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Bronisław Lis 1953–2008

Zdjęcie z albumu Czesława Pobłockiego Sierakowice na Kaszubach Sierakowice 2006

Świętowaliśmy 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Zaborczy sąsiedzi osaczają Polskę niczym wygłodniałe drapieżne ptaki swoją ofiarę – młodzież z ZS w Gowidlinie 
w niezwykle wymownej scence patriotycznej 
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KLËKA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 
w Sierakowicach 

ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
informuje, że 

AWARIE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE 
można zgłaszać pod nr. tel./fax  058-684-73-41 

czynnym przez całą dobę, 
również w weekendy oraz dni świąteczne

UWAGA – ZMIANA SIEDZIBY 
Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

OBECNA SIEDZIBA 
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Punkt Konsultacyjny
Sierakowice, ulica ks. B. Łosińskiego 1

(dom katolicki), I piętro
Czynne: czwartki 8.00–14.00, piątki 16.00–18.00

W przyszłym roku wybudowany zostanie zespół boisk dla uczniów 
przy szkole w Kamienicy Królewskiej. Będzie to pierwszy Orlik 
w naszej gminie. Fundusze na to przedsięwzięcie będą pochodzić 
z trzech źródeł: budżetu gminy, Urzędu Marszałkowskiego i Mi-
nisterstwa Sportu. Prace mają zostać tak przeprowadzone, aby na 
początku kolejnego roku szkolnego obiekt został oddany do użytku 
dzieciom i młodzieży. 

.
5 listopada w Puzdrowie został oddany do użytku nowo wybudo-
wany chodnik (po prawej stronie jadąc z Sierakowic). Jego łączna 
długość to 736 mb. Inwestycja była wspólnym dziełem Gminy Siera-
kowice i Zarządu Dróg Wojewódzkich oddział w Kartuzach. Gmina 
ze swojej strony wykonała dokumentację projektową, zaś zarząd dróg 
sfinansował prace budowlane. W wyniku przetargu wykonawcą 
inwestycji została Firma Usługowo-Handlowa Janusz Richert z Bo-
rowego Młynu. Łączna wartość robót w yniosła 399 913 zł. 

W przyszłym roku Gmina Sierakowice rozpocznie budowę 
chodnika po drugiej stronie ulicy. Będzie to dokończenie ciągu 
pieszo-rowerowego biegnącego z Sierakowic.

Inwestycje te mają na celu poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców. 
.

Od przyszłego roku obowiązywać będą nowe, wyższe stawki za 
wodę i odprowadzanie ścieków. Stosowną uchwałę podjęli radni 
podczas sesji Rady Gminy 18 listopada. 

Nie obyło się bez burzliwej dyskusji co do wysokości opłaty 
za wodę. Zaproponowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji kwota 2,59 zł/m3 brutto była, zdaniem radnych, zbyt 
wysoka. W toku dyskusji wysunięto dwa wnioski – z propozycją 
wysokości opłaty 2,57 zł i 2,55 zł za 1 m3 wody. Radni opowiedzieli 
się za tą niższą taryfą. 

I tak za 1 m3 dostarczonej wody zapłacimy 2,55 zł, natomiast za 
1 m3 odprowadzonych ścieków – 3,61 zł. Dostawcy ścieków po-
chodzących z zakładów przemysłowych zapłacą 8 groszy więcej 
(3,69 zł/ m3). 

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Zieleń przy amfiteatrze
Teren przy Amfiteatrze pięknieje. Niejednokrotnie sadzono tam drzewa i krze-
wy, które niestety, wandale łamali i dewastowali. Ze środków Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Kartuskiego, pani 
dyrektor GOK-u Irena Kulikowska zdobyła 6.000 zł na zazielenienie terenu wokół 
Amfiteatru. Za te pieniądze kupiono sadzonki drzew i krzewów. Parce związa-
ne z przygotowaniem gruntu i nasadzeniami dokonano we własnym zakresie, 
przez pracowników GOK-u. Pan Feliks Treder przekazał nieodpłatnie korę do 
wyściółkowania klombów. 

Oglądałam teren w kilka dni po nasadzeniach – o zgrozo, jedną sosnę już 
złamano. Jakie zło musi  tkwić w takiej osobie, która niszczyć rośliny i dewa-
stuje to co piękne? Brak słów! Miejmy nadzieję, że więcej dewastacji nie będzie, 
a teren wokół Amfiteatru będzie coraz piękniejszy. To również doskonałe miejsce 
na skwer dla mieszkańców pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Warto więc 
troszczyć się o to miejsce i czuwać aby było piękne.

M.K.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach dziękują 
Panu Feliksowi Treder za nieodpłatne przekazanie kory przeznaczonej 
na wyłożenie klombów przy Amfiteatrze w Sierakowicach.

Dyrektor GOK-u 
Irena Kulikowska

Godz. 10.oo 

Puzdrowo
Sierakowska Huta
Długi Kierz
Mojusz 
Bącka Huta
Tuchlino
Załakowo
Kamienica Królewska
Łyśniewo
Gowidlino
Kowale

Harmonogram 
wizyty św. Mikołaja 

w gminie Sierakowice 
w sobotę 6 grudnia 2008 r.

Bukowo
Paczewo
Szklana
Nowa Ameryka
Smolniki
Karczewko
Pałubice
Stara Huta
Mrozy
Leszczynki
Borowy Las
Sierakowice
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Tegoroczna kontrola jednostek OSP w naszej gmi-
nie miała miejsce 25 października br.  W przeglądzie, 
jak co roku, uczestniczył wójt Tadeusz Kobiela. Ko-
misja z PSP drobiazgowo sprawdziła dokumentację 
jednostek, stan techniczny i funkcjonowanie samo-
chodów, sprzętu pożarniczego i specjalistycznego 
sprzętu ratowniczego. Sprawdzono uzbrojenie osobi-
ste i sprzęt ochronny strażaków. Kontroli podlegały 
również środki łączności i alarmowania. W każdej 
jednostce przegląd zakończył się ćwiczeniem prak-
tycznym – rozwinięciem linii do podania wody - czyli 
ugaszeniem fikcyjnego pożaru. 

Przegląd gminnych jednostek OSP w Mojuszu, 
Kamienicy Królewskiej, Gowidlinie, Tuchlinie i Sie-
rakowicach wypadł pomyślnie. Komisja nie stwier-
dziła żadnych uchybień i przyznała – po raz kolejny 
– każdej z nich najwyższą ocenę 5,5. Tak wysoka 
kwalifikacja ponownie przyniosła naszym druhom 
najlepszą lokatę wśród wszystkich jednostek OSP 
w powiecie. Gratulujemy!

A.K.
Foto: Adam Wróblewski

Doroczna kontrola gminnych jednostek OSP

Po raz kolejny najlepsza ocena
Raz w roku wszystkie jednostki OSP zostają poddane drobiazgowej kontroli. 
Celem przeglądu jest przede wszystkim sprawdzenie i ocena faktycznego stanu 
przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych, 
sprawdzenie zapewnienia bezpiecznej pracy ratowników, ocena sprawności 
i kompletności posiadanego sprzętu i urządzeń oraz wskazanie nieprawidłowości 
celem ich usunięcia. Komisja powołana przez komendanta powiatowego PSP 
w Kartuzach, Edmunda Kwidzińskiego i pod jego przewodnictwem, bierze pod 
lupę dosłownie wszystko. 

...bo w przedszkolu najweselej!

Pierwsze prywatne 
przedszkole już działa 
W Sierakowicach powstało pierwsze prywatne przedszkole. Jest to 
jedyna tego typu placówka w gminie. Właścicielką „Bajecznego Ogro-
du” jest Renata Młyńska. I choć przedszkole rozpoczęło działalność 
pod koniec września, oficjalne otwarcie odbyło się 7 listopada. 

Pani Renata, mama czwórki 
dzieci, była osobą bezrobotną, 
ale miała pomysł na znalezienie 
dla siebie sposobu na zatrud-
nienie. Wcześniej pracowała w 
przedszkolu w Szklanej i pod-
stawówce w Sierakowicach. 
Utworzenie przedszkola było 
nie tylko praktycznym wyko-

rzystaniem umiejętności i zawodowych kwalifikacji, ale także zre-
alizowaniem marzenia. Poza tym pani Renata dostrzegła potrzebę 
zaistnienia w naszej gminie takiej placówki. Jej pomysł spotkał się 
z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców maluchów. 

W „Bajecznym Ogrodzie” jest w tej chwili miejsce dla dwudziestu 
przedszkolaków w wieku od 2,5 do 5 lat, ale w przyszłości liczba ta 
się zwiększy, gdyż pani Renata planuje rozbudowę placówki. Zajęcia 
odbywają się w godzinach od 7.00 do 17.00. Dzieci mają do dyspozycji 

salę zabaw i edukacyjną. W aneksie kuchennym przygotowuje się 
śniadania i podwieczorki, a obiad dowozi firma cateringowa. Poza 
tym przy sprzyjającej pogodzie maluchy mogą bawić się na placu 
zabaw w ogrodzie. Pani Renacie w nauczaniu i opiece nad dziećmi 
pomaga stażystka Ewelina Formella. Oprócz obowiązkowych zajęć, 
przedszkolaki mają rytmikę, język angielski i zajęcia z logopedą.  

Obecny na otwarciu wójt Tadeusz Kobiela pogratulował pani 
Renacie tej inicjatywy, jakże potrzebnej w naszym środowisku.

A.K.
Foto: A.K.

Renata i Witold Młyńscy z córką

Ewelina Formella z przedszkolakami
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Uśmiech, który zgasł…
Dnia 25 października br. odbył się pogrzeb Bronisława Lisa. Kościół św. Marcina nie 
pomieścił wszystkich osób, które przyszły go pożegnać. Poczty sztandarowe, orkiestry, de-
legacje, brać myśliwska, przedstawiciele Cechu Rzemiosł, znajomi, przyjaciele, rodzina. 

Jakże trudno było przyjąć informację o Jego śmierci. Zbyt młody na śmierć… Chociaż 
wiedzieliśmy, że zmaga się ze śmiertelną chorobą, to wiadomość o jego śmierci wywołała 
konsternację. Nasze środowisko jakby zamilkło w zadumie i smutku. Odszedł z naszego 
życia ktoś, po kim zostanie przerażająca pustka. Zabraknie jego uśmiechu, radości życia, 
entuzjazmu, dobra, którym obdarowywał tak wiele osób; zabraknie jego inicjatyw zawo-
dowych, społecznych i towarzyskich.

M. Karolak
Foto: M. Karolak

Bardzo trudno jest mi pogodzić się z odejściem Bronka. Był wspaniałym człowiekiem  
o wielkim sercu i wrażliwej duszy. 

Przez wiele lat wspierał działalność kulturalną nie tylko w gminie, ale i w regio-
nie. Zawsze pogodny, uśmiechnięty, przed każdą imprezą przyjeżdżał na Amfiteatr            
„Szerokowidze” i pytał : „Czy wszystko porządku? Czy jeszcze w czymś pomóc?” 
Została tylko pustka w sercu i numer telefonu, który tak trudno wymazać z pamięci. 
Straciłam Wielkiego Przyjaciela.   

Irena Kulwikowska

Wspomina Ryszard Szutenberg: Bronka znałem od dawna. Razem jeździliśmy na 
polowania i imprezy myśliwskie. Podziwiałem jego stosunek do ludzi – nie „szpanował”, 
nie był zarozumiały, był dobrym kolegą, życzliwym człowiekiem, zawsze pogodny, 
uśmiechnięty. Bronek posiadał wysokiej klasy, a tym samym bardzo kosztowny, sprzęt 
myśliwski. Wcale nie traktował tego sprzętu jakoś zaborczo – chętnie go udostępniał, 
pokazywał jak go obsłużyć, jakie ma zalety i walory. Dzielił się wszystkim, lubił, gdy 
ludzie wokół niego są szczęśliwi i radośni. Lubił uszczęśliwiać innych.
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Koło Łowieckie 
„Słonka” 
pożegnało 
Bronisława Lisa
Dwudziestego piątego października na cmen-
tarzu parafialnym przy kościele św. Marcina 
w Sierakowicach pożegnaliśmy naszego 
długoletniego Kolegę Bronisława Lisa.

Bronisław Lis był członkiem Koła Łowiec-
kiego „Słonka” przez 30 lat, w tym przez 19 
lat pełnił funkcje w organach Koła. Przez ten 
czas wnosił bardzo duży wkład we właściwe 
jego funkcjonowanie pomagając prezesowi 
i łowczemu w planowaniu i zarządzaniu go-
spodarką łowiecką. Osobiście budował i re-
montował urządzenia łowieckie z własnego 
materiału oraz dbał o właściwe dokarmianie 
zwierzyny. Szczególny wkład wniósł w orga-
nizowanie corocznych imprez kulturalnych, 
w tym słynnych Biesiad Myśliwskich w Mi-
rachowie dla kilkuset myśliwych i ich rodzin. 
Swym zaangażowaniem przyczyniał się do 
właściwej organizacji imprez Hubertowskich 
oraz polowań zbiorowych. Etyka i tradycje 
myśliwskie były zawsze bliskie jego sercu 
i na pierwszym miejscu. Był wyjątkowo 
zaangażowany w podnoszenie umiejętności 
strzeleckich znacznego grona myśliwych 
naszego Koła. Doskonale koordynował 
współpracę z wójtami gmin oraz rolnikami, 
pomagając Zarządowi Koła w sukcesywnym 
ograniczaniu szkód łowieckich. Za swoje 
dokonania został odznaczony Brązowym 
Medalem Zasługi Łowieckiej oraz medalami 
za zasługi dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej 
i dla Łowiectwa Słupskiego. 

Prezentował właściwą postawę i wiedzę 
z dziedziny łowiectwa, posiadał ogromną 
kulturę osobistą, wykazywał się sumien-
nością i koleżeńskością, był przykładem 
dla wielu młodych myśliwych i nie tylko. 
Pozostanie po Nim wielka pustka, której nie 
będzie łatwo wypełnić.

