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Jest mi niezmiernie miło corocznie w okolicach 19 marca dla 
powitać wszystkich Gości i Miesz- upamiętnienia pisemnej wzmianki  
kańców naszej gminy na dorocz- o Kaszubach w bulli papieża Grze-
nym święcie społeczności kaszub- gorza IX, który to 19 marca 1238 r. 
skiej, jakim jest obchodzony uro- użył nazwy regionu przy wymie-
czyście od kilkunastu lat Dzień nianiu dóbr nadanych przez „księ-
Jedności Kaszubów. cia Kaszub” zakonowi joannitów. To 

Przez wiele lat Kaszubi pierwsza wzmianka o Kaszubach 
marzyli o takich warunkach dla na piśmie, dzięki niej mamy więc 
rozwoju własnej kultury i języka, doskonały dowód i potwierdzenie 
jakie dziś zaistniały. Całe pokolenia wielowiekowego trwania Ka-
wytężoną pracą społeczną torowa- szubów na pobrzeżu Bałtyku.
ły drogę do szeroko pojętej ak- Kolebką lokalnego patrio-
ceptacji wartości regionalnych, co tyzmu od zawsze były też Siera-
wreszcie w pełni wybrzmiało. kowice, miejscowość położona
Jesteśmy pokoleniem, któremu w centrum Kaszub, szczycąca się 
została dana możliwość czerpania wieloma wybitnymi rodakami, 
pełnymi garściami z przygo- którzy - jak Augustyn Pawelczyk 

w miejscu posadowienia Ołtarza towanych uwarunkowań praw- rodem z Paczewa (manifestujący 
Papieskiego – pamiątki po Janie nych, jednak krzątanie się wokół opór przeciwko pruskiemu zabor-
Pawle II niech się weselą w dniu regionalnych spraw nie zależy cy), bp Jan Nepomucen Marwicz
bicia kolejnego rekordu przez tylko od  przepisów. Na wartości z Tuchlina (organizujący protesty 
akordeonistów, podczas walkiregionalne zawsze pracowali lu- przeciwko germanizacji wiernych 
o puchary przez miłośników grydzie i to oni są najważniejszym w diecezji chełmińskiej), ks. Ber-
w „baśkę”, prezentacji dorobku spoiwem jednoczącym w idei. nard Łosiński (aktywnie przeciw-
artystycznego twórców ludowych, Dobrze, że żyjemy tym, co stawiający się germanizacji Kaszu-
w trakcie występów młodych i star-obecne,  troszczymy się też bów), pierwszy polski wójt Siera-
szych artystów. Życzymy udanej o przyszłość regionu, ale również kowic Otton Karszny – dbali o za-
zabawy i miłych wspomnień z Sie-wspaniale, że pamiętamy o historii chowanie kaszubskości i polskości 
rakowic. tej ziemi, bo jak mówili wielcy tych ziem. Ziemia Sierakowicka 

Polacy: Marszałek Józef Piłsudski – wydała też wielkich Synów  zasłu-
„Naród, który zapomina o swojej żonych dla kultury kaszubskiej: ks. 
przeszłości i kulturze, przestaje Bernarda Sychtę, Antoniego i Alek-
istnieć”; czy Jan Paweł II –  „Naród, sego Peplińskich, ks. Franciszka 
który zapomina o swojej historii, Gruczę. Dziś Kaszuby sławi w Pol-
jest skazany na zagładę”. A właśnie sce i świecie Danuta Stenka -  ro-
z odległej przeszłości Kaszub dem z Gowidlina.
zostały zaczerpnięte impulsy do Cieszmy się zatem danym 
organizowania Dnia Jedności Ka- nam świątecznym dniem. Niech 
szubów – święta obchodzonego radują się wszyscy z bycia razem

Szanowni Państwo!

Tadeusz Kobiela
Wójt Gminy Sierakowice
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Òd 10 ju lat 19 strëmiannika swiãtëjemë jakno u siebie 19 marca, co miało przynieść większą reklamę 
Dzéń Jednotë Kaszëbów. Jak przë wiele taczich obchodom DJK. Wtedy to wpadłem na pomysł, aby do 
rozegracjach, ùdba nowégò, kaszëbsczégò swiãta wzãła obchodów dołożyć jakieś wydarzenie promocyjne, które 
sã z gôdczi. Leno tą razą – jinternetowi. Miéwca pòrtalu przyniesie szerszy oddźwięk w mediach. No i udało się. 
Nasze Kaszuby, Jarosłôw Ellwart, wspòminô: - Ta data Wiele było obaw, ale udało się. (…)
wëszła z gôdczi dwùch historików: Dariusza Szëmikòw- Do pòprowadzeniô akòrdiónowégò dzéla Dnia 
sczégò a Tomasza Żuroch-Piechòwsczégò. W 2004 rokù, rôczony òstôł Paweł Nowak:
pierszi rôz, we Gduńskù bëło naji 15. - dodôwô. (Wikipediô – Zadzwonił do mnie p. Dawidowski z kar-
pòdôwô, że chùtczi w ten dzéń fejrowóné bëło Swiãto tuskiego oddziału Dziennika Bałtyckiego z pytaniem,
Kaszëb). czy może przekazać mój numer Markowi Wantoch-

Czemù 19 strëmiannika? Tegò dnia, w 1238 Rekowskiemu (….) Chciał on zrobić Dzień Jedności Kaszub 
rokù, wëszła bùlla papieża Grégòra IX, dze pò rôz pierszi połączony z dużym wydarzeniem akordeonowym,
wspòmniónô bëła pòzwa „Kaszëbë”. Papież pòzwôł a konkretnie biciem rekordu. 
szczecyńsczégò Bògùsława I – ksãcã Kaszëb. Proszã Pawła ò akòrdiónową statistikã. Warało 

Pòsobné, przédné fejrowania DJK miałë swòje dzéń i hewò je:
môle w: Gduńskù (2005), Tëchòmiu (2006), Krôma-
rzënach (2007), Miastkù (2008), Bëtowie (2009), Kar-
tuzach (2010), Słëpskù (2011), Brusach (2012) a Kòscérz-
nie (2013).

Kòżdi Dzéń béł jiny. Z latama DJK mòckò sã 
wpisałë w kaszëbsczi kalãdôrz. Tak jak w przëtrôfkù 
Zjazdów Kaszëbów, prawò do òrganizacje przéd-
nëch òbchòdów przëznôwô Zarząd Òglowi Kaszëb-
skò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. 

Przédnik KPZ, Łukôsz Grzãdzëcczi, tak gôdôł
ò brusczim DJK:

– Jesmë wëbrelë latos Brusë, cobë pòdsztrichnąc 
mòcną zrzesz tegò miasta z kaszëbsczim regionã i pòkazac 
tim, co zbiérelë dóné dlô Głównégò Statisticznégò Ùrzãdu 
w 2002 rokù, że w Brusach sã gôdô pò kaszëbskù. 

Dzysô w gminie Brusë stoją dëbeltowé, pòlskò-
kaszëbsczé tôblëce z pòzwama wsów. 

Célã pierszim imprezë òstôwô promòwanié 
kaszëbiznë. Òd rokù 2006 Dzéń przëjął sztôłt, jaczi je 
„òbrzészkòwim” do dzysô. Mszô sw. kaszëbskô. Parada
z dãtą òrkestrą na môl rozegracjów. Swójsczé granié na 
binie. Wëstôwczi, krómiczi. Zjestkù. Pitkù. Akòrdiónowé Co sã robi, że baszkarze i akòrdioniscë òb czas 
bicé rekòrdu w jednoczasnym granim. I baszka. Dnia są na jedno? 

Przédny kaszëbsczi baszkôrz, Mirosłôw Ùgòw- – Baśkarzy i akordeonistów cechuje pasja, którą 
sczi, zapitóny ò pòczątczi na DJK gôdô tak: rozumiem przez wspólne przebywanie i delektowanie się 

– Po raz pierwszy baśkarze zagrali podczas Dnia swoimi zainteresowaniami. Baśka i akordeon łączą Ka-
Jedności Kaszubów w Tuchomiu w 2006 roku. Do udziału szubów, co jest szczególnie widoczne podczas DJK – 
zaprosił (…) Marek Wantoch-Rekowski, który stwierdził, że òdpòwiôdô M. Ùgòwsczi. 
DJK nie może odbywać się bez baśki, która wpisuje się Niezanôleżno òd przédnëch môlów corocz-
w historię Kaszub. nëch swiãtowaniów – DJK achtniwają môlowò, np. we 

Przëwòłóny Mark Wantoch–Rekòwsczi wspò- Gduńskù, Lëzënie czë nawet w Lãbòrsczim Maszewie,
minô: w gminie Cewice. Òkróm te kòżdi, chto le chce, mòże 

– (…) Moja przygoda zaczęła się w styczniu 2006 wëwiesëc tegò dnia (19 strëmiannika) – na swi chëczi 
roku, kiedy zostałem poproszony o zrobienie czegoś kaszëbską, czôrno-żôłtą fanã. 

Dzéń Jednotë Kaszëbów - historiô z granim w tle

Rok Môl Wielëna grającëch Co grelë

2006 Tëchòmié 114 Kaszëbë wòłają nas

2007 Krômarzënë 168 Mój Tata kùpił kòzã, Na Kaszëbach

2008 Miastkò 202 Frantówka, Ahoj, Janeczkù

2009 Bëtowò 252 Na czółnie, Sekretë (Wiém jô, wiém)

2010 Kartuzë 270 W łësniewsczich pùstkach, Mój Tata kùpił kòzã, Frantówka, Ahoj, 
Janeczkù, Kaszëbë wòłają nas 

2011 Słëpsk 204 Tu je nasza zemia, Òd błotka do błotka

2012 Brusë 242 Òkrąc sã wkół, Marëszónka, Nënka, Kòséder

2013 Kòscérzna 281 Sekretë (Wiém jô, wiém), Hej, mòrze, mòrze

Z kart historii

Rok Môl Wielëna 
grającëch

Co grelë

2006 Tëchòmié 114 Kaszëbë wòłają nas

2007 Krômarzënë 168 Mój Tata kùpił kòzã,
Na Kaszëbach

2008 Miastkò 202 Frantówka, Ahoj, Janeczkù

2009 Bëtowò 252 Na czółnie, Sekretë
(Wiém jô, wiém)

2010 Kartuzë 270 W łësniewsczich pùstkach, 
Mój Tata kùpił kòzã, 
Frantówka, Ahoj, Janeczkù, 
Kaszëbë wòłają nas 

2011 Słëpsk 204 Tu je nasza zemia,
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W 2010 rokù, na DJK, Wantoch–Rekòwsczi razã – Każdy, organizowany przeze mnie DJK był inny - 
z Henrikã Teleszińsczim zrëchtowelë Rajd Kaszëbsczi dla mnie wyjątkowy. W wielu różnych miejscach Kaszubi 
Fanë. Przejachelë, rozdôwającë fanë, a zatrzimiwającë sã odkrywali dla mnie coś nowego, szczególnego. Nawet się 
m.jin. w pòwiatowëch miastach, òd Miastka jaż do tego nie spodziewałem. Wyjątkowy był DJK w Miastku ze 
Słëpska. Razã 400 kilométrów, w 12 gòdzyn. Pitóm względu na problemy natury religijnej. DJK w Kartuzach za 
Marka, czë zmieniło sã zdrzenié na kaszëbsczé symbòle wielowątkowość wydarzenia i Słupsk - ogromne wyz-
westrzód spòlëznë Pòmòrzô w òstatnëch latach? wanie. Każdy odradzał organizowanie mi Dnia Jedności
Òdpòwiôdô kąsk przekãsno: w Słupsku ze względu na obszar slabo niby związany

z Kaszubami - co oczywiście jest nieprawdą – to zôs Mark. – Myślę, że niewiele się zmieniło. Ciągle gdzieś 
gubimy tą sferę symboliki narodowej, szczególnie Kartësczé, akòrdiónowé wëkònanié „Kaszëbë 
w szkołach. Skoro jednak mamy problem z określeniem wòłają nas” mô na You Tube 15 417 wejsców… Nie je to 
własnego statusu etniczno-narodowego – to nie dziwi mòże „Ona tańczy dla mnie”, ale…
brak przywiązania do symboli narodowych. Patrząc na to, Proszã Pawła i Mirka ò reklamã swòjich pasjów.
skłonny jestem zaproponować Kaszubom zmianę flagi na – Jestem wielkim miłośnikiem akordeonu, uwa-
styl skandynawski - złoty krzyż na czarnym polu. Może żam, że to wyjątkowy instrument. Jego magia polega na 
będzie bardziej ekspresyjnie. tym, że doskonale odnajduje się nie tylko w ruchu 

Nie felëje tegò dnia stanicowëch pòcztów amatorskim, ale także, a może przede wszystkim w ruchu 
Zrzeszeniô z całégò regionu. To téż symbòle. Jak himn. zawodowym. Tango, muzyka klezmerska, jazz, francuskie 
W Brusach òb czas mszë zaspiéwałë pòłączoné musette czy muzyka klasyczna i współczesna - to obszary, 
chłopsczé chùrë: Harmónia z Wejrowa i Cantores w których akordeon jest bardzo wyraźny. Cieszę się, że 
Minores Cartusienses z Kartuz. Dirigòwôł Macéj Baran. Kaszuby stały się pewnego rodzaju akordeonową stolicą 
Pózni, na binie òstałë òdspiéwóné: Himn Pòlsczi, Marsz Polski. Mamy bicie akordeonowego rekordu, muzeum 
Kaszëbsczi i Zemia rodnô. akordeonu i jeden z największych festiwali akorde-

We Gdunskù żelôznym pùnktã ùroczëstoscë je onowych, oczywiście w Sulęczynie.
zetkanié pòd pòmnikã ksãca Swiãtopôłka Wiôldżégò. Dlaczego warto grać w kaszubskie karty – baśkę?

Dzéń przed Dniã Jednotë Kaszëbów w 2011 A) Spotkanie – wspólne przebywanie i podtrzy-
rokù miasto Gduńsk pòstawiło przë drogach na swòjich mywanie przyjaźni, znajomości, a także odstresowanie się 
grańcach tôblëce z nôdpisã: „Gduńsk – stolëca Kaszëb od dnia codziennego.
witô”. B) Rozgrywka sportowa – popularność baśki 

Dzãka bëtowsczémù DJK Kòscérzna mô òd polega na tym, że jest to gra szybka i bardzo emo-
pôrã lat nowé mùzeùm, akòrdiónow . cjonująca. Jedna runda nie trwa zwykle dłużej niż minutę.

– Powstanie muzeum akordeonu w Kościerzynie C) Największym jej atutem jest prostota zasad 
ma swoje początki w... Bytowie. Podczas DJK miałem tam oraz duże tempo gry – gracze nie mają czasu na nudzenie 
swoją wystawę, którą bardzo zainteresował się ówczesny się. Osiąga się niesamowite tempo zagrań, którym 
wiceburmistrz Kościerzyny, Tomasz Derra. Opowiadałem towarzyszą emocje – podczas odważnego kontrowania 
mu o swoich planach utworzenia muzeum i tak, od czy też przy udanej zagrywce.
spotkania do spotkania, w listopadzie 2010 powstało Zazéróm na starnã , dze 
pierwsze w Polsce muzeum akordeonu w Kościerzynie, nôleżniczczi Stowôrë Białk Zgòrzałégò pòdzelëłë sã tim, 
w którym znajduje się 120 eksponatów z mojej kolekcji, co bëło òb czas kòscérsczégò DJK :
liczącej obecnie 300 sztuk! Oczywiście z małymi wyjątkami „Nie lada atrakcją dla uczestników tegorocznego 
moja kolekcja była obecna na większości Dni Jedności święta Kaszubów było czytanie przekładu na kaszubski 
Kaszub! W tym roku także zaprezentuję ją w Sierakowicach (dokonanego przez Stanisława Janke) epopei Adama 
– zaprôszô Paweł Nowak, a dzeli sã miłim wspòminkã: – Mickiewicza „Pan Tadeusz”. W role bohaterów utworu 
Wszystkie imprezy są dla mnie tak samo ważne. Każdego wcielili się m.in. kościerscy włodarze oraz przedstawiciele 
roku jest coraz więcej akordeonistów, a co za tym idzie - to Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.”
coraz większe wyzwanie. To, co pamiętam najlepiej, to to, Na kùńc jesz Mark zachãcywô do swiãtowaniô 
jak po którejś edycji, po biciu rekordu, wszyscy akordeoniści DJK. Proszã Gò ò trzë „plusë dodatné”.
wstali i zaczęli grać mi „sto lat”, bardzo wzruszający 1. Jako silnie identyfikowana grupa mamy w tym 
moment, bardzo! W pamięci też tkwi to, że każdego roku dniu możliwość wspólnego zamanifestowania swojej 
jest mi coraz trudniej zapanować nad rzeszą muzyków odmienności językowo-kulturowej. 
i muzykantów. (…) Ale to wielka frajda i niesamowita 2. Kaszuby i kaszubszczyzna są piękne, co daje 
satysfakcja oraz bardzo odczuwalny szacunek akor- powód do świętowania i chwalenia się tym - bùcha. 
deonistów, którzy biorą udział w biciu rekordu. Jak jest 3. Jako Kaszub mam możliwość tego dnia 
tylko możliwość, to schodzę do nich z podium i wspólnie pokazania mojego przywiązania do tej ziemi.
muzykujemy, rozmawiamy o akordeonie (…) Do ùzdrzeniô za rok!

W Słëpskù swiãtëjący złożëlë kwiatë pòd 
pòmnikã Bògùsława X.

é

www.zgorzałki.pl
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Na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Piwnej powstanie sygnalizacja świetlna 

Statystyka jest następująca: Tuchomie (2006 Rozmowa z Pawłem Nowakiem – miłoś-
r.) – 114 uczestników, Kramarzyny (2007 r.) – 168, nikiem akordeonów, właścicielem pokaźnego 
Miastko (2008 r.) – 202, Bytów (2009 r.) – 252, Kartuzy zbioru tych instrumentów, akordeonistą, pedago-
(2010 r.) – 270, Słupsk (2011 r.) – 204, Brusy (2012 r.) – giem, kompozytorem, aranżerem, muzykiem gra-
242, Kościerzyna (2013 r.) – 281.jącym w wielu projektach, organizatorem Między-

Czy akordeoniści uczestniczący w przed-narodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulę-
sięwzięciu muszą spełniać jakieś określone wy-czynie – na temat kolejnych edycji bicia Rekordu  
magania co do techniki gry na instrumencie?Polski w jednoczesnej grze na akordeonach. 

Szczerze mówiąc nie. Ważne, aby potrafili 
choć trochę grać, albo ze słuchu, albo z nut. Potrzebna 
jest także odrobina dyscypliny, bo nie jest łatwo 
zapanować nad tak potężną grupą, i rzecz jasna 
dobry humor. Oczywiście muszą mieć ze sobą akor-
deon lub dowolny rodzaj harmonii. W pierwszych 
edycjach zdarzali się jeszcze bandoneoniści, których 
kiedyś na Kaszubach było sporo. Od kilku lat nie 
pojawiają się już.

Jeśli uczestnicy mogą być zupełnymi ama-
torami, to zapewne nie jest łatwo skoordynować 
ich w trakcie wykonywania wybranych utworów. 
Na jakie zatem trudności napotyka koordynator 
podczas pracy z zespołem.

Faktycznie jako dyrygent tej wielkiej akorde-
onowej orkiestry co roku stawiam przed sobą nie lada Jest Pan koordynatorem przedsięwzięcia 
wyzwanie. Muzycy i muzykanci spotykają się po to, mającego na celu coroczne przygotowywanie 
aby wspólnie pomuzykować, porozmawiać, pochwa-akordeonistów do bicia Rekordu Polski w jedno-
lić się swoimi instrumentami, a proszę mi wierzyć, czesnej grze na akordeonach, w zasadzie od po- niektórzy przyjeżdżają z bardzo cennymi egzempla-czątku. Proszę wspomnieć, kiedy się wszystko rzami. Sprzyja to rozluźnieniu atmosfery, dla nich  zaczęło, jak do tego doszło, z czyjej inicjatywy dobrze, tylko ja czasem nie mogę potem wszystkiego 

i w jaki sposób związał się Pan z tym zadaniem. ogarnąć. Każdy chce dodać od siebie chociaż kilka 
Na początku 2006 roku zadzwonił do mnie dźwięków, a to ozdobnik, a to jakiś interwał, wpraw-

p. Dawidowski z kartuskiego Dziennika Bałtyckiego, niejsi zmieniają nawet harmonię. Robi się wtedy nie-
pytając, czy może przekazać mój numer telefonu złe zamieszanie, ale lubię to. Najtrudniej jest utrzymać 
Markowi Wantoch Rekowskiemu, który chce zorga- równe tempo, przy takiej ilości wykonawców to 
nizować jakąś dużą imprezę kaszubską z dużym oczywiste, dlatego często zapraszam na moje dyry-
udziałem akordeonu. Oczywiście zgodziłem się i po genckie podium osobę z diabelskimi skrzypcami, jest 
niedługim czasie spotkałem się z Markiem, który wtedy dużo łatwiej. Sam jestem akordeonistą, myślę 
opowiedział o swoich planach. Ochoczo włączyłem więc, że z tego powodu lepiej dogaduję się z tymi 
się w organizację, ukierunkowałem akordeonową ludźmi. Mam do nich wielki szacunek.
część Dnia Jedności Kaszubów, moją rolą było Dobór utworów do wspólnego wykona-
przygotowanie nut, promocja imprezy wśród akor- nia leży po stronie koordynatora, czy głos w tej deonistów, no i oczywiście dyrygowanie wielką akor- sprawie mają też inne podmioty?deonową orkiestrą w dniu próby bicia rekordu. 

