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Przedstawiciele naszej gminy na XIV Zjeździe Kaszubów
Od czternastu lat Kaszubi gromadzą się w okresie letnim w różnych miejscach swojego regionu, żeby wspólnie świętować, manifestować 

przynależność do grupy regionalnej, promować własną kulturę. Idea spotkań narodziła się po podjęciu przez władze centralne decyzji o połączeniu 
całego obszaru Kaszub w obrębie jednego województwa. Do 1999 roku Kaszubi należeli terytorialnie do różnych województw. Uradowana społecz-
ność lokalna spotkała się z okazji zjednoczenia na Zjeździe w Chojnicach, które to usilnie zabiegały o odłączenie od dotychczasowej przynależności 
do województwa z siedzibą w Bydgoszczy. Miała to być jednorazowa manifestacja radości. Idea jednak bardzo się spodobała i od tej pory Kaszubi

spotykają się corocznie, każdorazowo w innym miejscu. Kolejnymi orga-
nizatorami były następujące miasta: Hel, Wejherowo, Kartuzy, Słupsk, 
Kościerzyna, Łeba, Gdynia, Brusy, Gdańsk, Bytów, Puck oraz Lębork. 

Tegoroczny Zjazd Kaszubów odbył się 7 lipca 2012 r. w Sopocie. 
Każdorazowo o wyborze miejsca spotkania decydują jakieś szczególne 
przesłanki. Na decyzję o wyborze Sopotu miał niechybnie wpływ trwający 
Rok Młodokaszubów. Naczelnym przedstawicielem tej formacji był Alek-
sander Majkowski, który w początkach XX wieku mieszkał i działał w tym 
mieście. Tu spotykała się inteligencja kaszubska, tworzył się ruch spo-
łeczny, zapadały ważne decyzje, zrodził się zapewne pomysł powołania for-
macji Młodokaszubów (którą formalnie zatwierdzono na zjeździe w Gdań-
sku w 1912 roku ). W Sopocie dr Majkowski stworzył pierwsze Muzeum 
Kaszubsko-Pomorskie, tu mieszkali i tworzyli ludzie dziś uznawani za
szczególnie zasłużonych dla pielęgnowania kaszubskiej idei (ks. F. Grucza, 
M. Mokwa, F. Lorentz i inni). Sopot był też miejscem, w którym można 
było liczyć na zaprezentowanie kaszubskiej kultury stosunkowo szerokiej 
rzeszy gości z różnych stron świata (z racji dzierżenia przez miasto palmy 
najpopularniejszego nadbałtyckiego kurortu).

Na zjazdowe spotkanie każdorazowo przybywa wielotysięczna 
grupa osób z całego regionu i spoza niego. Organizacja takiego przedsię-

wzięcia jest zatem niezwykle pracochłonna. Głównym organizatorem jest zwykle miasto goszczące uczestników, ale do organizacji włączają się róż-
ne inne podmioty, w tym zawsze Zarząd Główny ZKP.

Na program spotkania składa się zwykle spora ilość pozycji programowych. Stałym punktem jest od początku przejazd przez region spec-
jalnego pociągu „Transcassubia”, który przywozi wszystkich chętnych do 
udziału we wspólnej zabawie. Tym razem, z racji położenia, możliwy był 
też transport uczestników droga morską – przybyła flotylla kaszubskich ło-
dzi żaglowych z Półwyspu Helskiego.  

Tradycyjnie zjazdy rozpoczynają się uroczystą Mszą Świętą, któ-
rą tym razem w kościele p.w. św. Michała Archanioła celebrował wspie-
rający Kaszubów w różnych przedsięwzięciach ks. Abp Tadeusz Goc-
łowski. Kolejną tradycją jest również przemarsz wszystkich uczestników 
ulicami miasta – celem był Plac Przyjaciół Sopotu (niezwykle atrakcyjny 
punkt przy wejściu na molo). Dla prezentujących programy artystyczne 
przygotowano dwie sceny – wystąpiły na nich zespoły regionalne (naszą 
gminę reprezentowały:  KZPiT Sierakowice oraz Kapela „Bas”) i goście 
specjalni: Veronika Korthals z Zespołem, Fucus, Damroka Kwidzińska
z zespołem (ten występ przeniesiono z powodu burzy na inny termin). Dla 
miłośników zakupowego szaleństwa przygotowano na Placu Zdrojowym 
Jarmark Kaszubski. Zwolennicy biesiadowania mogli do woli rozmawiać 
(i nie tylko) na Grodzisku. Fani „baśki” spotkali się w Hali Stulecia. 

Uczestnicy żądni ob-
cowania z kulturą mie-
li do wyboru różne 
wystawy i bezpłatne 
wstępy do muzeów. 
Entuzjaści sportów hippicznych mogli obserwować zmagania podczas Międzynarodowych 
Zawodów w Skokach CSIO. Miasto szybko się „zażółciło” od tradycyjnych bluz i chust w ka-
szubskich barwach, wszędzie było barwnie i gwarnie, co zwróciło uwagę licznie wypoczy-
wających w kurorcie i stanowiło niewątpliwie doskonałą promocją dla środowiska kaszub-
skiego.

Sierakowicka reprezentacja tradycyjnie również brała udział w spotkaniu i wy-
różniała się jak zawsze sporą ilością dzieci i młodzieży. Przedstawiciele naszego oddziału zostali 
też wytypowani do zapalenia symbolicznych zniczy na grobach wybitnych działaczy kaszub-
skich spoczywających na sopockich cmentarzach (wśród nich pochodzącego z Gowidlina ks. 
Franciszka Gruczy).

Nasi przedstawiciele w oczekiwaniu na przyjazd
specjalnego pociągu „Transcassubia”

Przedstawiciele naszej gminy przy grobie ks. F. Gruczy
(Syna Ziemi Sierakowickiej)

Była okazja do rozmów z posłami (tu z Teresą Hoppe
reprezentującą w parlamencie środowisko kaszubskie)

Danuta Pioch
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Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej wyróżniony
w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Otwarta Szkoła”

uczycieli Zespołu Szkół w Kamie- Krystyna Szumilas.
nicy Królewskiej: Bartłomieja Leszk Zgłoszenia oceniali eks-
oraz Iwonę Koszałka-Arent. Na uro- perci oraz powołana przez Ministra 
czystość przybyły wszystkie nagro- Edukacji Narodowej kapituła kon-
dzone przez Ministerstwo szkoły i or- kursu. W skład kapituły weszli: Ta-
ganizacje z całej Polski – łącznie 24 deusz Sławecki - sekretarz stanu w Mi-
podmioty. nisterstwie Edukacji Narodowej

Celem konkursu jest pro- - przewodniczący kapituły, Justyna Ja-
mowanie modelu szkoły, która w swo- niszewska (Grupa Zagranica), Elżbie-
ich działaniach wychowawczych ta Piotrowska-Gromniak (Stowarzy-
i edukacyjnych dąży do kształ- szenie „Rodzice w Edukacji”), Emi-
towania w uczniach otwartej i pro- lian Kamiński (Fundacja Atut, Teatr 
społecznej postawy. Konkurs ma rów- Kamienica), Tomasz Makowski
nież upowszechniać współpracę mię- (Biblioteka Narodowa) oraz Jacek 
dzy placówkami oświatowymi Strzemieczny (Centrum Edukacji 
i ich otoczeniem (przede wszystkim Obywatelskiej).
organizacjami pozarządowymi) oraz Nasza szkoła prowadzi od 

Czternastego czerwca 2012 roku miała miejsce 
pokazać skuteczne i nowatorskie roz- trzech lat owocną współpracę z Oś-

uroczystość wręczenia wyróżniania dla Zespołu Szkół
wiązania stosowane w oświacie. rodkiem Rewalidacyjno-Wycho-

w Kamienicy Królewskiej, który brał udział w ogólno-
Minister Edukacji Naro- wawczym w Szklanej i to właśnie ta 

polskim konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej 
dowej w swoim przemówieniu zwró- współpraca została nagrodzona przez 

„Otwarta Szkoła”. Uroczystość odbyła się w Warszawie, 
ciła uwagę na zwiększającą się z roku kapitułę konkursu. 

w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pani minis-
na rok liczbę zgłoszeń w konkursie. – Tytuł „Otwartej szkoły” 

ter Krystyna Szumilas zaprosiła przedstawicieli naszej
Państwa przykład sprawia, że coraz Zespół Szkół w Kamienicy Kró-

szkoły: panią dyrektor Zespołu Szkół Hannę Subkowską-
więcej szkół będzie chciało uczest- lewskiej otrzymał jako trzecia szkoła 

Wójcik, panią dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-
niczyć w kolejnych edycjach kon- w województwie pomorskim.

Wychowawczego w Szklanej Julitę Krzebietke (partnera 
kursu, czego życzę sobie i wszystkim 

naszej szkoły w projekcie) oraz koordynatorów – na- Tekst i foto: nadesłaneszkołom w Polsce – dodała minister 

Dzień Spółdzielczości 
Spotkanie emerytowanych pracowników Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Gminna Spółdzielnia „Samopo- ucieszył się, że w tym roku z zaproszenia
moc Chłopska” w Sierakowicach pamięta skorzystała większa liczba emerytowanych 
o swoich byłych pracownikach. Tradycją pracowników niż w roku poprzednim. Prezes 
Spółdzielni stały się coroczne spotkania poinformował o zmianach, jakie nastąpiły
emerytów i rencistów z Zarządem. W tym ro- w firmie w ciągu ostatnich kilkunastu mie-
ku takie spotkanie odbyło się 28 czerwca sięcy, o zakupach inwestycyjnych i pracach 
w restauracji „Jantar”, a poprzedziła je msza modernizacyjnych. W imieniu swoim i swo-
w kościele św. Marcina, którą wspólnie ce- ich zastępców złożył życzenia zdrowia i za-
lebrowali ks. Bronisław Dawicki i ks. Marek chęcił do zakupów w sklepach sieci Gminnej 
Wera, proboszcz parafii św. Jana Chrzcicie- Spółdzielni. 
la. Spotkanie minęło w bardzo sym-

Prezes Zarządu Gminnej Spół- patycznej atmosferze. Był to czas na roz-
dzielni, Józef Formela, witając przybyłych mowy w gronie dobrych znajomych i wspo-

minanie wspólne przepracowanych lat.
Oprócz poczęstunku miłą niespodzianką dla 
byłych pracowników był bon na zakupy
w sklepach Gminnej Spółdzielni. 

tekst i foto: AK
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Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zlewni rzek 
Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Kontrakt nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Rębienica - Tuchlino oraz Łyśniewo - Migi - 
Poręby - Sierakowice. Wykonawca wykonał całość zadania. Prze-
prowadzono odbiory częściowe zlewni PM2 w miejscowości Migi
i zlewni PPO1 i PPO2 w miejscowości Poręby oraz rozruchy prze-
pompowni ścieków. Ze względu na brak docelowego zasilania 
dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Migi planowane jest 
przesunięcie terminu odbioru końcowego kontraktu.

Wykonawcy. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji grawi-
tacyjnej, tłocznej oraz przyłączy na zlewni PS1 w miejscowości Su-
lęczyno oraz kanalizacji tłocznej na zlewni PS3 w kierunku  miej-
scowości Kłodno.

Kontrakt nr 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Sierakowice obręb: Kamienica Królewska - Załakowo - Pałubice. 
W miesiącu lipcu br. wykonano i odebrano zlewnię PK2 w miej-
scowości Kamienica Królewska, w kolejnym miesiącu dokonano od-
bioru osiedla za torami w miejscowości Kamienica Królewska. Na 
dzień dzisiejszy trwają roboty budowlane w miejscowości Pałubice 
przy zlewni PW1 oraz prace budowlane związane z zagospodaro-
waniem terenów pod poszczególne przepompownie ścieków. W naj-
bliższym czasie planowany jest odbiór częściowy zlewni PK1
w miejscowości Kamienica Królewska. 

Kontrakt nr 7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach 
Borek - Bielawki - Kistowo - Żakowo - Sulęczyno. W lipcu br. wy-
konawca  kontynuował budowę kanalizacji w miejscowości Borek 
przy zlewni kanalizacji grawitacyjnej przepompowni ścieków PS7
i PS8.

Podpisanie umowy – Kontrakt nr 6 Budowa kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami 
ścieków w Gminie Sulęczyno zlokalizowana na obszarze wsi 
Sulęczyno - „Osiedle za pocztą” i wsi Kłodno. W dniu 6.07.2012 r.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowi-
cach podpisało kolejną umowę w ramach realizowanego projektu pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi
i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”. Przedmiotem zamówienia 

Kontrakt nr 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
jest budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno na obszarze 

z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach 
wsi Sulęczyno i Kłodno. Najkorzystniejszą ofertę złożyło 

Widna Góra - Podjazy - Amalka. Zakończono budowę kanalizacji
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ 

w miejscowości Widna Góra, Podjazy i Amalka. Nadal trwają pro-
Spółka z o.o. z Kartuz, z którą podpisano przedmiotową umowę. 

cedury administracyjne dotyczące zmiany lokalizacji przepompowni 
Więcej informacji na temat realizowanego projektu na stro-

PS1 w miejscowości Podjazy. 
nie 

Kontrakt nr 6 Budowa kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie 
Sulęczyno zlokalizowana na obszarze wsi Sulęczyno - „Osiedle za 
pocztą” i wsi Kłodno. Dnia 12.07.2012 przekazano plac budowy 

www.pwik.sierakowice.pl. 

08 (265) sierpień 2012
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Pomnik partyzantów
po kapitalnym remoncie

Znajdujący się w Kamienicy Kró-
lewskiej, przy drodze prowadzącej do Mira-
chowa, pomnik poległych partyzantów Gry-
fa Pomorskiego w lipcu został gruntownie 
odnowiony. Prace remontowe pomnika łącz-
nie z obejściem sfinansowała Gmina Siera-
kowice, a wykonał Leon Łangowski, miesz-
kaniec Sierakowic. Pomnik upamiętnia 
śmierć partyzantów Gryfa Pomorskiego: Ja-
na Kwidzińskiego i Bernarda Michałko. Zo-
stał wzniesiony w 1968 roku z kamienia. 

Ostatnie pożegnanie
druha Jerzego Joskowskiego

W czwartek 16 sierpnia ro-
dzina, przyjaciele i strażacy pożegnali 
druha Jerzego Joskowskiego, zas-
łużonego strażaka i społecznika. Spoczął 
na cmentarzu parafialnym św. Marcina
w Sierakowicach. Miał 70 lat. 

Jerzy Joskowski urodził się 20 
stycznia 1942 r. Do Ochotniczej Straży 
Pożarnej wstąpił w 1956 r. w Mojuszu. 
W latach 1963-68 był nauczycielem
w szkole w Szopie. Od 1968 r. do 1974 
r., w związku z pełnieniem funkcji kie-
rownika Szkoły Podstawowej w Tuchli-
nie, został członkiem tamtejszej OSP. Po 

powrocie do Mojusza nadal aktywnie włączał się społeczną działalność. Dzięki niemu Mojusz 
zyskał nowy budynek szkolny, zlewnię mleka, nową strażnicę, przystanki autobusowe, nowe 
drogi, zbiornik przeciwpożarowy, pierwszy wóz bojowy dla jednostki OSP. Za jego przyczyną 
rozwijało się życie życie kulturalno-oświatowe we wsi. Jako pedagog duży nacisk kładł na roz-
wój młodzieży – włączał ją do zawodów pożarniczych i turniejów wiedzy pożarniczej.

Przez wiele lat pełnił szereg funkcji z zarządzie OSP. Był sekretarzem zarządu OSP 
w Mojuszu, w latach 1978-1990 był wiceprezesem, a od 1990 r. – prezesem Zarządu Gmin-
nego OSP RP w Sierakowicach. Pożegnanie druha Jerzego Joskowskiego ze strażą odbyło się 
w czerwcu 2003 r. podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Nadal pozostał ho-
norowym prezesem Zarządu Gminnego OSP. Był odznaczony odznaką Wzorowy Strażak; brą-
zowym, srebrnym i złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa; złotym Znakiem Związku 
OSP; brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski; medalem im. Józefa Tuliszkowskiego. Otrzymał także odznaczenie Zasłużony 
Ziemi Gdańskiej oraz tytuł Zasłużony dla Gminy Sierakowice. Był radnym Rady Gminy Sie-
rakowice przez ponad trzy kadencje –  od 1990 r. do 2004 r., kiedy to w połowie czwartej ka-
dencji złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 

Oprac. i foto: AK
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Piękna Wieś 2012
Konkurs Piękna Wieś organizowany jest w woje-

wództwie pomorskim od kilkunastu lat. Konkurs odbywa się
w trzech etapach (gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim)
i rozgrywany jest w dwóch kategoriach – Wieś oraz Zagroda. Or-
ganizatorami konkursu Piękna Wieś 2012 są: Województwo Po-
morskie – Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Gdańsku. Współorganizatorem konkursu 
oraz fundatorem nagród na szczeblu gminnym jest Wójt Gminy 
Sierakowice.

W rywalizacji o tytuł najpiękniejszej wsi oraz zagrody 
uczestniczyć mogą wsie, w których nie ma siedziby gminy, za-
grody rolnicze (w tym gospodarstwa agroturystyczne), prywatne 
posesje. W konkursie nie mogli uczestniczyć laureaci I miejsc fi-
nałów wojewódzkich poprzednich pięciu edycji konkursu. Wsie
i zagrody oceniane były m.in. pod kątem estetyki posesji, dba-
łości o środowisko przyrodnicze, ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i tradycji miejsca oraz udziału mieszkańców w lokalnych 
inicjatywach. 