Odszedł od nas do Krainy Wiecznych 
Łowów Kolega wielkiego, dobrego serca…

Wspomnienia kolegów 
KŁ „Słonka” 
zebrał Marek Mejna Fo
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W tym roku minęło 10 lat od powstania 
filii Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym w Sierakowicach. To 
doskonała okazja przypomnienia historii 
stowarzyszenia. Uroczystość jubileuszowa 
podsumowująca dotychczasowa działalność 
SOPN, połączona z otwarciem wyremonto-
wanych pomieszczeń stowarzyszenia przy 
ul. Łosińskiego, odbyła się  5 listopada.

A oto krótka historia dziesięcioletniej 
historii działalności filii stowarzyszenia. 
Wiosną 1998 r. ówczesna zastępczyni wójta 
gminy, pani Maria Dyczewska, umówiła 
na spotkanie trzy osoby: Marzenę Korze-
niewską, Mieczysława Weredę i Ryszarda 
Klejnę – pracownika socjalnego, a obecnie 
kierownika GOPS. Pani Marzena i pan 
Mietek jako osoby niepełnosprawne znały 
i umiały dostrzec potrzeby niepełnospraw-
nych w naszym środowisku. Spotkanie 
zaowocowało powstaniem stowarzyszenia 
dla niepełnosprawnych i przez nich prowa-
dzonego. Jest to jedyna tego typu organiza-
cja w powiecie. Podpisanie porozumienia 
o współpracy z Urzędem Gminy nastąpiło 
23 kwietnia 1998 r. Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym rozpoczęło 
działalność jako filia utworzonego siedem 
lat wcześniej stowarzyszenia w Sopocie. 

Jako główny cel swej działalności sto-
warzyszenie postawiło sobie wspomaganie 
osób niepełnosprawnych, wyrwanie ich 
z poczucia izolacji i osamotnienia oraz in-
tegrację z pełnosprawnymi, przełamywanie 
barier społecznych i psychicznych, a także 
uwrażliwienie innych na potrzeby niepeł-
nosprawnych. 

Pierwsza siedziba SPON znajdowała się 
w budynku SKR przy ul. Kartuskiej (obecnie 
sklep „Pod Kłosami”), później w GOPS-ie 

na ul. Brzozowej, a od 2004 r. w dawnych 
salkach katechetycznych przy ul. Łosiń-
skiego 1. Pierwsze spotkania w szerszym 
gronie odbywały się w GOK-u i urzędzie 
gminy. W obecnej siedzibie znajduje się 
sala rehabilitacyjna i duża sala integracyj-
na z zapleczem, gdzie co środę odbywają 
się spotkania. Podczas ostatniego remontu 
wybudowano pochylnię dla wózków  osób 
niepełnosprawnych, co wielu osobom 
znacznie ułatwiło dostęp do budynku.

W 2000 r. stowarzyszenie – pozyskując 
odpowiedni sprzęt – utworzyło na własne 
potrzeby gabinet rehabilitacyjny. Obecnie za 
odpłatnością mogą z niego korzystać wszyscy 
chętni, jednakże osoby należące do SPON 
korzystają ze zniżek. Pierwszą rehabilitantką 
była Joanna Bayer, a od stycznia br. jest nią 
Barbara Szulta. Gabinet jest czynny od godz. 
15.00 do 20.00. Pani Basia proponuje ćwicze-
nia korekcyjne, usprawniające, rehabilitację 
ruchową (np. po złamaniach kości), masaż 
relaksacyjny i leczniczy oraz zabiegi fizykalne 
(laser, lampa sollux, prądy diadynamiczne, 
galwanizacja, jonoforeza). Obecnie najczęściej 
z gabinetu korzystają uczniowie mający skrzy-
wienia kręgosłupa, aby poprzez gimnastykę 
korekcyjną „naprawić” wady postawy.

Przy SPON-ie działa także wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego – wózków inwa-
lidzkich, kul, chodzików.   

Oferta dla osób należących do stowarzy-
szenia jest bardzo bogata. Co roku odbywają 
się dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne 
w ośrodkach wypoczynkowych odpowiednio 
dostosowanych do potrzeb niepełnospraw-
nych, np. w Cetniewie czy w Jastrzębiej Gó-
rze. SPONowcy uczestniczą w wycieczkach 
i pielgrzymkach. Byli m.in. w Sianowie, Czę-
stochowie, Licheniu, na Litwie i w Sopocie 

podczas wizyty Jana Pawła II w ojczyźnie 
w 1999 r.  Zwiedzają także nasze kaszubskie 
okolice podczas jednodniowych wypadów. 

Pani Marzena Korzeniewska, która jest 
jednocześnie pełnomocnikiem wójta gminy 
ds. osób niepełnosprawnych, raz w tygodniu 
(w środę) pełni dyżur w siedzibie SPON przy 
ul. Łosińskiego 1. Natomiast w pozostałe dni 
przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy 
w pokoju 111 (na parterze). Służy informacją 
na temat pomocy dla niepełnosprawnych, 
możliwości skorzystania z programów 
PFRON w tym stypendiów dla uczniów. 

Członkowie SPON aktywnie działają nie 
tylko na potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Od 2003 r. realizują program profilaktyki wy-
padkowej „Bezpieczna młodość, bezpieczne 
wakacje” przeznaczony dla uczniów wszyst-
kich typów szkół. Program na początku był 
realizowany wyłącznie na terenie naszej 
gminy, ale ze względu na duże zainteresowa-
nie, warsztaty odbywają się także w innych 
placówkach powiatu, m.in. w Kartuzach, 
Kamienicy Szlacheckiej, Strzepczu.  

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma 
instytucjami działającymi na terenie naszej 
gminy i poza nią. Są to: Koło Stwardnienia 
Rozsianego, szkoły, Związek Kombatantów 
RP w Sierakowicach, Ośrodek Rewalida-
cyjno-Wychowawczy w Szklanej, Ośrodek 
Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
w Sierakowicach, GOPS, Fundacja „Bez-
pieczni w Ruchu Drogowym”, Polskie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. 

Obecnie zarząd SPON filia w Sierako-
wicach stanowią: Marzena Korzeniewska 
– przewodnicząca, Mieczysław Wereda, 
Janina Teclaf i Zofia Lis.  Liczba osób 
skupionych w stowarzyszeniu na początku 
wynosiła zaledwie osiem osób, dziś jest to 
ponad 300, co dobitnie świadczy, że insty-
tucja ta jest potrzebna i doskonale spełnia 
swe zadania.

A.K.
Foto: Archiwum SPON 

Jubileusz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

To już 10 lat! (cz. 1)

Coroczne spotkania opłatkowe 
przebiegają w miłej rodzinnej atmosferze

Jedne z pierwszych spotkań SON-u odbywały się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach
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Marcinkowy festyn
We wtorek 11 listopada, w parafii św. Marci-
na, z okazji odpustu parafialnego, odbył się 
FESTYN MARCINKOWY. Trudno dorównać 
festynom sprzed kilku lat, gdy w szpalerze ze-
branych gości przejeżdżał rycerz w srebrzystej 
zbroi na białym koniu, gdy na scenie zmieniały 
się, występujące orkiestry i kapele, a uczestnicy 
rozgrzewali się grzanym winem. 

Obecne festyny także mają swój niepo-
wtarzalny urok. Nie zabrakło głównych 
atrakcji – jakimi były wyroby kulinarne. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Pa-
czewa oferowały ciasta i chleb domowego 
wypieku, smalec ze skwarkami, biały ser, 
masło i bigos. W Domu Katolickim panie 
zorganizowały kawiarenkę gdzie można 
było zatrzymać się z rodziną lub znajomymi, 
na kawie lub herbacie. 

W punkcie CARITAS-u  oferowano kawę, 
herbatę, bigos z chlebem domowego wypie-
ku oraz gofry i pyszne ciasta pieczone przez 
panią Halinę Mielewczyk. Panie z Odnowy 
w Duchu św. sprzedawały ciekawe książki 
religijne dla dzieci i dorosłych. Dochód 
z festynu przeznaczony był na rozbudowę 
kościoła parafialnego. Zebrano 4.500 zł.

Maria Karolak
Foto: M. Karolak

W kawiarence pani Halina Miotk – prezes KGW 
z Paczewa, pani Janeczka Teclaf, za stołem 

panie z KGW z Kamienicy Szlacheckiej, które 
przyjechały podpatrzeć inicjatywę koleżanek 

oraz przywiozły zaproszenie do siebie 
na spotkanie mikołajkowe

Pani Danka wypiekała gofry 
w punkcie CARITAS-u

Pani Ela i Iwona sprzedawały książkiPani Lutka częstowała chlebem ze smalcem

Kolejny wielki sukces 
chóru Discantus
Chór Discantus, działający przy parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Gowidlinie, odniósł kolejny ogólnopolski sukces. Podczas 
konkursu chóralnego „Musica Sacra – Ars Liturgica”, który odbył 
się 25 października w Toruniu, Discantus zajął II miejsce, biorąc 
górę nad chórami z Warszawy czy Wrocławia. 

Ogólnopolski Konkurs Chóralny „Musica Sacra – Ars Li-
turgica” odbył się po raz trzeci. Jego celem jest prezentacja 
i popularyzacja sakralnej twórczości chóralnej. Zespół z Go-
widlina zaśpiewał cztery utwory. „Nasz repertuar konkursowy 
starałem się dobrać w ten sposób, aby mógł ukazać możli-
wości poruszania się chóru w różnych stylach muzycznych, 
epokach – mówi Sławomir Bronk, dyrygent i kierownik arty-
styczny chóru. – Zaśpiewaliśmy cztery utwory począwszy od 
Renesansu: Mikołaj Gomółka – Psalm Panu ja ufam, utwór 
romantyczny francuskiego kompozytora Camille Saint Saens 
– Ave Verum i dwa utwory współczesnych kompozytorów: 
Amerykanina Josepha Gentryego Stephensa – Ubi Caritas 
i na zakończenie kompozycję żyjącego poznańskiego twórcy 
Andrzeja Koszewskiego – Magnificat”. Wykonanie utworów 
wzbudziło duże uznanie wśród członków jury, które przyznało 
zaszczytne II miejsce zespołowi z Gowidlina. „Przy tej okazji, 
chciałbym podziękować Firmie Handlowej BAT za pomoc, którą 
okazała nam w związku z wyjazdem chóru na konkurs do Toru-
nia – dodaje S. Bronk. – Właściwie bez wsparcia sponsorów nie 
moglibyśmy nigdzie pojechać, aby promować naszą muzyczną 
działalność  i środowisko, z którego się wywodzimy.”

Gowidliński chór rozpoczął aktywną działalność w 2006 r. Ze-
spół uczestniczy w życiu parafii poprzez występy w trakcie mszy 
św. i organizowanie koncertów muzyki chóralnej. Jego repertuar 

pochodzi z różnych epok, od renesansu po czasy współczesne. 
Szczególnym zainteresowaniem członków zespołu cieszą się 
utwory chóralne inspirowane folklorem muzycznym ziemi kaszub-
skiej. Chór brał udział m.in. w III Międzynarodowym Festiwalu 
Chóralnym „Mundus Cantat” w Sopocie zdobywając Brązowy 
Dyplom, w XIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej 
w Rumi, w III Festiwalu Kolęd Kaszubskich w Pierwoszynie, 
w III Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, 
gdzie zajął – II miejsce i I Festiwalu Pieśni Maryjnej w Piasecznie 
zajmując II miejsce. Jak już wspomniano dyrygentem i kierow-
nikiem artystycznym chóru jest Sławomir Bronk – absolwent 
Akademii Muzycznej w Poznaniu w specjalnościach Dyrygentura 
Chóralna i Muzyka Kościelna, obecnie student Wydziału Wokal-
no–Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku i doktorant na 
Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii 
Muzycznej w Krakowie. ☞
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Po tak wielkim sukcesie na arenie ogólnopolskiej chór nie 
spocznie na laurach, planuje bowiem działania na najbliższe miesią-
ce i przygotowuje się do kolejnych koncertów, tym razem bożona-
rodzeniowych. Sławomir Bronk zapowiada premierowe wykonanie 
kolęd kompozytora Macieja Bolewskiego. „Chcemy w tym roku 
promować kolędy pisane do tekstów kaszubskich – mówi. – Popro-
siłem mojego poznańskiego kolegę Maćka Bolewskiego, aby coś dla 
nas napisał. Jestem już w posiadaniu trzech jego kompozycji – są 
to utwory nowe, nieznane, więc nasza publiczność będzie miała 
okazję usłyszeć premierowe wykonanie kolęd”.

Chór na pewno wystąpi podczas koncertu kolęd w gowidlińskim 
kościele 28 grudnia, wspólnie z innymi zespołami działającymi przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach. Już dziś serdecznie na 
ten występ zapraszamy. Na początku stycznia przyszłego roku Di-
scantus będzie także koncertować w ramach Festiwalu Kolęd w Rumi. 

„Oprócz takich artystycznych wyzwań czeka nas reorganizacja, przyjęci 
zostaną  nowi kandydaci” – dodaje kierownik artystyczny chóru.

A.K.

☞

KRÓLEWIÓNKA W PAŁACU

VII Dyktando Kaszubskie
Na Kaszubach trwa rok Aleksandra Majkowskiego.  W ciągu 10 miesięcy odbyło 
się sporo imprez i przedsięwzięć kulturalnych związanych z postacią tego nietu-
zinkowego działacza kaszubskiego. Decyzja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
o poświęceniu 2008 roku właśnie Majkowskiemu wynikła z przypadającej 10 
lutego 70. rocznicy jego śmierci.

Jedenasty miesiąc tego roku zaowocował aż dwiema dużymi imprezami zwią-
zanymi z postacią A. Majkowskiego. Jedną z nich było VII Dyktando Kaszubskie, 
drugą podsumowanie obchodów Roku A. Majkowskiego w Klukowej Hucie, gdzie 
szkoła od niedawna nosi jego imię.