Staram się, aby w tej kwestii nikt się nie wtrą-Wszystko to miało miejsce w Tuchomiu koło Bytowa. 
cał (tu uśmiech). Wybieram najbardziej znane i roz-Wtedy zagrało nas 114, a impreza odbiła się dużym 
poznawalne utwory. W pierwszych latach miałem echem w całej Polsce.
ambicję, aby trochę zmieniać aranżacje piosenek, ale Jak wyglądały statystyki bicia rekordu w czasie prób okazywało się, że jest na to za mało w kolejnych latach? Czy jest Pan w stanie odtwo- czasu. W Sierakowicach zagramy już po raz dziewiąty, 

rzyć daty, miejsca i ilości akordeonistów w kolej- zatem wyczerpał się podstawowy repertuar „the best 
nych edycjach?

Rozmowa z Pawłem Nowakiem

Z kart historii
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of Kaszëbë”, więc niektóre melodie się powtarzają. teresowanie właśnie tym instrumentem, łącznie
Chodzi o to, aby repertuar był prosty, wpadający z pasjami kolekcjonerskimi?
w ucho, i najlepiej gdyby był znany większości, Proszę W moich projektach muzycznych staram się, 
pamiętać, że w większości mamy do czynienia z oso- aby akordeon był nie tylko tłem, ale żeby dominował. 
bami grającymi ze słuchu, duży procent stanowią też Gram także na akordinie i bandoneonie, to instru-
uczniowie szkół muzycznych, tak więc nie mogę być menty pokrewne. Moja przygoda z akordeonem 
bardzo wymagający i nawet nie chcę. zaczęła się, kiedy miałem 9 albo 10 lat, poszedłem 

Jest Pan właścicielem ogromnej ilości wtedy do szkoły muzycznej. Muzykę mam we krwi, 
akordeonów. Proszę opowiedzieć o swojej ko- mój tata przez wiele lat grał ze swoimi braćmi w zes-

pole, co było wtedy ich pracą, zawodem. W domu grał lekcji.
też dziadek. Pamiętam, że jeszcze zanim poszedłem Dużo by opowiadać. Wszystko zaczęło się
do szkoły muzycznej już interesowało mnie granie, w 1999 r., kiedy otrzymałem od brata mojego dziadka 
nie odpuszczałem żadnemu instrumentowi, który niemiecki akordeon Tatry, jak się później okazało, bar-
pojawiał się w moim zasięgu. Na początku edukacji dzo cenny egzemplarz. Początkowo instrument był 
muzycznej, chyba po trzech latach, zacząłem jeździć tylko elementem wystrojowym mojego pokoju. Krót-
na pierwsze konkursy, z powodzeniem. W 1999 r. ko po tym, po spotkaniu z p. Tadeuszem Kotukiem, 
wstąpiła we mnie prawdziwa pasja, chyba mogę który zajmuje się renowacją akordeonów, a także ma 
nawet powiedzieć choroba, której na imię akordeon. niewielką kolekcję, ja także zapragnąłem mieć swój 
Skończyłem studia na tym instrumencie, także zbiór. Wtedy nikt się jeszcze nie spodziewał, że roz-
podyplomowe, a przede mną doktorat.rośnie się on do takich rozmiarów. W 2002 r. odbyła się 

moja pierwsza wystawa, na której zgromadziłem Co zagrają akordeoniści  podczas 
kilkanaście sztuk. Instrumentów przybywało, sprawą tegorocznej edycji bicia rekordu w Sierakowicach 
zaczęły interesować się media i wtedy też zaczęły się i dlaczego właśnie te utwory?
moje starania o stworzenie muzeum akordeonu. W tym roku zagramy utwory „Sëka lësa 
Początkowo miało ono powstać w Sopocie. W 2004 r. gòniła” oraz  „W Łësniewsczich pùstkach”. Pierwszy 
miało miejsce moje pierwsze spotkanie z poznańskim jest polką, a drugi - walcem. Zawsze staram się tak 
kolekcjonerem akordeonów Mieczysławem Śliwiń- układać program, aby chociaż metrum było zróż-
skim, który w późniejszych latach przekazał mi zna- nicowane. Utwór „W Łësniewsczich pùstkach” to kom-
czącą część kolekcji, obecnie zlikwidowanej. W 2006 r. pozycja ks. Peplińskiego, związanego oczywiście
zbiór został wpisany do Księgi rekordów i osobliwości, z okolicami Sierakowic. Co do polki „Sëka lësa gòniła” 
a w listopadzie 2010 r., wraz z ówczesnymi władzami to już dłuższa historia. Tę melodię zaproponowała mi 
Kościerzyny i Muzeum Ziemi Kościerskiej utworzy- p. Irena Kulwikowska. Jest to bardzo znany w Siera-
liśmy pierwsze w Polsce Muzeum Akordeonu, w któ- kowicach temat, który rozpropagował bandoneo-
rym znalazło się 117 sztuk z mojego zbioru. Obecnie nista Leon Puzdrowski z Puzdrowa. Jak się okazało - 
kolekcja liczy ponad 300 sztuk, jest największą taką wersja, którą on grał nie jest tak znana na Kaszubach, 
w Polsce. Co ważne, duża część zbioru to eksponaty jak wersja Aleksandra Tomaczkowskiego. Tak więc, 
unikatowe na skalę kraju, Europy, a nawet świata. aby nie komplikować sytuacji, wybrałem tę wersję 

Które z dostępnych obecnie na rynku bardziej popularną niż sierakowicka. W każdym razie 
akordeonów są godne polecenia dla amatorów, w tym roku program dobierany był pod względem 

lokalnego patriotyzmu, była taka możliwość. Pa-a które dla profesjonalistów?
miętajmy, że nie wszystkie miejscowości na Kaszu-W przeciwieństwie do czasów PRL-u mamy 
bach mają tak znane melodie.teraz nieograniczony dostęp do wielu wspaniałych 

instrumentów. Ciężko jest polecić jeden konkretny. Wyrażam uznanie dla Pańskiego zaan-
Wszystko zależy od tego, jaką muzykę chce uprawiać gażowania i pasji, życzę powodzenia w realizacji 
dany akordeonista, czy musi mieć pełną skalę, czy ambitnych zamierzeń. Zapewne niejednokrotnie 
może zadowoli się tylko niewielką ilością basów i kla- będziemy mieli możliwość obcowania z kulturą
wiszy. Ja osobiście wybieram marki włoskie. w Pańskim wydaniu, na co oczywiście liczymy. 

Jest Pan związany z realizacją wielu pro- Dziękuję za rozmowę.
jektów muzycznych, w większości z akordeonem Ja również dziękuję, było mi bardzo miło!
w tle, chociaż nie tylko. Skąd tak szczególne zain-
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Zbiór zapoczątkował niemiecki akordeon Nowaka. Liczne wystawy w całym kraju oraz duże 
Tatry, który Paweł Nowak otrzymał w 1999 roku od zainteresowanie mediów zapoczątkowały w 2005 
swojego wuja Jakuba Kellera, natomiast inspiracją roku starania Nowaka o utworzenie muzeum 
do jego utworzenia była kolekcja Tadeusza Kotuka akordeonu. Kolekcja z każdym rokiem rozrastała 
z Augustowa, który zajmuje się renowacją się o kilkanaście nowych egzemplarzy, w 2006 
i naprawą akordeonów. Zbiór wywarł na Nowaku roku liczyła już ponad 60 sztuk, rok później została 
tak ogromne wrażenie, że  postanowił stworzyć wpisana do „Księgi Polskich Rekordów i Osobli-
podobną, własną kolekcję. Wkrótce po tym, 14 wości”. W 2008 roku zbiór przekroczył liczbę 100 
marca 2002 roku, w gdańskim Muzeum Poczty egzemplarzy. Do Nowaka trafiają coraz to cen-
Polskiej odbyła się pierwsza wystawa, na której niejsze eksponaty z całego świata, jego wystawy 
znalazło się kilkanaście eksponatów - własnych można oglądać w całej Polsce. Rok 2009 przyniósł 
i wypożyczonych. Całe wydarzenie przyciągnęło nowe perspektywy dla utworzenie muzeum akor-
uwagę lokalnych mediów, dzięki którym zaczęły deonu w Kościerzynie, które oficjalnie powołano
się zgłaszać do Nowaka osoby chcące się pozbyć w listopadzie 2010 roku jako oddział Muzeum 
swoich starych instrumentów. Na początku 2003 Ziemi Kościerskiej. Paweł Nowak jest pomysło-
roku kolekcja liczyła już ponad 30 sztuk. W sierpniu dawcą i współtwórcą Muzeum Akordeonu w Koś-
2004 roku Paweł Nowak nawiązał znajomość cierzynie, które jest jedynym tego typu miejscem 
z poznańskim kolekcjonerem akordeonów Mie- w Polsce. Można w nim zobaczyć niespełna 120 
czysławem Śliwińskim, którego zbiory liczyły egzemplarzy ze zbioru Nowaka, który obecnie 
wówczas około 300 instrumentów. W późniejszych liczy 300 sztuk, co czyni go największym tego typu 
latach spora część kolekcji Śliwińskiego trafiła do zbiorem w Polsce.  

O kolekcji akordeonów Pawła Nowaka

Z kart historii

03 (285) 23 marca 2014
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Dzéń Jednotë Kaszëbów. Dzéń. 
Procëm nocë. Jasny. Kòmùdny. Słuńcowi. Dzéń je do robòtë, a noc do spaniô. Z wiatrã. Dôczny. Nowi. 
Dôwô nôdzejã na jesz lepszé witro. Wiatrã gëldzony. Mrozã grëzłi. Dzéń pò dniu wskôzywô na ùpłiw czasu. 
Czasã na zmùdã… Dnia szkòda. Carpe diem.

Dzéń Jednotë Kaszëbów. Kaszëbi.
Są. Jesz. Jak gôdôł papież JPII ò se – jakòs czurpią. A ksążk, a piesniów, a wësziwów naprodukòwóné… 
Robòcy i zgniłi. Szpórowny a òchlapùsë, co niejednã gòspòdã wëdwignãlë. Czôrny a żôłti. Barżi czôrny,
a mni żôłti i w drëgą stronã… Mòcno mòdlący i mòckò mëdlący… Jesz tam sam wmòdliwający. Grający
i leno grajny. Në, wejle! W baszkã grają, tobakã zażiwają, a na akòrdionach biją… rekòrdë.

Dzéń Jednotë Kaszëbów. Jednota.
Je cos taczégò, jak kaszëbskô jednota? Czej Kaszëbi są na jedno? Co mòże Kaszëbów rzeszëc ze sobą? 
Zrzeszenié? Kòscół? Felënk dëtków? Pòspólnô zabawa? Wróg pòspólny? Czë je deja, wkół jaczi Kaszëbi sã 
zgruchną? Czë mùszi sã stac jaczé nieszczescé? Ùmrzec mùszi chtos, żebë zgódno zdrowaszczi mówilë na 
intancëją swiãti pamiãcë niebòszczëka czë niebòszczëcë? Pùstô noc jich do grëpë zesadzy? 
Wierã nié. Tec tej-sej pòtrafimë dzejac wëcmanim. I nicht ni mùszi zeńc z te swiata. Nawetk z ti pòspólny 
robòtë je nas corôz wiãcy… Kò słëchómë Pisma i zwielniwómë sã… A nôbarżi w Serakòjcach…
Wszëtczim, co zadôwają te same pitania przë słowie „jednota” – dedikùjã swòjã spiéwã „Wëcmanim”, do 
jaczi mùzykã ùsadzył Wacłôw Kirkòwsczi ze Swiónowa:

Dëcht za wiele sóm nie zdzejô człowiek
Chòcbë miôł abò sto ùdbów w głowie
A mòcë tëli, co pôrã lëdzy
Żëcé mù chùtkò chãcë wëstëdzy!

Leno wëcmanim przë wszednym dzejanim:
W balã granim, dobiwanim,
W łóżkù spanim, ùmiéranim,
Wiadła żdanim, wëchòwanim,
W szkòle karë z wiédzą pchanim!

Czej sã wdrapiesz na niebné wiżawë
Z górë przëzdrzisz sã na lëdzczé sprawë
Taką doradã sélac mdzesz znowa
Dlô swòjich drëchów w jich zemsczich zgrôwach:

Leno wëcmanim...

Leno wëcmanim…

Kaszubi razem
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A latos grajemë

Sëka lësa gòniła
Aleksander Tomaczkowski

Òpracowanie Paweł A. Nowak
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W Łësniewsczich pùstkach

(Z kaszëbsczich strón)

Ks. Antoni Pepliński
Òpracowanie Paweł A. Nowak
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Bicie rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonach zostało oficjalnie zgłoszone przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Sierakowicach do Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych w Rabce Zdroju. 
Towarzystwo prowadzi serwis Polskie Rekordy i Osobliwości ( ), gdzie publikuje 
informacje dotyczące wszystkiego, co jest w Polsce „naj”, dokumentuje niezwykłe wydarzenia, promuje ludzi
z pasją i niecodzienne przedsięwzięcia. „Bo Polska jest piękna i ciekawa, a stanowimy o tym my sami!” – czytamy 
na stronie serwisu. Bicie rekordu w jednoczesnej grze na akordeonach podczas Dnia Jedności Kaszubów ma 
zatem szanse zostać oficjalnie potwierdzone i tym samym wpisane do serwisu, a później opublikowane
w wydawanej corocznie Księdze Rekordów i Osobliwości. Akordeoniści zagrają dwa utwory w opracowaniu 
Pawła Nowaka: „W Łësniewsczich pùstkach” ks. Antoniego Peplińskiego oraz „Sëka lësa gòniła” Aleksandra 
Tomaczkowskiego. 

www.polskierekordy.pl

Organizatorzy Dnia Jedności Kaszubów przygotowali dla uczestników okolicznościowe gadżety: karty 
do gry w „baśkę”, przypinkę z logo Dnia Jedności Kaszubów i naklejkę. Miłośnicy tabaki mogą zakupić limitowaną 
edycję specjalnej mieszanki, przygotowanej wyłącznie na to wyjątkowe święto przez Andrzeja Olszewskiego. 
Słynny sierakowicki tabacznik tylko nam zdradził tajemniczą recepturę, którą publikujemy w numerze. Na stois-
kach twórców ludowych można zaopatrzyć się w kaszubskie pamiątki i przeróżne wyroby rękodzieła ludowego, 
a „mole książkowe” także znajdą coś dla siebie w bogatej ofercie pomorskich i kaszubskich wydawnictw. 

Będzie rekord?

Akordeonowe granie

Kaszëbsczi Króm 

Zjazdowe gadżety

03 (285) 23 marca 2014
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Ci, co trochę grosza mają w „baśkę” składa się z szesnastu kart i każdy z graczy 
Na Kaszubach w karty grają otrzymuje ich tylko cztery. Rozdanie składa się z dwóch 
Ta gra „BAŚKA” się nazywa faz: licytacji (pytania się) i rozgrywki. W wyniku licytacji 

Kto jest mądry, ten wygrywa zakontraktowany zostaje rodzaj gry. Rozgrywka i roz-
liczenie gry uzależnione są od rodzaju kontraktu: 

„Baśka” (kasz. „baszka”) to tradycyjna kaszubska „zwykła”, „wesele”, „cicha”, „gran”, „zolo”, „gran - du”, „zolo - 
gra karciana, znana na znacznym obszarze Polski. du”, „baśka”. 
Największą popularnością cieszy się jednak na 
Kaszubach i Pomorzu, gdzie towarzyszy mieszkańcom „Starzy” stawkę podwojoną
podczas spotkań towarzyskich i rodzinnych.  Płacą, chociaż grają z głową

Z analizy innych znanych gier karcianych Zaś ci „Młodzi” tak nie tracą
można jednak wysnuć prawdopodobną teorię, że gra Kiedy „Starym” grosze płacą.
w „baśkę” wywodzi się od innej, ongiś bardzo po-
pularnej, a obecnie jedynie lokalnie, szczególnie na Obecnie trudno sobie wyobrazić festyny i naj-
terenie gminy Szemud w powiecie wejherowskim oraz ważniejsze imprezy regionalne bez obecności rzeszy 
w niektórych miejscowościach północnych Kaszub braci baśkarskiej, niemniej historia przekształcenia 
występującej gry karcianej – „lisa” (kasz. lësa). rodzinno-sąsiedzkiego grania po domach w bardziej 

Początki „lisa” jak i „baśki” nie zostały sformalizowane struktury, z ujednoliconymi zasadami 
udokumentowane w formie pisanej. Jednak dostępne nie jest długa, zaledwie dziesięcioletnia, kiedy 
źródła pisane uprawdopodabniają tezę, że „lis” swoimi rozpoczęły się turnieje pucharowe w Nowej Karczmie. 
korzeniami sięga znanej niemieckiej gry Doppelkopf, Już rok później, w 2006 roku, baśkarze zagrali po raz 
która powstała w roku 1895 z połączenia bawarskiej gry pierwszy na Dniu Jedności Kaszubów w Tuchomiu. 
Schafkopf i Skata. Kaszubi podczas zaboru pruskiego Zaproszenie wystosował w imieniu organizatorów 
„oswoili” grę poprzez wprowadzenie zmian w jej  Marek Wantoch-Rekowski, który stwierdził: że „DJK nie 
zasadach. W ten sposób powstał „lis”, z którego może odbywać się bez „baśki”, bo ona też wpisuje się
następnie wyodrębniła się „baśka”. w historię Kaszub”. 

Fenomen i popularność „baśki” polega na tym, Marek Wantoch-Rekowski, pomysłodawca 
że jest to gra szybka i bardzo emocjonująca. Jedna obchodów Dnia Jedności Kaszubów, wspominając 
runda nie trwa zwykle dłużej niż minutę. Talia do gry tamten czas, dodaje: „Gdy już zapadła decyzja o orga-

nizowaniu DJK w Tuchomiu w 2006 
roku, szukałem jak najwięcej wydarzeń 
mogących połączyć Kaszubów. Bez 
baśkarzy nie wyobrażałem sobie tego 
dnia. W tym czasie dotarłem do Mirka 
Ugowskiego i zorganizowaliśmy tur-
niej „baśki” w Tuchomiu. Mirek Ugowski 
był odpowiedzialny za organizację
i przeprowadzenie turnieju, a dziś jest 
to już stałym punktem programu 
obchodów Dnia Jedności Kaszubów. 
Wszystko było klarowne, zrozumiałe
i miłe. Dla mnie Kaszubi i „baśka” to 
jedno. Zresztą wystarczy być na turnie-
ju i od razu widać, czym dla Kaszubów 
jest ta gra. Myślę, że dobrze się stało, iż 
baśkarze i akordeoniści od początku 
piszą historię DJK, ponieważ mają 

Dzień Jedności Kaszubów i „baszka”

Dzień Jedności Kaszubów i „baszka”

Z kart historii

 wiele wspólnego. U jednych i drugich to pasja, wspólne wygrać kościerskie rozgrywki: „Wygrałem bardzo dużo 
przebywanie,  delektowanie się swoim zaintereso- turniejów sportowych w „baśkę”, lecz brakowało mi do 
waniem. Baśka i akordeon łączą Kaszubów, co jest kolekcji wygranych właśnie turnieju podczas Dnia 
szczególne widoczne podczas DJK. „Baśka” to gra Jedności Kaszubów. Udało się w ubiegłym roku w 
regionalna, tym samym oryginalna, pokazuje naszą Kościerzynie, z czego jestem bardzo dumny, ponieważ 
kulturę, nasze bycie tu na Kaszubach. „Baśka” to zabawa, bardzo trudno wygrać taki turniej”. 
mile spędzony czas w gronie znajomych, przyjaciół. 
Każdy powinien spróbować w nią grać. Dla mnie Dzień Jak jest „Cicha” to kosztuje
Jedności Kaszubów określa sama nazwa święta. Tego Niech no jakiś zakontruje
dnia wspólnie powinniśmy akcentować swoją Wam znów głupie myśli chodzą
odmienność, odrębność, przywiązanie do naszej ziemi. Stare damy was pogodzą!
Tego dnia wspólnie na całym świecie możemy Corocznie obchody Dnia Jedności Kaszubów koordynuje 
wywiesić kaszubską flagę, nakryć kaszubskim obrusem Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które stara się, żeby 
stół, żeby pokazać innym, czym dla nas jest nasza główne uroczystości każdego roku odbywały się w 
kultura. Ja organizowałem obchody od 2006 r. na różnych miejscowościach:
przeciwległym biegunie od Trójmiasta (matecznika). 2005 – Gdańsk
Nie było łatwo, ale według mnie wszystkie moje 2006 – Tuchomie
zamierzenia promocyjne, tak potrzebne Kaszubom, 2007 – Kramarzyny
udało się osiągnąć. Wspólna gra na akordeonie, 2008 – Miastko
zabawa, spotkanie, rozmowy, wspólna gra w „baśkę” 2009 – Bytów
pozwalały Kaszubom na wyróżnienie się w tłumie 2010 – Kartuzy
bylejakości”. 2011 – Słupsk