Poprzez konkurs Piękna Wieś promowany jest aktywny 
udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju oto-
czenia i poprawie jego estetyki. Konkurs przyczynia się również 
do podnoszenia atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiej-
skich, ochrony krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego po-
morskich wsi oraz poprawy jakości życia na wsi.

Komisja oceniająca posesje na szczeblu gminnym skła-
dała się z dwóch pracowników Urzędu Gminy w Sierakowicach 
oraz pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. 
Wszystkie gospodarstwa i posesje zostały starannie przygotowa-
ne do konkursu przed ich oceną. Frekwencja w roku 2012 wzglę-
dem roku 2011 zwiększyła się o 100%. Zainteresowanie konkur-
sem wykazały dwie wsie, 13 zagród rolniczych (w tym dwie agro-
turystyczne) i 8 zagród prywatnych.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
w kategorii Zagrody rolnicze:
I miejsce - Kazimiera i Stanisław Pranczk z Tuchlina,
II miejsce - Barbara i Kazimierz Stolc z Nowej Ameryki,
III miejsce - Andrzej Kąkol z Mojuszewskiej Huty.
Wyróżnienia otrzymali: Andrzej Dawidowski z Załakowa; Sabina 
i Andrzej Krefta z Kamienickiego Młyna.

W kategorii Zagrody nierolnicze:
I miejsce - Jolanta Patkowska ze Szklanej,
II miejsce - Barbara Gojtowska z Tuchlina,
III miejsce - Jan Warmowski z Sierakowic.
Wyróżnienia otrzymali - Emilia i Wojciech Wenta z Gowidlina, 
Janina Młyńska z Mojusza.

Ponadto promocję do etapu powiatowego otrzymała
wieś Mojusz.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za za-
interesowanie i trud włożony w utrzymanie tak pięknych posesji. 
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w przyszłorocznej edy-
cji konkursu.

Referat Rolnictwa Urzędu Gminy Sierakowice

Posesja państwa Pranczk z Tuchlina
zajęła pierwsze miejsce w kategorii zagrody rolnicze

Ogród państwa Barbary i Kazimierza Stolc z Nowej Ameryki

Ogród pani Barbary Gojtowskiej z Tuchlina

08 (265) sierpień 2012
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Szlakami polskości po Ukrainie
W końcówce lipca grupa osób związanych z powiatem kar-

tuskim złożyła wizytę w zaprzyjaźnionym powiecie śniatyńskim na 
Ukrainie. Współpracę pomiędzy powiatami zainicjowała starosta Ja-
nina Kwiecień, która z kresami jest bardzo związana (tam się urodziła 
zarówno ona jak też jej śp. mąż Stefan). Porozumienie o wzajemnej 
współpracy zostało podpisane w grudniu ubiegłego roku. Jego efek-
tem były już wizyty obu samorządów u siebie, wymiana kulturalna
i przedsięwzięcia zmierzające ku nawiązaniu partnerskiej współpracy 
w przeróżnych obszarach na przyszłość.

Śniatyń – siedziba powiatu - to miasteczko leżące w odleg-
łości 107 km od Iwano-Frankowska (Stanisławowa) i 32 km od
Czerniowców. Kiedyś miejscowość była punktem granicznym po-
między Rzeczpospolitą i Portą Osmańską, również między Polską
i Rumunią. Miasto często cierpiało z powodu najazdów tatarskich. Po 
rozbiorze Rzeczypospolitej w 1772 roku Śniatyń wszedł w skład za-
boru austriackiego.

Celem wyjazdu była nie tylko wizyta w zaprzyjaźnionym 
powiecie, ale także odwiedzenie innych zakątków z polskimi śladami 
w dziejach (kolejno: Lwów, Stanisławów, Kołomyja, Czerniowce,
Chocim, Kamieniec Podolski). Wziąwszy pod uwagę fakt, że Ukraina 
nie jest członkiem UE i z tego powodu raczej trudno przeciętnemu Po-

szubach, m.in. w majątku w Kobysewie, zatem doskonale znała re-lakowi odwiedzić sąsiadów, tak jak to się dzieje w przypadku pozos-
gion). Mówiąc o kaszubskich wątkach we Lwowie warto wspomnieć tałych państw graniczących z Polską, inicjatywa zorganizowania wy-
również Wojciecha Kętrzyńskiego, przy którego mogile grupa za-jazdu przypadła wielu uczestnikom do serca. Tym bardziej, że tyle 
trzymała się na dłużej i zapoznała się z jego biografią. Jego ród wywo-tam śladów polskości, którą pewne zakątki aż dyszą. Bycie tam jest 
dził się ze szlachty kaszubskiej, osiadłej w Kętrzynie w pow. wejhe-duchową ucztą dla Polaka. Wszyscy przecież zostaliśmy wychowani 
rowskim.na literaturze i przekazach historycznych, w których opiewa się do-

Doskonały przewodnik lwowski – Janek – Polak z krwikonania dawnych obrońców kresowych ziem Rzeczypospolitej, a nie-
i kości – jak zadeklarował, człowiek o wielkiej wiedzy, ze swadąktórzy po prostu stamtąd się wywodzą. Wśród uczestników wyjazdu 
oprowadził grupę po mieście, zwracając baczną uwagę na wszystkie byli też przedstawiciele z terenu gminy Sierakowice.
ważne elementy i aspekty, również te drażliwe we wzajemnych sto-Pierwszym odwiedzanym miejscem był położony na skraju 
sunkach polsko-ukraińskich. Szczególnie dało to o sobie znać na Roztocza Lwów, oddalony od granicy z Polską zaledwie 70 kilome-
Cmentarzu Orląt Lwowskich. Patrząc na lokalizację kwater i słucha-trów. Rozciągające się na pagórkowatym terenie miasto szczególnie 
jąc przewodnika można było oczyma wyobraźni odtwarzać historię te-urzekło swoim pięknem, porównywalnym z urokami Krakowa. Wy-
go miejsca, o którym dość długo chciano zapomnieć i wymazać jeczekiwaną była wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Or-
z dziejów Ukrainy. Na szczęście tak się nie stało i bohaterscy obrońcy ląt Lwowskich. Pierwszy jest przecież miejscem spoczynku wielu wy-
pochowani są z należną im czcią, a o kwatery nareszcie odpowiednio 
zadbano.

Kolejne miasto – Stanisławów (dziś Iwano-Frankowsk) - za-
łożone w 1662 r. przez Andrzeja Potockiego, zawdzięczające swoją 
nazwę imieniu ojca Stanisława Rewery Potockiego (lub pierworodne-
mu synowi Stanisławowi). Zasadniczą rolą tego miasta miała być 
funkcja obronna, pomyślane było jako twierdza obronna przed na-
jazdami Tatarów. Po upadku Kamieńca Podolskiego w 1672 roku for-
teca była wraz z pobliskim Haliczem główną zaporą i obroną połud-
niowo-wschodnich granic Rzeczypospolitej. Chętnie osiedlali się
w nim Ormianie, którzy swoją ciekawą kulturą ubarwiali Polskę. Do 
1946 roku w ich kościele znajdował się cudowny obraz Matki Boskiej 
Łaskawej, który po wojnie przewieziono do Gdańska.

W Kołomyi – jednym z największych miast powiatowych
w województwie stanisławowskim – oczywiście wszystkim przyszła 
od razu na myśl popularna piosenka „Czerwony pas”, w której mowa 
i o rzece Prut, i o Hucułach, i o tańcu „kołomyjce”, który wszystkich 
do zabawy porywa. Smutnym akcentem dla Polaka był stojący tam
w wielkiej glorii ogromny pomnik Stepana Bandery (twórcy frakcji 
OUN-B odpowiedzialnej za ludobójstwo polskiej ludności cywilnej 
na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej), któremu Rada Miejska Koło-
myi nadała honorowe obywatelstwo miasta. Zresztą nie tyko

bitnych Polaków, drugi tchnie historyczną esencją, co do której długo w tym mieście widzieliśmy pomnik Bandery, co oznacza, że na 
nie było porozumienia pomiędzy narodem polskim i ukraińskim. Ukrainie cieszy się ta osoba wielkim uznaniem. Z zabytków i atrakcji 
Wśród wybitnych Polaków spoczywających na cmentarzu Łycza- uwagę zwiedzających przykuło muzeum etnograficzne, którego za-
kowskim warto wspomnieć Gabrielę Zapolską, Marię Konopnicką, lążkiem była pierwsza wystawa etnograficzna, prezentująca dorobek 
Artura Grottgera, Zygmunta Gorgolewskiego, Seweryna Gosz- kulturowy Pokucia, a jej współorganizatorem  był Oskar Kolberg - 
czyńskiego, Władysława Bełzę, Juliana Ordona, Wojciecha Kętrzyń- polski etnograf, folklorysta i kompozytor. O wydarzeniu tym głośno 
skiego, Karola Szajnochę, Rozalię Zamojską, Benedykta Dybow- było wówczas w całej Europie, co niewątpliwie było doskonałą pro-
skiego, Stefana Banacha, a także Marylę Wolską, która została wspo- mocją Karpat Wschodnich. Z nowszej historii warto wspomnieć, że
mniana z racji wiersza poświęconego miastom na Kaszubach, ubie- w Kołomyi powołano II Brygadę Legionów, zwaną też Brygadą Kar-
gającym się o miano ich stolicy (prof. Tadeusz Linkner badając twór- packą. W latach 1939-41 większość Polaków zamieszkujących te te-
czość poetów młodopolskich stwierdził, że poetka bywała na Ka- reny została deportowana przez Rosjan na wschód. Z miastem zwią-

Grupa na Cmentarzu Orląt Lwowskich

Mogiła Marii Konopnickiej na Cmentarzu Łyczakowskim

c.d.
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zane są m.in. takie osobistości jak: Irena Dziedzic – dziennikarka uważaną za najpotężniejszą warownię Rzeczypospolitej na Kresach 
i prezenterka telewizyjna, Franciszek Karpiński - polski poeta epoki Wschodnich, trudną do pokonania). Zanim w 1430 roku usta-
oświecenia, Stanisław Rola-Arciszewski - polski dowódca wojskowy, bilizowały się tu rządy polskie, należał Kamieniec do Ormian, Litwi-
i wielu innych Polaków. nów, Polaków i ponownie Litwinów. W czasie wojen polsko-

Czerniowce - miasto w południowo-zachodniej części Uk- -tureckich często był atakowany, ale wychodził zawsze obronną ręką, 
rainy, w północnej Bukowinie nad Prutem – zachwyciło odwie- dopiero w II poł. XVII wieku, 12 sierpnia 1672 sułtan Mehmed IV ob-
dzających jednolitą przepiękną architekturą z jej perełką – budynkiem legł Kamieniec z niezliczoną ilością wojska, którego liczebność
Uniwersytetu, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. ocenia się na od 100 do 300 tys. żołnierzy, doskonale wyposażonych. 
To miejsce również doświadczyło różnych „panów” – była tu Mołda- Nie udało się załodze podolskiej oprzeć takiej sile. Oddała twierdzę
wia, Turcja, Austria, Rosja, Rumunia. Polacy zawsze mieli w nim i miasto na honorowych warunkach oblegającym. W czasie kapitula-
swoją reprezentację, tak zresztą jest do dziś, o czym świadczy tętni- cji nastąpił wybuch w jednej z wież prochowych, podczas którego
ący życiem „Dom Polski”. zginął także komendant zamku, pułkownik Jerzy Wołodyjowski – zna-

ny nam z dzieła H. Sienkiewicza.
I wreszcie główny cel podróży – Śniatyń. Poza serdecznymi 

spotkaniami z  przedstawicielami zaprzyjaźnionego powiatu wszyst-
kich bardzo interesowały miejsca związane z błogosławioną Martą 
Wiecką, polską siostrą miłosierdzia (szarytką). Marta Wiecka urodziła 
się 12 stycznia 1874 w Nowym Wiecu, a zmarła 30 maja 1904
w Śniatyniu. Jej krótkie, zaledwie trzydziestoletnie życie wystar-
czyło, by zasłużyć na wyniesienie na ołtarze. Życie poświęciła cho-
rym (dosłownie i w przenośni) pracując w różnych szpitalach.
W śniatyńskim szpitalu zaraziła się od swoich podopiecznych durem 
brzusznym i zmarła. W pamięci potomnych została jako niezwykle do-
brotliwa i uczynna postać. Każdy przychodził do niej ze swoimi pro-
blemami, a ona każdemu pomagała, ile tylko była w stanie. Nikogo 
nie pozostawiła bez wsparcia. Miejsce spoczynku błogosławionej 
Marty Wieckiej na śniatyńskim cmentarzu zawsze cieszyło się pa-
mięcią, a po beatyfikacji dokonanej we Lwowie 24 maja 2008 roku 
zostało również celem pielgrzymowania, co także uczyniła grupa
z Kaszub.

Wyjazd był niezwykle cenny dla Polaka, który, jak mówił 
wieszcz, „tam się napije, nadysze ojczyzny”. W dobie, kiedy wartości 
patriotyczne schodzą na dalszy plan, dobrze czasem spojrzeć na nie
z innej perspektywy, oddalając się w strony, które ten patriotyzm wie-

Pod Chocimiem, dziś miastem w południowo-zachodniej
lokrotnie formowały. Za wszystkie wzniosłe przeżycia związane ze 

części Ukrainy (Besarabia), w obwodzie czerniowieckim, 
śladami polskości na Ukrainie należą się serdeczne podziękowania sta-

nad Dniestrem, oczywiście wspominano w twierdzy słynne bitwy 
roście Janinie Kwiecień, która wyjazd zorganizowała i zachęciła do 

wojsk Rzeczypospolitej z Turkami (w 1621 i 1673 roku). Losy tego 
niego liczne grono.

miasta jako granicznego powodowały, że w różnych okresach 
Tekst i foto: Danuta Pioch

należało ono do: książąt ruskich, Mołdawii, Turcji, Polski, Rumunii, 
Ukrainy.

Wiele serc zabiło mocniej w Kamieńcu Podolskim, mieście 
nad rzeką Smotrycz, w obwodzie chmielnickim, będącym stolicą Po-
dola (niektórzy w pierwszej kolejności przywołali historyczne zdarze-
nia, pięknie opisane w literaturze polskiej; inni robili odwołania do
własnych życiorysów, m.in. starosta Janina Kwiecień, która właśnie 
tu się urodziła). W dawniejszych czasach miejscowość była nazywana 
„przedmurzem chrześcijaństwa” (określana tak od XVII wieku
w związku z zagrożeniem tatarsko-tureckim) lub „bramą do Polski”
(z uwagi na obronne położenie w zakolu rzeki Smotrycz, rozbu-
dowaną sieć fortyfikacji i odparcie licznych oblężeń, powszechnie

Przed Muzeum Pisanki w Kołomyi

Twierdza w Kamieńcu Podolskim robiła wrażenie nie tylko na Turkach

08 (265) sierpień 2012
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STYPENDIA NAUKOWE I SOCJALNE

Informujemy o warunkach ubiegania się o stypendia naukowe i socjalne oraz terminach składania wniosków. 

STYPENDIA NAUKOWE
GIMNAZJUM
- Okres składania wniosków DO 30 WRZEŚNIA. 
- Średnia ocen 4,2 oraz zaświadczenie o zdobytych osiągnięciach sportowych minimum na szczeblu wojewódzkim do III miejsca lub osiągnięcia 
na szczeblu krajowym do V miejsca.
- Zaświadczenie ze szkoły, że wnioskodawca jest uczniem oraz o uzyskanej średniej ocen.
- Podanie skierowane do wójta gminy o przyznanie stypendium.
- Wniosek o przyznanie stypendium naukowego (można pobrać w ZEAS Sierakowice pok. 305).
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
- Okres składania wniosków DO 30 WRZEŚNIA. 
- Średnia ocen 5,0.
- Stypendium otrzymują uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki.
- Zaświadczenie ze szkoły, że wnioskodawca jest uczniem oraz o uzyskanej średniej ocen.
- Podanie skierowane do wójta gminy o przyznanie stypendium.
- Wniosek o przyznanie stypendium naukowego (można pobrać w ZEAS Sierakowice pok. 305).
SZKOŁY WYŻSZE – STUDENCI
- Okres składania wniosków DO 30 WRZEŚNIA. 
- Średnia ocen: kierunek techniczny inż. 4,0; kierunek ścisły 4,2 (matematyka, fizyka, chemia), pozostałe kierunki 4,7.
- Stypendium przyznawane jest po pierwszym roku nauki.
- Zaświadczenie z uczelni o kierunku studiów oraz o średniej ocen.
- Podanie skierowane do wójta gminy o przyznanie stypendium. 
- Wniosek o przyznanie stypendium naukowego (można pobrać w ZEAS Sierakowice pok. 305).

STYPENDIUM SOCJALNE (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne)
- Okres składania wniosków OD 1 DO 15 WRZEŚNIA.
- Dochód nie może przekroczyć 351 zł na członka rodziny.
- Na każde dziecko wypełnia się osobny wniosek (ale po jednym egzemplarzu dokumentów dotyczących opiekunów, rodziców, itp.).
- Uczniowie pełnoletni składają wnioski samodzielnie albo upoważniają rodziców lub prawnych opiekunów do złożenia wniosku.
- Jeżeli dziecko po ukończeniu szkoły lub 18-tego roku życia pracuje i mieszka razem z rodzicami, należy przedstawić zaświadczenie czym dana 
osoba się zajmuje i ile wynosi jej dochód za miesiąc sierpień.
- Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców oraz wysokość zarobków netto za miesiąc sierpień.
- Rolnicy przedstawiają nakaz płatniczy lub zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych
HEKTAR PRZELICZENIOWY RAZY 207 ZŁ = DOCHÓD
(nakaz płatniczy musi być najnowszy, jaki posiada wnioskodawca).
- Na rachunki można kupować odzież sportową, podręczniki, itp. od 1 września.
- Jeśli w rodzinie występuje niepełnosprawność, należy przedstawić zaświadczenie lub orzeczenie. 
- Jeśli ktoś w rodzinie pobiera rentę, należy przedstawić odcinek za miesiąc sierpień.
- Jeśli rodzice nie pracują, należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Pracy lub napisać oświadczenie.
- Zaświadczenie o zasiłku rodzinnym za miesiąc sierpień.
- Działalność gospodarcza - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o ryczałcie, naliczany dochód 2 115,60 zł.
- Rozliczenie na zasadach ogólnych, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w celu 
uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych na okres
od 01.11.2012 r. do 31.10.2013 r. należy złożyć w Urzędzie 
Gminy w Sierakowicach wniosek do 30.09.2012 r. w pokoju 
319 i 320.

