawiła się z koleżankami z Sierakowic, choć te grały bez

Nasze drużyny wystąpiły w składach:

GOWIDLINO: Kamil Okuniewski, Piotr Labuda, Bartłomiej 
Labuda, Błażej Wenta, Jarosław Wenta, Mariusz Flis, Marek 
Wenta.

SIERAKOWICE: Damian Kolke, Szymon Bobkowski, Jakub 
Leszczyński, Mateusz Pawelczyk, Igor Tarasiuk, Maciej 
Wolski, Kamil Felskowski, Dominik Krawiec, Krzysztof 
Kowalewski.

Rywalizacja chłopców:
Nr Rywalizujące zespoły sety Małe punkty
I Żukowo Sierakowice 0:2 (20-25,18-25)

Kościerzyna Gowidlino 0:2 (16-25,12-25)
II Żukowo Kościerzyna 2:1 (21-25,25-18,15-11)

Sierakowice Gowidlino 0:2 (16-25,15-25)
III Gowidlino Żukowo 2:0 (25-15,25-16)

Sierakowice Kościerzyna 2:0 (25-15,25-23)

Tabela końcowa- CHŁOPCY:

Lp. Drużyna Pkt. Sety 

1. GOWIDLINO 6 6-0

2. SIERAKOWICE 4 4-2

3. ŻUKOWO 2 2-5

4. KOŚCIERZYNA 1 1-6

Zespół chłopców z Sierakowic

c.d.
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W końcowym rozrachunku trzy drużyny miały po 
cztery punkty i identyczny bilans setów, trzeba było więc 
liczyć „małe punkty”. Po bardzo wyrównanym turnieju w 
kategorii dziewcząt najlepsze pokazały się dziewczęta z 
Gowidlina, dosłownie o przysłowiowy włos wyprzedzając 
rywalki z Sierakowic i Chwaszczyna.
Reasumując - ekipy z naszej gminy nie były zbyt gościnne 
dla rywali, zdobywając oba pierwsze i drugie miejsca 
ponownie potwierdziły, iż w siatkówkę grać potrafią i po 
prostu lubią.

Składy ekip żeńskich: 

GOWIDLINO: Beata Grucza, Natalia Bojanowska, Martyna 
Wolska, Karina Bojanowska, Weronika Lipinska, Agnieszka 
Dyszer, Angelika Wenta.

Rywalizacja dziewcząt:
Nr Rywalizujące zespoły sety Małe punkty
I Gowidlino Żukowo 2:0 (25-16,25-10)

Sierakowice Chwaszczyno 2:0 (25-18,25-19)
II Żukowo Chwaszczyno 0:2 (16-25,20-25)

Sierakowice Gowidlino 0:2 (12-25,17-25)
III Sierakowice Żukowo 2:0 (25-11,26-24)

Gowidlino Chwaszczyno 0:2 (24-26,23-25)

Tabela końcowa-DZIEWCZĘTA:
Lp. Drużyna Pkt. Sety Małe punkty
1. GOWIDLINO 4 4-2 147-106 (+41)
2. SIERAKOWICE 4 4-2 130-122 (+8)
3. CHWASZCZYNO 4 4-2 138-133 (+5)
4. ŻUKOWO 0 0-6 97-151 (- 54)

W dniach 22, 28 i 29 stycznia odbył się Kaszubski Turniej Piłki Siatkowej dla amatorów. Wystąpiło 18 zespołów z takich 
miejscowości jak: Gdańsk, Kartuzy, Dziemiany, Kołczygłowy, Żukowo, Klukowa Huta, Goręczyno, Marszewo, Pępowo, 
Przodkowo, Bytów i Sierakowice. 