2012 – Brusy
A wy czarci! „zolo du”! 2013 – Kościerzyna2014 – Sierakowice. 
Karta z trzaskiem wali w stół
Płacić macie przyjaciele Nietrudno się zatem doliczyć, że tegoroczne marcowe 
Dzisiaj chcę zarobić wiele. obchody Dnia Jedności Kaszubów są pierwszym 

jubileuszem. Organizatorzy i Gospodarze mają 
świadomość wysoko zawieszonej poprzeczki, jednak 

Dzień Jedności Kaszubów i „baśka” bardzo dobrze wśród licznych atrakcji kluczowe punkty programu: 
korespondują ze sobą. Stanowią rodzaj towarzyskiego rywalizacja akordeonistów i turniej gry w baśkę, mają 
spotkania, na którym poprzez wspólne przebywanie i swoją niezachwianą pozycję. Pozostaje tylko zachęcać, 
podtrzymywanie przyjaźni uczestnicy mogą delektować by Sierakowice brzmiały radosną jednością, płynącą 
się swoimi pasjami, deklarować przynależność do zarówno z harmonicznej gry na akordeonach, jak 
wspólnoty Kaszubów i  radować się  świętem. również sportowego zachowania przy karcianych 
Gospodarzem ubiegłorocznych obchodów Dnia Jedności stolikach.
Kaszubów była gościnna Kościerzyna, mogąca się 
również szczycić pobiciem wcześniejszego rekordu Ależ gra to! Znów jest „bok”!!
jednoczesnej gry na akordeonie, należącego od 2010 roku Dymem już zakryty wzrok
do Kartuz. Sala gimnastyczna ledwie pomieściła krzesła, Znowuż w ręku „damy” mam
na których zasiadło kilka pokoleń wielbicieli kaszubskich Teraz ja „wesele” dam.
frantówek, a baśkarze po skończonym turnieju, oczekując 
na ogłoszenie wyników chętnie się poddawali Jako podsumowanie tej garści informacji o „baśce” 
kołyszącym dźwiękom pieśni Jana Trepczyka „Hej, mòrze, niech posłużą słowa Róży Ostrowskiej i Izabeli 
mòrze”. Trojanowskiej zanotowane w „Bedekerze kaszubskim”. 
Zwycięzcą ubiegłorocznego turnieju okazał się Robert Autorki zawarły tam opis dawnej „baśki”, granej jeszcze z 
Regliński, który niedawno zdradził, że bardzo chciał królami i damą krzyżową jako najstarszym trumfem. 
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 wiele wspólnego. U jednych i drugich 
to pasja, wspólne przebywanie,  delek-
towanie się swoim zainteresowaniem. 
Baśka i akordeon łączą Kaszubów, co 
jest szczególne widoczne podczas DJK. 
„Baśka” to gra regionalna, tym samym 
oryginalna, pokazuje naszą kulturę, 
nasze bycie tu na Kaszubach. „Baśka” to 
zabawa, mile spędzony czas w gronie 
znajomych, przyjaciół. Każdy powinien 
spróbować w nią grać. Dla mnie Dzień 
Jedności Kaszubów określa sama 
nazwa święta. Tego dnia wspól-
nie powinniśmy akcentować swoją 
odmienność, odrębność, przywiązanie 
do naszej ziemi. Tego dnia wspólnie na 
całym świecie możemy wywiesić ka-
szubską flagę, nakryć kaszubskim 
obrusem stół, żeby pokazać innym, czym dla nas jest 
nasza kultura. Ja organizowałem obchody od 2006 r. na 
przeciwległym biegunie od Trójmiasta (matecznika). 
Nie było łatwo, ale według mnie wszystkie moje zamie-
rzenia promocyjne, tak potrzebne Kaszubom, udało się 
osiągnąć. Wspólna gra na akordeonie, zabawa, 
spotkanie, rozmowy, wspólna gra w „baśkę” pozwalały 
Kaszubom na wyróżnienie się w tłumie bylejakości”.

Dnia Jedności Kaszubów. Udało się w ubiegłym roku
w Kościerzynie, z czego jestem bardzo dumny, ponie-
waż bardzo trudno wygrać taki turniej”. 

Jak jest „Cicha” to kosztuje
Niech no jakiś zakontruje

Wam znów głupie myśli chodzą
Stare damy was pogodzą!

Corocznie obchody Dnia Jedności Kaszubów A wy czarci! „Zolo du”!
koordynuje Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które Karta z trzaskiem wali w stół
stara się, żeby główne uroczystości każdego roku Płacić macie przyjaciele
odbywały się w różnych miejscowościach:Dzisiaj chcę zarobić wiele.
2005 – Gdańsk
2006 – TuchomieDzień Jedności Kaszubów i „baśka” bardzo 
2007 – Kramarzynydobrze korespondują ze sobą. Stanowią rodzaj 
2008 – Miastkotowarzyskiego spotkania, na którym poprzez wspólne 
2009 – Bytówprzebywanie i podtrzymywanie przyjaźni uczestnicy 
2010 – Kartuzymogą delektować się swoimi pasjami, deklarować 
2011 – Słupskprzynależność do wspólnoty Kaszubów i radować się 
2012 – Brusyświętem. Gospodarzem ubiegłorocznych obchodów 
2013 – KościerzynaDnia Jedności Kaszubów była gościnna Kościerzyna, 
2014 – Sierakowice. mogąca się również szczycić pobiciem wcześniejszego 

rekordu jednoczesnej gry na akordeonie, należącego 
Nietrudno się zatem doliczyć, że tegoroczne od 2010 roku do Kartuz. Sala gimnastyczna ledwie 

marcowe obchody Dnia Jedności Kaszubów są pomieściła krzesła, na których zasiadło kilka pokoleń 
pierwszym jubileuszem. Organizatorzy i Gospodarze wielbicieli kaszubskich frantówek, a baśkarze po skoń-
mają świadomość wysoko zawieszonej poprzeczki, czonym turnieju, oczekując na ogłoszenie wyników 
jednak wśród licznych atrakcji kluczowe punkty chętnie się poddawali kołyszącym dźwiękom pieśni 
programu, rywalizacja akordeonistów i turniej gryJana Trepczyka  „Hej, mòrze, mòrze”. 
w baśkę, mają swoją niezachwianą pozycję. Pozostaje Zwycięzcą ubiegłorocznego turnieju okazał się 
tylko zachęcać, by Sierakowice brzmiały radosną Robert Regliński, który niedawno zdradził, że bardzo 
jednością, płynącą zarówno z harmonicznej gry na chciał wygrać kościerskie rozgrywki:  „Wygrałem bardzo 
akordeonach, jak również sportowego zachowania dużo turniejów sportowych w „baśkę”, lecz brakowało 
przy karcianych stolikach.mi do kolekcji wygranych właśnie turnieju podczas 

Ależ gra to! Znów jest „bok”!! dobrze korespondują ze sobą. Stanowią rodzaj 
Dymem już zakryty wzrok towarzyskiego spotkania, na którym poprzez wspólne 

Znowuż w ręku „damy” mam przebywanie i podtrzymywanie przyjaźni uczestnicy 
Teraz ja „wesele” dam. mogą delektować się swoimi pasjami, deklarować 

przynależność do wspólnoty Kaszubów i radować się 
Jako podsumowanie tej garści informacji o „baśce” świętem. Gospodarzem ubiegłorocznych obchodów 

niech posłużą słowa Róży Ostrowskiej i Izabeli Dnia Jedności Kaszubów była gościnna Kościerzyna, 
Trojanowskiej zanotowane w „Bedekerze kaszubskim”. mogąca się również szczycić pobiciem wcześniejszego 

Autorki zawarły tam opis dawnej „baśki”, granej jeszcze z rekordu jednoczesnej gry na akordeonie, należącego 
królami i damą krzyżową jako najstarszym trumfem. od 2010 roku do Kartuz. Sala gimnastyczna ledwie 

Oto pełen zapis obserwacji: „Uwaga, turyści – karciarze! pomieściła krzesła, na których zasiadło kilka pokoleń 
Na Kaszubach nie gra się w brydża. Na Kaszubach wielbicieli kaszubskich frantówek, a baśkarze po 

obowiązuje baśka. Jeśli spotkacie w pociągu, na którejś skończonym turnieju, oczekując na ogłoszenie 
z linii biegnących przez Kaszuby, grupkę graczy wyników chętnie się poddawali kołyszącym dźwiękom 

walących z rozmachem kartami i wykrzykujących: pieśni Jana Trepczyka „Hej, mòrze, mòrze”. 
wesele! (z akcentem na pierwszej sylabie) lub zolo czy Zwycięzcą ubiegłorocznego turnieju okazał się 

zolo–du, a po kontrze i rekontrze dorzucających jeszcze Robert Regliński, który niedawno zdradził, że bardzo 
hirsz i bok, to będą właśnie kaszubscy brydżyści od chciał wygrać kościerskie rozgrywki: „Wygrałem bardzo 

baśki. Nie warto jednak tracić czasu na kibicowanie – i dużo turniejów sportowych w „baśkę”, lecz brakowało 
tak nic nie zrozumiecie. Żeby pojąć – tylko się mi do kolekcji wygranych właśnie turnieju podczas 

przeglądając – na czym polega gra w baśkę, trzeba nie Dnia Jedności Kaszubów. Udało się w ubiegłym roku w 
grać w karty. Wszystko tu bowiem do góry nogami. Kościerzynie, z czego jestem bardzo dumny, ponieważ 

Mniejsza już o to, że atuty to trumfy, blotki – fele, walety bardzo trudno wygrać taki turniej”. 
– bubki, trefle – krzyże, a kiery – serca, kłopot w tym, że 
najstarszą kartą jest... dama krzyżowa. W tej wybitnie Jak jest „Cicha” to kosztuje

Niech no jakiś zakontrujedżentelmeńskiej grze wszystkie damy są zresztą 
Wam znów głupie myśli chodząfaworyzowane, aczkolwiek dwie najważniejsze – 
Stare damy was pogodzą!krzyżową i pikową – obdarza się niezbyt delikatnie 
Corocznie obchody Dnia Jedności Kaszubów przymiotnikami stare. I stare i niestare – wszystkie damy 

koordynuje Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, które w baśce biją bez pardonu wszystkich panów, i tych w 
stara się, żeby główne uroczystości każdego roku randze bubków, i głowy koronowane. W sumie 
odbywały się w różnych miejscowościach:kaszubski brydż – baśka, to piekielnie skomplikowana 

2005 – Gdańskgra. Póty, póki nie umie się w nią grać”.
2006 – Tuchomie
2007 – KramarzynyKontra, z powrotem, jeszcze raz
2008 – MiastkoCo tam bratku w ręku masz?
2009 – BytówKarty szybko rozdawane
2010 – KartuzyBo już świta, jest już ranek.
2011 – SłupskAutorem wiersza „Baśka” jest Rómk Drzéżdżónk
2012 – Brusy
2013 – Kościerzyna2014 – Sierakowice. A wy czarci! „zolo du”!

Karta z trzaskiem wali w stół
Nietrudno się zatem doliczyć, że tegoroczne Płacić macie przyjaciele

marcowe obchody Dnia Jedności Kaszubów są Dzisiaj chcę zarobić wiele.
pierwszym jubileuszem. Organizatorzy i Gospodarze 
mają świadomość wysoko zawieszonej poprzeczki, 
jednak wśród licznych atrakcji kluczowe punkty Dzień Jedności Kaszubów i „baśka” bardzo 
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Ależ gra to! Znów jest „bok”!!
Dymem już zakryty wzrok

Znowuż w ręku „damy” mam
Teraz ja „wesele” dam.

Jako podsumowanie tej garści infor-
macji o „baśce” niech posłużą słowa Róży Os-
trowskiej i Izabeli Trojanowskiej zanotowane 
w „Bedekerze kaszubskim”. Autorki zawarły 
tam opis dawnej „baśki”, granej jeszcze
z królami i damą krzyżową jako najstarszym 
trumfem. Oto pełen zapis obserwacji: 
„Uwaga, turyści – karciarze! Na Kaszubach 
nie gra się w brydża. Na Kaszubach obowią-
zuje baśka. Jeśli spotkacie w pociągu, na 
którejś z linii biegnących przez Kaszuby, 
grupkę graczy walących z rozmachem 
kartami i wykrzykujących: wesele! (z akcen-
tem na pierwszej sylabie) lub zolo czy 
zolo–du, a po kontrze i rekontrze dorzu-
cających jeszcze hirsz i bok, to będą właśnie 
kaszubscy brydżyści od baśki. Nie warto 
jednak tracić czasu na kibicowanie – i tak nic 
nie zrozumiecie. Żeby pojąć – tylko się 
przeglądając – na czym polega gra w baśkę, 
trzeba nie grać w karty. Wszystko tu bowiem 
do góry nogami. Mniejsza już o to, że atuty to 
trumfy, blotki – fele, walety – bubki, trefle – 
krzyże, a kiery – serca, kłopot w tym, że 
najstarszą kartą jest... dama krzyżowa. W tej 
wybitnie dżentelmeńskiej grze wszystkie 
damy są zresztą faworyzowane, aczkolwiek 
dwie najważniejsze – krzyżową i pikową – 
obdarza się niezbyt delikatnie przymiot-
nikami stare. I stare i niestare – wszystkie 
damy w baśce biją bez pardonu wszystkich 
panów, i tych w randze bubków, i głowy ko-
ronowane. W sumie kaszubski brydż – baśka, 
to piekielnie skomplikowana gra. Póty, póki 
nie umie się w nią grać”.

Kontra, z powrotem, jeszcze raz
Co tam bratku w ręku masz?

Karty szybko rozdawane
Bo już świta, jest już ranek.

Autorem wiersza „Baśka”
jest Rómk Drzéżdżónk

Dzień Jedności Kaszubów coraz bliżej. W tym roku 
główne uroczystości tego święta odbędą się w Gim-
nazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach.
O trwających przygotowaniach oraz działalności pla-
cówki rozmawiamy z jej dyrektorem, Krzysztofem 
Andryskowskim.

W Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 
odbędą się główne uroczystości  DJK. To zapewne duże 
wyróżnienie dla szkoły... 
Powierzenie gimnazjum współorganizowania DJK jest 
zaszczytem, a zarazem wyzwaniem organizacyjnym dla 
naszej społeczności, ponieważ trzeba uwzględnić wiele 
elementów, na przykład liczbę gości, uczestników, twórców 
ludowych, potrzeby zgłaszane przez współorganizatorów 
tej imprezy. Jednocześnie przygotowanie tak dużej 
uroczystości to bardzo dobra okazja do promocji szkoły, 
pokazania sukcesów jej uczniów i nauczycieli. To także 
doskonała sposobność promowania wśród uczniów i ro-
dziców tradycji, zwyczajów kaszubskich, co w konsekwencji 
może się przyczynić do wzrostu ilości uczniów uczących się 
języka kaszubskiego na naszym terenie.
Jak zatem te przygotowania wyglądają?
Przygotowania trwają u nas od początku lutego. Odbyliśmy 
kilka spotkań organizacyjnych, w trakcie których ustaliliśmy 
szczegółowy program oraz dokonaliśmy podziału zadań 
pomiędzy poszczególnych organizatorów DJK, uwzględ-
niając liczbę osób, które będą uczestniczyć w tej uroczys-
tości. 
Czy należy liczyć się z pewnymi trudnościami?
Dużym wyzwaniem logistycznym dla organizatorów 
będzie optymalne kierowanie ruchem pojazdów w oko-
licach szkoły, jak i w całej miejscowości w taki sposób, aby 
zwiększona liczba samochodów nie spowodowała 
zatorów. W związku z tym prosimy wszystkich uczestników
i gości, aby uważnie obserwowali strony internetowe 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach i naszej szkoły, 
gdzie znajdą się informacje o parkingach na terenie 
Sierakowic. Uczestnicy otrzymają także plan Sierakowic
z trasą dojazdu do gimnazjum oraz zaznaczonymi 
miejscami postojowymi.

Sierakowice gospodarzem
Dnia Jedności Kaszubów 
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powstał w 1980 roku z inicjatywy władz gminnych, 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Ona to do 1996 roku 
sprawowała patronat i mecenat finansowy. Obecnie zes-
pół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sierako-
wicach, który w dużym stopniu finansuje działalność 
zespołu. W pierwszych latach istnienia skład zespołu 
stanowili mieszkańcy nie mający wiele do czynienia
z działalnością kulturalną. Byli to głównie rolnicy, 
rzemieślnicy i pracownicy lokalnych warsztatów. Dziś 
członkami zespołu jest głównie młodzież szkół 
gimnazjalnych, średnich i studenci. 

Systematyczna i ciężka praca doprowadziła do 
szeregu sukcesów osiąganych przez zespół. Początkowo 
były to sukcesy o wymiarze lokalnym, później na pozio-
mie wojewódzkim, regionalnym, krajowym i między-
narodowym. Świadczą o tym zdobyte nagrody i tytuły 
oraz wielokrotny udział KZPiT „Sierakowice” w festiwalach 
międzynarodowych i światowych. Uczestnictwo w tych 
imprezach kulturalnych pozwoliło zespołowi poznać 
prawie całą Europę i część Azji.  „Sierakowice” wielo-
krotnie reprezentowały region i kraj na międzynarodo-
wych targach turystycznych, m.in. w Berlinie i w Brukseli,
a także podczas obchodów Roku Polskiego w Szwecji.

Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany. 
Poza bogatą prezentacją folkloru kaszubskiego, opisu-
jącego piękno kaszubskiej krainy, zespół prezentuje 
folklor łowicki i krakowski. Wszędzie, gdzie odbywają się 
koncerty publiczność żywiołowo i z wielkim zaintere-
sowaniem odbiera wykonywany program. Dzieje się tak 
za sprawą znanych instruktorów, którzy w doskonały 
sposób potrafią wydobyć drzemiący w członkach 
zespołu potencjał. Choreografem KZPiT „Sierakowice” jest 
Irena Warmowska, a instruktorem muzycznym etnomu-
zykolog Witold Treder, który jest autorem wielu utworów 
z repertuaru zespołu i autorem opracowań utworów mu-
zycznych. Obecnie zespołem kieruje Irena Kulwikowska, 
dyrektor GOK-u.

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” 
zdobył liczne nagrody i wyróżnienia w wielu festiwalach 
folklorystycznych. Jest także laureatem tytułu „Zasłużony 
dla gminy Sierakowice”  i Medalu Stolema. 

A jak wygląda działalność szkoły związana
z kaszubszczyzną na co dzień?
W naszym gimnazjum od dziesięciu lat trwa 
nauka języka kaszubskiego. Co roku w zajęciach 
uczestniczy od trzydziestu do czterdziestu ucz-
niów. Gimnazjaliści, oprócz nauki języka, od 
września 2013 r. uczą się historii i kultury Kaszub. 
Z powodzeniem biorą udział w wielu konkursach 
wiedzowych i artystycznych dotyczących na-
szego regionu. W ubiegłym roku szkolnym nasza 
uczennica - Dagmara Damps - uzyskała tytuł 
najlepszego absolwenta z języka kaszubskiego 
w gminie. Razem z oddziałem Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Sierakowicach organi-
zujemy w szkole eliminacje gminne konkursów
z zakresu historii, kultury, zwyczajów i języka ka-
szubskiego. Jako szkoła jesteśmy otwarci na 
wszelkie inicjatywy, które w swoich założeniach 
kładą nacisk na znajomość historii, tradycji, 
języka oraz tożsamość Kaszubów.
Czym jeszcze społeczność szkolna w sierako-
wickim gimnazjum może się pochwalić?
Oprócz dużego zaangażowania w zagadnienia 
związane z regionalizmem realizujemy też wiele 
działań, których jednym z głównych celów jest 
odkrywanie wśród uczniów ich wrodzonych 
talentów, rozwijanie zainteresowań i pomoc
w spełnianiu marzeń. Osiągamy to poprzez pro-
wadzenie dużej ilości zajęć pozalekcyjnych, re-
alizację wielu projektów edukacyjnych i artys-
tycznych. Część projektów prowadzimy przy 
współpracy i współfinansowaniu Stowarzysze-
nia Przyjaciół Ucznia „Horyzont”, działającego 
przy naszej szkole. Jeden z projektów „Dedal - 
mierz wysoko, ale rozważnie” zyskał tytuł 
laureata „Najlepsza inwestycja w człowieka 2012” 
jako najlepszy projekt w Polsce współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na 
szczególne podkreślenie zasługują także sukcesy 
sportowe uczniów. Od wielu lat w szkole 
tworzone są klasy sportowe o profilu piłki 
koszykowej. Dzięki współpracy z klubem 
sportowym „BAT” Sierakowice w ubiegłym roku 
uczennice gimnazjum grały w Finale Ogólnopol-
skim Piłki Koszowej Kobiet i zajęły trzecie 
miejsce. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat
z powodzeniem startują w konkursach przed-
miotowych, uzyskując tytuły finalistów i laure-
atów.
Dziękuję za rozmowę.