Przypominamy, iż osoby posiadające decyzję warun-
kową o przyznaniu świadczeń rodzinnych na okres
od 01.09.2012 r. do 31.10.2012 r. powinny dostarczyć
do 10.09.2012 r. zaświadczenie szkolne o podjęciu lub konty-
nuacji nauki przez dziecko.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 26.2 oraz 26.3 ustawy o świadcze-

niach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)
w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc lis-
topad nastąpi do dnia 30 listopada, natomiast w sytuacji gdy 
wniosek zostanie złożony w okresie od 1 października do 30 
listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 
dnia 31 grudnia.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w celu uzyskania pra-
wa do funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. 
należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sierakowicach wniosek do 31.08.2012 r. 
w pokoju 320.

Przypominamy, iż osoby posiadające decyzję warunkową o przyz-
naniu funduszu alimentacyjnego na okres od 01.09.2012 r. do 30.09.2012 r. 
powinny dostarczyć do 10.09.2012 r. zaświadczenie szkolne lub oświad-
czenie o podjęciu lub kontynuacji nauki przez dziecko.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 20.3, 20.4 oraz 20.5 ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378) wnioski o ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadcze-
niowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świad-
czeniowy złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świad-
czeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 
października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 
dnia 31 listopada.
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Wywiad z Januszem Pawelczykiem
– prezesem Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego  

Od kiedy interesuje się netowej www.ptg.gda.pl. Wpisywanie danych do arkusza kalkula-
Pan genealogią i skąd się wzięły ta- cyjnego EXCEL umożliwia w późniejszym okresie sortowanie indek-
kie zainteresowania? sów według wybranych kryteriów. Następnie opracowane indeksy są 

Aby odpowiedzieć na to przekazywane do naszych koordynatorów indeksacji, którzy po po-
pytanie, musiałbym się cofnąć pa- nownym ich sprawdzeniu pod względem merytorycznym i tzw. „lite-
mięcią do dwóch spotkań rodzin- rówek” umieszczają indeksy na naszej stronie internetowej. Indek-
nych. Pierwszego w roku 1992 sacja ksiąg pozwala na łatwiejsze odnajdywanie danych (np. według 
z nieżyjącym już dziś stryjem mo- dat lub alfabetycznie); pozwala na łatwiejszy dostęp do danych po-
jego ojca Jana Pawelczyka - Anto- przez internet, a tym samym pozwala liczniejszym osobom korzystać
nim Bachledą Pawelczykiem, i dru- z danych. Indeksacja w pewien sposób chroni także stare księgi przed 
giego po 9 latach w Chyloni, w cza- ich nadmiernym zniszczeniem w czasie przeglądania.
sie którego mój wujek Kazimierz Pa- Co zawierają księgi, które Pan przekazał parafii św. Mar-
welczyk zaprezentował i przekazał cina i do czego służą?
rodzinie drzewo potomków i przod- Księgi przekazane parafii p.w. św. Marcina w Sierakowicach 
ków Jana Pawelczyka - jego ojca zawierają opracowane przeze mnie indeksy z ksiąg metrykalnych Pa-
i mojego dziadka, który został za- rafii Sierakowice, będących w zasobach Archiwum Diecezjalnego
mordowany 11 listopada w Piaśnicy. w Pelplinie i parafii św. Marcina. Są to indeksy z ksiąg chrztów i mał-
Pierwsze spotkanie miało miejsce żeństw z lat 1706-1911 oraz indeksy z ksiąg zgonów z lat 1764-1988. 

w mieszkaniu Antoniego Pawelczyka. Do dnia dzisiejszego posiadam Nie zindeksowano księgi małżeństw z lat 1823-1843 dostępnej w Ar-
notatki z tego spotkania. Pytałem wtedy o pochodzenie naszego rodu. chiwum Państwowym w Lipsku oraz księgi chrztów dostępnej w Ko-
Do chwili obecnej wielu informacji, które wtedy usłyszałem, nie po- ściele Świętych w dniach Ostatnich w Salt Lake City. Księgi
trafię potwierdzić. Najbardziej zagadkowa informacja, która jednak nie z indeksami, z uwagi na to, że są opracowane w układzie chronologi-
znajduje potwierdzenia w odszukanych przeze mnie dokumentach cznym i alfabetycznym, pozwalają na odszukanie strony odpowiedniej 
i materiałach, dotyczyła miejscowości, z której wywodzi się ród Pa- księgi, gdzie został zarejestrowany konkretny akt, w którym występuje 
welczyków. Stryjek powiedział, że to miejscowość Pawełki w okolicy imię i nazwisko poszukiwanego przez nas przodka.
Bytowa, po niemiecku brzmiąca prawdopodobnie Paulsau albo Pauls- Czy każda osoba może z nich korzystać i o co może
dorf. Przeglądając różne mapy żadnej takiej miejscowości nie znala- pytać?
złem. Pytałem również o przodków jego ojca - Augustyna Pawelczyka Z opracowanych indeksów może korzystać każda osoba za-
(Drzymality Kaszubskiego), kim byli, jak się nazywali, jakie nosili interesowana poszukiwaniem własnych korzeni, po uprzednim umó-
imiona, jakie imiona nosiło jego rodzeństwo. Dowiedziałem się, że Au- wieniu wizyty z Parafią św. Marcina w Sierakowicach. Dodatkowo in-
gustyn Pawelczyk urodził się w Górnym Grzybnie, a jego ojcem był deksy te są dostępne również na stronie internetowej Pomorskiego To-
Jan, który umarł młodo, bo w wieku 36 lat. Bracia Augustyna mieli warzystwa Genealogicznego, ale w nieco innej formie. Należy w wy-
imiona: Michał, Jan i Wojciech. Jan uciekł na Śląsk. Te informacje szukiwarce nazwisk i imion wpisać imię i nazwisko poszukiwanego 
przekazałem mojemu wujkowi Kazimierzowi Pawelczykowi, na pod- przez nas przodka. Być może jednak nie ma tego zapisu w księgach pa-
stawie których sporządził drzewo genealogiczne swego ojca Jana Pa- rafialnych Parafii św. Marcina w Sierakowicach. Wówczas z pomocą 
welczyka. Otrzymane na spotkaniu we wrześniu 2001 roku drzewo ge- przychodzi nam lista wszystkich parafii i ksiąg, z których zostały do-
nealogiczne przeleżało u mnie do 2003 roku, do chwili, kiedy pierwszy tychczas opracowane indeksy przez wolontariuszy Pomorskiego To-
raz pojechałem do Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie i postanowi- warzystwa Genealogicznego.
łem dalej je rozbudować. Już podczas pierwszego pobytu w Archiwum Jak można zapisać się do Pomorskiego Towarzystwa Ge-
okazało się, że zadanie, które sobie postawiłem, wcale nie jest proste. nealogicznego i jakie warunki trzeba spełniać?
Podczas poszukiwań okazało się, że część informacji zawarta w drze- W celu odpowiedzi na to pytanie najlepiej będzie przytoczyć § 11 ze
wie była błędna albo nieprecyzyjna. W trakcie badań genealogicznych Statutu Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego 
odkryłem, że ojcem Augustyna nie był Jan, ale Piotr, który nie umarł 
wcale młodo, ale w wieku 70 lat. Natomiast dziadek Augustyna miał § 11 
na imię Jan, całe swoje życie zamieszkiwał w Kamienicy Królewskiej 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która wyraziła 
i rzeczywiście umarł stosunkowo młodo w roku 1853 mając 55 lat w deklaracji gotowość realizacji celów Towarzystwa.
(zmarł 17 lat przed urodzeniem Augustyna Pawelczyka). Zatarcie pa- 2. O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić: 
mięci o Janie Pawelczyku mogło być spowodowane również tym, że 1) pełnoletni obywatele korzystający z pełni praw publicznych,
był trzykrotnie żonaty, a ojciec Augustyna - Piotr pochodził z pierw- 2) małoletni w wieku 16 – 18 lat,
szego małżeństwa. Ponadto Augustyn Pawelczyk nie utrzymywał ścis- 3) małoletni poniżej 16 lat posiadający pisemną zgodę ustawo-
łych kontaktów ze swoim ojcem od roku 1886, kiedy ten się powtórnie wych opiekunów.
ożenił.   3. Do Towarzystwa mogą wstępować cudzoziemcy, zarówno mający 

Nie potrafię powiedzieć co było pierwsze: czy chęć poznania jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej 
historii mojego rodu i jego przodków, która przerodziła się w pasję Polskiej.
genealogiczną, czy drzemiący we mnie bakcyl genealoga, który dał 4. Członkostwo Towarzystwa nabywa się poprzez akceptację kandy-
początek budowaniu drzewa genealogicznego mojej rodziny. Dziś jes- datury przez Zarząd, na podstawie deklaracji kandydata, w drodze
tem pewien, że genealogia jest moją pasją. uchwały.

Parafii św. Marcina w Sierakowicach przekazał Pan pięć Podsumowując - do Pomorskiego Towarzystwa Genealo-
tomów ksiąg indeksów. Jak wygląda praca nad indeksowaniem gicznego może wstąpić każda pełnoletnia osoba lub małoletnia, po 
ksiąg metrykalnych? uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów, mieszkająca w Polsce lub 

Prace nad indeksowaniem ksiąg może wykonywać osoba, za granicą. Spotykamy się w każdą drugą sobotę miesiąca w Sopocie, 
która jest członkiem Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Pra- w siedzibie „Stowarzyszenia Sopot dla środowiska”, mieszczącej się 
ca ta jest wykonywana wolontarystycznie i polega na „przepisywaniu” przy ul. Niepodległości 797 A. Serdecznie zapraszamy do naszych 
do arkusza kalkulacyjnego EXCEL informacji z ksiąg parafialnych lub szeregów wszystkich miłośników i sympatyków genealogii.
ksiąg stanu cywilnego. Przepisywane są wybrane informacje z zapisów Dziękuję za rozmowę i czas poświęcony czytelnikom 
chronologicznych w księgach chrztów (urodzeń), ślubów (małżeństw) „Wiadomości Sierakowickich”.

Rozmawiała Maria Karolaki zgonów na podstawie instrukcji indeksacji. Instrukcje indeksowania 
Foto: Maria Karolakksiąg metrykalnych są dostępne do pobrania na naszej stronie inter-
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Tradycją stało się, że w ostatnią sobotę lipca do Siera-
kowic przyjeżdżają miłośnicy muzyki i kultury łowieckiej. Dwu-
dziestego ósmego lipca po raz dziewiąty odbył się Festiwal Kultury 
Łowieckiej „Knieja”. Organizatorzy, jak co roku, przygotowali dla 
widzów szereg atrakcji. Na dwóch scenach – w Sierakowicach
i Ostrzycach – występowały zespoły folklorystyczne i grające mu-
zykę myśliwską. Festiwalowi towarzyszył Kiermasz Zacnego Jad-
ła, Napitku i Rękodzieła oraz kiermasz myśliwski. Nie zabrakło sto-
isk z kuchnią regionalną i myśliwską. Odbyły się także pokazy 
psów myśliwskich i zawody strzeleckie o tytuł Króla Strzelnicy La-
serowej. Gwiazdą wieczoru był zespół Focus.

Stałym elementem festiwalu jest przeznaczony dla muzy-
ków amatorów Kaszubski Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliw-
skiej, który w tym roku odbył się po raz ósmy. Przesłuchania kon-
kursowe rozpoczęły się w sobotnie przedpołudnie w Drewnianym 
Zabytkowym Kościele. W Przeglądzie wzięło udział 24 solistów 
reprezentujących okręgi: pomorski, wielkopolski i mazowiecki 
oraz dwa zespoły: z Kościerzyny i Bytowa. Występy oceniała ko-
misja w składzie: Wiesław Keller – przewodniczący, Michał Wojty-
ła, Andrzej Niedźwiedź i Karol Grzywacz. 

W kategorii solowej w klasie „D” pierwsze miejsce zajął Beniamin Hubert Wroński ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury 
Łowieckiej na Zamku w Bytowie, w klasie „C” zwyciężył Hubert Keller z Koła Łowieckiego „Żbik” w Siemirowicach, w klasie „B” najlepsza 
okazała się Magdalena Czerwonka ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie, natomiast pierwszą lo-
katę w klasie „A” zdobyła Anna Mielke z Centrum Myśliwskiego Zamek w Gniewie. W kategorii zespołowej zwyciężył Rodzinny Zespół Sy-
gnalistów Myśliwskich „Żurawie” z Kościerzyny. 

Warto w tym miejscu dodać, że w czerwcu dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Sierakowicach zorganizowano pokazy sy-
gnalistów. Podobne odbędą się także we wrześniu. Ich efektem ma 
być wyłonienie dzieci chętnych do gry na rogach myśliwskich.

 Po południu uczestnicy festiwalu (poczty sztandarowe, 
gospodarze, goście, myśliwi z psami, zespoły folklorystyczne i my-
śliwskie),  prowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą, prze-
maszerowali ulicami Sierakowic do parku papieskiego, gdzie mszę 
św. hubertowską odprawił ks. Andrzej Koss – duszpasterz leś-
ników i myśliwych. Oprawę muzyczną mszy zapewnił Kwintet Hu-
bertus Brass z Gdyni, w którego wydaniu uczestnicy usłyszeli  pra-
premierowe wykonanie pierwszej polskiej mszy hubertowskiej.
O okolicznościach powstania dzieła muzycznego opowiedział Ka-
zimierz Kroskowski: – Bydgoski muzyk, członek Koła Łowiec-
kiego „Złoty Róg”, Lech Głowicki, napisał pierwszą wersję mszy 
na orkiestrę i ta msza została wykonana w Bydgoszczy w latach 
90. w kościele św. Wincentego a Paulo. Grała wówczas reprezenta-
cyjna orkiestra Pomorskiego Okręgu Wojskowego, orkiestra 
ogromna. Poproszono kompozytora, aby napisał coś mniejszego, 
aby koła łowieckie mogły mszę zagrać u siebie. Kolega Głowicki 

napisał mszę na dwie trąbki, dwa puzony, dwie waltornie, dlatego że w latach 90. nie było w Polsce zbyt wielu instrumentów myśliwskich – do-
brych było bardzo mało, a rogów dużych  (par force) prawie wcale. Msza ta została poprawiona przez muzyka poznańskiego, członka zarządu 
klubu sygnalistów i przewodniczącego komisji muzycznej Krzysztofa Karneca. Opracował ją na kwintet i w tym wykonaniu mszę dziś usły-
szymy. Jest to polska prapremiera mszy hubertowskiej. Do tej pory słuchaliśmy, bez względu na to kto grał, mszy napisanej przez Reinholda 
Stief’a. 

 Po mszy goście, zespoły i poczty sztandarowe kół ło-
wieckich przemaszerowały do Amfiteatru Szerokowidze, gdzie
hejnałem „Powitanie”, w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej 
„Hubertus” ze Sztumu, rozpoczęto festiwal. Później Ryszard Ma-
zurowski – prezes Komisji  Kultury Łowieckiej ORŁ w Gdańsku 
omówił symbolikę sztandarów poszczególnych kół łowieckich. 