 22 i 28 stycznia rozegrano mecze eliminacyjne.  W grupie A faworyt nie zawiódł. Ubiegłoroczny mistrz KSK 
Kołczygłowy bez większych problemów zajął 1 miejsce w grupie wygrywając wszystkie mecze 2:0. Najciekawszym 
pojedynkiem był mecz ECOL-UNICON GDAŃSK - BYTÓW. W każdym secie walka, piękne ataki i odbiory, punkt za punkt, 
lecz w końcówkach lepsi i bardziej odporni psychicznie okazywali się zawodnicy z BYTOWA, dzięki czemu to oni 
awansowali z drugiego miejsca do ćwierćfinału. W grupie C trzy równorzędnie grające zespoły walczyły o wyjście z grupy. 
Po bardzo emocjonujących pojedynkach i wynikach w większości 2:1 grupę wygrał PIDM Kunikowski, na drugim miejscu 
uplasował się zespół z Dziemian. Niestety bardzo ładnie i widowiskowo grający zespół z Wejherowa musiał pożegnać się z 
turniejem. No cóż, może za rok. W grupie D bezkonkurencyjny okazał się zespół z Pępowa gromiąc rywali po 2:0. A grupa E? 
No cóż, drużyny z Żukowa i Bartoszegolasu nie zaszczyciły nas swoją obecnością, co bardzo zasmuciło organizatorów i 
Powersystem. Niestety za rok nie przewidujemy zaproszenia drużyn, na które nie można liczyć, bo całkowicie komplikuje to 
system rozgrywek. Powersystem zajął I miejsce w grupie oraz rozegrał mecz sparingowy. W grupie B, grającej w 
Gimnazjum, do ostatniego meczu nie było wiadomo kto zajmie I miejsce. Pierwszy set wygrała Klukowa Huta, chociaż Bat 
nie oddał go bez walki (26:24), a set drugi zdecydowanie wygrała Klukowa Huta i to ona awansowała z pierwszego 
miejsca do ćwierćfinału. Drugie miejsce zajął Bat Sierakowice. Nie obyło się również bez kontuzji i pomocy lekarskiej. 
Dwóch zawodników z podstawowego składu Batu doznało kontuzji, co wyeliminowało ich z dalszej gry. Życzymy im 
szybkiego powrotu do zdrowia.  

Drużyny, które nie zakwalifikowały się do ćwierćfinałów otrzymały od sponsora – Prezesa Zarządu GS „SCH” w 
Sierakowicach, Pana Józefa Formeli - pamiątkowe smycze turniejowe oraz dyplomy. 
29 stycznia rozegrano ćwierćfinał, półfinał i finał. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym ubiegłoroczny mistrz, KSK 
Kołczygłowy, gładko pokonał zdziesiątkowany kontuzjami w eliminacjach Bat Sierakowice do 4 i 10. Wielkie brawa dla 
zespołu Bat za wolę walki i ambicję, mimo okrojonego do minimum składu. Pozostałe trzy ćwierćfinały to już wyrównana 
gra, punkt za punkt, i wspaniałe sportowe widowisko, o czym świadczą wszystkie wyniki 2:1. Drużyny, które przegrały mecze 
ćwierćfinałowe otrzymały od sponsora pamiątkowe statuetki, dyplomy, smycze i czekoladki na osłodę goryczy porażki. 

XIII Kaszubski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach

SIERAKOWICE: Karolina Polejowska, Dorota Jóskowska, 
Anna Nastała, Angelika Labuda, Klaudia Labuda, Natalia 
Malek, Kamila Treder, Marcelina Złoch, Weronika 
Kropidłowska, Natalia Pyszka, Patrycja Treder.

Gimnazjaliści z GowidlinaDziewczęta z Sierakowic
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Do półfinału awansowały zespoły z Klukowej Huty 
(wygrana z Dziemianami), z Przodkowa (wygrana z 
Pępowem) oraz Powersystem z Kartuz (wygrana z 
Bytowem). Przed rozpoczęciem półfinałów, aby wzmocnić 
siły, wręczono drużynom okolicznościowe czekoladki i 
słodycze. W półfinale spotkały się 4 najlepsze drużyny 
turnieju. Po zaciętych spotkaniach  KSK Kołczygłowy 
pokonały UKS Klukową Hutę 2:0 (do 15 i 17), Powersystem 
Kartuzy zwyciężył z PIDM Kunikowski i Spółka Przodkowo 2:0 
(do 18 i 22). W meczu o trzecie miejsce, dzięki wspaniałej 
grze w obronie i szybkim kontratakom, zwyciężyła drużyna z 
Klukowej Huty. Niestety zeszłoroczny wicemistrz, PIDM 
Kunikowski, musiał zadowolić się tylko czwartym miejscem. 