Dyktando Kaszubskie od samego początku ma w swoim podtytule słowa 
„Królewiónka w pałacu”. Ich autorem jest właśnie Aleksander Majkowski, który 
w znakomitej i, jak dotąd, jedynej powieści kaszubskiej „Żëcé i przigòdë Remùsa” 
włożył w usta księdza Pawła, przemawiającego do Remusa, znamienne słowa: 

„A czemùż bë nasza zaklãtô mòwa kaszëbskô ni miała wstac jak królewiónka 
i sadnąc na złotim trónie? Czemùż bë nasz lud kaszëbsczi ni miôł sã podniesc 
ze zemi jak zapadłi zómk?”. Motyw zaklętej królewianki i zapadłego zamku stał 
się jednym z wyrazistszych i chętnie wykorzystywanych w literaturze i kulturze 
kaszubskiej. Po wybitnym przedstawicielu Młodokaszubów wielu twórców po-
wtórzyło go w swoich utworach. Wśród nich był Jan Trepczyk, który w wierszu 

„Naszô mòwa” pisał: „Le më cë dómë w pałac przińc i w pierszé sadnąc rédżi. 
Ò mòwò starków, më ce w strój òbleczemë bùszny, że mdzesz sklënia jak gwi-
ôzdów trój, jak słuńca wid pëszny”. W ten sposób po raz kolejny potwierdziły 
się słowa, że „literatura karmi się swoim tworzywem”.

Analizując pojemność emocjonalną motywu trzeba stwierdzić, że musiała 
Majkowskiego rozpierać niezwykła duma regionalna skoro z takim piety-
zmem pochylił się nad zwykłą wydawałoby się sprawą, jaką jest używany 
przez większą czy mniejszą nację język. Powieściowa mowa – królewianka, 
mimo całego przepychu, w jakim ją twórca przedstawia,  nie jest jednak 
szczęśliwa. Szuka swego wybawcy, tego, który przeniesie ją do zamku (ludu). 
Nietrudno zgadnąć, że w takim ukazaniu mowy skryło się też sporo trosk 
o jej teraźniejszość i  przyszłość. Raz - zagraża jej straszliwy smok (zaborca); 
dwa – zagrożeniem dla niej są ci, którzy powinni używać jej na co dzień, 
a z różnych powodów tego nie robią. Nie wiadomo zatem, czy wybawienie 
z pęt niewoli zapewni mowie kaszubskiej stuprocentowe osadzenie na złotym 
tronie we własnym pałacu. Czy „zapadły zamek” kaszubszczyzny wyłania 
się spod ziemi, czy nadal tam tkwi, czy królewianka „zasiada na złotym tro-
nie, czy z krzykiem zwątpienia zapada się pod ziemię”? To pytanie powraca 
wielokrotnie i gnębi Kaszubów.

Jednym ze sposobów przenoszenia królewianki do pałacu jest organizowane, 
już po raz siódmy w tym roku, Kaszubskie Dyktando. Trzeba pogratulować 
Wandzie Kiedrowskiej samego pomysłu dyktanda, ale też trafnie dobranego 

Profesor Tadeusz Linkner ciekawie mówi o kaszubskim 
duchu drzemiącym w murach szkoły (fot. W. Kiedrowska)

Od lewej: Łukasz Grzędzicki – ZKP, Janina Mielewczyk – 
odbiera nagrodę w imieniu H. Klasy – zdobywcy tytułu 
mistrza, Wanda Kiedrowska – pomysłodawczyni dyk-
tanda, Hanna Makurat – z prof. Jerzym Trederem przy-
gotowała teksty, Maria Dradrach – 2 miejsce w grupie 

dorosłych, Sławomir Szkobel – prezes ZKP o. Kościerzy-
na, Alicja Pioch – 3 miejsce w grupie dorosłych, senator 

Kazimierz Kleina – gość honorowy. (fot. P. Łagosz)
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podtytułu. Zdaje się, że trudno byłoby wymyśleć lepszy. Pierwsze Dyktando 
odbyło się w Uniwersytecie Gdańskim, a tekstem przewodnim dla niego była 
wtedy również powieść A. Majkowskiego. Społeczność kaszubska cieszyła się, 
że jej mowa ojców „spod strzech” trafiła do „pałacu”, jakim niewątpliwie były 
mury wyższej uczelni, a wcześniej kościołów, szkół, urzędów.

Miejscem siódmych już zmagań z kaszubską pisownią była Kościerzyna, ro-
dzinne miasto Aleksandra Majkowskiego, gdzie 8 listopada zawitały rzesze sym-
patyków ojczystego słowa pisanego. Oprócz tegorocznego głównego organizatora 
– kościerskiego oddziału ZKP – należy jeszcze wymienić ZG ZKP i oddział ZKP 
w Stężycy. W organizację tak dużej imprezy (zwykle jest to około 150 uczestni-
ków piszących dyktando) muszą się włączać także kolejne podmioty. Pomocy 
we współorganizacji udzieliło: Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Powiatowy 
Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie i Uniwersytet Gdański.

Organizatorzy przygotowali imponujące wprost nagrody. Każdy z uczestników 
wyjechał z pięknym kubkiem opatrzonym kaszubskimi nutami, płytą kaszub-
skiego zespołu i siatką książek. Natomiast laureaci, odbierając nagrody, szukali 
wsparcia bliskich i znajomych, bo przy użyciu własnych rąk nie byli w stanie 
znieść darów z podium. Przede wszystkim były to piękne wytwory Fabryki Por-
celany w Łubianie, cenne upominki rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego, 
niezliczone ilości książek (wśród nich perełki w postaci angielskojęzycznej wersji 

„Życia i przygód Remusa”, wznowienie „Przewodnika po Szwajcarii Kaszubskiej” 
autorstwa A. Majkowskiego i jego pierwszej sztuki „Jak w Kòscérznie kòscelnégò 
òbrelë”), talony z określonymi kwotami pieniężnymi i wiele innych cennych na-
gród. Wśród darczyńców trzeba wymienić tych głównych: Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Urząd Miasta w Kościerzynie, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, Starostwo Powiatowe w Kartuzach. Oprócz tego liczne 
rzesze pozostałych sponsorów od dużych do całkiem niewielkich firm.

Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Marszałek Województwa Po-
morskiego, Jan Kozłowski; Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, 
prof. dr hab. Brunon Synak; Wojewoda Pomorski, Roman Zaborowski; Burmistrz 
Kościerzyny, Marcin Modrzejewski; Starosta Kościerski, Wiesław Baryła; Pomor-
ski Kurator Oświaty, Zdzisław Szudrowicz.

Pod kątem naukowym imprezę wspierali: Rada Języka Kaszubskiego, Rektor 
Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut Kaszubski.

Natomiast patronat medialny objęli: TVP Info Gdańsk, Radio Gdańsk, Radio 
Kaszëbë, Pomerania,  Dziennik Bałtycki i TV Kablowa Kaszuby.

VII Dyktando odbyło się w szczególnym miejscu, bo w siedzibie Zespołu 
Szkół Nr 2 w Kościerzynie, na ulicy Wybickiego, w dawnej siedzibie Semina-
rium Nauczycielskiego, w którym kształcili się m. in. Jan Trepczyk, A. Labuda 
i gdzie prefektem był ks. Leon Heyke. Słusznie podczas otwarcia mówił obecny 
dyrektor szkoły – Tadeusz Lipski - że nad piszącymi czuwać będzie kaszubski 
duch drzemiący w murach tej szkoły. 

Uczestników podzielono na pięć kategorii: uczniowie szkół podstawowych, 
uczniowie gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dorośli i profesjo-
naliści zajmujący się językiem zawodowo. Dla każdej z kategorii przewidziano 
wyłonienie mistrzów pisowni, którzy zgodnie z tradycją po pięciu latach zmagają 
się ze sobą o tytuł arcymistrza.

Łącznie w VII Dyktandzie wystartowalo 135 uczestników.
W kategorii „Szkoły podstawowe” pisało tekst 46 uczestników z 16 szkół 

(Gowidlino, Kamienica Królewska, Nr 1, 2, 4, 6 w Kościerzynie, Lipusz, Mojusz, 
Nowa Wieś Przywidzka, Przeryte, Przodkowo, Puzdrowo, Sierakowice, Szopa, 
Tuchlino, Tuchomie).

W grupie gimnazjalistów startowało 51 uczestników z 18 szkół (Brusy, gim-
nazja kościerskie, Goręczyno, Gowidlino, Kamienica Królewska, Kielno, Lipusz, 
Parchowo, Pomieczyno, Przodkowo, Przywidz, Szemud, Sierakowice, Tuchlino, 
Tuchomie).

Licealistów reprezentowało 19 uczestników z 7 szkół ponadgimnazjalnych (Bru-
sy, 2 licea kartuskie, Przodkowo, PZS nr 1 w Kościerzynie, Strzepcz, Żukowo).

11 uczestników reprezentowało grupę dorosłych (Dradrach Maria, Hinca 
Szymon, Joć Iwona, Klasa Henryk, Klasa Łukasz, Klasa Teresa, Kobiela-Dzienisz 
Grażyna, Myszk Karol, Pioch Alicja, Szuta Barbara, Walkusz Eugeniusz).

Najskromniej reprezentowana była grupa zawodowców (czyżbyśmy mieli 
ich mało!). Wśród 8 uczestników byli: Cyganowska Lucyna, Formella Sławomir, 
Giermek-Jankowska Edyta, Lejk Bożena, Mańska Aldona, Maszke Emilia, Prycz-
kowski Eugeniusz, Reglińska Marzena.

Laureaci VII Dyktanda Kaszubskiego 
– Kościerzyna 2008:

Szkoły podstawowe:
1. Klaudia Jankowska – Szkoła Nr 2 w Kościerzynie
2. Magdalena Borzyszkowska – Zespół Szkół w Tu-
chomiu
3. Anna Skierka - Zespół Szkół w Tuchomiu

Szkoły gimnazjalne:
1. Patrycja Grotha – Gimnazjum w Przodkowie
2. Marta Miszczak - Zespół Szkól Publicznych Nr 1 
w Kościerzynie
3. Anita Mering – Gimnazjum w Przodkowie

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Marzena Wenta – KLO Strzepcz
2. Celina Kobiela – KLO Strzepcz
3. Beata Kamińska – KLO Strzepcz

Dorośli:
1. Henryk Klasa – Sierakowice
2. Maria Dradrach – Borzestowo
3. Alicja Pioch – Mojusz

Zawodowcy:
1. Marzena Reglińska – nauczycielka z Parchowa
2. Edyta Jankowska-Giermek – nauczycielka 
z Rumi
3. Sławomir Formella – dziennikarz

Pani Marzena Reglińska otrzymała również nagro-
dę za estetycznie napisane dyktando, które poza tym 
było bezbłędne.

Wszystkim laureatom gorąco gratulujemy i życzymy 
podobnych lub lepszych  sukcesów w przyszłym 
roku, kiedy to głównym organizatorem VIII już 
dyktanda będą Sierakowice.

D. Pioch

Laureatki 2 i 3 miejsca w grupie dorosłych 
(fot. P. Łagosz)
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Rok 2008 został ogłoszony przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie Rokiem Aleksandra 
Majkowskiego – czołowego reprezentanta 
i przywódcy Młodokaszubów. Była zatem, 
i nadal jest, szczególna okazja do przywoły-
wania dokonań tego wielkiego pisarza, pu-
blicysty, działacza społeczno-politycznego, 
wielce zasłużonego dla ruchu kaszubskiego, 
który z pasją wykonywał nałożone na siebie 
społeczne zadania obok podstawowego za-
jęcia związanego z medycyną (wyuczonym 
zawodem).

Kaszubi zawsze cenili Majkowskiego. Był 
on wybitną postacią dla starszych i młod-
szych, liczyli się z jego zdaniem, respektowa-
li sądy, jak niczyje dotąd, co nie oznacza, że 
nie miał przeciwników. Generalnie jednak 
zabiegano o jego zdanie w niemal każdej 
ważnej sprawie.

Dziś, po 70. latach od jego śmierci, nadal 
jest bardzo ważną postacią. Pozostawił po 
sobie dzieła, które są nieśmiertelne, bo 
świetnie wpisują się w myślenie Kaszubów 
o Tatczëznie. Szczególnie cennym i pełnym 
symboliki dziełem jest doskonała powieść 

„Żëcé i przigòdë Remùsa”, która stała się już 
kultowym tekstem kaszubskim.

Krajanie próbują się zatem odwdzięczyć 
rodakowi za jego dokonania. Sposoby są 
przeróżne. Szczególnie dzieje się to poprzez 
nadawanie jego imienia ulicom, szkołom, 
bibliotekom, a także fundowanie tablic 
pamiątkowych oraz pomników.

We większych miastach na Kaszubach 
pojawiają się wszędzie nazwy ulic A. Maj-
kowskiego, oczywiście w Kartuzach i Ko-

ścierzynie (miastach, z którymi szczególnie 
związane było jego życie) również. 

Jego patronat przyjęły również cztery 
szkoły: szkoła w Nowej Karczmie (1966 rok 

- 90. rocznica urodzin), Szkoła nr 6 w Rumi 
(1986 rok – 110. rocznica urodzin), Szkoła 
nr 5 w Kartuzach (1998 rok – 60. rocznica 
śmierci) i szkoła w Klukowej Hucie (2008 
rok – 70. rocznica śmierci). 

W 1966 roku imię A. Majkowskiego 
nadano Bibliotece Miejskiej i Powiatowej 
w Wejherowie, przy której rodziło się Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej. Warto pamiętać, iż właśnie tu 
znajduje się, zapisana testamentem, cała 
spuścizna Franciszki Majkowskiej (siostry 
Aleksandra) z licznymi rękopisami i pa-
miątkami po bracie. Imię A. Majkowskiego 
otrzymała również w 1967 roku biblioteka 
w Strzepczu. 

Wielkiemu synowi Ziemi kaszubskiej 
poświęcano też tablice pamiątkowe. Otrzy-
mała je m.in. Biblioteka Miejska i Powiatowa 
w Wejherowie (1966); Gromadzka Biblioteka 
Publiczna w Strzepczu (1967); dom przy uli-
cy Ogarnej 20/21w Gdańsku, gdzie w latach 
20/21 mieściła się redakcja „Gryfa” (1973); 
dom przy ulicy Monte Cassino 28 w Sopo-
cie, gdzie A. Majkowski założył Muzeum 
(1974); dom w Sopocie, w którym mieszkał 
pisarz w latach 1912-1921. W setną rocznicę 
urodzin pojawiła się również pamiątkowa 
tablica na ścianie willi „Erem” (dom Maj-
kowskiego w Kartuzach).