Festiwal uroczyście otworzył wójt gminy Sierakowice Ta-
deusz Kobiela wraz ze współgospodarzem imprezy, wicewójtem 
gminy Somonino Jerzym Kowalewskim. – Cieszymy się, że jes-
teście wśród nas i to po raz dziewiąty – powitał uczestników fes-
tiwalu i gości wójt Tadeusz Kobiela. – Od lat czterech współ-
organizatorem festiwalu jest Gmina Somonino. Wspólnie te dwa sa-
morządy festiwal pielęgnują i kontynuują. Równolegle trwają im-
prezy w Ostrzycach i tamtejsza lokalna społeczność ma też moż-
liwość zapoznania się z niewielkim fragmentem wielkiego skarbca 
kultury łowieckiej. A że jest ona pokaźną częścią ogólnonarodowej 
kultury, myślę, że jest co oglądać, co podziwiać, jest w czym sma-
kować. Dziękuję wszystkim uczestnikom za to, że zechcieli

Festiwal Kultury Łowieckiej „Knieja” 2012

Rozpoczęcie Przeglądu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej

c.d.
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1 Uchwała Nr 27/2011 Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z dnia 18 li-
stopada 2011 w sprawie ustanowienia roku 2012 „Rokiem Młodokaszubów”.
2 F. Neureiter, Historia literatury kaszubskiej, Gdańsk 1982, s. 95.
3 Hasło Gulgowski Izydor, Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.2, s.136.
4 Hasło Lorentz Friedrich Wilhelm, Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.-
3, s.80.
5 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 145-146.
6 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 238.
7 T. Bolduan, Nowy bedeker kaszubski, Gdańsk 1997, s. 237.
8 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 245. Wymienia tu m.in. następ-
ujące osoby: z Kaszub i Pomorza: sędzia A. Chmielewski z Sopotu, ks. I. Cyra z Drzyci-
mia, Stefan Dąbrowski z Donimierza, poseł Dunajski, dentysta dr Fr. Filarski z Gdańska, 
adwokat Grabarz z Kwidzyna, dentysta W. Hirsch z Nowego, Teodor Jarzębek z Nawry, 
urzędnik bankowy Włodz. Kaczmarek ze Starogardu, A. Konieczny – red. „Gazety Gd-
ańskiej”, Leon Kowalski – red. „Naszej Gazety” w Starogardzie, Jan Komendziński z Ró-
wiennicy, ks. Albin Kroplewski z Borzyszkowa, dr Fr. Kręcki z Gdańska, dr Kubacz z Gd-
ańska, adwokat – poseł Łaszewski z Grudziądza, ks. poseł Łosiński z Sierakowic, Fr. Ma-
choll z Koleczkowa, dr A. Majkowski z Sopotu, kupiec Ant. Miotk z Pucka, dr Panecki z 
Gdańska, ks. Pełka z Grabowa, ks. Roehle z Lubichowa, Fr. Sędzicki z Kościerzyny, Jó-
zef Sikorski z Koleczkowa,  dr P. Spandowski z Pelplina, Nikodem Szmelter ze Świecia, 
dr M. Szuca z Brus, Stan. i Waleria Szweda z Iławy, Fr. Tempski z Ostrowitego, dr H. 
Tempski z Bukowego Pola, ks. W. Wojciechowski z Borzyszkowa, Jan Wojke z Łężyc, 
ks. J. Wrycza ze Śliwic, ks. dr Wolszlegier z Pieniążkowa, ks. Zakryś z Klonówki, ; z 
Wielkopolski: B. Chrzanowski z Poznania, Roman Janta – Połczyński z Żabiczyna, dr Fr. 
Szreder z Poznania; z Królestwa: Gustaw Olechowski, red. „Kur. Warsz.”, dr Leon Rut-
kowski z Płońska, Małgorzata Starzyńska z Warszawy.
9 Opracowano na podstawie: J. Borzyszkowski, Aleksander Majkowski (1876-1938). Bio-
grafia historyczna, Gdańsk – Wejherowo 2002; T. Linkner, Wstęp, [w:] A. Majkowski, 
Pamiętnik z wojny europejskiej roku 1914, Wejherowo-Pelplin 2000.
10 Opracowanie na podstawie: C. Obracht-Prondzyński, Jan Karnowski – życie i twó-
rczość, [w:] J. Karnowski, Dramaty, seria: Biblioteka Pisarzy Kaszubskich, t. VI.
11 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 319.
12 Tamże, s. 165.
13 Dane o poecie zaczerpnięto z książek: Leon Heyke – Świętopełk literatury kaszubs-
kiej, red. J. Kęcińska, Gdańsk – Wejherowo 2007; F. Neureiter, Historia literatury kas-
zubskiej, Gdańsk 1982.
14 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 335.
15 Opracowanie na podstawie: J. Schodzińska, Franciszek Sędzicki, Gdańsk – Wejher-
owo 2003.
16 A. Bukowski, Regionalizm kaszubski, Poznań 1950, s. 262.
w pobliżu Starogardu. Dobrą charakterystykę Heyki dał A. Bukowski pisząc tak: „W życ-
iu codziennym cichy, skromny, nie narzucający się, zamknięty
w sobie, oddany był wyłącznie swej pracy literackiej i młodzieży, którą lubił i która na-
wzajem otaczała go miłością i szacunkiem. Od życia społecznego i organizacyjnego tr-
zymał się z dala, nie miał bowiem żadnych ambicji wodzowskich w przeciwieństwie np. 
do Majkowskiego”.
Franciszek Sędzicki - (1882 - 1957 ) działacz narodowy, regionalista i poeta kaszubski, ur-
odził się w Rotembarku (pomiędzy Kościerzyną a Wdzydzami) w rodzinie chłopskiej, uc-
zęszczał do gimnazjum w Kościerzynie, nie skończył szkoły średniej ani wyższej, z bra-
ku środków na kształcenie zdobywał wiedzę samodzielnie, w wieku 24 lat przeniósł się 
do Kościerzyny, zaangażował w życie narodowe, rozpoczął współpracę z polskimi cza-
sopismami i gazetami, współpracował z Aleksandrem Majkowskim – a tym samym z re-
dagowanym przez niego „Gryfem” (w latach 1908-1910) – zajmował się głównie spra-
wami organizacyjnymi i technicznymi, opublikował też na łamach tego pisma bajki i pieś-
ni ludowe. Wydane w 1911 roku Dumki z kaszubskich pól spotkały się jednak z ostrą 
krytyką Majkowskiego i drogi obu rozeszły się. Współpracował z „Gazetą Grudziądzką” 
i wieloma innymi pismami, był orędownikiem połączenia Kaszub z Polską (dlatego sprz-
eciwiał się idei Zrzeszeńców, którzy widzieli w Kaszubach odrębny naród), sporą część 
życia związał z Gdańskiem (zamieszkał tu w 1927 roku), nawiązał współpracę z pismem 
wydawanym przez malarza Mariana Mokwę, był sekretarzem Gminy Polskiej w Wolnym 
Mieście Gdańsku. W czasie II wojny ukrywał się w Kornem, po wojnie wrócił do Gdań-
ska i pracował w bibliotece Miejskiej. Umarł 19 kwietnia 1957 roku w Gdańsku. 
 Towarzystwo Młodokaszubów nie rozwinęło w rezultacie szerszej działalności, ale dało 
silny impuls sprawie kaszubskiej. Według A. Bukowskiego przyczyną była toczona walk-
a, w wyniku której „wytworzyła się na Kaszubach atmosfera nieufności, podejrzliwości i 
oskarżeń. Zarzut <separatyzmu>, najczęstszy i najcięższy, nie mając pokrycia w rzec-
zywistości, był w gruncie rzeczy niczym innym jak straszakiem, używanym przez partie i 
koterie w walce o wpływy polityczne. Walka zaś przybierała na zaciętości, im bardziej po 
stronie przeciwników zaczęto zdawać sobie sprawę, że ruch młodokaszubski oparty jest 
na nieznanej dawniej na Pomorzu sile żywiołowej i że liczy w swoich szeregach ludzi 
nieprzeciętnych”.

Danuta Pioch

przyjechać do Sierakowic i do gminy Somonino, żeby się uraczyć z boga-
tego skarbca kultury łowieckiej. 

W czasie festiwalu wójt Tadeusz Kobiela wręczył wyróżnienie 
Przyjaciel Gminy Sierakowice prezesowi Okręgowej Rady Łowieckiej
w Gdańsku panu Markowi Gorskiemu za życzliwość, pomoc i wsparcie w re-
alizacji zadań Gminy.

 Po części oficjalnej rozpoczęły się występy zespołów. Na siera-
kowickiej scenie wystąpili: Zespół Muzyki Myśliwskiej „Hubertus” ze Sztu-
mu, kapela Muzyczne Pogotowie z Bytowa, Dziecięcy Kaszubski Zespół
Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”, Kwintet Hubertus Brass z Gdyni, Zes-
pół Pieśni i Tańca Polskiego „Spotkanie” z Belgii, Zespół Regionalny 
„Kliszczacy” z Tokarni, Regionalny Zespół „Chojnioki” z Chojna oraz Re-
gionalny Zespół Pieśni i Tańca „Górale Łąccy” z Łącka. Pomiędzy wystę-
pami zespołów sygnały myśliwskie prezentował Kazimierz Kroskowski
z Komisji Kultury Łowieckiej ORŁ w Gdańsku -  członek Zespołu Rodzin-
nego Sygnalistów Myśliwskich „Żurawie” z Kościerzyny. Na zakończenie fe-
stiwalu zagrała gwiazda wieczoru – discopolowy zespół Focus.

Organizatorami 9. Festiwalu Kultury Łowieckiej Knieja były: Gmi-
na Sierakowice, Gmina Somonino, Pomorskie Towarzystwo Miłośników Mu-
zyki i Kultury Łowieckiej oraz Komisja Kultury  Łowieckiej ORŁ PZŁ
w Gdańsku. Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Gdańsku Zbigniew Kaczmarczyk, Prezes Okręgowej Ra-
dy Łowieckiej w Gdańsku Marek Gorski, Prezes Okręgowej Rady Ło-
wieckiej w Słupsku Jerzy Barbarowicz, Starosta Kartuski Janina Kwiecień 
oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy Marcin Szydlarski. 

Tekst i foto: AK

Gwiazdą tegorocznej Nocy pod Gwiazdami była grupa Enej. Zespół 
zyskał dużą popularność po sukcesie w polsatowskim programie „Must be the 
music”. Ich występ w Sierakowicach przyciągnął tłumy fanów. 

Imprezie towarzyszył zorganizowany już po raz drugi Zlot Pojazdów 
PRL. Mieszkańcy mogli obejrzeć paradę ulicami Sierakowic tak bardzo popu-
larnych niegdyś „maluchów”, Fiatów 125p czy Polonezów. Były także inne 
wytwory socjalistycznej myśli technicznej: Syrenki, Żuki i Warszawy. Dla 
wielbicieli jednośladów nie zabrakło Junaków, Os, „wuesek” czy Rometów. 

Organizatorzy przygotowali dla publiczności szereg muzycznych 
atrakcji. Na scenie zatańczyli chłopcy z JumpStyle Team i zagrały zespoły 
Izba Muzycznych Wytrzeźwień oraz Na ostatnią chwilę. Gwiazdą wieczoru 
była grupa Enej, która zaśpiewała m.in. swoje najbardziej znane przeboje 

Tekst i foto: AK„Radio Hello” i „Skrzydlate ręce”. 

Enej na Kaszubskiej Nocy pod Gwiazdami
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Dnia 28 maja, 
o godzinie 6.00, wyje-
chaliśmy sprzed szkoły 
na pięciodniową wy-
c ieczkę  szkolną  do
Częstochowy, Krakowa 
i Zakopanego. Pierw-
szym punktem naszej 
wycieczki był Toruń, 
gdzie zwiedziliśmy Sta-
re Miasto i przeszliśmy 
się po bulwarze. Nas-
tępnie udaliśmy się do 
Ciechocinka, gdzie zo-
baczyliśmy potężne tęż-
nie. Wróciliśmy do au-
tobusu i wyruszyliśmy 
do Częstochowy. O go-
dzinie 21.00 odbył się 
A p e l  J a s n o g ó r s k i ,
w  k t ó r y m  w s z y s c y
uczestniczyliśmy. Po 
apelu poszliśmy na noc-
leg do Domu Pielgrzyma. Następnego dnia rano zwiedziliśmy całą Jasną Górę. 
Po południu dojechaliśmy do Wieliczki. Około godziny 14.00 przyszedł prze-
wodnik i rozpoczęliśmy czterogodzinne zwiedzanie kopalni. Kopalnia zrobiła 
na wszystkich ogromne wrażenie. Następnie pojechaliśmy do hostelu „Trzy 
Kawki” w Krakowie. Trzeciego dnia zwiedzaliśmy Kraków, m.in.: Wawel, 
Kościół Mariacki, a także byliśmy w jaskini smoka. O godzinie 15.00 wy-
słuchaliśmy hejnału z Wieży Mariackiej. W Krakowie byliśmy także na ulicy 
Franciszkańskiej przy Oknie Papieskim. Następnym punktem wycieczki były 
Łagiewniki. Siostra zakonna opowiedziała nam historię powstania zakonu
i cuda, które tam się wydarzyły. Czwartego dnia udaliśmy się do Kalwarii Ze-
brzydowskiej i Wadowic. Właśnie tam zobaczyliśmy kościół i dom, w którym
mieszkał Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. Nie obyło się bez zje-
dzenia kremówek. Później pojechaliśmy do Zakopanego. Byliśmy na Gu-
bałówce i na Krupówkach. Rano, ostatniego dnia wycieczki, udaliśmy się
w drogę powrotną. Po drodze byliśmy w Ojcowskim Parku Narodowym, gdzie 
zobaczyliśmy Maczugę Herkulesa. W czasie podróży otrzymaliśmy słodkie 
poczęstunki z okazji Dnia Dziecka. Szkoda tylko, że droga powrotna trwała 
tak krótko. Wyjazd ten dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń. Chcie-
libyśmy jeździć na takie wycieczki częściej! 

Uczestnicy wycieczki z SP w Łyśniewie i Jelonku

Częstochowa – Kraków – Zakopane
Uczniowie z Łyśniewa i Jelonka na wycieczce

Podziękowanie

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Je-
lonku pragną serdecznie podziękować:
Właścicielom firmy handlowej BAT,
Prezesowi Banku Spółdzielczego w Sierakowicach,
Kierownikowi hurtowni „Maroko”, 
Właścicielowi Marketu Spożywczego „U Grzesia” ze 
Starej Maszyny
za dofinansowanie wycieczki Częstochowa – Kraków – 
Zakopane.

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

Wyróżnienia dla gimnazjum w Sierakowicach za programy w projekcie
„Rozwój przez kompetencje”

Dnia 24 czerwca w Gdyni oraz Białymstoku odbyło 
się podsumowanie projektu „Rozwój przez kompetencje”. Na 
samym początku zostaliśmy bardzo mile przywitani przez Dy-
rektora Combidaty mgr Bohdana Gotkiewicza. Następnie wy-
słuchaliśmy wykładu dr Stelli Mudrak z zakresu kompetencji 
matematyczno-przyrodniczej pt. "Pożyteczne czy niebez-
pieczne? Rekiny contra meduzy" oraz z zakresu kompetencji pr-
zedsiębiorczości  dr. Leszka Kozłowskiego - „O przyszłości ed-
ukacji, nauki i społeczeństwa”. Po lunchu odbyliśmy spotkanie 
panelowe w grupach poświęcone dyskusji nt. biznesplanu. Na 
zakończenie Festiwalu Szkolnych Zespołów Kompetencyjnych 
wręczono nagrody za osiągnięcia. Z naszej szkoły udało się uz-
yskać wyróżnienie grupie, którą prowadziła pani Marzena Gar-
ska-Bonicka za projekt pod tytułem: „Mój drugi dom” oraz gru-
pie pani Iwony Andraszewicz za prezentację: „Akademia odk-
rywców”. 

Marzena Garska-Bonicka
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Wracając z wakacyj-
nych wędrówek i wyjazdów za-
czynamy wspominać nasze przy-
gody, przeżycia. Podobnie wra-
cając do szkoły wspominamy, co 
się wydarzyło w minionym roku.

W maju odbyła się wy-
cieczka uczniów z Zespołu Szkół 
w Tuchlinie do Zakopanego. Pat-
rząc na zdjęcia uczniowie wspo-
minają przyjazd do Częstochowy, 
zwiedzanie Jasnej Góry i pierw-
szy nocleg. Następnie, prze-
mieszczając się Szlakiem Orlich 
Gniazd, młodzież dociera do Kra-
kowa. Tu kolejny punkt programu 
– zwiedzanie grodu Kraka, a nas-
tępnie Wieliczki. Góry natomiast 
przywitały naszych wędrowców 
śniegiem. Spacer do Morskiego 
Oka był nie lada wyzwaniem.

Uczniowie mogą wspo-
minać wejście na Gubałówkę, spa-
cer po Krupówkach, a przede 
wszystkim nie zapomną o czasie 
spędzonym w aquaparku!

Wspomnienia, które 
pozostały po tej wspaniałej wy-
prawie, w dużej mierze ucznio-
wie zawdzięczają sponsorom, 

festyn, który był „ukłonem” dla nadchodzących wydarzeń sporto-którym chcieliby wraz z opiekunami jeszcze raz podziękować.
wych w Polsce.Wsparcia naszej młodzieży udzielili:

Zabawa rozpoczęła się o godzinie 14.00. Można było sko-- Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela
rzystać z wielu atrakcji. Stoiska z gastronomią kusiły kawą, ciastem, - Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
bigosem, kiełbaskami, sałatkami czy chlebem ze smalcem. Wybie-- LIS Przetwórstwo Mięsne Sp. z o.o.
rano Miss i Mistera Festynu. Na scenie występowały zespoły ta-- Firma handlowa BAT
neczne. Goście, uczestnicy festynu mogli wziąć udział w różnych - Państwo Bojanowscy (Firma Drobgen)
konkurencjach sportowych i zdobyć medale. W trakcie zabawy od-- „Adorandvs” Sylwia Zielka- Plaga
bywała się „tuchliniada”, w której można było wylosować ciekawą Podziękowania składają również na ręce wszystkich osób, 
nagrodę. W szkole znajdowała się wystawa poświęcona straży po-które im pomagały, wspierały podczas organizowania wycieczki. 
żarnej, a na boisku można było zobaczyć popisy strażackie.Dzięki ludziom zaangażowanym w to przedsięwzięcie, sponsorom, 

Wspomnienia tego wydarzenia i wszystkich innych niech niektórzy uczniowie z naszej szkoły odbyli taką podróż po raz 
będą miłym punktem wyjścia do dalszej pracy w nowym roku szkol-pierwszy i dla nich wspomnienia są tym cenniejsze.
nym.We wrześniu wspominać również będziemy II Rodzinny 

Festyn w Tuchlinie „W rytmie EURO”, który odbył się 3 czerwca.
Brygida KnopikPełni sił po wakacyjnym odpoczynku, z nowymi pomys-

łami na kolejne imprezy, z przyjemnością przypominamy sobie 

Tuchlino wspomina

08 (265) sierpień 2012
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Kolejny etap współpracy Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego z uczniami i nauczycielami szkół w Gminie Sie-
rakowice zakończył się wraz z rokiem szkolnym 2011/2012.
W pracy zrzeszeniowej główny nacisk kładziemy na propa-
gowanie „rodny mowë”, na poznanie naszej historii. Moty-
wujemy dzieci i młodzież do wzbogacenia wiedzy o  Małej Oj-
czyźnie. Wyróżniających się w zajęciach z języka kaszub-
skiego nagradzamy corocznie wycieczkami krajoznawczymi. 