A finał… to była chyba „perełka na torcie” tego 
turnieju. Pierwszy set bez większych emocji i zgodnie z 
przewidywaniami większości osób zgromadzonych na sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
zwyciężył zespół KSK Kołczygłowy do 16. Aby podgrzać 
trochę atmosferę organizator zorganizował w przerwie  
konkursy dla kibiców. Po zmianie stron, ku zdziwieniu 
wszystkich, Powersystem zaczął dominować na boisku i 
„małymi kroczkami” zdobywał coraz więcej punktów. 
Zdziwione  i zaskoczone stylem gry przeciwników 
Kołczygłowy zaczęły popełniać coraz więcej błędów. 
Kibice szaleli gdy Kartuzy zdobywały kolejne punkty. Po 
długich wymianach piłki drugi set należał do 
Powersystemu, wygrali 27:25. Jak tradycja nakazuje kibice 
dopingują teoretycznie słabszemu zespołowi i tak było tym 
razem w trzecim decydującym secie. Powersystem grał jak 
w transie, zdobywał kolejne punkty, a kibice z Kołczygłów 
przecierali tylko oczy ze zdumienia. „Niemożliwe stało się 
możliwe” – Powersystem Kartuzy pokonał trzykrotnego  
mistrza KSK Ułan Spa Kołczygłowy 2:1 (16:25, 27:25, 15:7) i to 
oni zostali mistrzem Turnieju. Wielkie, wielkie brawa!!! 

Zwycięzca turnieju – drużyna Powersystem Kartuzy

Na zakończenie turnieju finaliści otrzymali z rąk 
Sponsora – Zarządu Gminnej Spółdzielni” Samopomoc 
Chłopska” – reprezentowanej przez Józefa Formelę, 
Mirosława Kuczkowskiego i Roberta Kostrzewę oraz 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Sierakowicach Ireneusza 
Płotki wspaniałe puchary, medale, pamiątkowe smycze i 
dyplomy. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Sławomir 
Janczak z Powersystem Kartuzy, który otrzymał okazały 
puchar oraz talon na obuwie ufundowany przez sklep 
Obuwie – Stolc w Sierakowicach.

Walka, walka, walka – tak w trzech słowach można 
skomentować ten dzień. Wspaniała atmosfera, 
emocjonujące pojedynki i  l icznie zgromadzona 
publiczność spowodowały, że XIII  Turniej Piłki Siatkowej 
przejdzie do historii jako impreza stojąca na bardzo wysokim 
poziomie sportowym i organizacyjnym, obejmująca swym 
zasięgiem zawodników – amatorów niemal z całego 
województwa pomorskiego.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego
i profesjonalnego przygotowania imprezy. Wszystkie wyniki 
końcowe można znaleźć na stronie internetowej turnieju 
www.siatkowka-sierakowice.pl, za przygotowanie której 
należą się szczególne podziękowania Panu Piotrowi 
Myszewskiemu z NightShadows Wejherowo.

Do zobaczenia za rok.

Mirosław Senwicki

Promocja zdrowego stylu życia

Z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy 
partnerów: „Stowarzyszenia dla zdrowia” w Kartuzach, 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach, 
Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach, 
Koła Gospodyń Wiejskich w Lisich Jamach, Koła 
Gospodyń Wiejskich w Paczewie, Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w 
Sierakowicach oraz Stowarzyszenia Turystyczne 
Kaszuby ZAPRASZA mieszkańców gminy Sierakowice i 
okolic na promocję zdrowego stylu życia.
W programie:
- wykład lekarza nt. otyłości
- wykład diabetyka lub dietetyka nt. zdrowej żywności
- wykład i prezentacja Nordic Walking
- bezpłatne badanie poziomu cukru we krwi i ciśnienia 
tętniczego
- pomiar BMI

Na zakończenie degustacja zdrowej żywności.
Wydarzenie będzie miało miejsce w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Sierakowicach w czwartek 15 
marca 2012 r., początek godz. 15.00.

Zapraszamy na spotkanie
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Sabina Lejk

Wójt Gminy Sierakowice zaprasza do udziału w 
rodzinnym turnieju piłki nożnej, który odbędzie się 18 marca 
2012 r. w hali sportowej w Gimnazjum w Sierakowicach.

W zeszłorocznych rozgrywkach udział wzieło 13 
drużyn, wśród których najlepsze okazały się rodziny 
Mielewczyk, Stenka oraz Szutenberg. 
 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy 
reprezentują daną Rodzinę z terenu Gminy Sierakowice (co 
najmniej połowa członków rodziny musi mieszkać na 
terenie Gminy Sierakowice). Drużyna składa się z 
zawodników o tym samym nazwisku (dopuszcza się udział 3 
członków rodziny posiadających inne nazwisko).
Szczegółowe informacje: Marcin Rompa, tel 609-180-881
Zapisy do dnia 15 marca 2012 r.