W 1976 roku, w stulecie urodzin doktora 
Majkowskiego, w Parku Miejskim w Kartu-

zach odsłonięto jego pomnik (w 1993 przed 
Szpitalem Powiatowym jego imienia). 

W Roku Majkowskiego jego śladami ruszy-
li nauczyciele języka kaszubskiego powiatu 
kartuskiego i kościerskiego. Były prelekcje, 
spotkania i odwiedziny miejsc związanych 
z życiem i twórczością pisarza.

Profesor Józef Borzyszkowski w biografii 
historycznej pt. „Aleksander Majkowski” 
stwierdza, że „Z pokolenia na pokolenie 
przybywa faktów – wydarzeń i wydaw-
nictw, potwierdzających żywą obecność A. 
Majkowskiego i jego dzieł w społeczności 
kaszubskiej i całego Pomorza”.

Jednym z „faktów – wydarzeń”, jakie 
ostatnio miały miejsce, było podsumowanie 
Roku Majkowskiego w Szkole w Klukowej 
Hucie (14 XI), której od niedawna Majkowski 
patronuje. Organizatorami imprezy byli: 
ZKiW w Klukowej Hucie, Oddział ZKP 
w Stężycy i Stowarzyszenie Nauczycieli 

Podsumowanie Roku 
Aleksandra Majkowskiego

E. Szczesiak pięknie mówił o Majkowskim 
i jego dokonaniach (fot. W. Kiedrowska)

Klaudiusz Teclaf, zwycięzca w kategorii 
młodszych recytatorów recytuje opis wyglądu 

Remusa przed kamerą (fot. I. Brzustewicz)

Uczestnicy uważnie słuchali (fot. W. Kiedrowska)
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Języka Kaszubskiego z siedzibą w Kamie-
nicy Szlacheckiej. W gościnne progi szkoły 
zawitało wielu uczestników ogłoszonych 
wcześniej konkursów: Wiedzy o życiu 
i twórczości A. Majkowskiego, plastycznego 
i recytatorskiego.

W Konkursie wiedzy wzięło udział 
126 uczestników z 45 szkół powiatów: 
kartuskiego, bytowskiego, chojnickiego 
i lęborskiego. Teksty wybrane z powieści 

„Życie i przygody Remusa” interpretowało 
70 recytatorów. Komisja przejrzała też 
dziesiątki prac plastycznych ilustrujących 
powieść. Nietrudno zatem zgadnąć, że jury 
w składzie: Edmund Szczesiak, Iwona Joć, 
Brunon Cirocki i całe rzesze nauczycieli 
(Bożena Labuda – Rokity, Barbara Czaja 
– Kartuzy, Danuta Kobiela – Kolonia, Jo-
lanta Cierocka – Strzepcz, Sabina Krzoska 
– Szreder – Brusy, Bożena Lejk – Gowi-
dlino, Sabina Wiśniewska – Kamienica 
Królewska, Grażyna Jank – Mściszewice, 
Danuta Dawidowska – Tuchlino, Marzena 
Reglińska – Parchowo, Jadwiga Hewelt 
– Przodkowo, Elżbieta Bugajna – Gorę-
czyno, Katarzyna Butowska – Kamienica 
Szlachecka), miało pełne ręce pracy zwią-
zanej z klasyfikowaniem tak licznej grupy 
uczestników. 

Przydzielono wiele nagród (zgromadzo-
nych dzięki darczyńcom: „Energa” ze Stra-
szyna, Bankowi Spółdzielczemu z Koście-
rzyny, Radiu Kaszëbë, Redakcji „Pomerania”, 
Starostwu Powiatowemu w Wejherowie 
i Kartuzach, Oddziałowi ZKP w Kościerzy-
nie, Muzeum Miasta Kościerzyna), wręczono 
dyplomy, wysłuchano prelekcji E. Szczesia-
ka, obejrzano film „Remus”, były wywiady, 
telewizja, media – najważniejsze jednak, że 
po raz kolejny uczczono pamięć wielkiego 
i zasłużonego Syna Kaszub, pokazując w ten 
sposób młodemu pokoleniu, że znaczenie 
Majkowskiego w ruchu kaszubsko-po-
morskim jest nie do przecenienia i że „my 
z niego wszyscy”.

D. Pioch

Nauczyciele powiatu kartuskiego oddali hołd pisarzowi i jego bliskim na cmentarzu w Kartuzach 
(fot. D. Pioch)

Mali recytatorzy (fot. I. Brzustewicz)  Jury w trakcie obrad (fot. W. Kiedrowska)

Mogiła córki Damroki i płyta nagrobna córek: Witosławy i Barbary (fot. D. Pioch)
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Zasadzono dęby ku pamięci walczących za Ojczyznę 
W wyjątkowy sposób społeczność gowidlińska uczciła święto niepodległości. 
Przy szkole zasadzono sześć dębów, a tuż obok odsłonięto obelisk z pamiątkową 
tablicą i napisem: „Dęby posadzone dla uczczenia pamięci Kaszubów walczących 
o wolną Ojczyznę w 90-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”. 
Uroczystość odbyła się 7 listopada. 

Tadeusz Kobiela, wójt  gminy, zwracając się do uczniów i zaproszonych gości 
przypomniał okoliczności ponownego narodzenia państwa polskiego: „Wracamy 
wdzięczną pamięcią do czasu, a szczególnie do ludzi sprzed dziewięćdziesięciu 
laty, kiedy po latach niewoli odrodziło się nasze państwo. To był czas, kiedy 
wbrew tym, którzy nie chcieli widzieć Polski na mapie Europy, wydarzył się 
cud. Taka też jest opinia wszystkich analityków i mądrych tego świata: wyda-
rzył się cud, ponieważ państwo polskie po 123-letnim okresie niewoli nigdy nie 
powinno było się odrodzić.” Wójt dodał także: „Pragniemy, aby po 90. latach, tu, 
na tej gowidlińskiej ziemi uczcić i pozostawić symbol pamięci tamtych czasów 
i ludzi. Dlatego z panem Widzimirem Grusem – dyrektorem Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych, panią Danutą Tandek – dyrektor szkoły i ks. pułkownikiem 
Franciszkiem Cybulą, postanowiliśmy dzisiaj zostawić żywy pomnik w postaci 
kilku dębów.”

Modlitwę za poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny odmówił ks. płk 
Franciszek Cybula, który także pobłogosławił i poświęcił młode drzewa. „Jest 
piękny zwyczaj przyjęty w naszym kraju, że dla upamiętnienia ważnych wyda-
rzeń i osób sadzi się drzewa, najczęściej dęby – mówił ks. Franciszek Cybula. 
– Cieszę się, że poświęciłem te dęby, które wybraliście ku uczczenia powstania 
Rzeczpospolitej dziewięćdziesiąt lat temu. Niech Boża dobroć błogosławi tym 
dębom, aby głosiły wielkość naszego narodu i Bożą dobroć, a tym, którzy wpadli 
na ten pomysł niech Bóg darzy swoją szczególną łaską.”

Uroczystość została ubogacona występem szkolnego chóru „Kantylena” pro-
wadzonego przez Marię Kostuch. Uczniowie zaprezentowali także program pa-
triotyczny, w którym bardzo sugestywnie nakreślili obraz Ojczyzny rozgrabionej 
pomiędzy zaborcze państwa i później chwalebny moment jej odrodzenia.

A.K
Foto: A.K.

Świętowaliśmy 90. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości

Widzimir Grus – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, 
ks. płk Franciszek Cybula i Tadeusz Kobiela – wójt gminy

Wspólnymi siłami drzewa zasadzili dostojni goście 
i przedstawiciele samorządu uczniowskiego wraz 

z dyrektor szkoły Danutą Tandek
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Turniej wiedzy historycznej

Gimnazjaliści znają historię naszego kraju 

Uczniowie trzecich klas gimnazjum w Sierakowicach po raz kolejny mieli możli-
wość sprawdzenia swojej wiedzy historycznej. 12 listopada po raz siódmy odbył 
się turniej wiedzy historycznej. W tym roku przebiegał w wyjątkowej atmosferze 
– 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed konkursem wszyscy 
gimnazjaliści brali udział w apelu. 

Konkurs zorganizoawany i przygotowany przez nauczycieli – Adriana Kla-
wikowskiego, Witolda Sildatka i Rajmunda Spręgę – składał się z kilku zadań. 
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą historyczną z zakresu odrodzenia pol-
skiej państwowości, a także znajomością ważnych postaci z tego okresu i pieśni 
patriotycznych. Ocenie podlegał także plakat o tematyce niepodległościowej 
wykonany przez każdą z klas oraz doping i zaangażowanie kolegów. Były także 
zadania sprawnościowe. Dużo emocji wzbudziła konkurencja „bieg ku wolności”, 
polegająca na zbudowaniu noszy dla rannego powstańca i przetransportowanie 
go w określone miejsce. 

Odpowiedzi uczniów oceniała komisja w składzie: Halina Uchman – dyrektor 
delegatury Kuratorium Oświaty, Mirosława Tandek – nauczycielka historii, kom. 
podpor. Dariusz Stolc z bazy lotniczej w Siemirowicach, Tadeusz Kobiela – wójt, 
Dariusz Makurat – przedstawiciel samorządu uczniowskiego i Krzysztof An-
dryskowski – dyrektor gimnazjum. Po podsumowaniu wyników okazało się, że 
pierwsze miejsce zajęła klasa III f, drugie – klasa III a, natomiast dwa równorzędne 
trzecie miejsca zdobywając taką sama liczbę punktów – klasy III c i III g.

Turniej – poza sprawdzeniem wiedzy historycznej uczniów – miał na celu 
przypomnienie ważnych rocznic narodowych. Dzięki niemu  w młodych ludziach 
rozbudza się poczucie patriotyzmu i dumy z osiągnięć przodków. 

A.K.
Foto: A.K.

Jedna z konkurencji – bieg z rannym powstańcem

Na trybunach było kolorowo i gwarnie

Uczniowie kl. III e odpowiadają na pytanie konkursowe; 
za nimi Witold Sildatk
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W 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. 
Przed nowym państwem stało wiele trudności. Przede wszystkim 
walka o granice, odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych, sca-
lenie pozaborczej gospodarki i administracji w jeden organizm 
państwowy oraz walka z głębokim analfabetyzmem (około 40% 
ludności było analfabetami).

W dawnym zaborze pruskim, do którego również należała 
Kamienica Królewska, nauczycielami byli tylko Niemcy, których 
obowiązkiem była germanizacja. Po „powrocie” Polski niemieccy 
nauczyciele w większości emigrowali. Wobec powyższego nie-
podległemu Państwu Polskiemu brakowało kadry wykształconych 
ludzi, którzy podjęliby się odbudowy kraju, dlatego nadrzędnym 
zadaniem stała się walka z analfabetyzmem poprzez budowę pla-
cówek oświatowych.

Nowe społeczeństwo polskie próbowało zaradzić katastrofalne-
mu stanowi szkolnictwa i podejmowało samorzutną akcję budowy 
szkół. Fundusze na ten cel najczęściej pochodziły z dobrowolnych 
składek. Akcja została wsparta przez władze państwowe. Już 7 
lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret, 
na mocy którego wprowadził powszechne i obowiązkowe naucza-
nie w zakresie szkoły podstawowej. Objęto nim wszystkie dzieci 
bez względu na narodowość i wyznanie. Zatwierdziła to później 
Konstytucja Marcowa z 1921 roku w art. 118 i art.119.

Kamienica Królewska znalazła się w granicach niepodległego 
Państwa Polskiego, gdzie dzięki wsparciu ludzi i państwa powsta-
ła szkoła podstawowa. Domniemam, że rozpoczęła  pracę już 
w 1921 roku . Świadczą o tym notatki zawarte w kronice szkolnej 
prowadzonej w latach 1945-1988. Znalazłam tam informację, że 29 
czerwca 1952 roku ówczesna kierownik szkoły Helena Dąbrowska 
została po 25 latach pracy w Kamienicy Królewskiej przeniesiona 
do pracy dydaktycznej w Wejherowie. Z prostego rachunku wynika, 
że jeżeli od stażu pracy pani Dąbrowskiej odejmiemy lata okupacji 
(1939-45), gdzie pracowali tylko nauczyciele Niemcy, to dojdziemy 
do roku 1921. Z przeprowadzonych wywiadów z najstarszymi, ro-
dowitymi mieszkańcami Kamienicy również wynika, że byłby to 
rok 1921, ewentualnie1922. Byłoby to piękne świadectwo tego, że 
szkoła powstała w pierwszym rzucie tworzenia nowych placówek 
oświatowych w niepodległym państwie. A poza tym dowodziło, 
że społeczność kaszubska dążyła do szybkiego zdobycia wiedzy 
i wykształcenia.

W Kamienicy Królewskiej żyje i mieszka jeszcze kilka osób, które 
w okresie międzywojennym pobierały naukę. Najstarszy z obecnie 
żyjących mieszkańców, Józef Miotk, (urodzony 31 marca 1918) tak 
wspomina te czasy: „Szkoła mieściła się tam, gdzie dzisiaj mają 
zajęcia klasy najmłodsze od 0-3”. Informację tę potwierdza pan 
Władysław Lejk (urodzony 9 maja 1919). Stary budynek szkolny 
uległ zniszczeniu około 1938 roku. Do dziś zachowały się stare, 
oryginalne budynki gospodarcze.

Dzięki dobrej pamięci obu najstarszych mieszkańców wiemy, że 
budynek zbudowany był z cegły i pokryty dachówką. Ważne jest 
to, że w okresie międzywojennym w wiosce było tylko 5 domów 
krytych dachówką: dom Władysława Bigusa, Smentocha, dworzec, 
budynek kolejowy zamieszkały przez kolejarzy i straż graniczną 
oraz budynek szkolny. Szkoła była niewielka, składała się z dwóch 
izb lekcyjnych, w których były piece kaflowe. Ubikacja była na 
podwórku. Woda z pompy również na zewnątrz budynku. W cza-
sie przerw, jak wspomina pan Józef, stara pompa była oblegana 
przez uczniów, a zimą zamarzała w niej woda. Uczniowie roztapiali 
w dłoniach śnieg i nim gasili pragnienie. 