W dniach 12 i 13 czerwca autokary pełne dzieci (102 
uczniów) wraz z nauczycielami i w asyście opiekuna z ramie-
nia ZKP, Zbigniewa Wenty, wyruszyły na wycieczkę po tere-
nie. 

Naszą turystyczną przygodę rozpoczęliśmy od zwie-
dzania Parku Miniatur. Ta wizyta pozostawiła niesamowite 
wrażenia. W jednym miejscu, w skali 1:25, oglądamy wierne 
kopie obiektów charakterystycznych dla Kaszub i świata. Tutaj 
widzimy urok kolegiaty kartuskiej, piękno Sanktuarium Sia-
nowskiego, historyczny kościół p.w. św. Marcina w Sierako-
wicach przed jego rozbudową, porównujemy wielkość koś-
cioła Mariackiego w Gdańsku. Ale Kaszuby to nie tylko koś-
cioły. Widzimy miniatury Dworku Wybickich w Będominie, latarnie morskie, odtworzoną osadę kaszubską, Kamień Diabelski, a także Żuraw 
Gdański, bramę Stoczni Gdańskiej i stojący przed nią pomnik Trzech Krzyży.

Dla porównania mamy również najciekawsze obiekty światowe: Statuę Wolności, Biały Dom, Mur Chiński, Krzywą Wieżę w Pizie, 
Wieżę Eiffla, Bramę Brandenburską, Chrystusa z Rio i inne. O kilkudziesięciu makietach, wiernie odtwarzających historyczne oryginały, bar-
dzo ciekawie opowiadał Grzegorz Skrzypkowski, budowniczy Parku.

Dla relaksu dzieci zwiedziły bajkową krainę, mini zoo oraz bawiły się na placu zabaw. To był ciekawie spędzony czas. 
Kolejnych ciekawych wrażeń doznaliśmy w Sianowie w Sanktuarium Królowej Kaszub. Ks. proboszcz Eugeniusz Grzędzicki bardzo 

ciekawie przedstawił historię powstania kościoła i zamieszkania w nim Matki Pięknej Miłości. Figurkę Madonny z Dzieciątkiem znaleziono 
ok. 1450 r. nad jeziorem w krzaku paproci. Dla Niej zbudowano kościół, otoczono Ją szczególną czcią. Matka Boża pokochała swój kaszubski 
lud. Modlącym się udzielała wielu łask. Tradycja podaje, że od XVIII w. Matka Boska Sianowska była ulubioną patronką młodzieży kaszub-
skiej zamierzającej wstąpić w związek małżeński – która para odbędzie trzy piesze pielgrzymki do Sianowa, stworzy szczęśliwe małżeństwo. 
Ta tradycja uznawana jest do czasów współczesnych.

Kościół w Sianowie spłonął w 1811 r. od uderzenia pioruna . W 1816 r. wybudowano obecny kosciół w stylu szachulcowym. W nim 
znajduje się łaskami słynąca figura siedzącej Madonny z Dzieciątkiem na lewej ręce. Figura ma wysokość 48,5 cm. Zarówno twarz Matki Bos-
kiej jak i Dzieciątka są prześliczne, pełne religijnego wyrazu o nadziemskim uśmiechu i łaskawości. Papież Paweł VI wpisał 26 października 
1965 r. Sanktuarium Sianowskie do ogólnokościelnego spisu miejsc łaskami słynących i polecił uwieńczyć złocistymi koronami skronie figury 
Jezusa i Maryi. Uroczystej koronacji dokonano 6 września 1966 r. w obecności ok. 20 tys. wiernych z rejonu kaszubskiego. 

Podobnie jak w minionych stuleciach także i w obecnych czasach łaskami słynąca figura odbiera szczególną cześć, zwłaszcza z okaz-
ji odpustu Matki Bożej Szkaplerznej. Z Sierakowic w latach 1982-2011 już 30 razy przeszła z wyrazami hołdu i czci dla Królowej Kaszub pie-
sza pielgrzymka.

Po tych pięknych wrażeniach estetycznych chętnie spożyliśmy 
przygotowany w karczmie Krzëwi Róg smaczny posiłek. Obiad dodał 
sił do dalszego zwiedzania. 

Rozpoczęliśmy od Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Prze-
wodnik, pan Zbigniew Satke, z wielką swadą przedstawił historię życia 
Kaszubów. Przekazane przez niego fakty unaoczniły trudy życia w mi-
nionych latach. Wzbogaceni wiedzą historyczną z muzeum idziemy do 
Kolegiaty Kartuskiej – dalsza część historii widziana w realnej postaci. 
Dużą ciekawość wzbudza asceza życia kartuskich zakonników. 

Kolejnym etapem wycieczki był kartuski cmentarz. Oddajemy 
hołd wielkiemu działaczowi kaszubskiemu, Aleksandrowi Majkow-
skiemu. Wspólna modlitwa oraz zapalone znicze kończą pobyt. 

Wróciliśmy zadowoleni z ciekawymi przeżyciami do Siera-
kowic. Uczestnicy obiecali zintensyfikowane  starania w poznawaniu ro-
dzimych Kaszub. Liczą na ponowny, równie ciekawy wyjazd w roku
przyszłym. 

Tekst i foto: nadesłane

Wspomnienia z wycieczki po Małej Ojczyźnie
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Dokładnie dziesięć lat po uroczystości nadania Szkole Pod-
stawowej w Lisich Jamach imienia ks. Anastazego Sadowskiego, pla-
cówka otrzymała sztandar. Dwunasty czerwca 2012 roku to dzień, 
który na zawsze zapisze się na kartach historii szkoły i wsi. – Taki dzi-
eń zdarza się w życiu szkoły tylko raz – powiedziała podczas uro-
czystości Bogumiła Okrój.

Świąteczny dzień rozpoczął się mszą św. w kościele św. Józ-
efa w Wygodzie Łączyńskiej, podczas której sztandar został poświęc-
ony. Dalsze uroczystości miały miejsce w szkole w Lisich Jamach, 
gdzie dostojnych i licznie zgromadzonych gości powitała dyrektor 
placówki, Aleksandra Dąbrowska-Konkol. A wśród zaproszonych 
znaleźli się m.in.: parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, przedstawiciele kuratorium oświaty, przedstawiciele 
władz samorządowych powiatu i gminy, dyrektorzy szkół, kapłani, 
przedsiębiorcy, a także rodzina Patrona szkoły, ks. Anastazego Sa-
dowskiego. Nie zabrakło także pocztów sztandarowych zaprzyjaźni-
onych szkół. 

– Dokładnie dziesięć lat temu, 12 czerwca 2002 roku, miało 
miejsce ważne dla naszej społeczności szkolnej wydarzenie, a mia-
nowicie pod przewodnictwem ówczesnej dyrektor pani Krystyny 
Marszałkowskiej nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia ks. Anas-
tazego Sadowskiego – powiedziała Aleksandra Dąbrowska-Konkol. – 
Ten niezwykły człowiek chociaż z pochodzenia nie był Kaszubą, jesz-
cze za życia nazwany został kaszubskim Wawrzyniakiem ze względu 
na wszelkie poczynania społeczne, oświatowe i gospodarcze. Gdy 
został w 1902 roku pierwszym lokalnym wikarym w niedalekiej Wy-
godzie nastąpił dynamiczny rozkwit wsi i ustanowionej cztery lata pó-
źniej wygodzkiej parafii. To dzięki jego staraniom wybudowano 
m.in. cegielnię, plebanię, organistówkę i budynki gospodarcze, a w 
1913 r. rozpoczęto budowę pięknego wygodzkiego kościoła, w 
którym mieliście Państwo okazję być podczas uroczystości 
poświęcenia naszego sztandaru. Zazwyczaj z uroczystością nadania 
imienia łączy się również fakt wręczenia szkole sztandaru. U nas jed-
nak wygląda to nieco inaczej, gdyż dopiero dzisiaj, w dziesiątą roc-
znicę uhonorowania szkoły imieniem księdza Anastazego Sad-
owskiego, nastąpi uroczyste wręczenie szkole sztandaru. 

Przedstawiciele Rady Rodziców ceremonialnie przekazali 
sztandar dyrektor szkoły, która następnie oddała go na ręce szkolnego 
pocztu sztandarowego. Anna Czaja, przewodnicząca Rady Rodziców 
powiedziała: – Niech ten sztandar jednoczy szkolną społeczność

w służbie Bogu i dla dobra Ojczyzny oraz godnie reprez-
entuje szkołę jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską. 

Ważnym elementem uroczystości było wbijanie gwoździ w 
drzewiec sztandaru przez fundatorów oraz ślubowanie uczniów. Na 
zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście. Padło 
wiele słów uznania pod adresem dyrektor placówki oraz jej po-
przedniczki. Stanisław Lamczyk pogratulował wyboru na patrona sz-
koły człowieka, który tak wiele dokonał dla ziemi kaszubskiej i po-
gratulował sztandaru jako symbolu jedności i inspiracji do działania. 
Natomiast Danuta Rek zwracając się do uczniów powiedziała: – Na-
danie sztandaru szkole to wielka sprawa, bo sztandar to symbol, kt-
óry Was reprezentuje i który świadczy o waszej więzi ze szkołą, z re-
gionem i ojczyzną. 

Wystawa „Kolory Pomorza” i promocja książki „W kaszubskiej kniei”
Dorocznemu Festiwalowi Kultury Ło-

wieckiej Knieja towarzyszy szereg wydarzeń 
kulturalnych i o charakterze rozrywkowym. W 
tym roku była to m.in. wystawa malarska „Kol-
ory Pomorza”. Wernisaż prac myśliwego 
Krzysztofa Grebasza miał miejsce 12 lipca w 
Drewnianym Zabytkowym Kościele w Sierak-
owicach. W tym samym dniu odbyła się także 
promocja książki Andrzeja Klamana „W ka-
szubskiej kniei”.

Krzysztof Grebasz jest członkiem Ko-
ła Łowieckiego „Knieja” w Gdańsku. Na au-
torskiej wystawie zgromadzono prace ukazuj-
ące piękno pomorskiego krajobrazu o różnych 
porach roku. Wystawę zorganizowano w zw-
iązku z Rokiem Krajobrazów Pomorza. Obrazy 
można oglądać do 30 sierpnia. 

Andrzej Klaman jest związany z Ko-
łem Łowieckim „Knieja”. Od wielu lat publik-
uje na łamach „Głosu Kaszub”. O najnowszej 
książce „W kaszubskiej kniei” opowiada tak: 
Opowiadania są zbiorem przeżyć kilku pokoleń 
leśników i myśliwych – Augustyna, Huberta i 
Andrzeja Klamana - oraz mojego ojca chrzest-
nego - Józefa Trawickiego. Są także wspo-
mnieniami naszych przyjaciół po strzelbie. Większość z nich dotyczy ukochanych Kaszub, ale nie tylko. Od najmłodszych lat bardziej pasj-
onowałem się światem zwierząt niż światem ludzi. Dodatkowo natura wyposażyła mnie w znakomicie rozwinięty zmysł obserwacyjny. To pozw-
oliło mi na bardzo wnikliwą wieloletnią analizę życia zwierzyny łownej, jeszcze zanim zostałem myśliwym. Miałem znakomitych nauczycieli. Oj-
ciec i dziadek pokazali mi świat przyrody od podszewki. W świecie zwierząt życie nieustannie walczy ze śmiercią. Właśnie to chciałem między 
innymi udokumentować. 

Książkę można nabyć m.in. w księgarniach w Kartuzach i Sierakowicach.
AR 

Jeden z obrazów Krzysztofa Grebasza

Ptasia grypa, SARS czy demii Pomorskiej w Słupsku i stu- We wstępie czytamy: 
grypa wywoływana przez wirus dentka Akademii Marynarki Wo- Książka jest doskonałym źródłem 
AH1N1v to pojęcia, które co pe- jennej w Gdyni, w publikacji wiedzy dla studentów takich kie-
wien czas wywołują globalną pa- omawia podstawowe pojęcia z za- runków jak bezpieczeństwo na-
nikę. Czym są te choroby i jakie kresu bezpieczeństwa i zarzą- rodowe czy wewnętrzne, a także
stanowią zagrożenie dla współ- dzania kryzysowego. Przedstawia ciekawą lekturą o zagrożeniach, 
czesnego człowieka, a w konsek- historię epidemii na świecie oraz jakie niosą ze sobą pandemie no-
wencji dla całego świata można definiuje nowe choroby zakaźne wych, nieznanych dotąd chorób,
przeczytać w publikacji „Pande- o charakterze epidemicznym. Pi- z którymi mamy do czynienia na 
mie zagrożeniem XXI wieku” – sze o zagrożeniach, jakie stanowi co dzień.  
podręcznika akademickiego na- bioterroryzm, a także omawia Wszystkich zaintereso-
pisanego przez mieszkankę Siera- przypadki i możliwości wyko- wanych tematyką odsyłamy do 
kowic, Michalinę Treder. Autorka, rzystania chorób zakaźnych jako lektury książki. Podręcznik wy-
absolwentka studiów na kierunku broni biologicznej. dała Oficyna Wydawnicza Łoś-
bezpieczeństwo narodowe w Aka- graf

( ). www.losgraf.pl

Pandemie zagrożeniem XXI wieku

Święto ziół i kwiatów
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w tradycji ludowej zwane jest świętem Matki Boskiej Zielnej. 
W tym dniu już po raz piąty w parafii św. Marcina w Siera-
kowicach zorganizowano festyn „Święto ziół i kwiatów”.
W organizację parafialnego święta zaangażowało się Koło 
Gospodyń Wiejskich z Paczewa przy udziale grup modli-
tewnych i organizacji parafialnych, m.in. CARITAS  i Od-
nowy w Duchu Świętym.

Od wczesnych godzin przedpołudniowych na placu 
przed kościołem stały stragany z domowymi wypiekami,
z książkami i wiązankami ziół i kwiatów. Wielką atrakcją by-
ła loteria fantowa z nagrodami ufundowanymi przez spon-
sorów. Całkowity dochód z festynu (11 075 zł) przeznaczono 
na rozbudowę kościoła parafialnego.

O godzinie 13.00 przy Ołtarzu Papieskim mszę św. 
z kaszubską liturgią słowa odprawił ks. Mateusz Koszałka.
W mszy, oprócz licznie zgromadzonych parafian, uczestni-
czyły poczty sztandarowe sierakowickiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 

AK Foto: AK
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Dom rodzinny i szkoła zawsze wiedzieli się, że tort jest 
stanowią jedność, przynajmniej tak po- dla nich. Obok stanowiska, 
winno być. Nie istnieje środowisko wy- na którym pani Brygida
chowujące i edukujące dzieci bez bycia ra- częstowała nim, natych-
zem tych, którzy je tworzą. O tyle uda się je miast ustawiła się duża ko-
stworzyć, o ile stworzy się okazje do bycia lejka smakoszy (ciasta wy-
razem, okazje do wspólnego poznawania, piekane przez panią Ewę 
działania i dobrej zabawy. Szczególnego Cyman mają ustaloną re-
znaczenia nabiera więc czas poświęcany so- n o m ę  w  n a s z y m  ś r o -
bie wzajemnie. Na rozwój i jakość kon- dowisku).
taktów ma wpływ stworzenie atmosfery za- P r a w d z i w y  
ufania i wzajemnej życzliwości. aplauz wywołał występ 

Dlatego już szósty raz, wspól- zespołu „Black Dance”
nymi siłami nauczycieli, rodziców i spon- z Sierakowic. Formacja pro-
sorów, został zorganizowany w Mojuszu fe- wadzona przez p. Edytę Ga-
styn rodzinny. Celem festynu jest rekreacja win tańczy tańce nowo-
i relaks rodzinny na świeżym powietrzu czesne i robi to świetnie.
oraz integracja społeczności szkolnej z lo- W tym samym czasie ru-
kalnym środowiskiem. Z roku na rok w na- szył Wielki Konkurs „Ce-
szej imprezie bierze udział coraz więcej giełka na rozwój szkoły”. wieniem nasi uczniowie gościli jeszcze tego 
osób, gościmy nie tylko mieszkańców Mo- Zaznaczyliśmy, że nie było w nim pustych samego dnia wieczorem w amfiteatrze 
jusza. cegiełek, toteż nikogo nie dziwiła kilku- „Szerokowidze” podczas gminnych obcho-

Po przywitaniu gości przez Dy- metrowa kolejka. dów sobótkowych.
rektora rozpoczęła się wspólna zabawa. Specjalnie dla nas wystąpił nie- Ostatnim punktem programu było 
Konferansjerką w tym roku zajęła się pani mal profesjonalny chór ze Społecznej Szko- sobótkowe ognisko, które zapłonęło już
Lucyna Mielewczyk (jako muzyk z nie- ły w Bukowinie, który zaprezentował po o zmierzchu.
naganną dykcją zrobiła to zresztą zna- mistrzowsku patriotyczne pieśni polskie Całej imprezie blasku dodawał 
komicie). Wszystkie klasy zaprezentowały i wiązankę utworów kaszubskich. Wszyst- zespół wokalny „Tamir”, śpiewając znane 
okolicznościowe pokazy mody: „na spor- kim spodobała się niesamowita żywotność wszystkim utwory, zapraszając do śpiewu
towo”, „na galowo”, „po królewsku”, „na dyrygenta – Pana Huberta Szczypiorskiego. i tańca. 
plażowo”. Prezentujący poruszali się w takt W przerwach między występami Koordynatorkami wszelkich po-
muzyki, a niektórzy śpiewali przy tym pio- odbywały się wesołe zmagania sportowe czynań w tym roku były panie Beata Sil-
senki. Publiczność nagradzała ich brawami, uczniów i rodziców przygotowane przez datk i Barbara Grad.
tym bardziej gromkimi, im więcej przed- Panią Beatę Sildatk. Przygotowanie Festynu wyma-
stawicieli danych rodzin było obecnych. Jak co roku mogliśmy liczyć na gało sporo wysiłku, zarówno ze strony na-

Tymczasem w powietrzu zaczęła wsparcie drużyny Ochotniczej Straży uczycieli jak i uczniów. Wysiłek ten przy-
roznosić się smakowita woń grilowanych Pożarnej z Mojusza. Przejazd wozem niósł jednak fantastyczne rezultaty. Na Fes-
specjałów. To niezawodni Państwo Brygida strażackim to atrakcja, której trudno się tynie spotkały się rodziny, każdy miał chwi-
i Andrzej Kąkolowie przygotowali dla gości oprzeć, dlatego pan Marek Tryba, przy lę czasu na rozmowę i zabawę, a przede 
pieczone kiełbaski (własnej produkcji - wsparciu Pani Ireny Brzustewicz, wielok- wszystkim był czas dla dzieci.
przepyszne!), można też było skosztować rotnie woził zachwycone maluchy.
żurku ugotowanego przez ich córkę Marle- Niespodzianką, 
nę. Osobną atrakcją kulinarną były pie- przygotowaną przez orga-
czone kurczaki podarowane nam przez fir- nizatorów dla dzieci, był 
mę „Gosz”. występ żonglera. Jego po-

kaz, przy odpowiednio dra-
matycznej oprawie mu-
zycznej, był bardzo emo-
cjonujący, a urok osobisty 
poraził w całości damską 
część klas V i VI. Okazało 
się, że artysta był laure-
atem popularnego pro-
gramu „Mam talent”. 