Marcin Rompa

Już od października ubiegłego roku w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w każdą środę w godz. 16.30-17.30 
dzieci i młodzież z naszej gminy uczęszczają na treningi 
karate. Zajęcia prowadzi licencjonowany trener Polskiego 
Związku Karate Piotr Pobłocki - prezes lęborskiego Klubu 
Karate Shotokan. Celem zajęć jest przede wszystkim ogólny 
rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w duchu dyscypliny, 
poszanowania innych, wiary we własne siły i panowania 
nad emocjami oraz przeciwdziałanie agresj i  i  
demoralizacji. Uczestnicy uczą się, że karate jest sztuką do 
obrony i nigdy nie może być użyte do ataku. Ma dawać 
poczucie własnej wartości, a nie wyższości!

W treningach cotygodniowo bierze udział łącznie 
ok.15-20 dziewcząt i chłopców w różnym wieku (od szkoły 
podstawowej do liceum). Mają też możliwości udziału w 
treningach w Lęborku i Cewicach. W czerwcu planowany 
jest obóz karate nad morzem, który z pewnością przyniesie 
wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń.

W czasie ferii zimowych tancerki z najmłodszej 
grupy, działającej przy GOK w Sierakowicach, po raz 
pierwszy wzięły udział w VI Turnieju Wiejskich Ośrodków 
Kultury w Szemudzie. Spotkanie miało na celu 
zintegrowanie dzieci z różnych środowisk poprzez różnego 
rodzaju konkurencje sportowe, taneczne, plastyczne i 
wokalne. 

Karate shotokan w Sierakowicach Młode tancerki
na turnieju w Szemudzie

Należy dodać, iż trener wielokrotnie osiągał 
sukcesy i wysokie miejsca na mistrzostwach Polski i świata ze 
swoimi podopiecznymi. Ostatnie Mistrzostwa naszego kraju 
w Karpaczu zakończyły się zdobyciem łącznie 8 medali.

Życzymy zatem wszystkim wielu sukcesów oraz 
wytrwałości w zdobywaniu coraz to większych stopni 
karate. Tych zaś, którzy chcieliby się przyłączyć, 
zapraszamy na zajęcia!

Dziewczętom udało się zająć pierwsze miejsce w 
następujących kategoriach: układ taneczny oraz 
najśmieszniejszy strój karnawałowy. Wiktoria Bronk wygrała 
konkurs karaoke. W ogólnym rozrachunku nasze 
dziewczyny świetnie sobie poradziły zajmując III miejsce. 

Wielkie podziękowania należą się opiekunkom 
wyjazdu: pani Katarzynie Bulczak i pani Małgorzacie 
Cyman. Szczególne podziękowania dla pani Ireny 
Kulwikowskiej za sfinansowanie wyjazdu.

II Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
„Z Rodziną Wygrywam”

Uczestnicy treningu karate

Składam serdeczne PODZIĘKOWANIE wójtowi Panu 
Tadeuszowi Kobieli oraz kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Panu Ryszardowi Klajn i 
specjaliście pracy socjalnej Pani Ewie Grzenkowicz,

a także wszystkim osobom wykonującym prace 
remontowe za otwarte serce i wszelką okazaną mi 

pomoc, szczególnie w likwidacji barier 
architektonicznych.

Z wyrazami uznania i szacunku Maria Krefta ze Starej 
Maszyny

Żanetta Penkowska

Edyta Gawin
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S z y m o n  G o j t o w s k i ,  
Robert Kuczkowski, Piotr 
Bronk, Cezary Syldatk, 
Dawid Kwiatkowski ,  
Szymon Marszałkowski, 
Krzysztof Dampc, Jakub 
Różnicki, Ignacy Wolski, 
D a m i a n  W o j d a .  
Chłopcy pochodzą z 
Sierakowic, Puzdrowa i 
Gowidlina.