Obaj nobliwi seniorzy: i pan Józef, i pan Władysław, pamiętają 
nazwiska swoich dwóch nauczycieli- Helenę Dąbrowską i Bruno 

Trepczyka. Uczyli oni wszystkich przedmiotów łącznie z religią, 
oczywiście już w języku ojczystym. Zajęcia odbywały się codziennie 
w tych samych godzinach od 8 do 13. Wspominają, że uczniowie 
byli bardzo zdyscyplinowani, a nauczyciele cieszyli się bardzo du-
żym autorytetem. Posiadali ogromną wiedzę i doświadczenie, cho-
ciaż według pana Józefa byli tylko po kursach pedagogicznych. 

Szkoda, że nie zachowało się żadne zdjęcie starej szkoły. Tu 
trzeba jednak zaznaczyć, że ta maleńka, wiejska szkółka spełniła 
swoje zadanie, bo jak twierdzą obaj starsi panowie, wszystkie dzie-
ci z Kamienicy chodziły do niej i dzięki niej powoli likwidowano 
analfabetyzm. A poza tym była miejscem licznych uroczystości. 
Uczyła patriotyzmu i kształtowała postawy obywatelskie. Odby-
wały się w nie także spotkania mieszkańców, a tym samym była 
kolebką więzi społecznych.

Młodszy kolega obu panów, Jan Szczypior (urodzony 13 maja 
1930 roku), rozpoczął naukę w 1937 roku. Dwa lata uczył się w nie-
podległej ojczyźnie, a dalszą naukę kontynuował w czasie II wojny 
światowej. Wspomina, że najpierw uczył się w starym budynku 
szkolnym, a od 1938 roku w izbach wynajętych od pana Francisz-
ka Myszk. Jak już wzmiankowałam, w 1938 roku rozebrano starą 
szkołę, a podjęto budowę nowego budynku szkolnego na miejscu 
starego. Do lata 1939 roku postawiono fundamenty i ściany boczne. 
Dalsze prace budowlane przerwały działania II wojny światowej. 
Pan Jan również pamięta nazwiska swoich nauczycieli. Początko-
wo uczyli go Helena Dąbrowska i Bruno Trepczyk, ale ten drugi 
w 1938 roku przeszedł na emeryturę i zastąpił go Leon Rosler. Był 
to oficer rezerwy z Poznania. Nadal  brakowało wyszkolonej kadry 
pedagogicznej, często nauczycielami byli wojskowi, posiadający 
umiejętność pisania i czytania, oraz, co było typowe dla kadry 
oficerskiej okresu międzywojennego, dużą wiedzę i kulturę.

Zachowały się świadectwa pana Jana z nauki pobieranej 
w okresie Polski Niepodległej i z czasów wojny i okupacji. Przez 
lata przechowywał je z wielkim pietyzmem, ale udostępnił je do 
publikacji, za co bardzo dziękuję.

W czasie okupacji dzieci z Kamienicy Królewskiej uczęszczały 
do szkoły w wynajętym budynku u pana Franciszka Myszk. Pan 
Jan Szczypior twierdzi, że zajęcia dydaktyczne od września 1939 do 
1942 odbywały się tylko dwa razy w tygodniu, we wtorek i piątek. 
Nauka polegała na zdobywaniu umiejętności pisania i czytania 
w języku niemieckim. W tym czasie dzieci uczył pastor z Sierako-
wic pan Hoffman, który mieszkał w parafii, ewangelickiego w tym 
czasie, kościoła św. Jana.

Od połowy 1942 roku rozpoczął się normalny proces nauki. 
W tym celu sprowadzono nauczycieli z III Rzeszy. Pierwsza na-

Geneza i działalność 
Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej
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uczycielka pana Jana nazywała się Hilde Flore. Ponieważ pocho-
dziła z Wiednia, dzieci nadały jej pseudonim „Wienerka”. Jest ona 
uwieczniona wraz z klasą na zdjęciu zrobionym 10 maja 1943 roku. 
Bardzo ciekawe jest to, że pan Jan zapamiętał imiona i nazwiska 
wszystkich swoich kolegów i koleżanek z klasy uwiecznionych 
na zdjęciu.

Znamiennym również jest fakt, że do jednej klasy w czasie oku-
pacji chodziły rodzeństwa zróżnicowane wiekowo nawet 3-4 lat.

Druga nauczycielka nazywała się Hilde Elf. Przyjeżdżała do 
szkoły rowerem z Załakowa. Uczniowie, aby zdobyć jej sympatię, 
rzucali się na jej rower i pucowali do czystości. Pani Irena Wenta 
urodzona 8 marca 1938 roku rozpoczęła naukę w roku szkolnym 
1944/45 i pamięta nazwisko jeszcze trzeciej nauczycielki - Schau-
fenberg. Niestety nie pamięta imienia.

W tym momencie chcę podziękować panu Janowi Miotk, Wła-
dysławowi Lejk, Janowi Szczypiorowi za dostarczenie mi cennych 
informacji dotyczących działalności szkoły w okresie międzywo-
jennym i w czasie okupacji.

Wielką zaś pomoc w opracowywaniu historii szkoły w okresie 
powojennym okazała mi obecna dyrektor szkoły mgr Hanna Sub-
kowska-Wójcik, która odnalazła w archiwum szkolnym pierwszą 
kronikę, opisującą działalność tej placówki już od 4 maja 1945 roku, 
a więc jeszcze przed oficjalnym zakończeniem II wojny światowej 
i dokumentującą dzieje do 1988 roku.

Szczególnie fascynujące są opisy pracy szkoły bezpośrednio po 
wojnie, gdzie ówczesna dyrektor szkoły, a potem kierownik (zmie-
niła się nomenklatura) - Helena Dąbrowska - piórem maczanym 
w atramencie z wielką dokładnością opisuje trudności i sukcesy 
tej placówki. Tu muszę jednak zaznaczyć, że na wielu stronicach 
kroniki atrament tak przez lata wyblakł, że zmuszona byłam 
odszyfrowywać zawarte treści za pomocą szkła powiększającego, 
ale i tak jestem bardzo wdzięczna za użyczenie mi tego „skarbu”. 
Pani Helena Dąbrowska natychmiast po podjęciu pracy podjęła 
starania u władz gminnych i powiatowych o kontynuację budowy 
szkoły, rozpoczętej już w 1938 roku, a niedokończonej ze względu 
na działania wojenne.

W trosce o nową szkołę wykazała wielki hart , walcząc z wszyst-
kimi trudnościami. W wyniku jej działań jesienią 1947 roku gmina 
podjęła decyzję o budowie szkoły. 15 lipca 1948 roku przystąpiono 
do budowy na fundamentach i częściowo zachowanych ścianach 
bocznych rozpoczętej w 1938 roku budowy . W związku z powyż-
szym szybko szkołę ukończono i już 27 września 1948 roku odbyło się 
uroczyste poświęcenie budynku szkolnego. Dzieci rozpoczęły naukę 
w nowej szkole. Poza pracami związanymi z budową nowej szkoły 
pani Helena Dąbrowska borykała się z wieloma innymi trudnościami. 
Jednym z wielu problemów była walka ze stanem sanitarnym dzieci 
(świerzb i wszawica), oraz zaniedbaniem edukacyjnym dorosłych 
i niektórych dzieci, które w czasie okupacji nie pobierały nauki albo 

pobierały ją tylko w języku niemieckim. Dlatego w roku szkolnym 
1945/46, oprócz normalnego rocznikowego naboru, zorganizowano 
komplety dla takich dzieci. Zaś w grudniu 1948 roku utworzono 
w szkole Kurs Początkowy dla Dorosłych (analfabetów).

Bardzo ciekawy jest moment rozpoczęcia działalności placówki 
4 maja 1945 roku, jak również opisywany pierwszy rok szkolny, 
dlatego myślę, że głównie 
dla potomnych należy do-
słownie przytoczyć tekst 
napisany ręką pani Heleny 
Dąbrowskiej zawarty w kro-
nice szkolnej.

Przez cały powojenny, 
siedmioletni okres pracy 
szkoły w placówce tej uczy-
ło tylko trzech nauczycieli. 
Oprócz Heleny Dąbrowskiej 
pan Antoni Radomski i pani 
Jadwiga Mielewczyk, która 
po wyjściu za mąż zmieniła 
nazwisko na Labuda. W 1947 
roku została ona przeniesiona 
do Lisich Jam, a na jej miej-
sce przyszła pani Agnieszka 
Zaremba z Kartuz.

Z notatek zawartych w kronice szkolnej wynika, że do 1949 
roku każdy rok szkolny rozpoczyna się uroczystą mszą w kościele 
w Sierakowicach. A od roku szkolnego 1948/49, po powstaniu 15 
grudnia 1948 PZPR, następują powolne próby indoktrynacji młodzie-
ży w duchu socjalistycznym. Zatem prawa, szlachetna kierownik 
szkoły, pani Helena Dąbrowska, po raz pierwszy w kronice szkolnej, 
przy opisie imprezy choinkowej dla dzieci 8 stycznia 1949 roku, 
używa określenia „choinka socjalistyczna”. Ale jeszcze w kwietniu 
1949 roku młodzież bierze udział w oficjalnych rekolekcjach w Sie-
rakowicach. Natomiast rok szkolny 1950/51 po raz pierwszy nie 
rozpoczyna się tradycyjną mszą świętą, a na rozpoczęcie przybyła 
delegacja przedstawicieli PZPR i młodzież na apelu śpiewała pieśni 
patriotyczne w duchu socjalistycznym. Z dalszych adnotacji wynika, 
że mimo nacisków ze strony komórek partyjnych kierownik szkoły, 
przy współpracy nauczycieli, oprócz rocznic państwowych (roczni-
ce rewolucji październikowej, urodziny Bolesława Bieruta i Lenina) 
organizuje uroczystości, w których kształtuje postawy uczniów 
nie tyle oparte na wydumanych wartościach socjalistycznych, ale 
oparte na tradycjach kaszubskich i narodowych. W najtrudniej-
szym okresie powojennym całe grono pedagogiczne w Kamienicy 
Królewskiej wykształciło pokolenia, które nie zapomniały o swoich 
kaszubskich korzeniach.

29 czerwca 1952 roku, po 25 latach działalności dydaktycznej, 
pani Helena Dąbrowska została na własną prośbę przeniesiona 
do Wejherowa. A w roku szkolnym 1952/53 kierownikiem szkoły 
został Józef Konkol. 

Poniższa tabela ilustruje ile dzieci i młodzieży uczęszczało do 
szkoły podstawowej w Kamienicy Królewskiej w latach 1945-52.

Rok szk. I kl II III IV V VI VII Razem  

1945-46 36         Komplety I-42   II a-24  II b-27  II-34  163  

1946-47 23 32 33 19 23 16  148  

1947-48 11 19 30 29 9 18 8 124  

1948-49 6 11 21 30 16 17 19 120  

1949-50 19 7 12 19 28 14 12 111  

1950-51 15 15 7 11 26 18 9 101  

1951-52 10 15 15 7 13 24 21 105  

Łącznie edukację w latach 1945-52 podjęło 872 dzieci i młodzieży.

Krystyna Komar-Komarowska
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Listopad, a zwłaszcza jego dwa pierwsze dni, 
mijają pod znakiem szczególnej pamięci o zmar-
łych. Nieprzypadkowo zatem 30 października 
odbyło się spotkanie z ks. Janem Perszonem, 
zainicjowane i zorganizowane przez sierakowic-
ki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
Ks. Jan Perszon jest autorem książki „Na brzegu 
życia i śmierci”, w której szeroko opisał zwyczaje, 
obrzędy i wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe 
występujące na Kaszubach. 

Śmierć to w dzisiejszych czasach temat 
niewygodny i mało popularny, choć przecież 
bardzo uniwersalny, gdyż dotyczy każdego 
z nas. W dobie kultu młodości i życia, śmierć 
jest tematem tabu. Co prawda każdy z nas ma 
świadomość, że kiedyś nastąpi kres naszego 
ziemskiego życia, ale jeszcze nie teraz. Moment 
ten jest dla nas odległy w czasie i wierzymy, 
że jeszcze wszystko przed nami. Ks. Perszon 
znalazł słuchaczy zarówno w osobach gim-
nazjalistów, jak i dorosłych. Jego wykład był 
niezwykle ciekawy, dlatego ze względu na 
uniwersalizm tematu, poniżej przedstawiamy 
obszerne fragmenty wypowiedzi autora „Na 
brzegi życia i śmierci”. 

Kto się rodzi, musi umrzeć
Najważniejsze kwestie są przez większość 
z nas traktowane bardzo niepoważnie. Do-
tyczy to także śmierci. Łacińskie przysłowie 
mówi: Kto się rodzi, musi umrzeć. Każdy 
z nas ma wyrok śmierci w kieszeni. Praw-
da, że „nie znacie dnia ani godziny”, ale to 
nie znaczy że można o śmierci myśleć byle 
jak. Jeśli jest ona pewna, to trzeba przynaj-
mniej próbować się do niej przygotować. 
I dlatego chrześcijańska tradycja – także 
nasza kaszubska – uczyła kolejne pokolenia 
planować swoją śmierć i ją reżyserować na 
ile jest to możliwe: od testamentu zaczynając, 
a na detalach pochówku i zobowiązania do 
gregorianki kończąc. Właśnie dlatego warto 
w perspektywie wieczności i pewności, że 
Bóg jest, a człowiek jest śmiertelny, uczyć 
się prawdziwie ludzkiego, czyli roztropnego 
podejścia do śmierci. 

Rzecz, którą chcemy rozważyć jest 
wielopłaszczyznowa, bo dotyczy i medy-
cyny, i rodziny, i wiary w życie wieczne, 
co z kolei wiąże się z rolą Kościoła i jego 
funkcji nauczycielskiej. Obrzędy związane 
ze śmiercią – z tą dobrą śmiercią – objawiają 
nam prawdę o tym, jak dana społeczność 
widzi człowieka i sens życia. 