Uczniowie z kół-
ka teatralnego, którym kie-
rują panie Brzustewicz
i Grad, przedstawili bardzo 
zabawną sztukę „Biuro tu-
rystyczne”.Urządziliśmy kawiarenkę, w któ-

Festyn odbył się rej panie Alicja Gronowska i Barbara Mie- Dziękujemy wszystkim, którzy po-23 czerwca, w dzień tradycyjnych „So-lewczyk oferowały kawę, herbatę, zimne na- mogli w organizacji imprezy (szczególnie bótek”. Z tą tradycją na Kaszubach zwią-poje i wspaniałe ciasta (upieczone przez ma- wszystkim sponsorom z Wójtem Tadeu-zany jest obrzęd „Ścinania kani”. Starszemy naszych uczniów) oraz cieszące się du- szem Kobielą na czele) oraz tym, którzy te-klasy, pod kierunkiem Pani Danuty Pioch, żym powodzeniem gofry na bieżąco wy- go dnia gościli w naszej szkole. przygotowały przedstawienie, w którym mo-piekane przez panią Ewę Cyman. Ona też Bożena Obelgliśmy zobaczyć sąd nad kanią. Obrazupiekła fantastyczny tort, który po zaciętej 
skończył się decyzją ścięcia kani oskarżo-licytacji zakupił pan Andrzej Kąkol. Owa-
nej o całe zło tego świata. Z tym przedsta-cjom nie było końca, kiedy uczniowie do-

VI Festyn Rodzinny w Mojuszu

Pan Andrzej przygotował coś dla ciała

Księżniczki i królewny z okolic Mojusza

Żongler w akcji
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O nowej książce „Cześć świątkom i pamiątkom. Katalog 
małej architektury sakralnej parafii gowidlińskiej” rozmawiamy z Au-
torem, pochodzącym z Sierakowic franciszkaninem bratem Zbi-
gniewem Joskowskim.

W lipcu ukazała się książka „Cześć świątkom i pa-
miątkom. Katalog małej architektury sakralnej parafii gowidliń-
skiej”. To jest druga książka o Gowidlinie, jaką Brat napisał. 
Czym różni się od „Grodu Gowida”?

„Cześć świątkom i pamiątkom. Katalog małej architektury 
Jakiego rodzaju architektura sakralna została opisana 

sakralnej parafii gowidlińskiej” to drugie dzieło dotykające dziejów 
w książce?

parafii gowidlińskiej, moim zdaniem ciekawsze od pierwszego pod 
Na terenie parafii gowidlińskiej jest 90 krzyży i kaplic

kątem wątków rodzinnych (genealogii poszczególnych rodzin, czyli 
przydrożnych, przydomowych, zagrodowych oraz kaplic niszowych 

fundatorów, ich spadkobierców, aż po obecnych opiekunów krzyży
w domach, które powstawały głównie za czasów PRL, kiedy nie mo-

i kaplic) oraz ciekawej i dogłębnie zbadanej specyfiki etnograficznej 
żna było stawiać osobnych obiektów architektury sakralnej. Jest też 

– wiary, wierzeń, zwyczajów, obrzędów, architektury ludowej, etc.
teren dawnego cmentarza przykościelnego, który obecnie nie funk-

Pierwsza książka „Gród Gowida” dotyczy historii Gowid-
cjonuje jako cmentarz grzebalny (w sensie formalnym), ale są na nim 

lina jako wsi i parafii, ale także poszczególnych wsi należących do 
pochowani dwaj księża. Ponadto jest oczywiście cmentarz grzebalny, 

parafii. Jest to publikacja sporych rozmiarów i zakresu badawczego, 
a także cmentarz ewangelicki ze sporą ilością grobów i tym samym 

chociaż nie miałem wówczas dostępu do starszych ksiąg metrykal-
krzyży nagrobnych o dużej wartości artystycznej. 

nych, głównie chodzi o XVIII- i XIX-wieczne, które wówczas były 
Jeżeli chodzi o obecny cmentarz grzebalny, to przybli-

w archiwach: biskupim w Regensburgu i miejskim w Lipsku. Trwał 
żyłem historię niektórych tylko krzyży i figur nagrobnych – chodzi 

proces rewindykacyjny, więc nie mogłem doprecyzować wielu fak-
głównie o starsze i wysokiej wartości artystycznej, np. figura Pana Je-

tów na podstawie tych dokumentów. W „Grodzie Gowida” udo-
zusa dosyć sporej wielkości, nagrobek w kształcie kapliczki z figurą 

kumentowałem je więc na podstawie innych źródeł pośrednich, które 
Jezusa Frasobliwego czy też nagrobek w kształcie krzyża, z którego 

są zbieżne w sensie ogólnym z tym, co zawarłem w najnowszej
wychodzą gałęzie, a na ich końcach „owocują” kamienie symbo-

książce. W książce „Cześć świątkom i pamiątkom” wymieniam np. 
lizujące owoce drzewa. Jest to symbolika nawiązująca do prze-

poszczególnych mieszkańców, którzy zmarli na cholerę, korzystam 
konania, że kaszubska ziemia rodzi kamienie. 

także z raportów sanitarnych z tamtego okresu opublikowanych
W książce omówiłem niemal 90 kaplic i krzyży przy-

w Hamburgu i różnych innych źródeł, które znacznie poszerzają wie-
drożnych. Starałem się dotrzeć do początków ich powstania i ów-

dzę i doprecyzowują niektóre detale „Grodu Gowida”. 
czesnych fundatorów. Dużo informacji dostarczyli mi współcześni 

Skąd zrodził się pomysł napisania publikacji o przyd-
właściciele czy spadkobiercy krzyży i kaplic wyjaśniając dokładnie 

rożnych krzyżach i kapliczkach?
genealogię: fundatorów i kolejnych spadkobierców.

W „Grodzie Gowida” nie napisałem o małej architekturze 
Czy wszystkie opisane w książce krzyże i kapliczki ist-

sakralnej ze względu na zamiar napisania osobnej książki dotyczącej 
nieją?

krzyży i kaplic. Zawarłem w niej historię rodzin, a właściciele krzy-
Część to pierwotne krzyże i kapliczki. Niektóre obiekty ma-

ży i kaplic mogą poznać swoich przodków i zdobyć wiedzę doty-
ją metrykę ponad stuletnią, wiec opisywałem architekturę tych

czącą swojej rodziny. Jeżeli chodzi o kwestię badań spraw zwią-
współczesnych, a co dotyczy tradycji miejsca i kultu – to historia,

zanych z dziedziczeniem, z fundatorami i spadkobiercami, to zostały 
fundatorzy, spadkobiercy, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Są to za-

ustalone na podstawie rozmów z właścicielami. Mówili, czego do-
zwyczaj krzyże któreś z kolei, trzecie czy czwarte, a nawet piąte. 

wiedzieli się od swoich rodziców i dziadków. Przekazy ustne to bar-
Jaki jest najstarszy istniejący krzyż na terenie parafii?

dzo wartościowe przekazy. Natomiast doprecyzowanie, jeżeli chodzi 
Jeżeli chodzi o tradycję miejsca i kultu krzyża to najstarszy 

o daty i poszerzenie wiedzy na ten temat okoliczności, kontekst zos-
jest krzyż Jadwigi i Edwina Ruszewskich w Kowalach z 1805 roku. 

tały ustalone na podstawie badań ksiąg metrykalnych i nie tylko. 
Obecny krzyż to trzeci z kolei. Kolejne starsze to np. krzyż chole-

Ta książka zrodziła się także w kontekście mojej pracy
ryczny z 1831 r. 

– jestem „szefem” franciszkańskiej biblioteki prowincjalnej
Był krzyż jeszcze starszy, który znajdował się przy drodze 

w Gnieźnie. W związku z tym mam do dyspozycji duży księgozbiór 
wyjazdowej z Gowidlina w kierunku wsi parafialnej, czyli w kie-

liczący ponad 50 tysięcy druków współczesnych, czyli wydanych po 
runku Sierakowic. Mogło to być w okolicy bądź w tym samym

1900 r. Poza tym ułatwiony dostęp do bibliotek i archiwów oraz za-
miejscu, gdzie stoi krzyż choleryczny. Taki krzyż istniał w każdej 

interesowanie historią, możliwościami badawczymi sprawiło, że po-
wsi na terenie parafii sierakowickiej i parchowskiej, a o tym fakcie 

kusiłem się na przeprowadzenie badań na tak wielką skalę i opu-
dowiadujemy się ze źródeł archiwalnych. W 1780 roku została prze-

blikowanie ich wyników w formie książki. Można by to było zrobić 
prowadzona wizytacja z polecenia biskupa Józefa Rybińskiego. Para-

opierając się wyłącznie na przekazach ustnych, ale byłoby to bardzo 
fię sierakowicką wizytował ks. Jan Józef Gręca. Wizytacja była prze-

ubogie. Przekazy ustne mają bardzo dużą wartość, zwłaszcza dla et-
prowadzona bardzo dokładnie. W dokumentacji wizytacyjnej są za-

nografów i kulturoznawców, ale pewne fakty muszą zostać po-
warte bardzo skrupulatne opisy dotyczące nie tylko obiektów koś-

twierdzone, udokumentowane i przeanalizowane. 
cielnych: kościoła, cmentarza i innych obiektów istniejących na te-

Parafia gowidlińska jest malutka w sensie ilości wiernych 
renie parafii, którą wizytował, ale także zasobu archiwalnego, in-

(ok. 2200 dusz), ale z moich obserwacji wynika, że wyróżnia się pod 
wentarza bibliotecznego parafii (mszałów, lekcjonarzy, zbiorów ka-

względem ilości kaplic i krzyży na tak małym terenie. W książce
zań, Biblii), szkoły parafialnej i jej nauczyciela, a nawet nota bio-

zwróciłem uwagę na coś, co się wydaje powszechne, lecz zdaje się
graficzna proboszcza oraz informacje dotyczące organisty i grabarza. 

niezauważalne. Obcujemy z tym na co dzień do tego stopnia, że nie 
W przypadku opisu wizytacji parafii sierakowickiej i par-

dostrzegamy tego. Niektóre sprawy i rzeczy nam powszednieją, a po-
chowskiej z roku 1780 znajdujemy notatkę, że wówczas było czymś 

przez to umykają naszej uwadze…
powszechnym, iż dokonywano pochówków dzieci urodzonych, ale 

„Zwróciłem uwagę na coś, co się wydaje
powszechne, lecz zdaje się niezauważalne.
Obcujemy z tym na co dzień do tego stopnia,
że nie dostrzegamy tego.”

08 (265) sierpień 2012
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jeszcze nieochrzczonych przy krzyżach przydrożnych. Proceder Gerarda Labudy podaje, że postać cholery utożsamiano z demonem 
trwał dosyć długo, bowiem jeszcze w latach 30. XIX wieku władza śmierci. W czystej formie jest to wierzenie przedchrześcijańskie. Ko-
cywilna upomniała dziekana mirachowskiego, żeby rozwiązał ten lejne wierzenie, o którym także pisze ks. Sychta: ludzie słyszeli głos 
problem.  z nieba: „Pijta chrzón i biedrzón, a ustónie cholera”. Biedrzeniec (po-

Natomiast fizycznie taki pierwotny, istniejący od początku dobnie jak bylica) był używany w magii jako antidotum na czary. 
fundacji do tej pory, to krzyż w Starej Hucie z 1897 roku. O nim też Jest to także pozostałość wierzeń pogańskich z czasów przed wpro-
pisał pan Józef Klasa, nie znając jednak przyczyny fundacji ani fun- wadzeniem chrześcijaństwa. Te wierzenia były przekazywane z po-
datora tego krzyża. Natomiast ja, na podstawie swoich badań w ko- kolenia na pokolenie. 
respondencji z przekazami ustnymi rodziny, dotarłem do tego, kto W związku z cholerą w Gowidlinie powstał także drugi
mógł ufundować krzyż. Okazało się, że fundatorem był bardzo sędzi- krzyż, tym razem przy drodze na Widną Górę. Ten jednak ufundowa-
wy człowiek i protoplasta rodu Jan Wenta (1807-1903), który ufun- li mieszkańcy Widnej Góry 50 lat po wybuchu epidemii i jej śmier-
dował krzyż z okazji 90-lecia swoich urodzin w 1897 r. Ów Jan Wen- telnego „żniwa”. Mieszkańcy Widnej Góry postawili krzyż w inten-
ta dożył 96 lat, natomiast ten krzyż ufundował, kiedy kończył 90 rok cji dziękczynnej za to, że epidemia, która „grasowała” w Gowidlinie, 
życia. W tamtych czasach dożycie takiego wieku to ewenement. Od ominęła jednak ich wieś. Przekaz rodzinny mówi, że mieszkańcy tej 
momentu powstania parafii gowidlińskiej, czyli od roku 1866, do wsi obawiali się choroby, ale prosili Pana Boga o oddalenie zarazy
początku drugiej wojny światowej niewiele osób dożyło 90 lat. i ona ich ominęła. Takie jest przekonanie. Ten krzyż został upamięt-
Osiemdziesiąt lat – owszem, było sporo takich osób, ale dzie- niony w formie literackiej, w opowiadaniu pt. „Krzyż” napisanym 
więćdziesiąt lat – to była rzadkość. Sędziwość lat ludzie poczytywali przez ks. Franciszka Gruczę. To opowiadanie zawiera pierwiastki 
tu sobie za wielką łaskę od Boga. W badaniach wspomnianego prze- historyczne, które zweryfikowałem i udokumentowałem w swojej 
działu czasowego, łącząc parafię gowidlińską i sierakowicką, a także książce. Okazuje się, że krzyż ten miał także duże znaczenie kultowe 
sulęczyńską i parchowską, doliczyłem się niespełna kilkunastu osób, podczas drugiej wojny światowej. Tam się zbierali mieszkańcy 
które przekroczyły 90 rok życia. Oczywiście zdarzały się osoby, któ- głównie Gowidlina na modlitwie o pokój, kiedy groziło bombar-
re dożyły nawet stu lat, ale przekroczenie dziewięćdziesięciu już dowanie przez Luftwaffe. 
było rzadkim zjawiskiem. Przy drodze do Tuchlina, od strony Puzdrowa nad tzw.