Marian Wnuk-Lipiński 
trener GKS Sierakowice 

Radunia Stężyca zdobywcą I miejsca 

Na wysokim poziomie był rozgrywany tegoroczny 
Turniej Piłki Halowej Juniorów, który odbył się 12 lutego. 
Udział w turnieju wzięły następujące zespoły: Gryf 
Wejherowo, GKS Linia, Lew Lębork, najmłodszy zespół 
turnieju GKS Sierakowice II (gdzie najmłodszy zawodnik to 
2003 rocznik, a najstarszy to 2000 rocznik), KKPN Olimpico 
Malbork (kobiecy klub piłki  nożnej), GKS Sierakowice I, 
Radunia Stężyca i niespodziewany gość – Szkoła 
Podstawowa z Szopy, która zagrała w miejsce drużyny z SP 
Dąbrowa (z przyczyn technicznych nie mogła 
przyjechać).

Mecze były rozgrywane na bardzo równym 
poziomie, czego dowodem była grupa  A. Wszystkie 
zespoły miały po 4 punkty, a o drugim miejscu w grupie 
zaważyły rzuty karne, gdzie GKS Linia była lepsza od Gryfa 
Wejherowo. W tej samej grupie do nie lada niespodzianki 
doszło, gdy najmłodszy zespół rezerwy GKS Sierakowice, 
skazany na pożarcie przez Gryf Wejherowo  wygrał z nim 
2:1. 

Grupa B była bardziej zróżnicowana. Szkoła z 
Szopy, niestety nie grająca na co dzień w piłkę kopaną, 
była dostarczycielem punktów i bramek, ale należą im się 
wielkie podziękowanie za walkę oraz za podjęcie 
wyzwania. Pomimo że GKS Sierakowice I wygrał grupę, to 
niestety w ważnych meczach nie dali rady ani Lini ani 
Lęborkowi.

Bardzo dziękuję Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
Panu Ireneuszowi Płotce za wręczenie nagród i 
obserwowanie całego turnieju, a Rodzicom za przybycie. 
Wielkie podziękowania należą się także sponsorom: 
Gminie Sierakowice, Agencji Reklamowej Reklama4YOU i 
sieci sklepów RIBENA.

Nagrody indywidualne: dla zawodników z Szopy - 
nagroda ufundowana przez mamę zawodnika GKS 
Sierakowice; nagroda za zaangażowanie się w strukturach 
k lubu -  d la Pana Arkadiusza Chabowsk iego 
(najaktywniejszy rodzic); najlepszy bramkarz - Dawid 
Karczyński (Radunia Stężyca); najlepszy strzelec - Szymon 
Marszałkowski z 11 bramkami (GKS Sierakowice I).

Wyniki turnieju: 
1. Radunia Stężyca
2. GKS Linia
3. Lew Lębork
4. GKS Sierakowice I
5. Gryf Wejherowo
6. KKPN Olimpico Malbork
7. GKS Sierakowice II
8. Szkoła Podstawowa z Szopy

Dziękuję wszystkim klubom za zaangażowanie się w 
turniej.

Trener Marian Wnuk-Lipiński 

Noworoczny Turniej Piłki Halowej Juniorów

Foto: nadesłane

W dniach 14-15 stycznia młodzi piłkarze GKS 
Sierakowice (rocznik 1999 i młodsi) przebywali na 
zgrupowaniu w Luzinie. Zgrupowanie to połączone było z 
prestiżowym turniejem Elprofessional Kaszub Cup Luzino 
2012. Głównym założeniem zgrupowania była integracja 
zawodników oraz gra kontrolna z klubem SP Dąbrowa 
(zachodniopomorskie). Sam turniej był wielkim przeżyciem 
dla młodych zawodników. Rywalizowali z takimi klubami 
jak: Arka Gdynia, UKS Jedynka Reda, Gryf Tczew, Olivia 
Gdańsk, KTS-K Lew Lębork, Kadra Pomorza. Drużyna Kadra 
Pomorza, złożona z najlepszych zawodników tego 
rocznika w naszym województwie, okazała się zwycięzcą 
całego turnieju.

Bardzo dziękuję Panu Tadeuszowi Kobieli, Wójtowi 
Gminy Sierakowice, za możliwość zorganizowania wyjazdu 
na zgrupowanie i udział w tak prestiżowym turnieju oraz 
Panu Marcinowi Rompa za pomoc w zgrupowaniu.