Artyści

Kaszubski Zespół Pieśni
 i Tańca „Sierakowice” 

03 (285) 23 marca 2014



17

Wenta-Barlak. Grupa skupia czternastu akordeonistów 
w różnym wieku – są to zarówno uczniowie szkoły, jak
i ich rodzice, a także mieszkańcy Gowidlina i okolic. 
Zespół zadebiutował podczas koncertu bożonarodze-
niowego 6 stycznia br. w kościele parafialnym w Tu-
chlinie. Przed gowidlińską publicznością wystąpił 21 
stycznia w macierzystej placówce z koncertem dla babć, działa od roku 1984 przy Szkole Podstawowej w Tuchli-
dziadków i seniorów z okazji ich święta. nie pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Sie-

rakowicach. Tworzą go dzieci w wieku 6-13 lat oraz 
kapela złożona z dorosłych. Żywiołowy taniec i śpiew, 
który prezentują, ukazuje dawne życie mieszkańców 
pięknej kaszubskiej krainy. W okresie 30-letniej 
działalności zespół zyskał duże uznanie, o czym 
świadczą przyznane mu nagrody i wyróżnienia. Zdobył 
m.in. czterokrotnie I miejsce w wojewódzkich konkur-
sach zespołów folklorystycznych, Medal Stolema oraz powstał w 2000 roku. Od początku prowadzi go nauczy-
tytuł honorowy Zasłużony dla Gminy Sierakowice. cielka muzyki Wioletta Kuczkowska. Obecnie do chóru 
„Tuchlińskie Skrzaty” są ambasadorem kultury kaszub- należą 23 dziewczyny. Uzdolnione wokalnie dziewczęta 
skiej, prezentując ją szeroko w kraju i poza jego gra- uświetniają swoim występem nie tylko szkolne uro-
nicami. Kierownikiem zespołu jest Jarosław Jóskowski, czystości. Chórzystki biorą także udział w wielu kon-
instruktorem muzycznym – Jan Baska, a choreografem – kursach i przeglądach, gdzie odnoszą spore sukcesy.
Irena Warmowska. W ubiegłym roku otrzymały wyróżnienie w Konkursie 

Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej  w Szemudzie,
a w Festiwalu Piosenki „Kaszëbsczé Spiéwë” w Luzinie 
zajęły trzecie miejsce. Ponadto solistki zdobywają indy-

Muzyczny kwartet tworzą członkowie Kaszub- widualne nagrody i biorą udział w konkursie Odkry-
skiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”, wycho- wamy Talenty na Pomorzu. Szkolny chór co roku wystę-
wankowie sekcji nauki gry na instrumentach Gminnego puje na koncercie bożonarodzeniowym przygoto-
Ośrodka Kultury w Sierakowicach. Skład grupy to: Pau- wanym specjalnie dla rodziców i gości.   
lina Węsierska – pianino, kontrabas; Zofia Reclaf – wokal, 
skrzypce; Mateusz Pawelczyk – wokal, klarnet, pianino; 
Benjamin Reclaf – akordeon. 

Òstôł założony przez Jaceka Langã. Przódë grôł 
tradicjowi repertuar, na przëmiôr tekstë Henrika Hé-
welta, dzysô sóm twòrzi tekstë skeczów i piesniów.
W 2011 sã zmienił skłôd - z Jacekã zaczãlë grac Patrik 
Mùdlawa i Adóm Hébel, jich pierszô programa sã na-
zéwa „UFO pòrwało sztadionë, terô to mùszi ùprawic”. 
Na drëdżi rok przërëchtowelë programã „Biuletin Piotr Gawin – klasa 3 cyklu czteroletniego oraz Józef Prą-
Jinfòrmacyjny Gminë Szmùltowò”. Jich szlagrã je piesniô dzyński – klasa 3 cyklu czteroletniego, laureat wyróżnie-
„Żebë të wiedzała”, chòc w przërëchtowanim są nowé nia na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym
frantówczi. Òd 2013 rokù kabaret graje w dwaperso-w Tczewie w październiku 2013 r. W wykonaniu akorde-
nowim składze - Patrik Mùdlawa i Adóm Hébel. Kabaret onistów będzie można usłyszeć utwory popularne
pòkazywô sparłãczenié tradicyjnégò kaszëbsczégò i rozrywkowe w wirtuozowskich opracowaniach. Od 
òstrégò wica z nawiązaniama do dzysdniowégò swiata. 2010 roku bytowską klasę akordeonu prowadzi Paweł 
Smieją sã z wszëtczégò i wszëtczich, nôbarżi ze samëch Nowak.
Kaszëbów. Wëstãpòwelë na Dniach Jednotë Kaszëbów, 
Zjezdze Kaszëbów w Sopòce, mają za sobą jigrã przed 
kabaretã Jurki ë Kabaret Skeczów Mãczącëch w Kòsô-
kòwie. Wëstãpùją na wieselach, priwatnëch roze-
gracjach i wiôldżich festinach. Jich wëstãpë jidze 
òbezdrzec na youtubie ë na fb stronie „Kabaret Kùńda”.

działa od października 2013 r. pod kierunkiem Piotra 
Złocha, a powstał z inicjatywy dyrektor szkoły Marii 

Dziecięcy Kaszubski
Zespół Pieśni i Tańca
„Tuchlińskie Skrzaty”

Grupa "Tubylcy"

Uczniowie Klasy Akordeonu
bytowskiej filii PSM
I i II st. w Słupsku

Zespół Akordeonistów
ZSP w Gowidlinie

Chór Szkolny Gimnazjum
im. Józefa Piłsudskiego
w Sierakowicach 

Kabaret „Kùńda” 
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Chór Kameralny DISCANTUS powstał w 2006 - Concorso Corale Internazionale Citta' di Rimini 
roku przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Go- (październik, 2011) -  Srebrne Pasmo,
widlinie. W 2008 roku z inicjatywy dyrygenta i chó- - XIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej
rzystów powołane zostało do życia Stowarzyszenie i Bożonarodzeniowej - Pražské Vánoce (grudzień, 2013) - 
Chóralne Discantus, którego zarząd do tej pory spra- Srebrne Pasmo.
wuje opiekę nad stroną merytoryczną i organizacyjną Chórzyści Discantusa są otwarci na wymianę 
chóru. Chór tworzą ludzie młodzi, głównie z terenu doświadczeń z innymi chórami, wyrazem takiej aktyw-
powiatu kartuskiego. Od ubiegłego, 2013 roku, dzięki ności była współpraca z Chórem Mieszanym EDUCATUS 
uprzejmości właścicieli prywatnego przedszkola w Go- Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 
widlinie „Chatka Puchatka”, chórzystom udostępnione (dyrygent prof. Adam Korzeniowski), w wyniku której 
zostało na własność pomieszczenie, w którym zorga- odbyły się wspólne koncerty w Krakowie, Sierakowicach 
nizowana została ich siedziba, miejsce w którym odby- i Kartuzach (2009 r.).  
wają się próby. W pomieszczeniu tym znajduje się także Discantus w swym repertuarze posiada głównie 
biuro Stowarzyszenia DISCANTUS, wyposażone dzięki utwory religijne i świeckie współczesnych kompo-
dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. zytorów polskich i zagranicznych. W swej praktyce wy-

Chór Kameralny Discantus jest żywym przykła- konawczej szczególną uwagę poświęca twórczości 
dem na to, że dzięki uporowi i zaangażowaniu członków związanej z regionem kaszubskim. W maju 2010 roku,
w małej wsi istnieć może zespół odnoszący sukcesy na w Dworze Artusa w Gdańsku chór brał udział w pra-
arenie krajowej i międzynarodowej. Discantus w swej wykonaniu pierwszego Kaszubskiego Magnificat 
ośmioletniej działalności koncertował w krajach: Belgia Michała Sławeckiego - dzieła na sopran, tenor solo, chór 
(2010, 2012), Francja (2010), Włochy (2011), Holandia i orkiestrę, skomponowanego w pełni do języka regio-
(2012), Ukraina (2012), Czechy (2013). Występował nalnego. Utwór ten wraz z Mszą kaszubską na chór
w: Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego z organami, dedykowany Chórowi Discantus, utrwalony 
w Brukseli, kościele polskim św. St. Kostki w Rzymie, został na premierowej płycie - Mòja dësza wielbi Pana. 
katedrze lwowskiej, ambasadzie RP w Hadze. W grudniu 2012 roku, staraniem Stowarzyszenia Chóral-

Discantus brał udział w festiwalach, konkursach nego Discantus, wydana została kolejna płyta chóru za-
ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając laury tytułowana  Gòdë na Kaszëbach, zawierająca kaszub-
i uznanie. Do swych najważniejszych osiągnięć Dis- skie ludowe i regionalne kolędy, opracowane przez Ma-
cantus zalicza udział w: cieja Bolewskiego na chór z towarzyszeniem orkiestry. 
- III Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Mundus Na początku bieżącego roku (2014) światło dzienne 
Cantat w Sopocie (2007) - Brązowy Dyplom, ujrzała nowa płyta - Knôpi za mną póczi jesz jem 
- III Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek panną, która  zawiera repertuar o tematyce świeckiej.
w Chełmnie (2008) –  Srebrne Pasmo, W jej skład weszły kaszubskie ludowe pieśni w opra-
- III Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Musica Sarca - cowaniu Marka Raczyńskiego na chór a'cappella. 
Ars Liturgica w Toruniu (2008) - II miejsce, Wszystkie płyty chóru Discantus nagrane i wydane 
-  V Festiwalu Kolęd Kaszubskich w Pierwoszynie (grudzień, zostały dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.
2010) - grand prix,

Chór Kameralny DISCANTUS

Ukończył Salezjańskie Liceum Muzyczne w Lutomiersku k.Łodzi. W latach 2001-2006 
studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplomy w dwóch 
specjalnościach: dyrygentura chóralna i muzyka kościelna. Po ukończeniu studiów powrócił do 
rodzinnego Gowidlina, gdzie podjął pracę w charakterze organisty oraz założył Chór Kameralny 
Discantus. Założony przez Sławomira Bronka chór w krótkim czasie działalności zaczyna 

Sławomir Bronk - Dyrygent Chóru „Discantus”

Artyści
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Mieszka w Sierakowicach. Jego pasją stał się wyrób tabaki. Tytoniowy Oprócz produkcji ta-
proszek w wydaniu Olszewskiego staje się z roku na rok coraz bardziej popularny baki twórca jest także kolek-
nie tylko wśród Kaszubów. A  to za sprawą przeróżnych receptur, które twórca sam cjonerem przecudnych tabacz-
wymyśla, dostosowując je często do okoliczności, jakie towarzyszą imprezom, nych rogów, wśród których na 
podczas których je rozprowadza, np. truskawkowa i malinowa tabaka podczas uwagę zasługują te największe, 
„Truskawkobrania” na Złotej Górze. mieszczące ogromne ilości prosz-

Swoje związki z regionem przypieczętował wstąpieniem w 1986 roku ku. Z nimi wyrusza zawsze do 
do Kaszubskiego  Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice”, gdzie zaczynał jako tancerz, uczestników większych zgroma-
potem członek kapeli grający na diabelskich skrzypcach. W ten sposób zwiedził dzeń, bo tak łatwiej nawiązać 
wiele krajów w Europie i na świecie, zawsze częstując tabaką, jak każe stara znajomości, porozmawiać, za-
kaszubska tradycja. Zamiast ją kupować, postanowił sam być jej wytwórcą i tak przyjaźnić się. Jak Remus krążył 
jest do dziś. wśród ludu kaszubskiego ze 

Obecnie Andrzej Olszewski głównie kojarzony jest z tabaką, a to za swoją taczką, tak Andrzej Olszewski jest zawsze ze swoimi 
sprawą wygranych w 2002 roku Mistrzostw Polski w Zażywaniu Tabaki nieodłącznymi atrybutami w postaci tabakierek wypełnionych 
w Chmielnie. Zdobyta na nich Złota Tabakiera nie jest jedynym trofeum mistrza przeróżnymi rodzajami tabaki. Tak będzie też podczas obchodów Dnia 
(po dwóch latach dołączył do kolekcji Srebrną Tabakierę), startował jeszcze Jedności Kaszubów w Sierakowicach, i choć w zasadzie twórca nie 
kilkakrotnie w mistrzostwach zdobywając wszystkie kolory wyróżnienia (złoto, zdradza tajemnicy kolejnych receptur, zgodził się wyjątkowo na zapre-
srebro i brąz), niektóre kilkakrotnie. Po pierwszych mistrzostwach wiedział już na zentowanie składu tabaki specjalnie przygotowywanej na tę okazję. Oto 
pewno, że zajmie się wyrobem tabaki na szerszą skalę. Start ułatwił mu rodzinny ona: 
przekaz pokoleniowy. Jako młodzieniec przyglądał się czynnościom przy RECEPT  NA  TOBAKÃ
produkcji tabaki wykonywanym przez dziadka, wiernie przy tym asystował 3 tobaczné lëstë, 6 lëstów dãbòwëch, 3 lëstë czôrny swiãtojanczi,
i pomagał. Dzięki temu doskonale wiedział jak suszyć machorkę, dobierać 10  lëstów wszechmatczégò zelô w dënicë zemłoté.
dodatki, ile i czego dodawać, aby proszek był specyficzny i mocny. Bùrsztinówką zakropionô i tobaka na Dzéń Jednotë Kaszëbów zrobionô.

Andrzej Olszewski – producent tabaki

odnosić swoje pierwsze sukcesy. Celem zapewnienia w Białymstoku. Ma na swoim koncie prawykonanie 
zespołowi godnych warunków artystycznego rozwoju zrekonstruowanych po trzystu latach utworów Andrzeja 
w 2008 roku z inicjatywy dyrygenta i członków chóru Siewińskiego, które nagrane zostały przez wytwórnię DUX 
Discantus do życia powołane zostaje Stowarzyszenie (październik, 2013). Występował m.in. z zespołami: 
Chóralne „DISCANTUS” (obecnie Stowarzyszenie „DISCAN- Gdyńska Orkiestra Kameralna Sinfonia Nordica, Wroc-
TUS”).  Prowadzony przez Sławomira Bronka chór odnosi ławska Orkiestra Barokowa, Capella Cracoviensis, Concerto 
sukcesy na konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Ze Grosso (Berlin). Na stałe związany jest z Zespołami Muzyki 
swym chórem dokonał wielu prawykonań utworów Dawnej: zielonogórskim -  Capella Viridimontana (dyr. Je-
chóralnych i wokalno-instrumentalnych do tekstów w ję- rzy Markiewicz) oraz białostockim – Diletto (dyr. Anna 
zyku kaszubskim, bądź inspirowanych ludową pieśnią Moniuszko). 
regionu. Utwory te w większości znalazły się na trzech W 2012 roku dr Sławomir Bronk zatrudniony 
nagranych i wydanych płytach chóru Discantus. Zaintere- został jako nauczyciel akademicki na Wydziale Dyrygen-
sowanie muzyką Kaszub u Sławomira Bronka nie ma tylko tury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, 
przełożenia w działalności artystycznej, w 2011 roku Rytmiki i Jazzu w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w 
obronił stopień naukowy doktora sztuki muzycznej w Aka- Gdańsku. W ramach pracy naukowo-dydaktycznej prowa-
demii Muzycznej w Krakowie. Jego praca naukowa, dzi swą klasę dyrygowania, a także przedmioty: czytanie 
poparta dziełem artystycznym w postaci koncertu, nosiła partytur, emisja głosu, zespół wokalny dla praktyk 
tytuł – Kaszubska pieśń ludowa i jej obecność w twórczości dyrygenckich studentów specjalności muzyka kościelna – 
kompozytorów polskich II poł. XX i początku XXI wieku na Schola Cantorum. 
przykładzie wybranych utworów.  Sławomir Bronk jest animatorem życia kultural-

Oddzielnym nurtem aktywności muzycznej nego wśród lokalnej społeczności, w 2011 roku powołał do 
Sławomira Bronka jest śpiew solowy. Głos swój kształcił na życia Letni Festiwal Muzyki Kameralnej w Sierakowicach. 
wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii  Muzycznej im. Odbywający się w Drewnianym Zabytkowym Kościele 
S. Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Piotra Kusiewicza festiwal w ubiegłym, 2013 roku został okrzyknięty 
(2007-2011). Jako kontratenor specjalizuje się w wykonaw- najlepszą imprezą letnią organizowaną w powiecie kar-
stwie muzyki dawnej, w repertuarze oratoryjno-kanta- tuskim (konkurs ogłoszony przez Dziennik Bałtycki).
towym. Jako śpiewak solista brał udział w  znaczących W 2011 roku Sławomir Bronk wyróżniony został 
festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, m.in. nagrodą starosty kartuskiego – Perła Kaszub za  „osobisty 
w: Międzynarodowym Festiwalu Bachowskim w Świdnicy, wkład w promocję muzyki chóralnej i kameralnej w kraju
Forum Musicum we Wrocławiu, Festiwalu Sztuk Dawnych i za granicą”. 



Dom rodzinny ks. Bernarda Sychty Park Ośmiu Błogosławieństw

Ściana Papieska w Gowidlinie

Stała Ekspozycja Muzealna

Punkt widokowy Zamkowa Góra

Krzyż bpa Marwicza
w Tuchlinie

Skatepark
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Park kulturowy jest pojęciem używanym wybrano projekt Jarosława Wójcika. Jako uzasadnienie 
w ochronie zabytków. Prawo pozwala na jego utworze- swojej decyzji biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga 
nie w celu ochrony więcej niż jednego obiektu na da- podał: Wybrałem oryginalną i zarazem ewangelicz-
nym obszarze. Park kulturowy w Sierakowicach został ną koncepcję „sieci” pana mgr. Jarosława Wójcika z Sie-
powołany uchwałą Rady Gminy w marcu 2006 roku, rakowic, jako dobrze oddającą nasz nadmorski region 
a w czerwcu tego samego roku zyskał nazwę Park kaszubsko-kociewski.
Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw. Obiekty wchodzące Wizyta Ojca św. w Pelplinie i wybór projektu 
w jego skład to: Ołtarz Papieski, dwa kościoły – para- ołtarza Jarosława Wójcika – zbiegły się z planami władz 
fialny p.w. św. Marcina oraz zrekonstruowany zabyt- gminy o upamiętnieniu wielkich milenijnych jubileuszy. 
kowy kościół, grobowiec rodziny Łaszewskich - daw- Gdy okazało się, że autorem papieskiego ołtarza 
nych właścicieli wsi Sierakowice, a także organistówka polowego będzie mieszkaniec Sierakowic, Wójt i Rada 
i kapliczka Matki Boskiej przy ul. Lęborskiej, poświęcona Gminy zdecydowali, że Sierakowice poniosą znaczną 
ofiarom drugiej wojny światowej. część kosztów budowy ołtarza w zamian za gwarancję 

Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw w Sie- jego powrotu do Sierakowic. Kuria zaakceptowała taką 
rakowicach jest jednym z czterech parków kulturowych propozycję.
w województwie pomorskim i jednym z dwudziestu 
sześciu w całej Polsce. Nazwa sierakowickiego parku 
nawiązuje do myśli przewodniej VII pielgrzymki Jana 
Pawła II do ojczyzny w 1999 r., którą było rozważanie 
Ośmiu Błogosławieństw. Motywem homilii Ojca św.
w Pelplinie 6 czerwca 1999 r. były słowa: Błogosławieni ci, 
którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk.11,28).  

Ołtarz Papieski

Sierakowice słyną z wyjątkowej pamiątki po 
polskim papieżu, która w chwili ogłoszenia Go bło-
gosławionym stała się dla mieszkańców także swoistą 
relikwią. W centrum miejscowości, w otoczeniu par-
kowej zieleni, na sztucznym stawie, usytuowany jest 
Ołtarz Papieski, przy którym 6 czerwca 1999 r. mszę św.
w Pelplinie, stolicy diecezji, sprawował Jan Paweł II. 
Ołtarz został zaprojektowany przez sierakowickiego 
artystę rzeźbiarza Jarosława Wójcika i wykonany przez 
tutejszych rzemieślników. Po wizycie papieża stół 
ofiarny wraz z siecią unoszoną przez ptaki powrócił do Według autora projektu o koncepcji ołtarza 
miejsca powstania. Ołtarz Papieski upamiętnia nie tylko zdecydowały trzy aspekty. Po pierwsze – symbol sieci 
wizytę Jana Pawła II na Pomorzu w 1999 r. podczas VII jako Królestwa Bożego: Podobne jest Królestwo 
pielgrzymki do Polski, jest także pomnikiem milenijnym Niebieskie do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej 
przełomu tysiącleci i pamiątką 1000-lecia misji św. ryby wszelkiego rodzaju (Mt.13,47). Po drugie – trud 
Wojciecha na Pomorzu. pielgrzymowania Jana Pawła II, aby nawracać i łowić 

Jak doszło do tego, że sierakowiczanie zbu- ludzi dla Boga: Nie bój się, odtąd już ludzi łowić będziesz 
dowali ołtarz polowy dla Jana Pawła II? (Łk.5,10). Po trzecie – sieć jako podstawowe narzędzie 

Spośród kilku przedłożonych biskupowi pel- rybaków jest najlepszym symbolem Pomorza, a jedno-
plińskiemu projektów ołtarza, przy którym 6 czerwca cześnie osobistym wezwaniem dla nas: Pójdźcie za mną, 
1999 r. papież miał sprawować mszę św., do realizacji a uczynię was rybakami ludzi (Mt.4,19).

Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw

Warto zobaczyć w Sierakowicach
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Chcąc nadać kompozycji rodzajowy charakter, kores- Łącznie przywieziono 9.400 wywrotek ziemi i żwiru. 
pondujący z naturalnym otoczeniem, autor postanowił, Zużyto 12 ton cementu i 2,5 tony stali zbrojeniowej. 
aby sieci unoszone były przez duże ptaki, np. łabędzie. Firma TRÓJBET z Mojusza, po kosztach własnych, 
Rozpostarte przez ptaki sieci nad stołem ołtarzowym dostarczyła kształtki betonowe, które posłużyły do 
tworzą kaplicę, stanowiącą centrum ołtarza. Ściany uformowania brzegów sztucznego stawu. Jego dno 
i wypełnione sklepienia kaplicy utworzone z oczek sieci wyłożono specjalną membraną wodoszczelną, 
były w Pelplinie barwnym łukiem tęczy. Stół ołtarzowy izolującą go od podłoża. Założono trwałe oświetlenie 
przypomina naczynie ofiarne, unoszone w dłoniach całego placu i instalację podświetlającą sam ołtarz. 
kapłana. Ażurowe schody łączące brzeg z platformą zostały tak 

Równie głębokie w swej wymowie i symbolice zaprojektowane, że dają wrażenie sporego oddalenia 
były pozostałe elementy ołtarza,  znajdujące się obecnie platformy od brzegu.
w Pelplinie, które stanowiły całość ołtarza, a powstały 3 maja 2001 r. ówczesny proboszcz parafii św. 
również w Sierakowicach. Marcina, ks. Jerzy Mroczyński, odprawił pierwszą mszę 

W skład wyposażenia Ołtarza w Pelplinie św. przy tym Ołtarzu, a po niej odbył się Pierwszy 
wchodził również: tron papieski ze złotymi krzyżykami, Kaszubski Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej. Od 
na których wygrawerowano datę misji św. Wojciecha tamtej pory jest to miejsce uroczystości religijnych, 
i datę pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Pomorze; patriotycznych i świeckich. 
drugi tron papieski z motywem fali i ryb; zadaszenie nad 
ołtarzem, będące wypełnieniem oczek sieci, z nama- Telebim – inna rzeźba papieża
lowaną delikatnymi barwami tęczą. W Sierakowicach 
wykonano świeczniki i krzyż procesyjny ze stali szla- Trzeciego czerwca 2004 r., w piątą rocznicę 
chetnej (ozdobiony bursztynami w miejscach ran Jezu- obecności Jana Pawła II w Pelplinie i dla uczczenia tej 
sa) oraz ambonę ze stali, bursztynu i przeźroczystego historycznej wizyty, w parku, w sąsiedztwie Ołtarza 
polimetakrylanu w formie księgi, bursztynową pod- Papieskiego, stanęła wyjątkowa rzeźba Papieża 
stawkę pod mszał z motywem alfabetu kaszubskiego zaprojektowana i wykonana przez Jarosława Wójcika. 
i haftowany wzorem kaszubskim obrus. W naszych ma- Artysta po raz kolejny zaskoczył twórczą inno-
łych warsztatach wykonano również klęcznik w formie wacyjnością. Swoim dziełem odszedł od tradycyjnego 
łanów zbóż. Elementy te pozostały w Pelplinie. nurtu w sztuce sakralnej. Postanowił ukazać papieża

Po ukończeniu prac nad sieciami I Pucki w taki sposób, w jaki najczęściej go widzieliśmy – jako 
Dywizjon Lotniczy przetransportował drogą powietrz- obraz, jako migawkę na ekranie telewizora lub telebimu.   
ną ogromne elementy ołtarza z Sierakowic do Pelplina. 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami do Sierakowic 
wróciły dwa elementy z ołtarza pelplińskiego: sieć z pta-
kami i stół ofiarny.

Zadecydowano, że obecna lokalizacja Ołtarza 
jest najkorzystniejsza spośród rozważanych możliwości, 
chociaż teren wymagał skomplikowanych prac melio-
racyjno-gruntowych. Amfiteatralne ukształtowanie te-
renu świetnie nadawało się na różne imprezy plene-
rowe, jednak jego przystosowanie było kosztowne. 
Przez środek działki przechodził rów  odprowadzający 
wody opadowe z części Sierakowic. Podłoże było 
bagnisto-torfowe, na którym nie można stawiać cięż-
kich konstrukcji. Dla odprowadzenia wód opadowych 
ułożono specjalne rury drenujące teren i omijające Formę rzeźby autor uzasadnia następująco: 
sztuczny staw. Ustawiono 10 studni rewizyjnych dla Postanowiłem inaczej spojrzeć na postać Ojca Świę-
kontroli całego systemu odwadniającego. Fundamenty tego. Zarówno my, mieszkańcy Sierakowic, jak i ludzie na 
pod ołtarz wykonano w formie szklanek, sięgających aż całym świecie widzimy Papieża najczęściej jako obraz, 
do twardego podłoża. Warstwa torfu dochodziła do 6 jako migawkę na ekranie telewizora. A nawet, gdy 
metrów. Na bagnisty teren nie mógł wjechać ciężki przybywa do ludzi, to osoby bardziej oddalone
sprzęt, nim przystąpiono do prac budowlanych, teren w otaczającej Papieża rzeszy, dalej nie widzą Go bez-
wstępnie osuszono. Wszystkich tych zadań podjął się pośrednio. Najczęściej mają w zasięgu wzroku telebim, tj. 
Społeczny Komitet Budowy Ołtarza Papieskiego. duży, podzielony na segmenty płaski ekran ze zbliżeniem 
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sylwetki Ojca Świętego. Postanowiłem wykorzystać Dąb papieski
zupełnie inny, niespotykany wyraz na przedstawienie 
osoby Papieża - jako migawki na ekranie telebimu. Papież Żywym pomnikiem w Parku Ośmiu Błogosła-
nie zajmuje całego ekranu, bo często na ekranie telewizora wieństw jest dąb posadzony 11 listopada 2003 roku,
tak właśnie bywa pokazywany, bo wielokrotnie i my w Święto Niepodległości i dzień parafialnego odpustu 
patrzymy nań jednym okiem, w biegu. Przekaz medialny św. Marcina, dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jana 
jest ulotny; temat ważny trwa  tylko krótką chwilę, Pawła II. Dąb w chwili sadzenia miał 25 lat, czyli tyle, ile 
następnego dnia spychany zostaje przez inną ważną wynosił pontyfikat Papieża. Drzewo ufundował sie-
wiadomość. Przedstawienie Papieża ma z jednej strony rakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
wyraźnie nawiązywać do  „techniczności” środków a pamiątkowy kamień z tablicą w formie otwartej księgi
medialnego przekazu, z drugiej zaś akcentować ich i wyrytą dedykacją – samorząd gminy. Dziś dąb Jana 
ulotność. Pawła II ma 36 lat i jest żywym pomnikiem 

W kamieniu czy spiżu wyżłobione kształty są upamiętniającym jubileusz Jego pontyfikatu.
niezmienne, mówią swoimi zastygłymi formami, że 
pragną być wieczne. W naszej rzeźbie – zaznacza Ja-
rosław Wójcik – tylko stal i cement są materiałami trwa-
łymi. Szkło, które imituje ekran telebimu, jest kruche
i nietrwałe, jak nietrwały  jest obraz medialny. I tak jest 
dobrze, tak właśnie ma być. Ulotność wizerunku Papieża 
jest zamierzona, ponieważ ma uświadamiać, że depo-
zytariuszem pamięci o Papieżu nie ma być granit, czy brąz, 
ale nasze serca i uczynki. Kruchość wizerunku jest wyz-
waniem dla współczesności, jakby dialog „tu i teraz” był 
ważniejszy od ambicji pouczania przyszłych pokoleń, np. 
dialog wandala, z kamieniem w ręku, z kruchością 
telebimu. 

Krzyż – obelisk

Przy głównej alei, prowadzącej do ołtarza od 
strony placu kościelnego, stoi obelisk z granitowych 
monolitów – dwóch większych u dołu i dwóch mniej- Kaplica grobowa rodziny Łaszewskich
szych u góry. Granitowe bloki w części centralnej 
połączone zostały kulistą formą z blachy nierdzewnej Kolejnym obiektem Parku Kulturowego Ośmiu 
(symbolizującą hostię). Prześwit między kamieniami Błogosławieństw jest kaplica grobowa rodziny Ła-
tworzy krzyż. Inskrypcja umieszczona u podstawy szewskich, dawnych właścicieli wsi Sierakowice. 
obelisku oddaje intencję twórców całego parku. Ten Łaszewscy należą do jednego z najstarszych 
oryginalny krzyż jest także dziełem Jarosława Wójcika. polskich rodów szlacheckich. Kolebką ich rodu było Ma-

zowsze, a na Kaszubach ród osiadł w pierwszej po-
łowie XVII wieku. 

Łaszewscy herbu Grzymała po raz pierwszy 
posiadali wieś Sierakowice od 1643 r. Wtedy to Michał 
Łaszewski wraz z małżonką Magdaleną kupił na włas-
ność, z prawem dziedziczenia części wsi Kamienica z hu-
tami szklanymi: Stężyca, Pażęce, Nowa Wieś, Przyrowie 
oraz Sierakowice. Członkowie tego rodu posiadali 
Sierakowice do około 1700 r., bowiem w 1710 r. 
właścicielem był już Jerzy Bystram.

Po raz kolejny Łaszewscy stają się dziedzicznymi 
właścicielami Sierakowic od 1739 r. Pierwszym z nich był 
Jakub Łaszewski. Po jego śmierci Sierakowice odzie-
dziczył jego syn, Józef Łaszewski (ur. 1737) – chorąży 
inflancki, który rezydował w Sulęczynie, gdzie miał swój 
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dwór. Józef Łaszewski był trzykrotnie żonaty, a jego syn dobudowano część nawy i wieżę z czerwonej cegły
z ostatniego małżeństwa, Wincenty, był kolejnym w stylu neogotyckim. Według zamierzeń ówczesnych 
dziedzicem Sierakowic. budowniczych miało to być rozwiązanie tymczasowe. 

Część drewniana miała zostać rozebrana, a w jej miejscu 
miała być kontynuowana budowa murowanej świątyni 
neogotyckiej. 

Przez wiele lat na przeszkodzie stało mnóstwo 
czynników: brak środków finansowych, kryzys gos-
podarczy, wojny, niesprzyjające Kościołowi władze. Idea 
rozbudowy kościoła parafialnego, której celem była 
poprawa jego warunków użytkowych, powróciła
z chwilą objęcia parafii św. Marcina przez ks. Bronisława 
Dawickiego. Po licznych dyskusjach i opracowaniu róż-
nych koncepcji okazało się to możliwe tylko pod 
warunkiem, że istniejący drewniany fragment świątyni 
po demontażu, konserwacji i renowacji zostanie 
przeniesiony w inne miejsce (w 2001 r. został wpisany do 

Wincenty był pierwszym z Łaszewskich, który rejestru zabytków i od tamtej pory jest chroniony 
rezydował w Sierakowicach i tu zmarł. Po jego śmierci Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 
od 1858 r. Sierakowice dziedziczyła jego żona Felicyta. Była to jedyna możliwość ocalenia drewnianego 
Ostatnim dziedzicem Sierakowic z rodu Łaszewskich był obiektu oraz właściwego wykorzystania jego auten-
ich syn Roman (1821-1891), który w 1879 r. sprzedał tycznej struktury.
wszystkie swoje dobra Żydowi Jakubowi Kerbsowi. W 2007 r. udało się uzyskać odpowiednie 
Żydowski bogacz rozparcelował nabyte ziemie pozwolenia na przeniesienie i zrekonstruowanie drew-
sierakowickie pomiędzy 150 gospodarzy, a lasy wykar- nianej zabytkowej części świątyni oraz kontynuację 
czował.  budowy kościoła ceglanego, przerwanej w 1904 r. 

Rodzina Łaszewskich była fundatorem kościoła Prace przy rozbudowie kościoła parafialnego 
parafialnego p.w. św. Marcina, a Wincenty Łaszewski oficjalnie rozpoczęły się 28 lipca 2008 r. To była 
ofiarował także ziemię pod parafialny cmentarz, który historyczna chwila dla wspólnoty parafialnej. Po mszy 
stał się miejscem pochówku rodziny Łaszewskich. odprawionej przez ks. infułata Stanisława Grunta 
W niemal centralnym miejscu nekropolii zbudowana dokonano symbolicznego wkopania „pierwszej łopaty”. 
została ich rodzinna kaplica grobowa. Nad drzwiami Kilkadziesiąt dni później, 31 sierpnia, odbyła się kolejna 
wejściowymi do jej wnętrza znajduje się tablica z ważna uroczystość: wmurowanie kamienia węgielnego. 
napisem: „Miejsce spoczynku wiecznego dla familji Kamień, odłamek białego piaskowca, niemal cudem 
Łaszewskich 1854”. Złożono w niej trumny m.in. zdobył ks. proboszcz Bronisław Dawicki podczas 
Wincentego i jego żony Felicyty. pielgrzymki parafialnej do Tours we Francji, gdzie 

Kaplica grobowa rodziny Łaszewskich w 2007 znajduje się grób św. Marcina. 
roku została poddana gruntownej odbu-
dowie. Na jej wewnętrznych ścianach 
zamontowano epitafia osób zasłużonych dla 
parafii i lokalnego środowiska: ks. Bernarda 
Sychty oraz dawnych proboszczów parafii św. 
Marcina – ks. Bernarda Łosińskiego i ks. 
Tadeusza Klana.  

Kościół parafialny św. Marcina
– dwie świątynie  z jednej

Przez ponad sto lat kościół parafialny 
p.w. św. Marcina w Sierakowicach zaskakiwał 
swoją bryłą. Na początku XX wieku (w latach 
1903-1904 r.) do drewnianej świątyni z lat 
1820-1822, wykonanej w technice zrębowej, 
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Dzięki zaangażowaniu parafian i miejscowych turystyczne, edukacyjne i kulturalne. Organizowane są 
firm prace ruszyły w szybkim tempie. Najpierw wy- w nim wystawy, wernisaże i koncerty muzyki poważnej, 
budowano mury nowej części kościoła, a dopiero przed co znacznie wpływa na poszerzenie oferty turystyczno-
położeniem dachu zdemontowano drewnianą część, kulturalnej gminy.
którą przeniesiono na pobliską działkę. W tym roku zakończyły się prace konserwa-

Zadania zrekonstruowania zabytkowej świątyni torskie we wnętrzu świątyni, które polegały na 
w imieniu społeczności lokalnej podjął się wójt Tadeusz konserwacji dekoracji ściennych wraz z odtworzeniem 
Kobiela, przy akceptacji ks. proboszcza Bronisława polichromii oraz rekonstrukcji malarskiej sufitu. We 
Dawickiego i pozytywnych opinii Wojewódzkiego wnętrzu ustawiono poddane gruntownej renowacji 
Pomorskiego Konserwatora Zabytków dr. Mariana ołtarze. Dwa z nich znajdują się w prezbiterium po 
Kwapińskiego, dyrektora 
Wydziału Konserwatorskie-
go Diecezji Pelplińskiej ks. 
mgr. Wincentego Pytlika, 
dyrektora Wydziału Budow-
nictwa Diecezji Pelplińskiej 
ks. infułata mgr. Stanisława 
Grunta, a także biskupa die-
cezjalnego prof. dr. hab. Jana 
Bernarda Szlagi. 

Odbudowa drew-
nianego kościoła stała się 
konieczna, gdyż obiekt jest 
jednym z nielicznych na 
Pomorzu przykładów drew-
nianego budownictwa sa-
kralnego wykonanego tech-
niką zrębową, świadczącym 
o kunszcie mistrzów cie-
sielskich minionych cza-
sów. Jego unikalna for- bokach ołtarza głównego, dwa w nawie, a jeden
ma jest zatem ważnym elementem dziedzictwa w kaplicy św. Barbary. Renowacji poddano także 
kulturowego, które należało bezwzględnie ocalić. Prace pozostałe wyposażenie zabytkowego kościoła: 
budowlane związane z przeniesieniem zabytkowej chrzcielnicę, barokowe feretrony, konfesjonał i neo-
drewnianej części kościoła św. Marcina rozpoczęto 4 gotyckie stacje drogi krzyżowej. 
czerwca 2010 r. Na początku lutego na przykościelnym placu 

Zrekonstruowany kościół został zlokalizowany została zamontowana makieta świątyni. Odlew w brązie 
w odległości ok. 80 metrów na wschód od kościoła w skali 1:40, ustawiony na granitowej płycie i fun-
parafialnego, przy ul. ks. B. Łosińskiego, na działce damencie z kamieni, odwzorowuje w najdrobniejszych 
należącej do Gminy Sierakowice. W nowym miejscu szczegółach detale zabytkowego obiektu. Makietę 
świątynia jest analogicznie zorientowana w stosunku do przygotowano dla osób niewidomych i niedowi-
stron świata (na osi wschód-zachód) i została dzących. Z myślą o nich stworzony zostanie także 
wyposażona w zrekonstruowaną drewnianą wieżę, przewodnik głosowy o architekturze i historii kościoła
którą pierwotnie rozebrano w 1903 roku. w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. 

Ciężar finansowy rekonstrukcji zabytku władze Drewniany Zabytkowy Kościół jest niezwykłym 
gminy zdecydowały pokryć ze środków gminnych dziełem i dowodem poszanowania dziedzictwa 
i pozagminnych. Na dofinansowanie inwestycji Gmina kulturowego przez lokalną społeczność. Jest prawdziwą 
Sierakowice pozyskała środki z Regionalnego Programu perełką architektoniczną, unikalną w swoim rodzaju, 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata nawet na skalę europejską, która po renowacji 
2007-2013 w wysokości 83% kosztów kwalifikowanych. odzyskała dawną świetność i blask. 

Gospodarzem Drewnianego Zabytkowego 
Kościoła jest Gminny Ośrodek Kultury. Kościołowi  
nadano, oprócz sakralnych, nowe funkcje społeczne, 
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Stała Ekspozycja Muzealna

Impulsem do powstania Stałej Ekspozycji Mu- Przez następne lata systematycznie rosła liczba 
zealnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach eksponatów i powierzchnia wystawiennicza. W końcu 
było przygotowanie przez pracowników instytucji wys- muzeum zajęło całe piętro Gminnego Ośrodka Kultury. 
tawy poświęconej ks. Bernardowi Sychcie w 10. rocznicę Zostało ono urządzone na wzór dawnego kaszubskiego 
śmierci. Podczas przeglądania różnorodnych pamiątek domostwa. Prezentuje bogatą kolekcję naczyń, 
w rodzinnym domu Sychtów w Puzdrowie zrodziła się narzędzi gospodarstwa domowego, mebli oraz narzę-
myśl, aby ocalić je od zapomnienia, zebrać i przechować dzi rolniczych. Obecnie ekspozycja liczy ok. 700 ekspo-
w godnym miejscu. natów. 

Pracownicy GOK zwrócili się z apelem do Sierakowickie muzeum wciąż poszerza swoją 
mieszkańców gminy o przekazanie lub sprzedaż starych ofertę edukacyjną. Odbywają się tu lekcje muzealne
przedmiotów, dokumentów, narzędzi, itp. Wielokrotnie i cieszące się dużą popularnością warsztaty dla dzieci 
sami odwiedzali domy starszych osób, u których zatytułowane „Zajęcia naszych dziadków”.   
należało się spodziewać „pamiątek z przeszłości”. 
Wędrówki trwały około roku i dały spory plon. Udało się 
wygospodarować na piętrze budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury pomieszczenie, gdzie zgroma-
dzono pierwsze eksponaty. 

12 października 1993 roku, podczas 
inauguracji Roku Kulturalnego, w obecności 
władz samorządowych, dyrektorów szkół oraz za-
proszonych ofiarodawców pamiątek nastąpiło 
uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Sierakowickiej 
i pierwsze zwiedzanie. Na początek udało się zeb-
rać 119 eksponatów związanych z gospodar-
stwem domowym, rolnictwem, obrzędowością, 
sztuką ludową oraz dokumenty. Udało się ocalić 
kawałek historii, którą tworzyli nasi przodkowie,
a którą należy przekazać następnym pokoleniom.
Z satysfakcją należy odnotować fakt, że spośród 
pierwszych zwiedzających wyłonili się następni 
ofiarodawcy pamiątek.

Atrakcje gminy Sierakowice

Ściana Papieska w Gowidlinie

Na Jeziorze Gowidlińskim swój początek bierze 
papieski szlak kajakowy na rzece Słupi. Na trasie miej-
scowości, przez które przepływa Słupia, gminne władze 
samorządowe zadecydowały o ustawieniu kamiennych 
obelisków (łącznie dziesięć) upamiętniających spływ 
kajakowy ówczesnego abpa Karola Wojtyły z krakowską 
„Rodzinką” w lipcu 1964 roku. Prawdę mówiąc kajaka-
rze, mimo wcześniejszych zamiarów, nie rozpoczęli spły-
wu w Gowidlinie, ale nad Jeziorem Węgorzyno w gmi-
nie Sulęczyno. Wiadomo jednak, że przyszły papież 
przejeżdżał przez Gowidlino i tu zatrzymał się na chwilę, 
aby popatrzeć na jezioro z wyspą. 
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Gowidliński pomnik różni się formą od dzie- szczycie zamontowano taras, z którego rozpościera się 
więciu pozostałych. Jest to ceglany mur, stąd nazwano go wspaniała panorama okolic obu Kamienic: Królewskiej
ścianą papieską. Mozaika na murze przedstawia twarz i Młyna. U podnóża góry dla zmotoryzowanych turystów 
Jana Pawła II i panoramę Jeziora Gowidlińskiego z pos- przygotowano parking. W pobliżu Zamkowej Góry 
taciami płynących kajakarzy. Na pomniku umieszczona została wytyczona także trasa nordic walking. 
jest tablica ze słowami Ojca Świętego wypowiedzianymi
w Gdyni w czerwcu 1987 r. – „Drodzy Bracia i Siostry Ka- Krzyż biskupa Marwicza w Tuchlinieszubi! Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które 
stanowi o waszej tożsamości. Was wszystkich, wasze ro-

Teren gminy Sie-dziny i wasze sprawy składam u stóp Matki Chrystusa, 
rakowice, podobnie jak czczonej w wielu sanktuariach na tej ziemi, a zwłaszcza
całych Kaszub, jest usiany w Sianowie.”  
przydrożnymi krzyżami
i kapliczkami. Zachowały 

Punkt widokowy Zamkowa Góra się tu także krzyże liczące 
ponad sto lat. Jednym

Zamkowa Góra – wzniesienie liczące 229,5 m z nich jest pochodzący
n.p.m. w pobliżu Kamienickiego Młyna – jeszcze z 1880 roku betonowy 
w czasach międzywojennych było bardzo popu- krzyż ufundowany przez 
larnym miejscem spacerów mieszkańców okolicz- rodzinę ks. bpa Jana 
nych miejscowości. Kilka lat temu, dzięki miesz- Nepomucena Marwicza
kańcom zrzeszonym w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju w 50. rocznicę jego ka-
Sołectwa Kamienica Królewska, to wyjątkowe miejsce płaństwa. Krzyż znajduje 
zostało odkryte na nowo.  się przy cmentarzu w Tu-

Wzniesienie Zamkowa Góra leży co prawda na chlinie – w miejscowoś-
terenie gminy Kartuzy, ale tuż przy granicy z gminą ci, w której urodził się w 1795 roku późniejszy biskup 
Sierakowice i przez mieszkańców Kamienicy Królewskiej chełmiński.  
i Kamienickiego Młyna jest traktowane jak własne. Do 
podnóża góry można dojechać zarówno z Kamienickiego Rodzinny dom ks. Bernarda SychtyMłyna, jak i z Mirachowa.  