Umieranie jest sztuką
Podobnie jak zdobywanie kolejnych umie-
jętności przez małe dziecko jest sztuką, tak 
samo życie i śmierć jest sztuką. Życie czło-
wieka polega na tym, że ciągle się czegoś 
uczymy. 

Kilkadziesiąt lat temu, mimo że dzieci 
rodziło się bardzo dużo, jednocześnie wiele 
z nich umierało – i przy porodzie, i w dzie-
ciństwie. Gdy inne dzieci widziały zmarłego 
rówieśnika, to zdawały sobie sprawę, że 
człowiek jest śmiertelny. Teraz – zwłaszcza 
w miastach – wielu ludzi nie zabiera dziecka 
na pogrzeb, aby go nie straszyć i aby się nie 
lękało. I to jest błąd. Gdy młody człowiek 
ma okazję dotknąć nieboszczyka, być obec-
nym na pustej nocy, zobaczyć jak wygląda 
zmarły, to zastanawia się nad sobą i pyta: 
ile mi jeszcze czasu pozostało? 

Gdy jestem na pogrzebie osoby ode mnie 
młodszej, to robi mi się tak dziwnie. Mówię 
sobie: Panie Boże, Ty mi dajesz przeżyć dziś, 
jutro, daj mi łaskę, abym ten czas przeżył 
dobrze, abym życia nie zmarnował. Trzeba 
cieszyć się życiem i mądrze żyć, wtedy kie-
dy spotykamy się ze śmiercią innej osoby. 
Im bliższa ta osoba, tym bardziej uczymy 
się kochać życie i żyć piękniej. 

Model dobrej śmieci
Chrześcijaństwo wypracowało model do-
brej śmierci – ideał dobrego umierania, 
czyli obrzęd przejścia. Człowiekowi, który 
wie, że jego życie zmierza ku wiecznej 
chwale nie godzi się umierać w sposób 
dziki, przypadkowy, spontaniczny. On chce 
osiągnąć cel, do którego zmierza – zdobyć 
życie wieczne. 

Po co żyję? Po co jestem na tym świecie? 
– te pytania pojawiają się wtedy, kiedy mło-
dy czasami człowiek zastanawia się co ze 
śmiercią i co po śmierci. Czy Bóg jest? Czy 
Bóg jest prawdziwy? Czy jest miłosierny? 
Czy istnieje niebo, czyściec, piekło i sąd po 
śmierci? Jeśli uważamy, że jest to niepewne, 
to nie inwestujemy w życie wieczne. Trak-
tujemy je jako hipotezę. 

Model dobrego umierania chrześcijanina 
wypracowały wspólnoty zakonne, a upo-
wszechniali kaznodzieje. Piętnastowieczny 
francuski teolog Jan Gerson jako jeden 
z pierwszych napisał podręcznik lub inaczej 
instrukcję dobrego umierania dla chrześci-
janina. Na czym polega to dobre umieranie? 
Kościół kazał traktować życie jako wielkie 
przygotowanie do śmierci. Dlatego dawne 
modlitewniki zawierały codzienną wieczor-
ną modlitwę o dobrą, szczęśliwą, zbawien-
ną śmierć. Modlitwę, która wyraża wiarę 
w życie wieczne. Można zapytać każdego 
z nas: czy modlisz się o swoją dobrą śmieć? 
Dobrą nie znaczy bezbolesną, dobrą znaczy 
zbawienną – taką, która będzie powitaniem 
z Chrystusem zmartwychwstałym. 

Na pogrzebach bardzo często się smuci-
my, tymczasem jeśli żegnamy się z osobą, 
która żyła święcie, pobożnie, pracowicie, 

to powinniśmy Bogu śpiewać chwałę. 
I owszem – żal, bo zmarł brat, sąsiad czy 
przyjaciel, ale z drugiej strony trzeba się 
cieszyć, bo doszedł tam, gdzie my dopiero 
zmierzamy. 

Jeszcze sto, dwieście lat temu, a na Ka-
szubach kilkadziesiąt lat temu ludzie o życiu 
wiecznym myśleli bardzo serio. Dziadkowie 
obecnej tu młodzieży z całą pewnością do 
dzisiaj tak myślą i patrzą na świat jako na 
drogę do nieba. Ludzie młodsi – chyba bar-
dzo rzadko. Patrzeć na swoje życie – zajęcia, 
lekcje, dorastanie, studia, karierę zawodową, 
założenie rodziny lub pójście do zakonu 
czy pozostanie samotnym, bycie lekarzem, 
nauczycielką, kierowcą, budowlańcem, czy 
rolnikiem – jak na drogę do osiągnięcia 
nieba. Tymczasem nasza cywilizacja mówi: 
chwytaj to, co jest tutaj, bo nie wiesz co 
będzie potem. Wiemy, bo jesteśmy ludźmi 
wiary – powiedzieliby nasi przodkowie. 

Sztuka dobrego umierania to także spoj-
rzenie na cierpienie. Dawniej, kiedy ludzie 
umierali nie było środków przeciwbólo-
wych. Jeśli ktoś chorował na nowotwór, 
musiało się to wiązać z długotrwałym 
cierpieniem. 

Gdy człowiek choruje, rodzi się w nim 
bunt, bo choroba ogranicza jego plany 
życiowe. Bardzo ważna jest umiejętność 
przyjęcia cierpienia. Dawniej, gdy ludzie 
cierpieli to mówili: to dobrze, bo odcier-
pię tu na ziemi mój czyściec. Spotykałem 
starszych ludzi ciężko chorujących, którzy 
tak właśnie mówili: ja odcierpię czyściec 
tu, na ziemi, ja chcę cierpieć. I znowu: są 
takie stare modlitwy, w których prosi się 
Jezusa o to, żeby człowiek mógł tu na ziemi 
odpokutować swoje grzechy. 

Gdy spotyka nas cierpienie, za wszelką 
cenę chcemy od bólu uciec. Tymczasem są 
takie cierpienia, od których uciec się nie da 
zwłaszcza wtedy, kiedy boli dusza. Są to 
cierpienia duchowe czy psychiczne. 

Jakie jest ważne, żeby nie tylko w chwi-
li umierania chrześcijanin był kimś, kto 
umie cierpienie ofiarować. Powinien mieć 
świadomość, że to co w życiu trudne moż-
na Chrystusowi ofiarować jako pokutę za 
własne grzechy, jako przyjęcie czyśćca tu 
na ziemi. Mężnie znosić ból, nie skarżyć się 
i nie uciekać od tego, co jest nieuniknione. 
Nie ma tabletki na wszystkie cierpienia. 
Życie jest związane z trudem, wysiłkiem, 
z bólem. Co odcierpisz tutaj wygrałeś po 
tamtej stronie. 

W modlitwach niektórych świętych, np. 
znany nam ojciec Pio modlił się: „Jezu, daj 
mi cierpieć jeszcze więcej, byle bym Ciebie 
więcej kochał.” 

Pojawiają się głosy: jeśli po śmierci nic nie 
ma, to trzeba wprowadzić eutanazję. Jeszcze 
10, 20 lat i wprowadzą eutanazję w Polsce. 
Bo wiara ginie. 

Żyjemy w czasach, kiedy rośnie niezdol-
ność do dźwigania cierpienia. Zwłaszcza 

Spotkanie z ks. Janem Perszonem

O dobrym życiu i dobrej śmierci
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młodych ludzi. Czytamy np. w gaze-
cie, że młoda dziewczyna popełniła 
samobójstwo, bo nie zdała matury. 
Tymczasem świat nie kończy się na 
maturze. Bóg Cię kocha i bez matury, 
rodzice także. Twoje życie ma więk-
szy sens i wartość niż matura, zdane 
egzaminy na studia, mercedes, czy 
prywatny samolot. Człowiek tak jak 
prawdziwy maratończyk jest w sta-
nie wytrzymać wiele. Ważniejsze niż 
zdobycie medalu jest osiągnięcie celu. 
Bardzo wielu ludzi jest dzisiaj mięk-
kich, niezdolnych do wysiłku i wy-
trwania w cierpieniu. Obecnie mamy 
do czynienia z nieewangeliczną wizją 
życia, które nic nie kosztuje, wizją 
życia, które musi przynosić przyjem-
ność i radość. Nie. Prawdziwe życie 
wiąże się z trudem i pokonywanie 
tych trudności daje prawdziwą, głęboką 
radość. Przezwyciężać samego siebie, zdo-
bywać kolejne etapy, ale nie poddawać się 
i być wymagającym wobec siebie. 

Ludzie nie wierzą w sens cierpienia, 
dlatego mówią: a ja bym chciał umrzeć we 
śnie, a ja bym chciała umrzeć bezboleśnie, 
tak nagle. A dlaczego? – pytam się. – Bo 
wtedy nie mieliby ze mną żadnego kłopotu 
moi bliscy. A w podtekście jest niewiara 
w zbawcze, odkupieńcze działanie cierpie-
nia, czyli odrzucenie czegoś, co jest dla nas 
chrześcijan podstawową rzeczą – krzyża 
Chrystusa. Lęk przed cierpieniem i niewia-
ra, że ma on sens. No i eutanazja – uśpić, 
tak jak jest w Holandii. 

Podobnie jest w Islandii, gdzie przyjmu-
jąc pensjonariuszy do eleganckich domów 
opieki czy domów starców, zaznacza się 
w odpowiedniej rubryce formularza, czy 
w przypadku zasłabnięcia, utraty przy-
tomności czy zawału, personel ma ratować 
tego starszego człowieka czy nie. I jeśli 
rodzina sobie nie życzy, to nie ratują, I to 
już jest eutanazja. Dlaczego? Bo uważają, 
że nie ma sensu cierpienie, że nie ma Boga, 
nieba, życia wiecznego, nie będzie kary za 
grzechy – więc cierpienie jest pozbawione 
sensu. Trwanie w cierpieniu dla niektórych 
nie ma sensu. Po co się męczyć? Więc lepiej 
wziąć truciznę. Cierpienie nie ma sensu, jeśli 
nie ma Boga. 

Ostatnia walka
Sztuka dobrego umierania mówiła, że 
cierpienie i przygotowanie na śmierć jest 
czymś więcej niż tylko biologicznym umie-
raniem. To przechodzenie z tego świata do 
życia wiecznego. Człowiek, który umiera 
jako chrześcijanin, tu na Kaszubach, chciał 
być podobny duchowo do Jezusa i Maryi. 
I dlatego w czasie konania należało czytać 
litanię o Męce Pańskiej. Zalecano, aby 
umierającej osobie często pokazywano kru-
cyfiks, żeby patrząc na niego wiedziała, że ta 
męka umierania to naśladowanie Chrystusa. 

I powtarzanie tych słów: „Ojcze, w Twoje 
ręce oddaję mego ducha”. Gdy konający 
jest nieprzytomny, instrukcje mówiły, aby 
te słowa mówić mu do ucha. 

Naśladowanie Chrystusa w umieraniu, 
śmierć męczeńska – to był model dobrej 
śmierci. Jest taka modlitwa do dobrego łotra, 
który razem z Jezusem umierał na krzyżu: 

„Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do 
swego królestwa”. 

Przy konającym powinni być inni, którzy 
się za niego modlą, błogosławią go wodą 
święconą, pocieszają. Ta modlitwa w go-
dzinie śmierci jest bardzo ważna. Mówiono 
o śmierci, że jest ostatnią walką. 

Na okładce książki „Na brzegu życia 
i śmierci” jest oleodruk – obraz, który 
otrzymałem od mojej babci i który wisi 
nad moim łóżkiem. Ukazana jest na nim 
dobra i zła śmierć. Przy wyobrażeniu dobrej 
śmierci, tuż obok umierającego w łóżku 
człowieka jest anioł. Odpędza złego ducha, 
który chce umierającego doprowadzić do 
zwątpienia w istnienie Boga. Zła śmierć 
jest ukazana następująco – anioł odchodzi, 
bo umierający człowiek nie ma już żadnej 
wiary, żadnej Bożej miłości w sobie, diabły 
otaczają łóżko i biorą duszę tego człowieka 
w swoje posiadanie. 

Kiedy człowiek umiera – mówi tradycja 
chrześcijańska – przychodzą dobre i złe 
duchy i dokonuje się walka o duszę tego 
człowieka, o jego zbawienie lub potępie-
nie. Dlatego trzeba przygotować się albo 
drugiego człowieka na godzinę śmierci 
przez spowiedź, wezwanie kapłana, przez 
sakrament namaszczenia chorych, sporzą-
dzenie testamentu, żeby uregulować sprawy 
z rodziną i Panem Bogiem, pojednać się 
z przeciwnikiem, poprosić o przebaczenie 
albo udzielić przebaczenia. 

Znane są mi historie, gdy ktoś nie mógł 
skonać, bo np. nie pojednał się ze swoim 
wrogiem lub z dziećmi. 

Śmierć to ostatnia walka tocząca się 
na płaszczyźnie duchowej. W tradycyjnej 

dobrej śmierci tak ważne było to, żeby 
bliscy wspierali umierającą osobę gorącą 
modlitwą, odmawianym różańcem, przyjętą 
komunią św., śpiewem, kropieniem wodą 
święconą, żeby człowieka walczącego o życie 
wieczne wspierać. 

Dzisiaj takim pomysłem na dobrą i godną 
śmierć jest ruch hospicyjny. W tzw. hospi-
cjach domowych osoba śmiertelnie chora 
ma odpowiednią opiekę duchową, przeciw-
bólową. Towarzyszenie osobie umierającej 
i przygotowywanie jej na piękne przejście do 
życia wiecznego jest tam widoczne i bardzo 
wyraźne. Ruch hospicyjny – zwłaszcza kiedy 
są wolontariusze, kiedy jest ksiądz, który tej 
duchowej strony życia w hospicjum pilnuje, 
kiedy są lekarze i pielęgniarki, którzy po-
święcają tyle czasu i serca, kiedy są osoby 
samotne, które odwiedzają śmiertelnie cho-
rych – to jest takie piękne. Ruch hospicyjny 
zwłaszcza w miastach jest nową propozycją 
uduchowienia wydarzenia śmierci. 