Czy udało się Bratu dowiedzieć, dlaczego krzyż został „Doliną” Puzdrowskich, także znajduje się kolejny – trzeci krzyż cho-
wykonany z metalu? To dość nietypowe. leryczny. Obecnie jest to obiekt betonowy. Pierwotny – drewniany – 

W 1880 roku przez nasz kraj przeszła potężna wichura, został postawiony przez mieszkańców Tuchlina w intencji błagalnej, 
która zniszczyła wiele starszych drewnianych krzyży, obaliła je na aby cholera, która zbierała żniwo w Gowidlinie, do ich wsi nie do-
ziemię. Wówczas władze pruskie wydały zakaz stawiania nowych tarła. Takie krzyże zawsze stawiano na granicy wsi, poza zabu-
krzyży drewnianych. W zakazie nie było mowy o metalowych krzy- dowaniami, aby zabezpieczyć się przed zarazą. 
żach, więc ludzie i tak zdołali uchylać się od tego zakazu. W takim Ile czasu zajęło Bratu zbieranie materiałów?
kontekście w Starej Hucie powstał krzyż metalowy. Ten krzyż, po- Praca nad całą książką trwała około ośmiu miesięcy i obej-
dobnie jak wiele innych, stoi wśród czterech drzew. Roli drzew mowała zbieranie przekazów ustnych, które były spisywane i nie-
w aspekcie „towarzyszenia” krzyżom oraz florystycznego „wys- kiedy nagrywane. Badania terenowe przeprowadzałem podczas
troju” okolicy krzyża nie opisałem w książce. Jest to osobny wątek ubiegłorocznych letnich wakacji w lipcu. Natomiast badania gene-
kulturowy i religijny. Mimo tego sprawa ta jest niezwykle istotna pod alogiczne były przeprowadzone na szeroką skalę w okresie jesienno-
kątem nie tylko estetycznym w „przestrzeni sacrum”. zimowym. Opis każdej kaplicy i krzyża opiera się na wynikach tych 

Obserwując wiele nowo powstałych na terenie Polski ka- badań. Ponadto każdy obiekt jest sfotografowany i opisany. Jest to 
pliczek zauważam, że niektóre z nich stawia się bez świadomości zarówno opis fizyczny, jak i opis historyczny. Jeżeli mowa o funda-
czym jest owa „przestrzeń sacrum”. Ludzie, idąc za modą, nie torach to często podaję jeszcze wcześniejszych właścicieli gospo-
potrafią stworzyć takiego miejsca, które sprzyja kontemplacji, darstwa, gdzie te obiekty istniały. Sięgam do początków bądź poło-
modlitwie, zadumie, rozmowie z Panem Bogiem. Temu sprzyjają wy XIX wieku. Opisuję tradycję kulturową, zwyczaje związane
właśnie stare drzewa, które stwarzają naturalne zacienienie poprzez z kultem (nabożeństwa majowe). 
obfite rozgałęzienie ponad ziemią. Gdy krzyż stoi w takich Krzyże nagrobne zostały opisane według tych samych kry-
warunkach, to sugeruje ową świętą przestrzeń – nienaruszalną oraz teriów, co pozostałe obiekty. Podałem krótkie biogramy tych, którzy 
dającą poczucie bezpieczeństwa. Drzewa jako takie nie są święte, na- pod tymi krzyżami byli pochowani. Inskrypcje nagrobne także zos-
tomiast drzewo jest niejako „uświęcone” przez obecność figury świę- tały utrwalone zgodnie z zasadami katalogowania obiektów archi-
tej postaci czy krzyża z wiszącym nań artystycznym wyobrażeniem tektonicznych. Niekiedy na krzyżach nagrobnych ryto bądź odle-
Jezusa. Patrząc na modne obecnie krzewy, np. tuje, bukszpany, wi- wano formuły wierszowane (głównie na cmentarzu ewangelickim) 
dzimy, że  ich symbolika nie nawiązuje do czegoś wyższego, ducho- nawiązujące do żalu, żałoby czy przywiązania do zmarłego, miłości 
wego, jak w przypadku np. dębów symbolizujących siłę, ochronę. do niego, nadziei na zbawienie zmarłego i radość wieczną z Bogiem. 

Proszę opowiedzieć o krzyżach cholerycznych? Dla- To wszystko zostało utrwalone w książce.
czego je stawiano? Cmentarz ewangelicki w Gowidlinie jest obecnie w bardzo 

O cholerze i jej skutkach oraz o krzyżu cholerycznym złym stanie. Dużo nagrobków zostało zniszczonych, natomiast to, co 
szczegółowo pisałem w „Grodzie Gowida”. Przypomnę tylko, że tam się znajduje zostało przeze mnie zinwentaryzowane. Na cmen-
w 1831 r. Gowidlino zostało dotknięte przez epidemię cholery, w wy- tarzu tym dokonywano pochówków jeszcze w latach 50. XX wieku. 
niku której zmarły 44 osoby. Zostały pochowane w zbiorowej mogile Ostatnimi pochowanymi osobami są Otto i Martha Kutschke. Na-
przy drodze wiodącej do Sierakowic, a przed mogiłą wkopano ka- tomiast ich trzy córki leżą na dawnym cmentarzu ewangelickim, 
rawakę, czyli krzyż choleryczny. obecnie grzebalnym parafii św. Jana w Sierakowicach. Te nagrobki 

Krzyże choleryczne były wykonywane z drewna osikowe- znajdują się tam do dziś. 
go z dwiema poziomymi belkami. Tego typu krzyże wykonywano 
niekiedy także z drewna wierzbowego. Wierzby, to drzewa „drżące”, Dziękuję za rozmowę
„płaczące”, delikatne, a wybierano je właśnie ze względu na ich an-

Rozmawiała Agnieszka Rybakowska-Króltropomorfizacyjną symbolikę. Musiało to być wyjątkowe drzewo,
a nie powszechnie używane, ponieważ epidemia, zaraza także nie 

Książkę „Cześć świątkom i pamiątkom. Katalog małej ar-była powszechna. 
chitektury sakralnej parafii gowidlińskiej” można zakupić w Gowid-Można sprawdzić w „Słowniku…” ks. Bernarda Sychty 
linie - na plebanii oraz w kiosku prasowym państwa Józefa i Małgo-opis hasła cholera. Ludzie wyobrażali sobie cholerę jako kobietę 
rzaty Kreft, w zakładzie fryzjerskim u Beaty Ruszewskiej orazubraną na biało, która chodzi od chaty do chaty i prosi o kubek mle-
u państwa Andrzeja i Haliny Wentów. ka. „Słownik starożytności słowiańskich” pod redakcją m.in. prof. 
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Biblioteka w Sierakowicach powstała w 1948 r. Co prawda 
nie zachował się żaden dokument, który wskazywałby konkretną da-
tę powołania placówki, ale z października tego roku pochodzą na-
jwcześniejsze wpisy do księgi inwentarzowej. Pierwszym kierow-
nikiem biblioteki był nauczyciel z Sierakowic, Franciszek Pysznik. 
Na początku istnienia instytucji księgozbiór nie był imponujący, li-
czył bowiem zaledwie 482 książki, a i liczba czytelników była nie-
wielka i wynosiła 29 osób. 

Jak podaje prof. Eugeniusz Koko w monografii „Dzieje 
gminy Sierakowice” na początku biblioteka mieściła się w Domu 
Ludowym, a w roku 1959 jej siedziba została przeniesiona do bu-
dynku, w którym wcześniej mieściło się przedszkole. Nie podaje jed-
nak dokładniejszej lokalizacji. Sylwia Miszk w swej pracy dyplo-
mowej na temat sierakowickiej biblioteki pisze natomiast, że w 1979 
r. zmieniono lokalizację placówki. Siedzibę przeniesiono z budynku 

ku z tym biblioteka organizowała różnego rodzaju akcje oświatoweobecnie będącego własnością Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
i kulturalne (obchody rocznic i świąt państwowych, konkursy lite-Chłopska” przy ulicy Kartuskiej (w tej chwili znajduje się tam sklep 
rackie, pogadanki i odczyty, spotkania z „działaczami”, wieczory ba-ze starociami) kilkanaście metrów dalej do budynku państwa Koszał-
jek dla dzieci, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie). Także obec-ków (obecnie mieści się tam sklep papierniczy i księgarnia Ala). Od 
nie biblioteka pełni bardzo ważną funkcję kulturotwórczą w gminie. roku 1990 instytucja zajmuje lokal na piętrze budynku przy ul. Dwor-

cowej 1. W dwóch pomieszczeniach mieści się tu wypożyczalnia
Oprac. AKi czytelnia. 

Źródło:
Kolejne lata funkcjonowania biblioteki w Sierakowicach to „Dzieje gminy Sierakowice”, praca pod redakcją prof. Andrzeja Grotha

jej stopniowy rozwój i powiększenie księgozbioru, który w 1953 r., Praca dyplomowa „Gminna Biblioteka w Sierakowicach – historia i stan
czyli pięć lat po powstaniu instytucji, liczył 2731 woluminów. O roz- obecny”, Sylwia Miszk;
wój czytelnictwa dbały ówczesne władze, którym zależało na pro-
pagowaniu treści ideologicznych. Biblioteka otrzymywała odgórnie 
przydziały książek, ale kierownik placówki nie miał wpływu na ro-
dzaj otrzymywanych książek. 

O współczesnej bibliotece rozmawiamy z dyrektorkąZ zachowanych dokumentów wynika, że do końca roku
1976 biblioteką w Sierakowicach kierowała Wanda Cichosz, która by- instytucji, panią Joanną Telega
ła prawdopodobnie jedynym pracownikiem instytucji. Kierowni-
kiem Gminnej Biblioteki Publicznej z dniem 1 stycznia 1977 r. zo- Kieruje Pani biblioteką od dziesięciu lat. Jak w tym cza-
stała Maria Kolka, która kierowała placówką do końca sierpnia sie zmieniała się biblioteka?
1983 r. W tym czasie funkcję młodszego bibliotekarza pełniła Elż- Kieruję od dziesięciu, ale pracuję od 30, z tej perspektywy 
bieta Wesołowska. Zaledwie przez rok (do 1984 r.) zarządzała bi- zmiany w bibliotece są rzeczywiście widoczne. Nowe technologie, 
blioteką Joanna Stanisz-Hańć. Od 1 października 1984 r. kierowniki- komputeryzacja, Internet, bardzo zmieniły przede wszystkim czy-
em została Elżbieta Wesołowska. W bibliotece pracują także Joanna telnie. Internet stał się głównym źródłem informacji. Dawne czytel-
Telega i Jolanta Szulc. W styczniu 2002 r. Elżbieta Wesołowska prze- nie zamieniają się stopniowo w czytelnie internetowe.
szła na emeryturę i od tego roku do chwili obecnej dyrektorem W wypożyczalniach zmiany nie są aż tak widoczne. Z licz-
biblioteki jest Joanna Telega. bą czytelników bywa różnie, początkowo spadała, szczególnie jeśli 

Biblioteka pierwotnie nosiła nazwę „Gromadzka Biblio- chodzi o liczbę młodzieży, co wydaje się zrozumiałe w epoce kom-
teka Publiczna w Sierakowicach”, później „Gminna Biblioteka Pu- putera. Teraz zaczyna się to zmieniać. Młodzież zaczyna znowu czy-
bliczna”. Do początku lat 90. nadzór administracyjny nad biblioteką tać. Jest sporo literatury skierowanej do nich, nowoczesnej, atrak-
pełnił Naczelnik Gminy, a obecnie Wójt Gminy. W 2002 r. biblioteka cyjnej, dostosowanej do ich oczekiwań.
na mocy uchwały Rady Gminy stała się instytucją kultury pod nazwą Ilu pracowników obecnie jest zatrudnionych w biblio-
„Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice”. tece i filii w Gowidlinie?

W Gowidlinie, drugiej najliczniejszej po Sierakowicach W Filii w Gowidlinie jest 1 stanowisko bibliotekarskie,
wsi w gminie, mieści się filia biblioteki, która powstała w1956 r. Do w Sierakowicach w wypożyczalni  pracują dwie panie, w czytelni 
1981 r. pracownikiem filii była Agnieszka Bigus, a od 1982 r. do również, ale nie są to wyłącznie pełne etaty, dlatego w okresie urlo-
chwili obecnej – Janina Dawidowska. Z księgozbioru korzystają nie powym musimy ograniczać godziny otwarcia. 
tylko uczniowie tamtejszej szkoły. W sezonie letnim filię odwiedza Kto głównie korzysta z wypożyczalni i czytelni?
duża liczba turystów. Poza filią biblioteka posiada również dwa punk- Z czytelni korzystają głównie maturzyści i studenci. Matu-
ty biblioteczne w szkołach podstawowych w Łyśniewie i Załakowie. rzyści z oczywistych względów szukają literatury do egzaminu ma-

Przez wszystkie lata swojej działalności biblioteka była turalnego. Wśród studentów największy procent stanowią przyszli na-
ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. Odbywały się tu lekcje bi- uczyciele, a więc studenci różnych kierunków pedagogicznych.
blioteczne dla uczniów, organizowano spotkania autorskie z pisa- W czytelni jest również prasa, którą wypożyczamy zainteresowanym 
rzami (w 1951 r. z Ewą Szelburg-Zarembiną, w 1964 r. z Francisz- czytelnikom do domu. Najczęściej są to magazyny dla pań. 
kiem Fenikowskim, w 1967 r. z Marią Szulecką, w 1971 r. z Janem Z wypożyczalni korzysta coraz więcej młodych rodziców, 
Piepką). W lutym 1953 r. została utworzona Gminna Rada Czytelni- którzy szukają dobrej literatury dla dzieci, której u nas raczej nie bra-
ctwa, która organizowała wieczory dyskusyjne nad przeczytanymi kuje, a będzie jej przybywało, ponieważ Biblioteka Narodowa, która 
książkami, konkursy czytelnicze, wystawy książek oraz czasopism dofinansowuje biblioteki publiczne, zobowiązała je do zakupu ksią-
polskich i radzieckich. Biblioteka była miejscem zebrań Koła Pol- żek dla dzieci za ponad 1/3 kwoty przyznanej dotacji.
skiego Związku Filatelistów, Kółka Robotniczego i Koła Gospodyń Najczęściej odwiedzają bibliotekę miłośniczki literatury ro-
Wiejskich. W maju cyklicznie organizowała imprezy z okazji Dnia mantycznej, zarówno historycznej jak i współczesnej, literatury
Oświaty, Książki i Prasy. W związku z Rokiem Mickiewiczowskim obyczajowej, sensacyjnej i biograficznej. Mogę powiedzieć, że tak 
(1955) zorganizowano wystawę książek polskiego wieszcza. Na było prawie zawsze, ale nigdy nie było tylu książek. Stąd taki od-
przełomie lat 70. i 80. oprócz biblioteki i trzech Klubów Młodego czuwalny wzrost wypożyczeń w ostatnich latach.
Rolnika nie było w gminie innych ośrodków kulturalnych. W związ- Biblioteka ma bardzo szeroką ofertę skierowaną do na-

www.bibliotekasierakowice.pl  
www.biblioteka.kartuzy.pl  
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obyczajowej, sensacyjnej i biograficznej. Mogę powiedzieć, że tak 
było prawie zawsze, ale nigdy nie było tylu książek. Stąd taki od-
czuwalny wzrost wypożyczeń w ostatnich latach.

Biblioteka ma bardzo szeroką ofertę skierowaną do na-
jmłodszych czytelników. Proszę opowiedzieć o tych działaniach.

           W okresie jesienno-zimowym, który sprzyja słucha-
niu bajek, organizujemy cykl „Spotkań z Bajką”, które mają już dz-
iesięcioletnią tradycję. Rozpoczynamy tradycyjnie czytaniem, które 
trwa około 30 minut, potem są pytania , rysowanie  i zabawy. W gro-
nie osób, które przygotowują takie spotkanie są czytelnicy zap-
rzyjaźnieni z biblioteką od lat. Są też dwie grupy teatralne z gimnaz-
jum w Sierakowicach. Archiwalne zdjęcia ze spotkań można oglądać 
w kronikach w bibliotece lub na naszej stronie www.bibliotekasi-
erakowice.pl. 

W 2010r. Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa 
Komeńskiego skierowała do bibliotek ofertę działań w ramach pro-
jektu „Grupy Zabawowe – szansa rozwoju dzieci i aktywizację rod-
ziców”.  Od ubiegłego roku organizujemy raz w tygodniu zajęcia w 
takiej grupie. Uczestnikami są małe dzieci, 2, 3-latki i oczywiście ich 
rodzice. Naszym zadaniem jest przygotowanie tak zwanych kącików 
zabaw. Dzieci same wybierają te miejsca, w których chcą się bawić. 
Jest oczywiście kącik z książkami. Daje to nadzieję na to, że wy-
chowamy nowe pokolenie czytelników oswojonych z książką i bi-
blioteką od najwcześniejszych lat.

W listopadzie, z okazji Światowego Dnia Pluszowego Mi-
sia, odwiedzają nas przedszkolaki. Poznają bibliotekę, zaglądają na 
półki z bajkami i bawią się.

Media informują, że Polacy nie czytają książek. Jak to 
jest z czytelnictwem w naszej gminie? Czy sytuacja rzeczywiście 
przedstawia się tak dramatycznie?

W naszej bibliotece, filii i punktach łącznie w 2010 r. licz-
ba wypożyczeń na zewnątrz wynosiła 27 815 woluminów, w 2011 
już 31 315 woluminów, czyli o 3500 więcej. Pewnie zawsze tak nie 
będzie. W tych latach kupiłyśmy wyjątkowo dużo nowości wydawn-
iczych. 

A badania ogólnopolskie? Smutne, ale wiem, że gdyby ka-
żda biblioteka publiczna mogła wymienić sobie swój stary „zdezelo-
wany” księgozbiór na nowy, atrakcyjny, aktualny, taki jak np. w baj-
kowych wręcz bibliotekach skandynawskich, moglibyśmy dorównać 
czołówce. 

 Książki tradycyjne, papierowe są bardzo drogie. Może 
wydawcy, hurtownicy, dystrybutorzy itd., opamiętają się, kiedy mło-
dzi zaczną sobie radzić inaczej i wejdą w świat e-booków, audiob-
ooków i pewnie jeszcze nowszych form  zapisu treści.  Świat się zmi-
enia, książki też. 