Ks. Bernard Sychta, etnograf, językoznawca, 
dramatopisarz, autor 7-tomowego „Słownika gwar 
kaszubskich na tle kultury ludowej”, poeta i malarz 
przyszedł na świat 21 marca 1907 roku w Puzdrowie. Do 
dzisiejszego dnia przy drodze w kierunku Tuchlina stoi 
dom, w którym się urodził i spędził dziecięce lata. Jest to 
XIX-wieczna chata z muru pruskiego, która jeszcze do 
niedawna była kryta strzechą. W 1992 r., w 10. rocznicę 
śmierci ks. Sychty przed domem stanął obelisk z tablicą, 
na której wyryto pamiętne słowa tego wybitnego Syna 
kaszubskiej ziemi: „Może mi kiedyś policzą Kaszuby, żem 
je tak kochał, tak się dla nich trudził”.

Punkt widokowy został oficjalnie otwarty 25 
listopada 2009 r. Od tej pory jest regularnie odwie-
dzany, zarówno przez miejscowych jak i turystów. Jest to 
idealne miejsce na wycieczkę lub piknik. Na taras 
widokowy prowadzą łącznie trzy trasy o różnym stopniu 
trudności. Strzałki wskazują kierunek na szczyt, więc nie 
można zabłądzić. Na stromych zboczach góry zamon-
towano poręcze i prowizoryczne schodki, które ułatwiają 
dotarcie do celu. Poza tym na trasie ustawiono kilkanaście 
ławeczek, gdzie można odpocząć i podziwiać widoki, bo 
wspinaczka na szczyt wymaga odrobiny wysiłku. Na 
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Dawniej herb był dzie- Godło herbu to złączone 
dzicznym znakiem rodowym półpostaci orła i gryfa na tle 
szlachty i arystokracji, dziś to błękitnej hiszpańskiej tarczy. 
symbol  władz y  państwowej Motyw gryfa – mitycznego zwie-
i samorządowej, identyfikujący rzęcia z ciałem lwa oraz głową
mieszkańców z ojczyzną, także tą i skrzydłami orła często występuje 
małą, lokalną. To symbol, który w heraldyce Pomorza i Kaszub. 
podkreśla jedność i wspólnotę, Symbolizuje szybkość, siłę, odwagę, 
a także przypomina historyczne wytrwałość i czujność. Natomiast 
korzenie. orzeł już w czasach prehistorycz-

Gmina Sierakowice posłu- nych stanowił symbol siły, władzy
guje się swoim herbem od 24 lat. i szlachetności. Biały Orzeł ze złotym 
Jego autorem jest Marek Fryt, dziobem i szponami w herbie 
którego projekt wygrał konkurs Sierakowic jest stylizowany na orła szpony i dzioby oznaczają goto-
ogłoszony przez władze samo- piastowskiego i nawiązuje do wość do obrony własnej ziemi.  
rządowe gminy w 1990 r. Herb pierwszej polskiej dynastii kró- Błękitny kolor tarczy jest 
został zatwierdzony przez Radę lewskiej. jednym z siedmiu kolorów kaszub-
Gminy w grudniu tego samego Obie figury godła umiesz- skich i najlepiej symbolizuje poło-
roku. czono na złotej literze „S” ozna- żenie Sierakowic w krainie kaszub-

Herb Sierakowic nawiązuje czającej Sierakowice, nad nimi złota skich jezior. Natomiast złoty kolor 
nie tylko do polskiej symboliki – korona z trzema liliami symbo- litery „S” symbolizuje zamożność
kolor tła i postać gryfa to elementy lizująca jedność tych trzech ele- i bogactwo duchowe mieszkańców 
typowo kaszubskie. mentów. Drapieżnie rozstawione gminy. 

Kaszubska symbolika w herbie Gminy Sierakowice

Gmina Sierakowice jest jedną z ośmiu gmin gwiazdką przy nazwie gminy). Są to (od najwyższych 
powiatu kartuskiego, w którym wielu mieszkańców procentowo deklaracji):
deklaruje przynależność do społeczności kaszubskiej, 1) gmina Lipnica, 5070 mieszkańców, Kaszubów – 2982, 
gdzie wszystkie gminy znalazły się w spisie jednostek co stanowi 58,8% ogółu ludności;
(spis z 2011 r.), w których co najmniej 20% zadekla- 2) gmina Sierakowice*, 17988 mieszkańców, 10480 
rowało posługiwanie się  językiem kaszubskim. W wy- Kaszubów, co stanowi 58,3% ogółu;
niku spisu powszechnego z 2002 roku były to na terenie 3) gmina Chmielno*, 7058 mieszkańców, 4084 
całych Kaszub gminy: Chmielno, Linia, Parchowo, Kaszubów, co stanowi 57,9% ogółu;
Przodkowo, Puck (gmina wiejska), Sierakowice, 4) gmina Sulęczyno*, 5118 mieszkańców, 2756 
Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Szemud. Kaszubów, co stanowi 53,8% ogółu;

W wyniku spisu powszechnego z 2011 roku 5) gmina Linia, 5980 mieszkańców, 3130 Kaszubów, co 
posługiwanie się językiem kaszubskim deklaruje108 tys. stanowi 52,3% ogółu;
Kaszubów, co stanowi 45,5% ogólnej liczby osób 6) gmina Przodkowo*, 7887 mieszkańców, 3751 
deklarujących przynależność do kaszubskiej wspólnoty Kaszubów, co stanowi 47,6% ogółu;
(233 tys.). 7) gmina Szemud, 15067 mieszkańców, 7049 Kaszubów, 

Społeczności, które deklarują ponad 20% co stanowi 46,8% ogółu;
Kaszubów zanotowano w ostatnim spisie w 19 gminach 8) gmina Stężyca*, 9576 mieszkańców, 4348 Kaszubów, 
(wzrost liczby w stosunku do spisu z 2002 r. o 9), z czego co stanowi 45,4% ogółu;
wszystkie gminy powiatu kartuskiego (co oznaczono 

Działania na rzecz regionalnej kultury i oświaty w Gminie Sierakowice

W gminie Sierakowice
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9) gmina Parchowo, 3571 mieszkańców, 1526 Kaszubów, i oświaty. Mówiąc o tej ostatniej warto wspomnieć, iż
co stanowi 42,7% ogółu; w roku akademickim 1995/96 roku staraniem ówczes-
10) gmina Somonino*, 9819 mieszkańców, 4180 Kaszu- nych włodarzy gminy Uniwersytet Gdański zorganizował 
bów, co stanowi 42,6% ogółu; tu pierwsze w terenie Studium Podyplomowe Edukacji 
11) gmina Lipusz, 3571 mieszkańców, 1424 Kaszu- Regionalnej i Alternatywnej, mające przygotować nau-
bów, co stanowi 39,9% ogółu; czycieli do zmierzenia się z zadaniem wdrażania edukacji 

kaszubskiej. Pierwszą ze szkół nauczających języka 12) gmina Jastarnia, 3970 mieszkańców, 1545 Kaszu-
kaszubskiego była szkoła w Mojuszu (od 1996 r.), potem bów, co stanowi 38,9% ogółu;
zadanie sukcesywnie realizowały szkoły: w Jelonku, Lisich 13) gmina wiejska Puck, 23923 mieszkańców, 8596 Kaszu-
Jamach, Załakowie, Puzdrowie. Obecnie we wszystkich bów, co stanowi 35,9% ogółu;
szkołach podlegających samorządowi gminnemu uczony 14) gmina m.- w. Kartuzy*, 32631 mieszkańców, 10956 Ka-
jest język kaszubski, a statystyka na przestrzeni kolejnych szubów, co stanowi 33,6% ogółu;
lat wskazuje raczej tendencje wzrostowe (2008 r. – 730 15) gmina Luzino, 14253 mieszkańców, 3895 Kaszubów, 
uczniów; 2009 – 790; 2010 – 805; 2011 – 786; 2012 – 803; co stanowi 27,3% ogółu;
2013 - 875). W jednej ze szkół podstawowych na terenie 16) gmina Dziemiany, 4200 mieszkańców, 1084 Kaszu-
gminy pracuje Danuta Pioch - autorka siedmiu podręcz-bów, co stanowi 25,8% ogółu;
ników do nauki języka kaszubskiego wykorzystywanych 17) gmina Krokowa, 10470 mieszkańców, 2609 Kaszu-
w dużej mierze przez szkoły na całych Kaszubach.bów, co stanowi 24,9% ogółu;

W 1983 roku rozpoczął działalność Gminny 18) gmina m.- w. Żukowo*, 29877 mieszkańców, 6721 Ka-
Ośrodek Kultury, który realizuje większość zadań zwią-szubów, co stanowi 22,5% ogółu;
zanych z krzewieniem kultury kaszubskiej. Jednym19) gmina Czarna Dąbrówka, 5756 mieszkańców, 1269 
z ważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie jest Kaszubów, co stanowi 22,1% ogółu.
Muzeum Ziemi Sierakowickiej, działające od 1993 r. na Na podstawie wyników wykazujących liczbę 
bazie GOK-u. Wśród zbiorów muzealnych dominują Kaszubów (a także przedstawicieli mniejszości naro-
eksponaty prezentujące pozostałości kultury materialnej dowych czy etnicznych) na poziomie powyżej 20% 
Kaszubów z okolic Sierakowic. W 2000 roku GOK doczekał mieszkańców, zgodnie z Ustawą z dnia 6 stycznia 2005 
się miejsca do organizacji imprez plenerowych pod roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
postacią Amfiteatru „Szerokowidze”, a siedem lat później o języku regionalnym, samorządy mogą wprowadzić 
przebudowanej na nowo siedziby, w której ulokowano język mniejszości jako język pomocniczy stosowany
pierwszą z bram „Kaszubskiego Pierścienia”, tj. centrum w kontaktach z organami gminy. Na Kaszubach dokonały 
informacji turystycznej (punkt informacji turystycznej tego gminy: Parchowo (od 16 VIII 2006 r.; od 10 stycznia 
działał w GOK-u już od 1994 r.). 2011 r. w gminie obowiązuje  także kaszubskie 

nazewnictwo miejscowości); 
Sierakowice (od 23 X 2007; 
od 1 grudnia 2009 roku 
o b o w i ą z u j e  t u  t a k ż e  
kaszubskie nazewnictwo 
miejscowości); Linia (od 23 
IV 2012 r.; od 30 kwietnia 
2010 r. obowiązuje na jej 
terenie kaszubskie nazew-
nictwo miejscowości). 

Wykazany podczas 
ostatniego spisu w gminie 
Sierakowice stan opiewający 
na niemal 60% ludności 
kaszubskiej jest liczbą sta-
nowczo niedoszacowaną, 
gdyż w ogólnym rozra-
chunku jest jej znacznie 
więcej, co wynika z własnych 
statystyk dokonywanych
z różnych okazji. Dla tak 
licznych przedstawicieli 
społeczności podejmowane 
są różne przedsięwzięcia na 
rzecz regionalnej kultury
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Przy gminnej instytucji 
kultury działa do dziś (założony 
w 1980 r.) Kaszubski Zespół 
Pieśni i Tańca „Sierakowice”, 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„Tuchlińskie Skrzaty” (założony 
w 1984 r.). Pod auspicjami
GOK-u rozwijał działalność zes-
pół akordeonistów, będący 
kuźnią muzyków dla zespołów 
folklorystycznych (w latach 
1991-97 pod kierunkiem
S. Kwietnia, później W. Baski).
W latach 1991-2000 działał tu 
Zespół Teatralny „Bina” grający z 
powodzeniem sztuki znanych 
twórców kaszubskich. 

W 2006 roku została 
utworzona Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Gminy Sierako-

w latach 2002 - 2009 wice, w której pod 
„Bel Canto” , a także c z u j n y m  o k i e m
odnoszący sukcesy już Andrzeja i Huberta 
na skalę światową Szczypiorskich rea-
„Discantus”.lizuje swoje pasje 

W niemal każ-muzyczne 20 mło-
dej z większych miej-dych muzyków. Na 
scowości gminy czyn-terenie gminy działa 
ne są kwatery agro-Grupa  Teatra lna  
turystyczne. Okoliczni „Niepospolite Ru-
mieszkańcy wyko-szenie” z Tuchlina. 
rzystują w ten sposób Swoje pasje realizują 
b o g a c t w o  z a o f e -liczni twórcy ludowi 
rowane przez naturę: specjalizujący się
okoliczne lasy i liczne w garncarstwie, wy-
jeziora. Dla turystówplataniu z korzenia
i miejscowej ludności i wikliny, hafcie, wy-
organizowane są cy-robie tabaki, rzeźbie, 
kliczne imprezy: So-malarstwie. Powo-

bótki z obrzędem ścinania kani; Kaszubska Noc pod dem do dumy są też chóry: działający przy GOK-u
Gwiazdami; Europejskie Spotkania z Muzyką 
(od 2004 r.), potem  Festiwal Kultury 
Łowieckiej; obrzędy dożynkowe; powiatowy 
przegląd teatrów szkolnych „Kaszëbskô Bina”
i wiele innych imprez. 

Sierakowice, choć są wsią na 
Kaszubach, nie stronią od organizacji dużych 
ogólnokaszubskich imprez. W 2009 roku 
odbyło się tu VIII Dyktando Kaszubskie,
a w bieżącym roku zawitali uczestnicy Dnia 
Jedności Kaszubów z grupą zwolenników 
bicia rekordu w jednoczesnej grze na akor-
deonach, a także miłośnicy gry zespołowej
w „baśkę”. Wydaje się, iż goście chętnie 
pojawiają się w naszych skromnych progach, 
bo serdecznie tu wszystkich, jak każe 
kaszubska gościnność, witamy.
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Zrzeszenie Kaszubskie rozpoczęło funkcjo- Rozpoczęcie działalności miało miejsce 22 marca 1980 
nowanie w październiku 1956 roku, w czasie „odwilży roku, a członkami zostali ludzie należący do działających 
stalinowskiej”, choć należy mieć na uwadze wzgląd, że wcześniej kół. Jednym z pierwszych zadań przyjętych 
ciągle jeszcze w tym czasie klimat nie był sprzyjający do realizacji było zaangażowanie w organizowanie 
Kaszubom jak i innym przedstawicielom grup mniej- zespołu folklorystycznego (co miało miejsce na ze-
szościowych. W roku 1964 rozszerzono formułę stowa- braniu w Urzędzie Gminy 4 VI 1980 r.), nazwanego 

rzyszenia i w związku z tym zmieniono nazwę na później Kaszubskim Zespołem Pieśni i Tańca 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Ruch kaszubski „Sierakowice”. W dniu 16 czerwca 1980 roku odbyło się 
zaczął na nowo się odradzać. Dnia 2 grudnia 1956 r. pierwsze oficjalne posiedzenie oddziału, gdzie zostały 
w Gdańsku odbył się I Walny Zjazd Zrzeszenia uzgodnione podstawowe formy pracy, wytyczone do 
Kaszubskiego (ZK), a za dwa tygodnie, 16 grudnia, realizacji przez następujące sekcje: organizacyjną, ds. 
powołano oddział ZK w Kartuzach, skupiający w swym zespołu pieśni i tańca, zajmującą się ekspozycją tradycji 
obrębie działania kaszubskie na terenie powiatu. kaszubskiej, finansową oraz haftu kaszubskiego.
Z danych Zarządu Głównego z maja 1957 r. wynika, iż Prace oddziału zostały poważnie zahamowane 
w gminie Sierakowice funkcjonowały koła w Gowidlinie wydarzeniami związanymi z wprowadzeniem stanu 
(52 członków) oraz w Sierakowicach (20 członków). Nie wojennego. Wznowiono je w styczniu 1983 roku.
zachowały się dokumenty potwierdzające efekty pracy W lutym tegoż roku uczestnicy zebrania wyłonili  nowy 
owych kół. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zarząd, a na funkcję prezesa powołano Józefa Formelę. 
z czasem przestały one po prostu działać. Praca na nowo zaczęła się toczyć w dość szybkim 

Pod koniec lat 70-tych doszło w Sierakowicach tempie. Działaniami od października 1983 r.  zajmowały 
do reaktywacji ruchu zrzeszeniowego. Zebranie orga- się zespoły: organizacyjno-finansowy, ekonomiczny, do 
nizacyjne zostało zwołane na 30 XI 1979 roku. Funkcję spraw imprez i konkursów, historyczno-dokumentalny, 
prezesa powierzono Józefowi Starkowi, jego zastęp- propagandy zewnętrznej oraz haftu kaszubskiego. 
cami zostali Andrzej Drewka i Tadeusz Majkowski, sekre- Wśród osiągnięć tamtego okresu należy niewątpliwie 
tarzem – Irena Węsierska, a skarbnikiem – Maria Szulc. wymienić: organizację w bibliotekach publicznych

Sierakowicki oddział ZKP

W gminie Sierakowice

03 (285) 23 marca 2014



33

w Sierakowicach i Gowidlinie oraz w bibliotece szkolnej potem w latach 1992-1995 - Jan Gosz; 1995 – 2001 
w Sierakowicach działu literatury kaszubskiej i o Ka- Andrzej Bigus; 2001 – 2007 Tadeusz Bigus; 2007 – 2013 
szubach, prace wokół uruchomienia w GOK izby re- Joanna Lejk; a od 2013 r. Mirosław Lejk.
gionalnej, zorganizowanie punk-
tu rozprowadzania wydawnictw 
ZKP, współorganizacja z GOK
i ZSMP obrzędów „Ścinania kani” 
oraz „Sobótki” w Sierakowicach
i Gowidlinie. Co roku członkowie 
oddziału brali udział w konkursie 
Gawędziarzy Ludowych Kaszub i 
Kociewia. Członkowie oddziału 
czynili starania w kierunku regio-
nalnego wystroju szkół, kawiarni 
GS SCh, Urzędu Gminy, klubów, 
bibliotek, a także GOK-u. W trak-
cie prac prezydium Gminnej Ra-
dy Narodowej znalazły się kiero-
wane przez sierakowicki oddział 
ZKP petycje w sprawie nadania 
nazw ulicom. Zaproponowano 
cztery nazwy, z czego dwie 
zostały zaakceptowane (ul. Ks. 
Bernarda Sychty, ul.  Gryfa 
Pomorskiego). W marcu 1986 r.  
Sierakowice były organizatorem Dziś, po ponad 30 latach działania sierako-
II Dni Kultury Pomorskiej. W organizację włączył się wickiego oddziału ZKP nie zmieniło się wiele, nadal 
także miejscowy oddział ZKP,  przygotowując głównym celem działania są inicjatywy na rzecz rozwoju 
w GOK wystawę haftu kaszubskiego, wydawnictw języka, kultury, oświaty  oraz  szeroko pojętego dobra
kaszubskich i o Kaszubach, spotkanie z pisarzem i pomyślności małej ojczyzny, ze szczególnym 
kaszubskim oraz projekcję filmu „Kaszëbë”. Aktyw- zwróceniem uwagi na najbliższe otoczenie. Corocznie 
ność oddziału miała swoje odzwierciedlenie organizowany jest wspólny udział w Zjazdach 
w powiększającej się liczbie członków ( w lutym 1983 r. - Kaszubów; piesze pielgrzymki do Matki Bożej Królowej 
32, a w październiku 1986 r. – 66). Po Józefie Formeli Kaszub w Sianowie; organizacja Gminnego Konkursu 
prezesurę objęła w latach 1986 – 1992 Maria Kolka, Wiedzy o Regionie; organizacja Konkursu Twórczości 