Kłopot jest wtedy, gdy ktoś umiera w szpi-
talu. W Polsce ok. 50% zgonów następuje 
w szpitalach. Śmierć szpitalna jest trochę 
taką śmiercią techniczną – nowoczesną 
i równocześnie bezbożną. Jak byłem na pa-
rafii w Pucku, to czasami wzywali mnie do 
szpitala do umierających. Szpital znajdował 
się bardzo blisko plebanii, ok. 100 metrów. 
Pewnego dnia wezwali mnie do osoby z za-
wałem. Zaczęli ją reanimować – ta aparatura, 
zastrzyki... Przecisnąłem się do tej osoby, 
odmówiłem modlitwy i nasmarowałem 
olejem chorych. Za chwilę lekarze przestają 
reanimować. Już nic z tego nie będzie. Za-
krywają zmarłego i odwożą do kostnicy. Nie 
było dzieci, wnuków – nikogo z rodziny.

Trzeba zapewnić konającym ludzkie 
umieranie, chrześcijańskie, gdzie wymiar 
duchowy jest jakby naturalny. Trzeba za-
pewnić, na ile jest to możliwe, umierającemu 
człowiekowi godną śmierć, a godną znaczy 
także Bożą, w klimacie życia wiecznego. 

Oprac. A.K.
Foto: A.K.

Ks. Jan Perszon

Reprodukcją oleodruku 
z wyobrażeniem  

dobrej i złej śmierci 
na okładce książki 

„Na brzegu życia i śmierci”
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List do Redakcji

Pieskie życie w małej wsi
Dnia 11 listopada 2008r. dzieci znalazły 2-mie-
sięcznego szczeniaka w związanym worku 
nad potokiem w lesie. Chciały go ratować 
i jedyny pomysł na jaki wpadły, to przynieść 
pieska do miłośnika psów czyli do mnie (wieś 
Dolina Jadwigi). Są to dzieci z tego samego 
korytarza w naszym domu. Sytuacja była 
tragiczna - jest święto, szczeniak zdycha, do 
lekarza daleko, dojazdu do Sierakowic nie 
ma, pojazdu własnego nie mam. Nic, tylko 
wziąć łopatę i właściwie dobić szczeniaka. 
Nie wiadomo ile dni był w tym worku na 
dworze. Można tylko domniemać, że dostał 
cios w głowę, aby biedne zwierzę ogłuszyć, 
wpakowano go do worka, związano i wrzu-
cono do potoku, aby zwierze utopić. Jednak 
woda ocuciła szczeniaka i chęć przetrwania 
spowodowała, że na dzisiejszy czas jest 
w ciężkim stanie, ale zwierzę żyje. Czy 
tak postępuje normalni ludzie?! Mogę tylko 
przypuszczać, że psa posiadali gospodarze 

Sprostowanie
Uprzejmie informuję, ze w artykule pt. „Historia parafii pod wezwa-
niem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kamienicy Królewskiej” 
w „Wiadomościach Sierakowickich” nr 9(219) z września 2008 r. 
z braku dowodu nastąpiła pewna dezinformacja. Mianowicie napi-
sałam, że ziemię pod budowę świątyni podarowali: inicjator budowy 
Kazimierz Bigus i Alfred Hicie. Po ukazaniu się artykułu zgłosił 
się do mnie Władysław Bigus z aktem notarialnym, na podstawie 
którego widać, że małżeństwo Kazimierz i Irena Bigus podarowali 
działkę o pow. 0,02 ha, pan Alfred Hicie odpłatnie działkę o pow. 
0,14 ha, a małżeństwo Urszula i Władysław Bigus działkę o pow. 
0,13 ha. Łącznie wielkość działek przeznaczonych na budowę ko-
ścioła wynosiła 0,29 ha.

Małżeństwo Urszulę i Władysława Bigus bardzo przepraszam, 
a jednocześnie zwracam się do wszystkich mieszkańców Kamienicy 
Królewskiej o dostarczenie wszelkich informacji dotyczących tej 
wioski. Będą one stanowić cenne wiadomości  w opracowywanej 
przez Gminę monografii wszystkich sołectw.

Krystyna Komar-Komarowska

Praca nadliczbowa
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pojęć z zakresu 
czasu pracy i uzmysłowienie pracownikom, a także pracodawcom, 
w którym momencie dochodzi do przekroczeń norm pracy. 

Praca w godzinach nadliczbowych występuje w trzech sytuacjach:
- po przekroczeniu przez pracownika dobowej normy czasu pracy,
- po przekroczeniu przez pracownika przedłużonego dobowego 

wymiaru czasu pracy, jeżeli pracownik objęty jest jednym z rów-
noważnych systemów czasu pracy,

- po przekroczeniu przez pracownika tygodniowej normy czasu pracy.
Powszechnie stosowana norma dobowa czasu pracy wynosi 

8 godz. Przekroczenie tej normy powoduje wystąpienie pracy 
nadliczbowej. 

Dla niektórych grup pracowników przepisy szczególne nakazują 
stosowanie normy krótszej niż 8 godzin. Przykładowo, dla pracow-
ników służby zdrowia norma dobowa wynosi 7 godzin i 35 min. 
Jeżeli taki pracownik będzie pracował ponad ten czas, to dojdzie 
do pracy w godzinach nadliczbowych. 

Niekiedy przepisy dopuszczają przedłużenie dobowego wymiaru 
czasu pracy. Tak jest w systemie równoważnym, w którym dobowy 
wymiar może być przedłużony do 12 godzin (w niektórych odmianach 
tego systemu do 16, a nawet 24 godz.). Jeżeli w harmonogramie na 
dany dzień zaplanowano pracę w takim przedłużonym wymiarze, go-
dziny nadliczbowe powstają nie po przekroczeniu 8-godzinnej normy 
dobowej, lecz dopiero po przekroczeniu wymiaru na dany dzień. 

Praca w godzinach nadliczbowych występuje również wów-
czas, gdy pracownik przekroczy tygodniową normę czasu pracy. 
Najczęściej norma ta wynosi 40 godz., dla niektórych kategorii 
pracowników może być jednak niższa (np. w służbie zdrowia). 

Chwila przekroczenia 40-godzinnej tygodniowej normy czasu 
pracy uzależniona jest od typu tej normy. Wyróżnia się dwa typy: 
normę przeciętną i „sztywną”. Jeżeli norma ma charakter prze-
ciętny, to w skali okresu rozliczeniowego mogą wystąpić tygodnie, 
w których pracownik jest obecny w pracy więcej niż 40 godz., o ile 
w innych tygodniach będzie pracował mniej niż 40 godz. Natomiast 
jeżeli norma ma charakter „sztywny”, to każda praca przekracza-
jąca 40 godz. w tygodniu ma charakter pracy nadliczbowej, nawet 
gdyby w innym tygodniu było jej odpowiednio mniej. 

Są sytuacje, w których może dojść do jednoczesnego przekro-
czenia normy dobowej i tygodniowej w jednym dniu. W takim 
przypadku rekompensaty za daną godzinę nadliczbową dokonuje 
się rozdzielnie. Kolejność obliczeń jest następująca:

1) należy ustalić wymiar godzin dla danego okresu rozliczenio-
wego i porównać go z liczbą godzin przepracowanych przez daną 
osobę. Przykładowo, jeżeli w firmie obowiązuje miesięczny okres 
rozliczeniowy, to w styczniu 2007 r. pracownicy są zobowiązani 
do przepracowania 176 godz. pracy. Jeżeli po zakończeniu stycznia 
okaże się, że wykonywali pracę przez 185 godz., to oznacza, że 
wystąpiło 9 godz. nadliczbowych; 

2) następnie trzeba sprawdzić, które godziny stanowiły prze-
kroczenie normy dobowej czasu pracy, a które tygodniowej. Przy 
założeniu, że w stosunku do pracownika zastosowanie znajdą 8-go-
dzinne dobowe normy czasu pracy, przekroczenie normy dobowej 
wystąpi zawsze po 8 godzinie pracy. Pozostałe godziny nadliczbowe 
mają charakter przekroczenia normy tygodniowej. 

Z literatury fachowej wybrał 
specjalista ds. BHP Mirosław Chaber

z okolic Doliny Jadwigi. Bo na pewno nikt 
z miasta nie przywiózłby psa w głąb lasu 
za potokiem (4 km za wsią). Nie wiem kto 
w naszej gminie powinien się interesować 
losem zwierząt domowych, kto powinien 
egzekwować godziwe warunki bytu zwierząt 
i ich traktowanie? Spotykam wiele psów 
porzuconych przez właścicieli lub przywią-
zywanych do drzew Gdy szczeniaki są małe, 
traktuje się je jak maskotki, są zabawką dla 
dzieci. Gdy znudzą się dzieciom – szczeniaka 
się pozbywa, i to w sposób brutalny, mało 
humanitarny a nawet okrutny. Bardzo proszę 
poruszyć ten problem w Państwa gazecie. 
Może ruszy czyjeś sumienie?

Poza tym gryzie mnie jeszcze jedna spra-
wa – przejeżdżane psy i inne zwierzęta na 
szosie. Dlaczego kierowca, jeśli zdarzy mu się 
wypadek nie zatrzyma się, nie sprawdzi czy 
pies żyje, a jeśli nie, to przesunie psa na po-
bocze. Bo co??? Pobrudzi sobie rączki??? Nie 
przysypie go ziemią, a wręcz pozwala, aby 
inni kierowcy robili miazgę ze zwłok. Wła-
ściciele przejechanych psów bardzo rzadko 
grzebią w ziemi zabite psy. Przez 3 miesiące 

sprzątałam pobocze jezdni od Doliny Jadwigi 
do Gowidlina. Często zdejmowałam szczątki 
przejechanych zwierząt na pobocze. 

Stosunek ludzi do zwierząt świadczy 
o stosunku ludzi wzajemnie do siebie. Po-
dziwiam mądrość psów – one znają się na 
ludziach – wyczuwają ludzi dobrych lub 
złych. Szkoda, że same nie mogą wybierać 
sobie właścicieli?

Bardzo proszę o poruszenie tego proble-
mu w Waszej gazecie a nawet rozpowszech-
nienie tego tematu gdzieś „wyżej”.

Z góry dziękuję.
Z poważaniem
Teresa Sienkiewicz Dolina Jadwigi

PS  W myśl przepisów prawa za zabicie 
psa grozi 2 lata pozbawienia wolności. Może 
dlatego ludzie szukają innych sposobów po-
zbycia się czworonożnych przyjaciół? Zde-
sperowana trudną sytuacją porzucanych 
zwierząt, rozważam możliwość założenia 
schroniska dla takich zwierząt. Poszukuję 
ludzi, którzy pomogą mi w realizacji moich 
zamierzeń. Liczę na kontakt i wsparcie.
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Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
Filia w Gowidlinie

Tradycyjnie jak co roku Biblioteka w Gowidlinie zaprasza dzieci na 
„Spotkania z Bajką”, w każdy piątek o godz. 16ºº. Jesienno-zimowe 
wieczory to dobry czas na wspólne czytanie baśniowych historii, 
zarówno tych, które dzieci już dobrze znają, jak i nowości, które 
biblioteka właśnie zakupiła. Wśród nich są książki z ulubionymi 
bohaterami kilku pokoleń Bolkiem i Lolkiem  oraz  cykl książek 
o wróżkach.
„Spotkania z Bajką” to także wesołe  zabawy, zgadywanki, malo-

wanie itp. Nikt nie będzie się nudził. ZAPRASZAMY!

Spotkanie z Bajką w Gowidlinie

Zakup nowości i lektur szkolnych
W październiku i listopadzie Filia w Gowidlinie zakupiła 231 ksią-
żek za kwotę 3000,00zł. Zakup zrealizowano w ramach Programu 
Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupiono ponad 160 lektur 
szkolnych, literaturę fachową dla czytelników studiujących, litera-
turę piękną i książki dla dzieci.

Biblioteka w Sierakowicach

„Spotkanie z Bajką”
W październiku rozpoczął się kolejny sezon bajkowy. Zapraszamy 
chętnych do udziału w „Spotkaniach z Bajką” i przypominamy, 
że odbywają  się w każdy piątek o godz. 16°°. Wszystkim, którzy 
przygotowali spotkania bardzo dziękujemy, pani Ani Dawidow-

skiej, pani Emilii Reclaf, a zwłaszcza młodzieży z grup teatralnych 
z Gimnazjum w Sierakowicach za bardzo staranne przygotowanie, 
stroje i charakteryzację. Warto zobaczyć w kronice zdjęcia upa-
miętniające te spotkania, było naprawdę zabawnie i na pewno 
nikt się nie nudził.

Spotkanie autorskie 
W środę 5 listopada dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jelonku, 
wzięły udział w spotkaniu autorskim z panem Michałem Pruskim, 
autorem książek „Alfabet dla najmłodszych. Podróże od A do Z” 
i „Przygody króla Jemioła. Królewski ożenek”.

Pan Michał Pruski na spotkaniu z dziećmi z Jelonka

W spotkaniu, które trwało ok. półtorej godziny wzięło udział 
ponad 30 dzieci z klas I, II i III. Był to bardzo aktywny udział, dzieci 
były dobrze przygotowane do spotkania. Dzięki zaangażowaniu 
swoich pań, które wcześniej zapoznały dzieci z książkami nasze-
go gościa, spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Pan 
Michał Pruski podkreślił, że było to jedno z ciekawszych spotkań 
i chętnie odwiedzi Sierakowice kolejny raz. 

Zakupy nowości
W październiku i listopadzie Biblioteka Publiczna w Sierakowicach 
zakupiła 274 ksiązki, w tym 126 lektur szkolnych . Zakup zrealizowano 
w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszo-
nego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka 
otrzymała 8132,00zł, z czego 3000,00 przeznaczono na zakup książek dla 
Filii w Gowidlinie, pozostałe 5132,00zł dla Biblioteki w Sierakowicach.  