Skład zgrupowania: Radosław Wnuk-Lipiński, 
Adrian Staniszewski, Artur Chabowski, Jakub Gojtowski,

Zgrupowanie Juniorów GKS
w Luzinie

Radosław Wnuk Lipiński,
przedstawiciel GKS Sierakowice,

wręczył podziękowanie
Wójtowi Tadeuszowi Kobieli 
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W czasie ferii zimowych Uczniowski Klub  Sportowy „TUCH” wraz ze szkołą w Tuchlinie zorganizowali cykl zajęć 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Ferie na wesoło”. 
W sali gimnastycznej, pod nadzorem animatorów sportu, odbywały się zajęcia sportowo - rekreacyjne, podczas 
których przeprowadzano turnieje drużynowe, zajęcia nauki gry w szachy i inne gry planszowe oraz zajęcia ZUMBA 
Fitness.

Pierwszego dnia, tj. 31 stycznia, odbył się miniturniej tenisa stołowego w następujących kategoriach:
Szkoła Podstawowa – dziewczęta
I miejsce - Alicja Nowicka
II miejsce - Sylwia Bulczak
III miejsce - Patrycja Król

Szkoła Podstawowa – chłopcy
I miejsce - Tomasz Tandek
II miejsce - Paweł Laskowski
III miejsce - Damian Hinca

Gimnazjum - dziewczęta
I miejsce - Natalia Bulczak
II miejsce - Justyna Tandek
III miejsce - Zuzanna Marcińska

Gimnazjum – chłopcy
I miejsce - Robert Domaros
II miejsce - Dariusz Bronk
III miejsce - Michał Wolski

W poniedziałek 6 lutego młodzi zawodnicy mieli możliwość uczestniczenia w mini zawodach unihokeja. Do turnieju 
zgłosiły się cztery drużyny w kategorii szkół podstawowych i 3 drużyny w kategorii gimnazjum. Pierwsze miejsce w kategorii 
szkół podstawowych zajęła drużyna w składzie: Damian Domaros, Dawid Migowski, Dawid Choszcz, Dominika 
Myszkowska. Pierwsze miejsce w kategorii gimnazjum zajęła drużyna w składzie: Robert Domaros, Adrian Klejna, Krystian 
Bronk, Jarek Pobłocki, Justyna Tandek.

W piątek 10 lutego odbyły się mini zawody gry w piłkę halową. Do zawodów zgłosiło się łącznie 9 drużyn.

W kategorii szkół podstawowych zgłosiły się cztery drużyny. Pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: Alicja 
Nowicka, Tomasz Tandek, Mariusz Wenta, Sebastian Bach, Karol Olszewski. W kategorii gimnazjum – dziewczęta pierwsze 
miejsce zajęła drużyna w składzie: Magdalena Naczk, Dominika Reclaf, Martyna Reclaf, Ewelina Reclaf. W kategorii 
gimnazjum – chłopcy I miejsce zajęła drużyna w składzie: Mateusz Bronk, Mariusz Mielewczyk, Mateusz Piotrowski, Karol 
Roszkowski. 

Każdego dnia odbywały się zajęcia, podczas których młodzież mogła nauczyć się grać w szachy oraz spróbować 
swoich sił w innych grach planszowych. 

Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia z ZUMBY Fitness. Zumba to 
zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Warsztaty 
przeprowadziła pani Izabela Grzenkowicz - instruktor fitness. Bardzo się cieszę, że 
tuchlińska młodzież tak licznie uczestniczyła w tych warsztatach.

Organizatorzy przewidzieli również słodki poczęstunek i napój dla każdego 
uczestnika. 

Uczniowski Klub Sportowy „TUCH” oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchlinie 
składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Sierakowice Tadeuszowi Kobieli, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Irenie Kulikowskiej, Państwu Reginie i 
Mirosławowi Garskim z Tuchlina oraz Łukaszowi Garskiemu z Tuchlina za okazaną 
pomoc i wsparcie naszych działań na rzecz lokalnej społeczności. 

Barbara Gojtowska

Ferie na wesoło w Tuchlinie
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Ogłoszenia drobne

Skupuję stare auta krajowe i 
zagraniczne do 1000 zł, kom. 
603 748 535

Wydzierżawię dużą działkę 5000 m lub połowę na 
działalność. Wszystkie media na działce (prąd, 
woda) przy głównej trasie (działka ogrodzona). 
Wjazd na działkę od głównej trasy 211 koło 
Sierakowic, kom. 603 748 535

Poszukuję mieszkania, dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka, 
CO w Sierakowicach lub 
okolicy z możliwością 
parkowania, tel. 668 210 38

Wynajmę:

Mam do wynajęcia jednopokojowe samodzielne 
mieszkanie w centrum Sierakowic, tel. 601 686 617

Dwa pomieszczenia o powierzchni 30m2 i 100m2 w 
dobrej lokalizacji w Sierakowicach, tel. 509 395 161.