Literackiej w Języku Kaszubskim; 
spotkania z ciekawymi ludźmi (m.in. 
geograf – Jan Mordawski, ks. dr 
Leszek Jażdżewski – historyk; prezes 
ZKP; ks. prof. Jan Walkusz, prof. B. 
Synak);  spotkania opłatkowe, 
wspólne wyjazdy turystyczne i rekre-
acyjne; msze święte z liturgią w języ-
ku kaszubskim; spotkania z biskupa-
mi i księżmi Kaszubami; wycieczki 
dla uczniów mówiących po ka-
szubsku ze szkół gminnych (ta forma 
jest realizowana od 2008 roku); 
udział w organizacji obchodów Roku 
ks. Sychty, roku Floriana Ceynowy na 
bazie Szkoły Podstawowej jego 
imienia w Sierakowicach; udział
w Nadzwyczajnym Zjeździe Dele-
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gatów z okazji 50-lecia ZKP; prace zmierzające do wpro- „pracę u podstaw” na kaszubskiej niwie, podejmuje się 
wadzenia dwujęzycznych nazw miejscowości w gminie wiele działań w tzw. sferze ideologicznej (tu szczególnie 
(zgodnie z ustawą o języku kaszubskim). Od 2007 roku inicjatywy mające za cel rozwój kulturowy, społeczny
oddział przyznaje nagrody pieniężne najlepszym i językowy). Działania na polu krzewienia języka odbiły 

się zapewne wyraźnym echem na szerszym 
forum, bo w październiku 2004 roku przebywał 
na terenie gminy (m.in. w Szkole w Mojuszu, 
gdzie zaczęto najwcześniej uczyć języka ka-
szubskiego) Rzecznik Praw Obywatelskich prof. 
Andrzej Zoll, towarzyszył mu ówczesny prezes 
ZKP prof. Brunon Synak. Goście z entuzjazmem 
odnieśli się do inicjatywy ustanowienia języka 
kaszubskiego językiem pomocniczym, dopusz-
czonym do używania w kontaktach z urzędem. 
Za tym poszły też inne postanowienia, gmina 
została wpisana do Rejestru Gmin, na obszarze 
których używane są dodatkowe nazwy miej-
scowości. Z patriotycznych inicjatyw warto 
wspomnieć udział w poświęceniu pomnika  
strażnika granicznego Leona Wenty (pierwszej 
ofiary II wojny na terenie gminy); a także w uro-
czystości upamiętnienia ofiary zbrodni katyń-
skiej – Leona Zielonki – mieszkańca Załakowa, 
przez posadzenie Dębu Pamięci. Od marca 2011 
roku trwają starania oddziału o budowę pom-

absolwentom gimnazjów (w tym za wysoką notę z j. ka- nika ks. B. Sychty w centrum Sierakowic. Te i wiele innych 
szubskiego; w latach 2007-2013 nagrodzono w sumie pomniejszych inicjatyw sprawia, iż oddział jest 
92 absolwentów). Oddział był także współorga- pozytywnie postrzegany w środowisku, wypełniając 
nizatorem VIII Dyktanda Kaszubskiego, które orga- jednocześnie ogólne cele wytyczone do realizacji przez 
nizowano w Sierakowicach w 2009 roku. Wszyscy władze nadrzędne organizacji.
uczestnicy otrzymali w prezencie wydaną z tej okazji 
antologię utworów Anto-
niego i Aleksego Peplińskich, 
mieszkańców gminy Siera-
kowice. 9 XII 2000 r. za sprawą 
oddziału na rynku stanęła 
jubileuszowa replika figury 
Matki Bożej Sianowskiej. 
Sierakowickie ZKP jest także 
współfundatorem posadzo-
nego w dniu 11 XI 2003 roku w 
Parku VIII Błogosławieństw 
Dębu im. Jana Pawła II (z okaz-
ji 25 lat pontyfikatu Papieża). 
W listopadzie 2007 r. odział 
ufundował na zakończenie 
obchodów Roku ks. Sychty ta-
blicę pamiątkową zawieszoną 
w Kaplicy Łaszewskich na 
cmentarzu parafii św. Mar-
cina.

Poza wyraźnymi ini-
cjatywami mającymi na celu 
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KGW „MARZËBIÓNCZI” Długi Kierz

Wywiad z przewodniczącą KGW Dorotą Wolską i zastęp-
cą przewodniczącej Katarzyną Lis.

Wiadomości Sierakowickie (WS). Kiedy powstało 
wasze Koło?
Dorota Wolska (DW). Nasze Koło istnieje 2 lata – 
powstało 19.01.2012 r.
WS. Kto był inicjatorem jego założenia?
Katarzyna Lis (KL). Pomysłodawcą i inicjatorem utwo-
rzenia Koła była Dorota Wolska. To ona rozmawiała
z ludźmi, chodziła do sąsiadek z propozycją wstąpienia 
do Koła. Ona przedstawiała swoje propozycje współ-
pracy. Ponieważ Dorota jest osobą miłą, otwartą, pełną 
pomysłów i komunikatywną, zdecydowałyśmy się 
utworzyć KGW w Długim Krzu.
WS. Ile osób liczy wasze KGW? WS. Czy mówicie panie po kaszubsku?
DW. Nasze Koło obecnie liczy 24 osoby. DW. Nie wszystkie mówimy po kaszubsku, ale wszystko 
WS. Kto jest w zarządzie Koła? rozumiemy. Na spotkaniach Koła mówi się tylko po 
DW. Ja jestem przewodniczącą Koła. Moją prawą ręką kaszubsku. Co chwilę poznajemy jakieś nowe słowo. 
i osobą niezastąpioną jest Katarzyna Lis, sekretarzem WS. Jakie potrawy regionalne lansujecie?
jest Małgorzata Mejna, a skarbnikiem – Wiesława Mejna. DW. W Kole mistrzyniami potraw regionalnych jest pani 
WS. Jakie cele realizujecie w Kole? Helena Lis i Eugenia Myszk. Nauczyłyśmy się od tych 
DW. Po dwóch latach działalności Koła  realizujemy pań pieczenia chleba, drożdżówek, ciasta marchew-
znacznie więcej celów niż sobie założyłyśmy. Jako cel kowego, lepienia pierogów, gotowania czerniny i wielu 
naczelny wymieniłabym integrację międzypokolenio- wyrobów z gęsi, a także z owoców, które rosną w na-
wą. Drugim ważnym celem jest ocalenie tradycji szych ogrodach. 
kulinarnych. Uczymy się piec chleb, robić ciasta, które KL. Same robimy masło, twarogi, jogurty, kisimy 
wypiekały nasze babcie, wyrabiamy masło.  Koło pod- kapustę i ogórki. Warto zaznaczyć, że tworzymy 
trzymuje kulturę kaszubską – zwyczaje i tradycje, które produkty ekologiczne, bez konserwantów, są to pro-
niestety odchodziły w zapomnienie. My do nich wra- dukty z naszych gospodarstw i ogrodów. Długi Kierz jest 
camy, przypominamy i przekazujemy naszym dzieciom. zagłębiem truskawkowym, tu są korzenie kaszubskiej 
Upowszechniamy aktywność wsi i zapraszamy do truskawki i planujemy skupić się na przetworach z na-
miłego spędzania czasu wolnego w towarzystwie szych truskawek – na domowych dżemach, sokach, 
innych osób. musach, nalewkach.
KL. Czujemy się w Kole jak jedna rodzina. Dzielimy się WS. Gdy Koło wystawia stoisko, to oprócz ape-
wiedzą, uczymy się wzajemnie od siebie wielu rzeczy. tycznych ciast i dekoracyjnych potraw zachwyt 
Mamy świadomość, że możemy na siebie liczyć. budzą wyroby rękodzieła.
Przełamujemy nieśmiałość i dystans. Stajemy się DW. Nasze Panie są wszechstronnie uzdolnione, 
odważniejsze i otwarte, rozwijamy się. potrafią szydełkować, dziergać na drutach, robią stroiki 
WS. Co oznacza nazwa Koła? świąteczne, koszyki wielkanocne, jajka, bombki, gotują, 
DW. MARZËBIÓNKA – to po kaszubsku stokrotka. pieką ciasta i chleb.  
Marzëbiónczi  - to liczba mnoga, czyli stokrotki. 
Pomysłodawcą nazwy jest Eugenia Myszk. 

Koła Gospodyń Wiejskich
ambasadorami kultury i tradycji kaszubskiej

W gminie Sierakowice
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Kolejnym celem naszego Koła jest aktywizacja WS. Co konkretnie daje paniom przynależność do 
środowiska, aby każdy mieszkaniec Kamienicy Kró-KGW?
lewskiej czuł się odpowiedzialny nie tylko za swoje KL. Na pierwszych spotkaniach w Kole byłyśmy 
podwórko, ale za wieś, za przyrodę, za jeziora, aby nieśmiałe, milczące, brak nam było odwagi. Dzisiaj 
myślał w sposób ekologiczny i kompleksowy.spotkania wyglądają inaczej – jesteśmy spontaniczne, 
Mamy do dyspozycji kompleks sportowy, z którego cieszymy się ze spotkania, wiemy że możemy na siebie 
jesteśmy dumni, i tu jako Koło się spotykamy. W tym liczyć, zawsze czegoś nowego się dowiemy, prze-
miejscu od 6 lat organizujemy Pikniki. To duża impreza kazujemy sobie nowe przepisy, rady, podpowiadamy 
rekreacyjna dla naszych mieszkańców i turystów. rozwiązania. Jesteśmy zmuszone o siebie zadbać. Dla 
Dochody z niej przeznaczamy na wyposażenie tego mnie ważne jest to, że dzięki wyjazdom mam okazję 
obiektu, kuchni, zakup ławek, stołów i wielu innych poznać wielu ważnych i znaczących ludzi. 
niezbędnych przedmiotów.DW. Odkrywamy w sobie nowe talenty – śpiewamy, 
WS. Jakie jeszcze osiągnięcia możecie panie tańczymy, haftujemy. Siedząc w domach zapewne nie 
wymienić?dowiedziałybyśmy się, do czego jesteśmy zdolne. 
Nasze Koło jest organizatorem Dnia Seniora, a przed Piszemy teksty piosenek, publicznie występujemy, 
Bożym Narodzeniem organizujemy wigilię dla starszychrywalizujemy z innymi KGW, co uczy odwagi i pewnej 
i samotnych. przebojowości. Zawieramy znajomości z innymi Kołami 
WS. Co jeszcze zaliczacie panie do swojego sukcesu?w całej Polsce (wymieniamy adresy, telefony). Wspólnie 
Uczestnictwo w pokazach stołu bożonarodzeniowegowyjeżdżamy do kina i na kręgle. Przemieniamy oblicze 
i wielkanocnego w Sierakowicach. Wystawiamy nie wsi i naszych rodzin. 
tylko potrawy świąteczne, ale także wyroby rękodzieła 
na dane święta. Jesteśmy współorganizatorami 
dożynek na szczeblu sołeckim i gminnym  - przygo-KGW „KRÓLEWIANKI”
towujemy wieniec.Kamienica Królewska Bierzemy udział w turniejach KGW na szczeblu powiatu
i województwa.

(Wiadomości Sierakowickie) WS. Które z pań szefują WS. Czy wyobrażacie sobie panie życie w Kamienicy 
waszemu Kołu? Królewskiej bez waszego Koła?
Naszą przewodniczącą jest Bernadeta Damps.  Zastępcą Nie!!!
jest Ewa Kwidzińska, skarbnikiem – Teresa Kwidzińska,
a sekretarzem Ewa Czaja. 
WS. Zakładając Koło, jakie cele chciałyście panie 
realizować? 
Analizując nasze działania,
z perspektywy czasu widzimy, 
że głównym celem, który się 
nie zmienia –jest  to działal-
ność na rzecz środowiska 
lokalnego i dla sołectwa. Pos-
tanowiliśmy podnieść walory 
estetyczne naszej miejsco-
wości, która jest miejscowością 
turystyczną, leży na pięknym 
szlaku turystycznym i jest 
częścią Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego. Chcieliśmy 
ukazać piękno naszej miej-
scowości, zachęcić turystów do 
pobytu u nas i do wypoczynku, 
a tym samym przyczynić się do 
rozwoju agroturystyki. Zgłosi-
liśmy Kamienicę Królewską do 
konkursu Piękna Wieś. 
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KGW  Lisie Jamy

Wywiad z przewodniczącą KGW Ludwiką 
Meronk
Wiadomości Sierakowickie (WS). Kiedy 
powstało wasze Koło?
Ludwika Meronk (LM). 17 lutego 2006 r. odbyło 
się zebranie założycielskie KGW w Lisich Jamach, 
które zarejestrowano w KRS 5.07.2006 r. 
Właściwie była to tylko reaktywacja KGW po 18 
letniej przewie. Na początku było nas 20 kobiet, 
obecnie Koło liczy 15 osób. Na zebraniu zało-
życielskim wybrano zarząd Koła. Mnie powie-
rzono funkcję przewodniczącej, zastępcą prze-
wodniczącej jest Irena Ramczyk, a sekretarzem 
Barbara Węsierska.
WS. Jakie cele realizujecie w Kole?
LM. Promujemy aktywność wśród kobiet 
wiejskich, kaszubską kulturę i rodzimą kuchnię.
WS. Proszę opowiedzieć o Waszej działal- koktajle, ciasta, desery, soki. Brałyśmy udział w  Po-
ności. morskim Święcie Produktu Tradycyjnego w Gdańsku 
LM.  Od 2007 roku pozyskujemy sukcesywnie dotacje Oliwie, w Jarmarku Kaszubskim w Stężycy.
ze środków publicznych samorządu gminnego i powia- Członkinie KGW wyjeżdżały ze specjałami kaszubskimi 
towego na realizuję projektów. Do 2013 r. zreali- do powiatu kartuskiego, do Świdnicy (woj. dolno-
zowaliśmy 11 zadań, których tematyka w głównej śląskie), do Łowicza i Zakopanego. Włączyłyśmy się
mierze dotyczyła promocji kultury kaszubskiej, w tym w organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 
kuchni regionalnej. Rodzinie w Kartuzach programy promujące zdrowy styl 
W projektach pt. „Kultura i sztuka regionalna. Gotuj życia – „Stop nadwadze”  i  „Cukrzyca – jak z nią żyć?”.
z nami Kaszubkami” promowano lokalne specjały z jed- W ramach propagowania aktywnych form wypoczynku 
noczesnym uwzględnieniem miejscowych kaszubskich na wsi zrealizowałyśmy dwa projekty:  „W zdrowym ciele 
obrzędów. Ze szczególną pieczołowitością potrakto- - zdrowy duch” i „Platforma świadomości”. W ramach 
waliśmy nasz miejscowy rarytas, jakim jest truskawka integracji pokoleń połączono młodzież i osoby 50+ 
kaszubska, która mimo nieurodzajnej ziemi wydaje podczas zajęć tanecznych i ruchowych: marsz z kijkami 
smakowite owoce. Przypomnę tylko, że truskawkę nordic walking, zajęcia ruchowe typu zumba, itp.
w Długim Krzu 90 lat temu upowszechniła pani Helena WS. Jakie macie panie plany na bieżący rok?
Gruchała. Dzisiaj okoliczne miejscowości, w tym Lisie LM. W 2014 r., dzięki dofinansowaniu z gminy 
Jamy, stanowią zagłębie truskawkowe. W 2010 r. tej Sierakowice, będziemy realizowały dwa projekty: 
aromatycznej jagodzie dedykowano m.in. projekty pt. „Promocja kaszubskiej sztuki kulinarnej” (kolejna 
„Kaszubska truskawka”, „Promocja kaszubskiej trus- edycja) i  „Oblicza różnorodności”.
kawki z certyfikatem jakości” i „Czerwone jagódki

WS. Co daje kobietom praca w  KGW?z ogródka pani Heleny Gruchałowej”. Pierwszy projekt 
LM. Na pewno wzrasta poczucie własnej wartości, sfinansowano ze środków gminy Sierakowice, a drugi ze 
zauważalny jest pozytywny wpływ na rozwój osobisty, środków powiatu kartuskiego. Efektem drugiego 
zachodzi możliwość miłego i zdrowego spędzania czasu przedsięwzięcia jest publikacja pod takim samym ty-
wolnego, integrują się pokolenia, tworzą się możliwości tułem. 
poznawania ludzi i kultur. Rozwijamy horyzonty, W ramach tych projektów zorganizowałyśmy coroczne 
kształtujemy umiejętność pracy w grupie, uczymy pokazy stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych 
organizowania sobie pracy i czasu dla siebie. Mamy na Kaszubach. Uczestniczymy w dożynkach para-
takie czasy, że nawet trudno się spotkać, a co dopiero fialnych, gminnych i powiatowych. Promujemy kaszub-
coś przygotować. W grupie przychodzi to łatwiej.skie potrawy ze szczególnym  uwzględnieniem prze-
WS. Dziękuję za rozmowę!tworów z naszej kaszubskiej malënë – dżemy, konfitury, 
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z naszymi produktami i wypiekami. Bierzemy udziałKGW  „PACZEWIANKI” z Paczewa
w Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. Tradycją stał się 
nasz udział w targach w Lubaniu. Wystawiamy tam Rozmowa z panią Haliną Miotk – przewodniczącą Koła 
stoisko z regionalnymi potrawami. 9 czerwca 2013 r. Gospodyń Wiejskich z Paczewa i sołtysem Paczewa.
zorganizowaliśmy w Paczewie pierwszy Piknik Ro-Wiadomości Sierakowickie (WS). Gdy zapytałam 
dzinny. Liczę na to, że ta impreza przyjmie się w naszym Panią, jak minął rok waszemu Kołu, odpowiedziała 
środowisku i zagości już na stałe w sołeckim kalendarzu. Pani, że pracowicie i owocnie? Co takiego się działo, 
We wrześniu byłyśmy w Holandii, gdzie promowałyśmy że rok był pracowity i owocny? 
nasz region. Również we wrześniu uczestniczyliśmyHalina Miotk (HM). Spoglądam na sprawozdanie Koła 
w ogólnopolskim zjeździe Kół Gospodyń Wiejskichza rok miniony. Figuruje w nim aż 29 ważnych wydarzeń,
w Licheniu. Jako Koło zorganizowaliśmy sobie wy-w których uczestniczyłyśmy. Średnio przypadają dwa 
cieczkę do Krakowa i Częstochowy. Pojechaliśmy tamwydarzenia w miesiącu, czyli co drugi tydzień i częściej. 

z naszymi rodzinami. 
WS. Wykonujecie Panie 
ogrom pracy. Ile osób jest
w to zaangażowanych?
HM. Koło nasze liczy 27 osób,
a niejednokrotnie pomagają 
nam członkowie rodzin.
WS. Czy połączenie funkcji 
p r z e w o d n i c z ą c e j  KG W
i funkcji sołtysa jest ko-
rzystne?
HM. Na pewno tak. Prawie 
wszystkie nasze działania 
adresowane są do środowiska 
lokalnego. Jako sołtys znam 
problemy i potrzeby ludzi 
naszego sołectwa, a koleżanki 
z KGW są nieocenioną pomocą 
w ich rozwiązywaniu. 
WS. Pani Halino – na stole 
leży podziękowanie od 
Dyrektor Hospicjum im. Ks. 
E. Dutkiewicza SAC w Gdań-

WS. Pani Halino, proszę wymienić chociaż kilka sku, podpisane przez ks. Jędrzeja Orłowskiego SAC
waszych działań. i Prezesa Zarządu z zespołem Fundacji Hospicyjnej - 
HM. W styczniu już tradycyjnie organizujemy Dzień Alicję Stolarczyk za wzbogacenie specjałami kuchni 
Seniora dla sołectwa Paczewo i Bukowo. Od kilku lat kaszubskiej działań charytatywnych prowadzo-
uczestniczymy w pokazie stołu wielkanocnego orga- nych podczas jubileuszowego koncertu Fundacji 
nizowanego przez GOK w Sierakowicach. W grudniu Hospicyjnej, który odbył się 12 października 2013 r. 
bierzemy udział w pokazie stołu bożonarodzeniowego. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.
Imprezą, która wymagała znacznego zaangażowania, HM. Gdy byłyśmy na obchodach I Święta Truskawkisporo przygotowań i emocji była 5. rocznica powstania 

w Gdańsku  podeszła do mnie pani Jolanta Leśniewska, naszego Koła, obchodzona 13 kwietnia 2013 r. Było to 
Koordynator Funduszu Dzieci Osieroconych, i zapytała, uroczyste spotkanie jubileuszowe z udziałem licznych 
czy nie zechciałybyśmy jako KGW włączyć się do X gości, władz gminy i z bogatym programem. W maju 
ogólnopolskiej kampanii społecznej „Pomóż ukoić ból”, uczestniczyliśmy już po raz piąty w VI Pomorskim 
prowadzonej przez Fundację Hospicyjną na rzecz dzieci Święcie Produktu Tradycyjnego. Impreza odbywa się
osieroconych. Wyraziłam zgodę i tak nawiązała się nasza w Gdańsku Oliwie, koło katedry. Również w Gdańsku, 
współpraca.przy Muzeum Etnograficznym, ma miejsce promocja 

kuchni kaszubskiej, w której także uczestniczyliśmy
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w ludziach, i że Kaszubi posiadają wiele empatii i zro-WS. Od kilku lat uczestniczycie panie w festynie 
zumienia. Tego typu działania są testem kompeten-parafialnym „Święto ziół i kwiatów”, a zebrany 
cyjnym na nasze człowieczeństwo, na naszą wrażliwość. dochód przeznaczacie na rozbudowę kościoła św. 
Widzę, że Kaszubi zdają ten test celująco. Marcina w Sierakowicach. Jest to znaczna pomoc dla 
Muszę przyznać, że nasza działalność, a także dobro, tej, jakże chlubnej inwestycji. Zainicjowałyście 
które z tych działań wynika, jest zauważane i doceniane. panie kolejną piękną inicjatywę – pomoc materialną 
Myślę tutaj o wyróżnieniu w 13. edycji nagrody Starosty dla parafii św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach na 
Kartuskiego PERŁA KASZUB. 7 lutego br. otrzymaliśmy rozbudowę kościoła filialnego w Mojuszu.
wyróżnienie za aktywne działanie na rzecz lokalnego W niedzielę 2 marca br. sprzedawałyście panie przy 
środowiska oraz promowania Szwajcarii Kaszubskiej. To kościele św. Marcina ciasta i chleb domowego 
wyróżnienie jest dla naszego Koła zaszczytem wypieku, a dochód ze sprzedaży przeznaczyłyście 
mobilizującym do kolejnych działań.na kościół filialny, który spłonął. Czynicie Panie 
WS. Czy w swojej pracy spotykacie ludzi, którzy wiele dobra i wykazujecie godną podziwu 
wam pomagają?inicjatywę. Gratuluję!
HM. Oczywiście, że tak! Począwszy od przychylności HM. Odzew społeczny był niezwykły. Nawet osoby 
naszych rodzin i mężów, Wójta Gminy Tadeusza Kobieli, nienależące do naszego Koła zaangażowały się w tę 
Ireny Kulikowskiej dyrektor GOK-u i pani Starosty Janiny akcję. Pomogły nam ofiarowując produkty spożywcze, 
Kwiecień. Dziękuję tym, którzy nas wspierają, okazują abyśmy je sprzedawały, a dochód ofiarowały na Mojusz. 
życzliwość i przychylność!Część osób chciała zachować anonimowość. Ta akcja

i jej zasięg świadczy, jak wiele dobra i ofiarności jest
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2014 ROK NAZWA IMPREZY MIEJSCE  IMPREZY