Jest taki wiersz Wisławy Szymborskiej „Nieczytanie”, kró-
tki, nie zajmie dużo naszego drogiego czasu, warto przeczytać.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: Agnieszka Rybakowska-Król 

08 (265) sierpień 2012

c.d.
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Podsumowanie rundy wiosennej sezonu 2011/2012
drużyn piłkarskich GKS Sierakowice

Szóstego czerwca zakończyły się nad trzydziestoletniej historii naszego klubu, 
rozgrywki ligi piłki nożnej na szczeblu woje- III miejsce w tabeli, pozostawiając za sobą ta-
w ó d z k i m  r u n d y  w i o s e n n e j  s e z o n u kie zespoły jak: Cartusia II Kartuzy, Gryf II 
2011/2012. W rozgrywkach tych wzięły Wejherowo, Pruszcz Gdański czy też Gedanię 
udział trzy drużyny piłkarskie GKS Sie- Gdańsk. Szczególnie cieszy fakt, że w skła-
rakowice: jedna drużyna seniorska grająca dzie 22 osobowej drużyny jest aż 18 wycho-
w rozgrywkach ligi okręgowej oraz dwie ju- wanków  naszego klubu, którzy jeszcze nie-
niorskie (Junior B rocznik 1995/96 i Junior D dawno grali w klasie B oraz drużynie junior-
rocznik 1999/2000). skiej. Duży wpływ na sukces tej drużyny miał 
W najwyższej klasie rozgrywkowej wziął u- trener zespołu Ireneusz Zarach, który potrafił 
dział zespół GKS BS Sierakowice, występu- stworzyć kolektyw, drużynę wspierającą się 
jący w lidze okręgowej. Drużyna ta rozegrała wzajemnie w grze jak i poza nią. Należy rów-
11 meczy, z których 3 przegrała, 3 zremiso- nież podkreślić profesjonalne zaangażowanie 
wała oraz 5 wygrała. W meczach tych zespół całej drużyny w treningi i mecze sparingowe, 
strzelił 14 bramek i 15 stracił, zdobył w run- co z pewnością także miało bardzo duży
dzie wiosennej 18 punktów, a w rozgrywkach wpływ na tak dobrą grę w całym sezonie roz-
całego sezonu 2011/2012 łącznie aż 46 pun- grywkowym. Zarząd klubu w tym miejscu 
któw, strzelając 46 bramek i tracąc 37. Bardzo chce podziękować trenerowi i całej drużynie 
dużą niespodzianką zakończyły się rozgrywki za zaangażowanie, współpracę i zdobycie tak 
tego sezonu, w którym bardzo młody zespół dobrego miejsca w rozgrywkach, jak też 
GKS BS Sierakowice zdobył drugi raz, w po- życzy dalszych sukcesów sportowych. Należy 

również podkreślić, iż nie byłoby 
możliwości rozwoju sportowego 
tych młodych piłkarzy bez po-
mocy Władz Gminnych, które od 
początku istnienia naszego klubu 
wspierają rozwój sportu na terenie 
naszej gminy. Dlatego też na ręce 
Pana Tadeusza Kobieli, Wójta 
Gminy Sierakowice, Zarząd klubu 
GKS Sierakowice składa ser-
deczne podziękowania. Również 
nie udałoby się utrzymać tak wy-
sokiego poziomu piłkarskiego na-
szej drużyny bez pomocy spon-
sorów, a zwłaszcza Banku Spół-
dzielczego w Sierakowicach, któ-
ry od wielu lat pomaga klubowi
w rozwoju sportu na terenie gmi-
ny, a od ubiegłego roku przejął
funkcję sponsora głównego ze-

M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. KS Chwaszczyno 26 65 21 2 3 69-31

2. GKS Kolbudy 26 57 18 3 5 77-31

3. GKS BS SIerakowice 26 46 14 4 8 46-37

4. Cartusia II Kartuzy 26 41 13 2 11 55-42

5. Czarni Pruszcz Gdański 26 41 13 2 11 48-59

6. GKS Kowale 26 40 12 4 10 49-44

7. Wikęd Kębłowo 26 40 12 4 10 46-44

8. Gryf Wejherowo 26 39 12 3 11 64-57

9. Gedania Gdańsk 26 34 10 4 12 47-43

10. Olimpia Osowa 26 34 11 1 14 53-54

11. Amator Kiełpino 26 34 10 4 12 48-61

12. Start Mrzezino 26 23 7 2 17 43-66

13. Orzeł Trąbki Wielkie 26 21 7 0 19 38-63

14. Orzeł Choczewo 26 12 3 3 20 19-70

Tabela końcowa  Junior - B  rundy jesiennej sezonu 2011/2012

M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. GKS Żukowo 12 26 8 2 2 40-19

2. FC Gowidlino 12 24 8 0 4 25-20

3. Murkam Przodkowo 12 22 7 1 4 30-17

4. Radunia Stężyca 12 17 5 2 5 18-16

5. Ceramik Łubiana 12 14 4 2 6 19-35

6. GKS Sierakowice 12 10 3 1 8 16-30

7. Cartusia Kartuzy 12 9 3 0 9 12-23

Również nie udałoby się utrzymać tak wysokiego poziomu piłkarskiego naszej drużyny bez pomocy sponsorów, a zwłaszcza Banku Sp-
ółdzielczego w Sierakowicach, który od wielu lat pomaga klubowi w rozwoju sportu na terenie gminy, a od ubiegłego roku przejął funkcję sponsora 
głównego zespołu grającego w lidze okręgowej. Dlatego też składamy serdeczne podziękowania Panu Romanowi Dawidowskiemu - prezesowi Ban-
ku Spółdzielczego w Sierakowicach oraz firmom sponsorującym, wśród których są: Przedsiębiorstwo Elwoz, PPH TED, Przedsiębiorstwo Mięsne 
Lis, Pianpur, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach, GS „Samopomoc Chłopska”, Salon Samochodowy „Auto Szulc”, PHU 
Ribena, Usługi Budowlane Andrzej Rulis, Przedsiębiorstwo Drywa.

Kolejnymi zespołami GKS Sierakowice, biorącym udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej rundy wiosennej sezonu 2011/2012, są dwie 
drużyny juniorskie – Junior B rocznik 1995/96 (trenowana przez Macieja Lewandowskiego) oraz Junior D (trenowana przez Mariana Wnuk-
Lipińskiego). 

Pierwszy zespół - Junior B - rozegrał w rundzie jesiennej 6 spotkań, z których 3 przegrał, 1 zremisował i 2 wygrał. W rundzie wiosennej 
łącznie drużyna zdobyła 7 punktów, a w całej rundzie 10, co dało jej 6 miejsce w tabeli. Niestety, wyniki tej drużyny nie są zachwycające. Brak zaa-
ngażowania zawodników w treningi oraz szereg innych czynników miało wpływ na tak słabe występy drużyny. Biorąc powyższe pod uwagę, a zwł-
aszcza brak odpowiedniej ilości zawodników do zgłoszenia tej drużyny do rozgrywek sezonu 2012/2013, zespół został rozwiązany. Pozostała część 
zawodników chętnych do gry zasiliła szeregi drużyny I GKS BS Sierakowice. W miejsce ww drużyny został zgłoszony do rozgrywek na sezon 201-
2/2013 zespół Junior F - rocznik 2002/2003. Wszyscy zainteresowani grą w tym roczniku mogą skontaktować się z trenerem Marianem Wnuk-
Lipińskim, tel. 660775023.

Ostatnią drużyną GKS Sierakowice jest zespół Junior D, który po rozegraniu 9 spotkań  3 przegrał i 6 wygrał. Łącznie drużyna strzeliła 
27 bramek i straciła 18. W rundzie wiosennej drużyna zdobyła 18 punktów, a w całej rundzie rozgrywkowej aż 34 punkty, co dało jej bardzo wysok-
ie 4 miejsce w tabeli. Widać, iż praca trenera Mariana Wnuk-Lipińskiego przynosi coraz lepsze efekty, zespół sportowo rozwija się w dobrym kie-
runku i gra coraz lepiej. 

Podsumowując grę wszystkich drużyn pilarskich Gminnego Klubu Sportowego Sierakowice należy uznać sezon 2011/2012 za udany, zwł-
aszcza biorąc pod uwagę fakt zdobycia przez I zespół GKS BS Sierakowice, który jest wizytówką klubu a zwłaszcza Gminy Sierakowice, tak dobrej 
lokaty w rozgrywkach rundy. Zarząd klubu dziękuje wszystkim trenerom za dobrze wykonaną pracę, zawodnikom za dobre wyniki i życzy wszyst-
kim drużynom dalszych sukcesów  sportowych.

Waldemar Formela

Biblioteka ma bardzo szeroką
ofertę skierowaną do najmłodszych czytel-
ników. Proszę opowiedzieć o tych działa-
niach.

W okresie jesienno-zimowym, który 
sprzyja słuchaniu bajek, organizujemy cykl
„Spotkań z Bajką”, które mają już dzie-
sięcioletnią tradycję. Rozpoczynamy trady-
cyjnie czytaniem, które trwa około 30 minut, 
potem są pytania , rysowanie  i zabawy. W gro-
nie osób, które przygotowują takie spotkanie 
są czytelnicy zaprzyjaźnieni z biblioteką od 
lat. Są też dwie grupy teatralne z gimnazjum 
w Sierakowicach. Archiwalne zdjęcia ze 
spotkań można oglądać w kronikach w bi-
bliotece lub na naszej stronie

W 2010 r. Fundacja Rozwoju Dzieci 
im. Jana Amosa Komeńskiego skierowała do 
bibliotek ofertę działań w ramach projektu 
„Grupy Zabawowe – szansa rozwoju dzieci
i aktywizacji rodziców”. Od ubiegłego roku or-
ganizujemy raz w tygodniu zajęcia w takiej 
grupie. Uczestnikami są małe dzieci, 2, 3-latki 
i oczywiście ich rodzice. Naszym zadaniem 
jest przygotowanie tak zwanych kącików za-
baw. Dzieci same wybierają te miejsca, w któ-
rych chcą się bawić. Jest oczywiście kącik
z książkami. Daje to nadzieję na to, że wy-
chowamy nowe pokolenie czytelników oswo-
jonych z książką i biblioteką od najwcześ-
niejszych lat.

W listopadzie, z okazji Światowego 
Dnia Pluszowego Misia, odwiedzają nas 
przedszkolaki. Poznają bibliotekę, zaglądają 
na półki z bajkami i bawią się.

Media informują, że Polacy nie 
czytają książek. Jak to jest z czytelnictwem 
w naszej gminie? Czy sytuacja rzeczywiście 
przedstawia się tak dramatycznie?

W naszej bibliotece, filii i punktach 
łącznie w 2010 r. liczba wypożyczeń na 
zewnątrz wynosiła 27 815 woluminów,
w 2011 już 31 315 woluminów, czyli o 3500 
więcej. Pewnie zawsze tak nie będzie. W tych 
latach kupiłyśmy wyjątkowo dużo nowości 
wydawniczych. 

A badania ogólnopolskie? Smutne, 
ale wiem, że gdyby każda biblioteka pu-
bliczna mogła wymienić sobie swój stary
„zdezelowany” księgozbiór na nowy, atrak-
cyjny, aktualny, taki jak np. w bajkowych
wręcz bibliotekach skandynawskich, mogli-
byśmy dorównać czołówce. 

 Książki tradycyjne, papierowe są 
bardzo drogie. Może wydawcy, hurtownicy, 
dystrybutorzy itd., opamiętają się, kiedy mło-
dzi zaczną sobie radzić inaczej i wejdą
w świat e-booków, audiobooków i pewnie 
jeszcze nowszych form zapisu treści. Świat 
się zmienia, książki też. 

Jest taki wiersz Wisławy Szymbors-
kiej „Nieczytanie”, krótki, nie zajmie dużo na-
szego drogiego czasu, warto przeczytać.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała:
Agnieszka Rybakowska-Król 

www.bibliotekasierakowice.pl. 

społu grającego w lidze okręgowej. 
Dlatego też składamy serdeczne podzię-
kowania Panu Romanowi Dawidowskiemu - 
prezesowi Banku Spółdzielczego w Sierak-
owicach oraz firmom sponsorującym, wśród 
których są: Przedsiębiorstwo Elwoz, PPH 
TED, Przedsiębiorstwo Mięsne Lis, Pianpur, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Sierakowicach, GS „Samopomoc Chłops-
ka”, Salon Samochodowy „Auto Szulc”, PHU 
Ribena, Usługi Budowlane Andrzej Rulis, Prz-
e d s i ę b i o r s t w o  D r y w a .

c.d.
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M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. Borowiak Czersk 18 45 15 0 3 76-18

2. Kaszubia Kościerzyna 18 41 13 2 3 63-15

3. Grom Leśno 18 40 13 1 4 68-23

4. GKS Sierakowice 18 34 11 1 6 54-45

5. Gwiazda Karsin 18 30 9 3 6 51-28

6. Radunia Stężyca 18 28 9 1 8 30-32

7. Murkam Przodkowo 18 19 6 1 11 40-57

8. Wda Lipusz 18 13 4 1 13 34-55

9. Jareks Grabowo 18 9 3 0 15 23-91

10. Ceramik Łubiana 18 6 2 0 16 17-92

 Tabela końcowa  Junior - D 1
 rundy jesiennej sezonu 2011/2012

społu grającego w lidze okręgowej. Dlatego też składamy ser-
deczne podziękowania Panu Romanowi Dawidowskiemu - pre-
zesowi Banku Spółdzielczego w Sierakowicach oraz firmom
sponsorującym, wśród których są: Przedsiębiorstwo Elwoz, PPH 
TED, Przedsiębiorstwo Mięsne Lis, Pianpur, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach, GS „Samopomoc 
Chłopska”, Salon Samochodowy „Auto Szulc”, PHU Ribena, 
Usługi Budowlane Andrzej Rulis, Przedsiębiorstwo Drywa.

Kolejnymi zespołami GKS Sierakowice, biorącymi
udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej rundy wiosennej se-
zonu 2011/2012, są dwie drużyny juniorskie – Junior B rocznik żyny został zgłoszony do rozgrywek na sezon 2012/2013 zespół Ju-
1995/96 (trenowana przez Macieja Lewandowskiego) oraz Junior D nior F - rocznik 2002/2003. Wszyscy zainteresowani grą w tym rocz-
(trenowana przez Mariana Wnuk-Lipińskiego). niku mogą skontaktować się z trenerem Marianem Wnuk-Lipińskim, 

Pierwszy zespół - Junior B - rozegrał w rundzie jesiennej 6 tel. 660775023.
spotkań, z których 3 przegrał, 1 zremisował i 2 wygrał. W rundzie Ostatnią drużyną GKS Sierakowice jest zespół Junior D, 
wiosennej łącznie drużyna zdobyła 7 punktów, a w całej rundzie 10, który po rozegraniu 9 spotkań  3 przegrał i 6 wygrał. Łącznie drużyna 

strzeliła 27 bramek i straciła 18. W rundzie wiosennej drużyna 
zdobyła 18 punktów, a w całej rundzie rozgrywkowej aż 34 punk-
ty, co dało jej bardzo wysokie 4 miejsce w tabeli. Widać, iż praca 
trenera Mariana Wnuk-Lipińskiego przynosi coraz lepsze efekty, 
zespół sportowo rozwija się w dobrym kierunku i gra coraz le-
piej. 

Podsumowując grę wszystkich drużyn piłarskich 
Gminnego Klubu Sportowego Sierakowice należy uznać sezon 
2011/2012 za udany, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt zdobycia 
przez I zespół GKS BS Sierakowice, który jest wizytówką klubu 
a zwłaszcza Gminy Sierakowice, tak dobrej lokaty w rozgryw-co dało jej 6 miejsce w tabeli. Niestety, wyniki tej drużyny nie są za-

kach rundy. Zarząd klubu dziękuje wszystkim trenerom za dobrze chwycające. Brak zaangażowania zawodników w treningi oraz szereg 
wykonaną pracę, zawodnikom za dobre wyniki i życzy wszystkim innych czynników miało wpływ na tak słabe występy drużyny. Biorąc 
drużynom dalszych sukcesów  sportowych.powyższe pod uwagę, a zwłaszcza brak odpowiedniej ilości zawodni-

Waldemar Formelaków do zgłoszenia tej drużyny do rozgrywek sezonu 2012/2013, zes-
pół został rozwiązany. Pozostała część zawodników chętnych do gry 
zasiliła szeregi drużyny I GKS BS Sierakowice. W miejsce ww dru-

Tabela końcowa  Junior - B 
rundy jesiennej sezonu 2011/2012

M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. GKS Żukowo 12 26 8 2 2 40-19

2. FC Gowidlino 12 24 8 0 4 25-20

3. Murkam Przodkowo 12 22 7 1 4 30-17

4. Radunia Stężyca 12 17 5 2 5 18-16

5. Ceramik Łubiana 12 14 4 2 6 19-35

6. GKS Sierakowice 12 10 3 1 8 16-30

7. Cartusia Kartuzy 12 9 3 0 9 12-23
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Ogłoszenia drobne

Usługi:

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

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

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

Skup jabłek przemysłowych (spady) i czarnego bzu,
Sierakowice ul. Źródlana 4;
tel. 602-440-216, (58) 681-93-94

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:

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

Nauka języka norweskiego od podstaw. tel. 508 419 201

Gospodarstwo agroturystyczne organizuje warsztaty rzemiosła i rękodzieła ludowego dla grup szkolnych; jednodniowe
zorganizowane wycieczki po okolicy; marsze nornic walking; imieniny i urodziny w plenerze; małe przyjęcia.
Zapewniamy dobrą zabawę i malownicze widoki.
Kamienicki Młyn, tel. 691 899 863, www.podlipa.gdan.pl

Sprzedam jaja kur zielononóżek 0,80 zł/szt.,
okolice Sierakowic, tel. 798 546 970 Kafeteria u Szejka

dania orientalne i prawdziwy turecki kebab
zaprasza na

Sierakowice, ul. Lêborska 11
czynne w godzinach 10 - 22

Mam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe
w centrum Sierakowic, tel. 609 88 036



Informacja

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 
R o z w i ą z y w a n i a  P ro 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, 
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 
R o z w i ą z y w a n i a  P ro 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

Grupa wsparcia dla współ-
uzależnionych
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:

31 sierpnia
28 września
26 października
30 listopada
21 grudnia*

*w grudniu wyjątkowo dyżuru nie 
będzie w ostatni piątek miesiąca

Mediacje rodzinne  prowadzi 
mecenas KATARZYNA KUR-
KIEWICZ w każdy ostatni piątek 
miesiąca od godziny 18.00 oraz po 
telefonicznym uzgodnieniu
(tel. 58 681 95 41).