Usługi:

Usługi Kelnerskie – wesela, osiemnastki, imprezy 
okolicznościowe, tel. 725 129 954

Rodzinny dom pomocy w Sierakowicach oferuje całodobową, 
dzienną i profesjonalną opiekę nad osobami starszymi. Serdecznie 
zapraszamy. Tel. kontaktowy: 504 246 860 i 504 258 077

Profesjonalne filmowanie imprez, nowatorskie 
metody filmowania i montażu, fotografia 
plenerowa i reportażowa, tel. 512 220 035

Kucharki! – Na wesela, przyjęcia i osiemnastki, itp. oraz 
catering, menu według gustu klienta, tel. 666 097 632

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci 

Urząd Gminy w Sierakowicach wspólnie z Zakładem 
Recyklingu PESTAR ze Starogardu Gdańskiego organizują 

bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego

w dniach:
19 marca,
16 kwietnia,
21 maja,
18 czerwca,
16 lipca,
20 sierpnia,
17 września,
15 października,
19 listopada,
17 grudnia

 (zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca)

Miejsce: 
- Sierakowice, ul. Dworcowa (parking pomiędzy Urzędem 
Gminy i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych) w godz. 9.00 
– 10.30;
- Sierakowice, Os. Wichrowe Wzgórze (parking przy sklepie) 
w godz. 10.45 – 12.00;
- co miesiąc jedno z sołectw w godz. 12.45 – 14.00.

Elektroodpady należy składać wyłącznie w wyznaczonych 
godzinach i miejscach. W przypadku osób starszych 
możliwy odbiór z posesji po uprzednim poinformowaniu 
kierowcy pod nr tel. 606 611 721 lub 664 178 812.

UWAGA! Jeśli znajdziesz ten znak 
na urządzeniach elektornicznych 
to znaczy, że nie wolno ich 
wyrzucać do kosza



Informacja

Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i  Rozw i ą zy wa n i a  P ro b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach  
uprzejmie informuje o miejscach 
pomocy osobom uzależnionym i ich 
rodzinom:

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i 
R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach
Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, 
ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przewodnicząca Komisji – Maria 
Karolak, Urząd Gminy pokój 316,  
t e l .  5 8  6 8 1  9 5  4 1 ,  e - m a i l :  
karolak.maria@sierakowice.pl
Kontakt – w godzinach pracy Urzędu 
(oprócz wtorku i czwartku)

Punkt Konsultacyjny
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i 
R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w  
Alkoholowych w Sierakowicach
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 
Sierakowice
tel. 58 684 77 57
Czynny: we wtorki i czwartki w godz. 
8.30 – 14.00 i w piątki w godz. 16.00 – 
18.00

G r u p a  w s p a r c i a  d l a  
współuzależnionych
ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 
Sierakowice
tel. 58 684 77 57
spotkania w czwartki w godz. 8.30 – 
12.00

Grupa Anonimowych Alkoholików 
„Pogoda Ducha” w Sierakowicach 
zaprasza na mityngi osoby, które chcą 
zerwać z nałogiem alkoholizmu oraz 
ich rodziny. Spotkania odbywają się w 
każdy piątek od godz. 19.00 do 21.00 
w budynku Domu Katolickiego w 
Sierakowicach ul. ks. B.Łosińskiego 
(na piętrze).

Porady prawne
 Porad z zakresu prawa rodzinnego 
u d z i e l a  b e z p ł a t n i e  m e c e n a s  
KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy 
ostatni piątek miesiąca od godziny 
16:00 do 18:00 w Domu Katolickim 
przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w 
Sierakowicach:

30 marca
27 kwietnia
25 maja
29 czerwca
27 lipca
31 sierpnia
28 września
26 października
30 listopada
21 grudnia*

*w grudniu wyjątkowo dyżuru nie 
będzie w ostatni piątek miesiąca

Mediac je  rodz inne prowadz i  
mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w 
każdy ostatni piątek miesiąca od 
godziny 18.00 oraz po telefonicznym 
uzgodnieniu (tel. 58 681 95 41).