KWIECIEŃ 06 kwietnia (niedziela) Uroczyste otwarcie  Drewnianego Zabytkowego 
Kościoła w Sierakowicach – Koncert Cappelli  
Gedanensis

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

08 kwietnia (wtorek) Dzień Kaszubski – Festiwal „Kaszëbsczé Spiéwë” Szkoła Podstawowa
w Jelonku

04 kwietnia - 31 maja Wystawa poplenerowa „Gùczów Mack  gôdô” Sala konferencyjna – GOK 
Sierakowice

04 kwietnia (czwartek) Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô 
mowa” – eliminacje gminne

Sala konferencyjna – GOK 
Sierakowice

13 kwietnia
NIEDZIELA PALMOWA

Jastrë na Kaszëbach: 
VI Pokaz stołu wielkanocnego 
Świąteczny Kiermasz Wielkanocny
 XV Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych 
„Kaszëbskô Bina” - „O Złotą Maskę”

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach

23 kwietnia – 31 maja Wystawa „Obrzędy wiosenno – letnie” Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

27 kwietnia (niedziela) Pola Nadziei - Akcja  charytatywna  „ŻONKIL 
kwiatem nadziei dla Hospicjum” 

Teren powiatu kartuskiego- 
Sierakowice 

MAJ maj Wystawa „Obrzędy wiosenno – letnie” Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

maj Wystawa poplenerowa „Gùczów Mack  gôdô” Sala konferencyjna – GOK 
Sierakowice

03 maja (sobota) Msza św. z kaszubską liturgią słowa Ołtarz Papieski
w Sierakowicach

07-08-09 maja
(środa-piątek)

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJALNYCH

Stadion w Sierakowicach

23 maj (piątek) Powiatowy Konkurs „ŚPIEWAM, BO UMIEM” Szkoła Podstawowa
w Lisich Jamach

31 maja (sobota) Nabożeństwo Majowe przy Kapliczce z Puzdrowa Muzeum Park 
Etnograficzny Wdzydze 
Kiszewskie

CZERWIEC 02 czerwca - 06 lipca Wystawa autorska Lucyny Hartyn - Koszałka Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

19 czerwca
(czwartek)
Boże Ciało

Koncert Zespołu Reggae – „Propaganda Dei”
z okazji  XV rocznicy pobytu  Jana Pawła II
w Pelplinie

Ołtarz Papieski
w Sierakowicach

22 czerwca (niedziela) Kaszubska SOBÓTKA- GWIAZDA WIECZORU: 
BELFAST the sounds of  BoneyM 

Amfiteatr SZEROKOWIDZE

LIPIEC 06 lipca (niedziela) IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej -
Sierakowice 2014

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

11  lipca (piątek) Otwarcie wystawy myśliwskiej w ramach
XI Festiwalu Kultury  Łowieckiej KNIEJA 2014
-  wystawa czynna do 30.09.2014 r.

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

Kalendarz imprez GOK w Sierakowicach 2014 r.
W gminie Sierakowice

Kalendarz imprez GOK w Sierakowicach na 2014 r.
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LIPIEC 12-13 lipca
(sobota-niedziela)

Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu 
Kartuskiego „O Puchar Starosty Kartuskiego”

Jezioro Gowidlińskie

13 lipca (niedziela) IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej
- Sierakowice 2014

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

19  lipca (sobota) XI Festiwal Kultury Łowieckiej KNIEJA 2014
X Kaszubski Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej 
Msza Święta  Hubertowska - GWIAZDA WIECZORU: 
DAWID PODSIADŁO

Amfiteatr SZEROKOWIDZE 
Ołtarz Papieski

20 lipca (niedziela) IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej
- Sierakowice 2014

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

27 lipca (niedziela) IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej
- Sierakowice 2014

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

SIERPIEŃ sierpień Wystawa myśliwska w ramach
XI Festiwalu Kultury  Łowieckiej KNIEJA 2014
-  wystawa czynna do 30.09.2014 r.

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

03 sierpnia (niedziela) IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej
 - Sierakowice 2014

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

09 sierpnia (sobota) Kaszubska Noc pod Gwiazdami
- IV Zlot  pojazdów PRL
- GWIAZDA WIECZORU: Zespół „CREE”

Amfiteatr SZEROKOWIDZE

15 sierpnia (piątek) Święto Ziół i Kwiatów Park Ośmiu 
Błogosławieństw

31 sierpnia (niedziela) Spławikowe zawody wędkarskie
o Puchar Dyrektora GOK

Jezioro Mienino Łyśniewo

31 sierpnia (niedziela) Kaszubskie Gminne Dożynki – Kaszëbsczé
Òżniwinë - GWIAZDA WIECZORU: BUBLICZKI

Kościół św.Jana Chrzciciela 
w Sierakowicach
Amfiteatr SZEROKOWIDZE 

WRZESIEŃ wrzesień Wystawa myśliwska w ramach
XI Festiwalu  Kultury  Łowieckiej KNIEJA 2014
-  wystawa czynna do 30.09.2014 r.

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

27 – 28 września
(sobota – niedziela)

VII Kaszubski Rajd na Orientację „Z kompasem.pl” Teren Gminy Sierakowice

PAŹDZIERNIK 12 października 
(niedziela)

XIV Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego”
„JAN PAWEŁ II  - ORĘDOWNIKIEM ŻYCIA RODZINY
W TRZEŹWOŚCI”

Park Ośmiu 
Błogosławieństw 

LISTOPAD 14 listopada (piątek) Koncert Zespołu Reprezentacyjnego PZŁ
Capella  Zamku Rydzyńskiego

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

GRUDZIEŃ 01 - 31 grudnia „Gòdë na Kaszëbach Serakòjce” 
Wystawa – „Gwiôzdka na Kaszëbach”

Sala wystawowa Stałej 
Ekspozycji Muzealnej

06 grudnia (sobota) Mikołajkowe niespodzianki teren gminy Sierakowice

14 grudnia (niedziela) VI Pokaz Stołu Bożonarodzeniowego
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Gminne kolędowanie – Prezentacje Grup 
Kolędniczych

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach

06 stycznia 2015 r. Koncert kolęd w wykonaniu artystów zrzeszonych
w sekcjach Gminnego Ośrodka Kultury
w Sierakowicach

Kościół pw. MBNP
w Kamienicy Królewskiej

www.gok.sierakowice.pl

LIPIEC 12-13 lipca Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu Jezioro Gowidlińskie

13 lipca (niedziela) IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej Drewniany Zabytkowy 

19  lipca (sobota) XI Festiwal Kultury Łowieckiej KNIEJA 2014
X Kaszubski Przegląd Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej 
Msza Święta  Hubertowska - GWIAZDA WIECZORU: 

Amfiteatr SZEROKOWIDZE 
Ołtarz Papieski

20 lipca (niedziela) IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej Drewniany Zabytkowy 

27 lipca (niedziela) IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej Drewniany Zabytkowy 

SIERPIEŃ sierpień Wystawa myśliwska w ramach
XI Festiwalu Kultury  Łowieckiej KNIEJA 2014

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

03 sierpnia (niedziela) IV Letni Festiwal Muzyki Kameralnej Drewniany Zabytkowy 

09 sierpnia (sobota) Kaszubska Noc pod Gwiazdami
- IV Zlot  pojazdów PRL

Amfiteatr SZEROKOWIDZE

15 sierpnia (piątek) Święto Ziół i Kwiatów Park Ośmiu 

31 sierpnia (niedziela) Spławikowe zawody wędkarskie Jezioro Mienino Łyśniewo

31 sierpnia (niedziela) Kaszubskie Gminne Dożynki – Kaszëbsczé
Òżniwinë - GWIAZDA WIECZORU: BUBLICZKI

Kościół św.Jana Chrzciciela 
w Sierakowicach

WRZESIEŃ wrzesień Wystawa myśliwska w ramach
XI Festiwalu  Kultury  Łowieckiej KNIEJA 2014

Drewniany Zabytkowy 
Kościół w Sierakowicach

27 – 28 września VII Kaszubski Rajd na Orientację „Z kompasem.pl” Teren Gminy Sierakowice

PAŹDZIERNIK 12 października 
(niedziela)

XIV Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego”
„JAN PAWEŁ II  - ORĘDOWNIKIEM ŻYCIA RODZINY

Park Ośmiu 
Błogosławieństw 

LISTOPAD 14 listopada (piątek) Koncert Zespołu Reprezentacyjnego PZŁ Drewniany Zabytkowy 

GRUDZIEŃ 01 - 31 grudnia „Gòdë na Kaszëbach Serakòjce” Sala wystawowa Stałej 

14 grudnia (niedziela) VI Pokaz Stołu Bożonarodzeniowego
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Gminne kolędowanie – Prezentacje Grup 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych
w Sierakowicach

06 stycznia 2015 r. Koncert kolęd w wykonaniu artystów zrzeszonych
w sekcjach Gminnego Ośrodka Kultury

Kościół pw. MBNP
w Kamienicy Królewskiej
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Gmina Sierakowice jest jedną z największych gmin na a zimą także Biały Orlik. Prężnie działa klub żeglarski i kilka 
Kaszubach. Leży niemal w samym sercu Szwajcarii Ka- klubów sportowych. Głównymi obiektami w Sierakowicach 
szubskiej, słynącej z urozmaiconego krajobrazu. Położenie wartymi obejrzenia są: Ołtarz Papieski oraz zrekonstruowana 
geograficzne gminy oraz jej walory krajobrazowe i przy- zabytkowa część kościoła św. Marcina. 
rodnicze stwarzają warunki do rozwoju turystyki. Urokliwe Urokliwe zakątki, czyste powietrze i wody jezior za-
zakątki, czyste powietrze, wody jezior pośród lasów i pól gubionych wśród pól i lasów pozwalają na wspaniały 
umożliwiają wypoczynek szukającym spokoju i ciszy. wypoczynek. Bogata oferta kwater agroturystycznych za-

Sierakowice są postrzegane jako fenomen gospo- pewni miejsce noclegowe dla każdego. Obszar gminy obfituje 
darczy w skali kraju. Są jedną z najdynamiczniej rozwijających w rzadkie osobliwości przyrodnicze. Należą do nich rezerwaty 
się gmin w województwie pomorskim. Z uwagi na dużą florystyczne. W okolicy Mojuszewskiej Huty znajduje się 
koncentrację podmiotów handlowych i usługowych Sie- rezerwat wodno-florystyczny Żurawie Chrusty (pow. 21,82 ha), 
rakowice przyciągają mieszkańców sąsiednich gmin. Atrakcją który chroni miejsca lęgowe żurawia. Rezerwaty przyrody 
handlową jest targowisko czynne dwa razy w tygodniu, na leżące w kompleksie Lasów Mirachowskich: torfowiskowo-
które przyjeżdżają licznie mieszkańcy niemal całego faunistyczny Kurze Grzędy i florystyczny Jezioro Turzycowe
województwa. w niewielkim fragmencie także wchodzą w obszar gminy 

Sierakowice.Krzyżują się tu drogi wojewódzkie: nr 214 – z War-
lubia do Łeby oraz nr 211 – z Gdańska do  Słupska. Przez gminę O walorach krajobrazowych i czystości wód świadczą 
biegnie obecnie nieczynna linia kolejowa Lębork – Kartuzy – istniejące na terenie gminy obszary krajobrazu chronionego: 
Pruszcz Gdański. Powierzchnia gminy wynosi 18.236 ha, Kaszubski Park Krajobrazowy we wschodniej części gminy 
a zamieszkuje tu 18.645 osób, w tym 7.000 w samych Sie- Sierakowice (28% powierzchni gminy) oraz Gowidliński 
rakowicach, które są siedzibą władz samorządowych. Miejsco- Obszar Chronionego Krajobrazu (ok. 25% powierzchni gminy). 
wość swoim charakterem przypomina małe miasteczko i jest Warto przemierzyć gminę wzdłuż i wszerz pieszo, 
centrum handlowo-usługowym oraz kulturalnym dla za- rowerem, samochodem albo kajakiem po linii istniejących 
mieszkujących nie tylko najbliższą okolicę. Kolejne duże szlaków turystycznych. Swój początek w Sierakowicach biorą 
miejscowości w gminie to położone nad jeziorami turystyczne trzy szlaki: Kręgów Kamiennych (zielony), Wzgórz Szym-
Gowidlino i Kamienica Królewska. barskich (czarny) i Szlak Kaszubski (czerwony). Przez gminę 

Podstawą gospodarki w Gminie Sierakowice są: rze- biegnie liczący ok. 50 km fragment Traktu Pieszo-Konnego im. 
miosło, produkcja, usługi i handel oraz rolnictwo i hodowla. Daniela Chodowieckiego Gdańsk – Berlin, a także fragment 
Liczba podmiotów gospodarczych z roku na rok wzrasta i na Pomorskiej Drogi św. Jakuba – jest to tzw. Pętla Sierakowicka. 
początku marca br. wyniosła 1189. Gospodarstwa rolne są W Mojuszu na terenie leśnictwa Wygoda wytyczono 
przeważnie małe i średnie, specjalizujące się w uprawie ścieżkę ekologiczną „Poznać i zrozumieć las” (1,8 km), która jest 
truskawek i ziemniaków oraz hodowli bydła, trzody chlewnej i cenną pomocą dla nauczycieli stosujących aktywne metody 
drobiu. W gminie znajdują się przedszkola, 10 szkół pod- nauczania. Kolejna ścieżka edukacyjna została utworzona 
stawowych, 4 gimnazja, a także niepubliczne przedszkole dookoła Jeziora Miemino w Łyśniewie Sierakowickim.  
z zespołem szkół oraz zespół szkół ponadgimnazjalnych. Kom- Na terenie gminy wytyczone zostały trzy trasy nordic 
pleksową opiekę medyczną zapewnia nowoczesne Kaszub- walking o różnym stopniu trudności: w Kamienickim Młynie
skie Centrum Medyczne. w okolicy Zamkowej Góry – czerwona (trudna), trasa Siera-

Tradycje kultury kaszubskiej są tutaj kultywowane od kowice – Dąbrowa – zielona (średnio trudna) oraz trasa Do 
pokoleń. Jej elementami są zespoły taneczne i muzyczne, Dworku na Błotach – żółta (łatwa). 
rękodzieło kaszubskie, stała ekspozycja muzealna w Gminnym Wielbiciele kajaków mogą wybrać spośród dwóch 
Ośrodku Kultury oraz nauka języka kaszubskiego w szkołach szlaków wodnych. Pierwszy z nich to Szlak Bukowiny: jeziora 
podstawowych i gimnazjach. W 2010 roku ustawiono Potęgowskie – Kamienica Królewska – jezioro Kamienieckie – 
dwujęzyczne tablice informacyjne na terenie gminy – obok jezioro Święte – rzeka Bukowina – rzeka Łupawa – jezioro 
polskiego także w języku kaszubskim. Gardno (127 km). Kolejny to tzw. papieski szlak kajakowy rzeką 

Życie kulturalne organizuje Gminny Ośrodek Kultury. Słupią (dł. 133 km), który rozpoczyna się nad jeziorem 
Folklorystyczną wizytówką gminy są, zdobywające uznanie Gowidlińskim i kończy w Ustce, a przebiega przez gminy, przez 
w Polsce i Europie, zespoły: Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca które przepływał w lipcu 1964 r. abp Karol Wojtyła, późniejszy 
,,Sierakowice” oraz Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca ,,Tuchlińskie papież. 
Skrzaty”. Wiele gminnych uroczystości uświetnia Młodzieżowa Bogaty kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych, 
Orkiestra Dęta. Dużą popularność w Polsce i poza granicami jaki zaplanował na najbliższe miesiące Gminny Ośrodek 
kraju zyskał także chór Discantus z Gowidlina. Kultury, pozwala mieć nadzieję, że już wkrótce znowu się 

Na terenie gminy działają obiekty infrastruktury spotkamy. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. 
sportowej: sale sportowe, stadion, trzy kompleksy boisk Orlik, Do zobaczenia! 

Zapraszamy do odwiedzania!

W gminie Sierakowice
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Ò granim… Na tanksztëli wisy reklama: „Naléj do fùla, a wezniész 
ùdzél w loterii SEX ZA DARMÔKA”. Chłop zatankòwôł Doktor przëjimô pôrã. Òn sã żôli, że białka je jakôs 
aùtół i przëchôdô do tómbachù a krómòwi pitô:„zëmnô”. Doktor pògôdôł z nią, pòtim jã kùsznął i kąsk 

pòsmùkôł. Òna òd razu òdżëła. Lékôrz gôdô: – Bëło do fùla? Tej to je fejn. Pòdôjce numer.
– Tak prawie mùszi sã z białką òbchòdzëc! Chcemë rzec – 200.
trzë razë w tidzéniu: we wtórczi, czwiôrtczi i sobòtë. – 200? Dzysô sã wami nie ùdało, przëjedzce jesz rôz.
– Sobòta òdpôdô – grómë z kómplama w baszkã, a we Klijent złi, wëszedł z krómù i gôdô do drëdżégò chłopa, co 
wtórczi i czwiôrtczi mògã jã tu przëprowôdzac… prawie lôł benzynã:

– Òni tuwò cëganią z tim sexã za darmôka! Tu nie jidze 
– Czim sã różni akòrdionista òd pizzë? nick wëgrac!
– Pizza wëżëwi familiã… – Nié! – rzekł drëdżi chłop. – Mòja białka ju dwa razë 

wëgra…
– Jak ùcëszëc akòrdionistã? 
– Dac mù nótë…

– Wasz syn nie darwô chòdzëc na nôùkã do mùzyczny 
szkòłë. Kò nen knôp ni mô za dëtka słëchù!
– Òn ni mô słëchac, òn mô grac! – òdrzekła nënka.

Pòtkałë sã dwa pajczi:
– Co robisz?
– A, grajã w mòtilczi.
– A skąd môsz?
– A, scygnął jem ze sécë…

Jeden gbùr jachôł na karze ze swinią do knarza. Nick z te 
nie wëszło – prosãtów nie bëło. Zawiózł jã drëdżi rôz – i 
zôs bëło to samò. Jednégò dnia z rena białka gbùra robi 
mù prażnicã a gôdô:
– Tu mie cos nie graje z tą naszą bùczą. Prosãtów jak ni ma, 
tak ni ma, a swinia sã wczwòrdała na karã i czekô na 
cebie...

Apòsztołowie grają z Jezësã w kartë. W jednym sztóce 
Swiãti Pioter cëchò gôdô:
– Të cëda wë bë mòglë òstawic na czedë jindze. Më grómë 
na dëtczi! Trzë òczka pòd rząd to je përznã za wiele!

Dwùch Kaszëbów, co prawie wrócëło z Britijsczich 
Òstrowów z robòtë, graje w gòlfa w Tokarach. Wtim kòl 
gòlfòwégò pòla jadą ze zarkã. Jeden z grającëch òdkłôdô 
czij i przëklëkiwô na jedno kòlano.
– Jakùż to? Tec terô të grôsz za régą?
– Mùszisz mie zrozmiôc. Jakbë nie zdrzec, më bëlë 30 lat 
pò slëbie…

– Wasza córka ju dzesãc lat ùczi sã grac na skrzëpicach. Mô 
òna jaczé dobëca?
– Z kòpicą. Nawetk midzënôrodné.
– Midzënôrodné?
– Jo. Przez ji cwiczenié dwie familie pò sąsedzkù 
wëcygnãłë do Miemców. 

Szpòrtë

Lżészô starna

Ponad 500 dowcipów znajdziecie w książce pt. „Szpòrtë swójsczé ë kùpczé 
òd Tómka Fópczi”, wydanej przez wydawnictwo REGION z Gdyni oraz
w zbiorku „Bëlny szport wiele wôrt” opracowanej przez Eugeniusza 
Pryczkowskiego.