Joanna TelegaDuch Maciek wśród znajomych

Michasia odczytuje pocztę butelkową
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WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

Uczniowie sierakowickiej podstawówki 
walczą o czyste powietrze

14 listopada po raz czwarty obchodziliśmy Dzień Czystego Powie-
trza. Ogólnopolską kampanię informacyjną na temat zanieczyszczeń 
powietrza wynikających ze spalania śmieci w domowych piecach 
centralnego ogrzewania prowadzi Fundacja Ekologiczna Arka. 
Fundacja współpracuje także z naszą gminą. 

Efektem edukacji ekologicznej w szkołach był happening 
przygotowany przez uczniów klasy VI „a” i „e” sierakowickiej 
podstawówki. W tym dniu młodzi ludzie wspólnie z nauczyciel-
kami Jolantą Skierka i Agatą Tarasiuk przemaszerowali ulicami 
Sierakowic z plakatami i transparentami, na których widniały 
hasła: „Paląc groźne śmieci trujesz swoje dzieci”, „Daj oddychać, 
nie pal śmieci”, „Mówimy NIE domowym spalarniom” oraz „Nie 
chcemy chodzić w maskach tlenowych”. Wykrzykiwali przy tym 

„Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. Zdziwionym mieszkańcom rozda-
wali ulotki informujące o szkodliwości i konsekwencjach palenia 
śmieci w domowych piecach. 

Uczniowie w maskach, płaszczach przeciwdeszczowych fanta-
zyjnie udekorowanych odpadami, dotarli do Urzędu Gminy, gdzie 
na ręce zastępcy wójta złożyli petycję. Piszą w niej m.in. „Każdy 
z nas pragnie przede wszystkim zdrowia dla swoich najbliższych. 
Świadomi zła, jakie niesie ze sobą spalanie śmieci, prosimy władze 
naszej gminy o bardziej zdecydowane działania w myśl art. 71 
ustawy o odpadach – Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca 
odpady poza spalarniami odpadów podlega karze grzywny  i wpro-
wadzenie tej ustawy w życie. Domagamy się, aby spacer i zabawa 
na dworze nie musiały kończyć się wizytą u lekarza. Sierakowice 
są piękną miejscowością, szkoda jednak, że zbyt słabo propaguje 
się tu ochronę środowiska. Chcemy z przyjemnością otwierać okna, 
żeby czyste i świeże powietrze wypełniało nasz dom. Prosimy, aby 
to było możliwe.”

Zajęcia z logopedą
Już od trzech lat pracuję w Gimnazjum jako logopeda. Zajęcia 
odbywają się dwa razy w tygodniu. Każde zajęcie trwa od 20 do 
25 minut. Spotykamy się indywidualnie (terapeuta i uczeń). Zdarza 
się, że w zajęciach uczestniczą wraz z uczniem gimnazjum rów-
nież rodzice bądź też rodzic. Uczniowie są kierowani do gabinetu 
logopedycznego dzięki weryfikacjom dokonanym przez polonistów 
bądź też przez panią pedagog. 

Terapia logopedyczna to nie tylko praca artykulatorów (języka, 
warg i podniebienia miękkiego) przy lustrze. W czasie trwającej 
terapii logopedycznej zaproponowałam uczennicom pewien spo-
sób relaksacji... Wspólnie układałyśmy jesienną ikebanę. Nauczy-
łam się tego podczas warsztatów florystycznych w Warszawie. 
Sami spójrzcie i oceńcie! Czegoż było nam trzeba? Nieco humoru, 
doniczki (ta, którą widzicie na zdjęciu ma już 13 lat - leżała na 
dworze, na jednym z podwórek), odrobiny najprawdziwszego 
bluszczu, wrzosu, kolorowej żabki, brązowego świerszcza, sło-
mianego kubka opatulonego wrzosem.... Nasza zabawa z kwiatami 
trwała 20 minut. Dziewczęta bardzo dokładnie nazywały każdy 
element.

Muszę przyznać, że były bardzo pomysłowe w czasie zabawy! 
Zgadzacie się ze mną? Pani Dyrektor - Ewa Wierzba - stwierdziła, 
iż ikebana ta przypomina klimaty śródziemnomorskie.... Dzięku-
jemy! To miłe.

Prowadząca zajęcia logopedyczne: 
Grażyna Paracka

1 grudnia DZIEŃ WALKI Z AIDS

Czym różni się HIV od AIDS?
HIV ≠ AIDS
HIV jest wirusem: H – human (ludzki), I – immunodeficiency, 
(upośledzenia odporności), V – virus (wirus). Nazwa angielska:  
Human immunodeficiency virus. Nazwa polska: Ludzki wirus 
upośledzenia odporności.

Zakazić HIV można się tylko 3 drogami  - poprzez krew, 
poprzez kontakty seksualne a także wirus może się też przenieść 
z zakażonej HIV matki na jej dziecko.

Zakażenie HIV nie powoduje żadnych objawów na skórze czy 
na błonach śluzowych, nie powoduje też zmian w badaniach labo-
ratoryjnych. Jeśli osoba zakażona nie zrobi sobie testu może 
nie wiedzieć o swoim zakażeniu przez 8–10 lat.

Jednakże przez ten czas wirus bardzo szybko mnoży się w or-
ganizmie osoby zakażonej, powoduje niszczenie układu immuno-
logicznego (odpornościowego). Kiedy układ ten przestaje chronić 
organizm przed drobnoustrojami chorobotwórczymi pojawiają się 
objawy związane z zakażeniem.

AIDS to końcowy etap zakażenia HIV, występujący zwykle po 
wielu latach trwania infekcji HIV, charakteryzujący się wystąpie-
niem chorób definiujących AIDS, pojawiający się zwykle po wielu 
latach trwania infekcji HIV.

Przebieg zakażenia zmienił się wraz z pojawieniem się skoja-
rzonej terapii antyretrowirusowej. Zakażenia HIV wprawdzie 
nie da się wyleczyć, usunąć wirusa z organizmu, ale dzięki 
lekom możliwe jest znaczne spowolnienie postępu zaka-
żenia, poprawa jakości życia z HIV i wydłużenie życia 
o kilkadziesiąt lat.

AIDS jest chorobą: A – acquired, I – immuno, D – deficiency, S – 
syndrome. Nazwa angielska: Acquired immuno deficiency syndrome. 
Nazwa polska: Zespół nabytego upośledzenia odporności.

M. Karolak
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Olimpiada 
Wiedzy i umiejętności Rolniczych

30 października 2008 r. w ZSP w Sierakowicach odbyły się eli-
minacje szkolne XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych z bloku tematycznego „Żywienie człowieka i gospodar-
stwo domowe”. Celem tegorocznej edycji była integracja wiedzy 
zawodowej, teoretycznej i praktycznej.

Do olimpiady przystąpiła grupa licząca 19 zawodników - uczniów 
klas technikum. W części teoretycznej rozwiązali oni test składa-
jący się z 60 pytań. Drugi etap wymagał od uczestników wiedzy 
i umiejętności praktycznych w zakresie:

- wykonania ciasta biszkoptowego z uwzględnieniem przepisów 
bhp,

- przedstawienia zasad obsługi gości na przyjęciu „zasadni-
czym”,

- zastosowania ziół w kuchni i medycynie.
Komisja, po zliczeniu punktów w poszczególnych kategoriach, 

ogłosiła wyniki konkursu. Największą wiedzą wykazała się Zofia 
Kotłowska z klasy II T, drugie miejsce zajęła Katarzyna Gosz z kla-
sy III T. Obydwie uczennice reprezentować będą szkołę podczas 
eliminacji okręgowych w Trzciance w końcu kwietnia 2009 r.

Życzymy powodzenia w następnym etapie!  
M. Cyman

Zbigniew Fularczyk przyjmując petycję pod-
kreślił, że zawarte w niej postulaty powinny być 
spełnione przede wszystkim przez wszystkich 
dorosłych – także rodziców dzieci. Jolanta Skierka 
zapewniła, że wkrótce do rodziców trafi ulotka 
przygotowana i napisana przez dzieci z apelem 
o zaniechanie spalania śmieci w domowych piecach. 
W ten oto sposób dzieci rozpoczęły edukacjęć do-
rosłych i zwracają uwagę na ważny problem, jaki 
należy rozwiązać.

Mimo że w Polsce obowiązuje zakaz palenia śmie-
ci w piecach domowych, jest to proceder ogólnie 
powszechny. Grozi za to grzywna w wysokości 
do 5000 zł, jednak egzekwowanie przepisów jest 
bardzo trudne. Dym ze spalanych w domowych 
piecach śmieci jest szkodliwy dla zdrowia. Zawiera 
m.in. pyły, które odkładając się w glebie, powodują 
zanieczyszczenie metalami ciężkimi, tlenek węgla, 
tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyja-
nowodór, rakotwórcze dioksyny i furany. Raport 
Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na cho-
roby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 
tysięcy Polaków. W związku z coraz większą ilością spalanych 
śmieci w gospodarstwach domowych lekarze obserwują zwiększa-
jącą się ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne 
zapalenia skóry czy alergie pokarmowe. Zdarzają się nawet przy-
padki chorób nowotworowych, niestety już u dzieci. 

A.K
Foto: A.K.

Szóstoklasiści wręczają petycję Zbigniewowi Fularczykowi

 Jolanta Skierka z uczniami

Manifestacja ucznów przed budynkiem Urzędu Gminy
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6 grudnia to niezwykle ważny dzień dla wszystkich dzieci. W tym 
dniu naszą gminę – jak co roku – odwiedzi św. Mikołaj ze słodkim 
poczęstunkiem.
11 grudnia mija 90. rocznica urodzin Aleksandra Sołżenicyna. 
Z tej okazji w Gminnej Bibliotece otwarta będzie wystawa książek, 
zmarłego w tym roku, wybitnego rosyjskiego pisarza, autora epopei 

„Archipelag Gułag” i laureata literackiej nagrody Nobla. 
14 grudnia w Zespole Szkół w Tuchlinie odbędą się gminne eli-
minacje XIX Przeglądu Zespołów Kolędniczych 
28 grudnia zapraszamy wszystkich do kościoła parafialnego 
w Gowidlinie na koncert kolęd.
Od grudnia do lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Siera-
kowicach będzie można oglądać wystawę „Gwiazdka na Kaszu-
bach”
W bibliotekach w Sierakowicach i Gowidlinie co piątek – 
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – odbywają się „Spo-
tkania z bajką”. Początek o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy!

Imprezy sportowe
W grudniu w Zespole Szkół w Gowidlinie odbędzie się turniej 
tenisa stołowego dla uczniów gimnazjów. 

Rok 2008 został ogłoszony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
rokiem Aleksandra Majkowskiego, przez Sejm RP – rokiem 
Zbigniewa Herberta, natomiast decyzją Parlamentu Europejskie-
go – rokiem dialogu kulturowego. Jest 
to także Światowy Rok Planety Ziemia 
ogłoszony przez ONZ z inicjatywy Unii Nauk 
Geologicznych i UNESCO.

KALENDARZ 
imprez kulturalnych

.

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w ŚWIĄTECZNYM KIERMASZU 

BOŻONARODZENIOWYM
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach przy ul. 
Kartuskiej 27, który odbędzie się w dniach 3 i 6 grudnia 2008 w go-
dzinach od 9.00 do 14.00. Celem kiermaszu jest zaprezentowanie 
rękodzieła twórców ludowych oraz popularyzacja ich wyrobów 
i umożliwienie sprzedaży. W ten sposób chcemy stworzyć doskona-
łą okazję na zrobienie prezentów świątecznych: ozdób choinkowych, 
kartek świątecznych, artykułów dekoracyjnyc, ceramiki, wyrobów 
ze słomy jak i całe mnóstwo innych niezwykłych przedmiotów 
z dużym naciskiem na niepowtarzalność egzemplarzy.

Jednocześnie zapewniamy Państwu miejsce na prezentację wyro-
bów. Chętnych prosimy o kontakt z naszą placówką. Szczegółowych 
informacji udzielają: Monika Wendt i Lucyna Rybarczyk.

Z poważaniem Dyrektor Irena Kulwikowska

.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach uprzejmie informuje, że 

eliminacje gminne 
XIX Przeglądu Zespołów Kolędniczych 

odbędą się w dniu 21 grudnia 2008r. w Sali Gimnastycznej w Ze-
spole Szkół w Tuchlinie 

Program eliminacji:
Godz. 12.00 – zbiórka kolędników przy kościele w Tuchlinie
Godz. 12.15 – przemarsz do Sali Szkoły

Harmonogram sekcji stałych 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Sierakowicach - rok 2009
• Sekcja nauki gry na instrumentach 
gitara - instruktor: mgr Dominika Formela - tel. 0694-468-878
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury
wtorek godz. 17.15-18.15 - sala nr 12
środa godz. 16.00-17.00 - sala nr 101
skrzypce - instruktor: Marlena Korda – tel. 0500-804-722
zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury 
środa godz. 16.00-18.00 - sala nr 12

• Sekcja nauki indywidualnej 
pianino, akordeon, kontrabas, organki elektryczne
instruktor: mgr Witold Baska tel. 0609-797-520
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach 
poniedziałek godz. 14.00 -17.45 - sala nr 101
wtorek godz. 13.45-19.30 - sala nr 101
czwartek godz. 15.00 -19.45 - sala nr 101
piątek godz. 15.00- 17.30 - sala nr 101
sobota godz. 10.00- 13.45 - sala nr 101
zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie - środa - godz. 13.00-19.45

• Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”
choreografia: mgr Irena Warmowska - tel. 0694-468-876
instruktor muzyki: mgr Witold Baska 
zajęcia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach piątek - godz. 17.30-20.30

• Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty”
instruktor muzyki: mgr Jan Baska
choreograf: mgr Irena Warmowska - tel. 0694-468-876
kierownictwo zespołu: mgr Jarosław Jóskowski - tel. 0601-235-274 
zajęcia w Zespole Szkół w Tuchlinie - poniedziałek godz. 13.30-15.30

• Chór Bel Canto 
instruktor: mgr Dominika Formela tel. 0694-468-878
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach
wtorek godz. 16.00-17.15 - sala nr 12
środa godz. 17.00-18.30 - sala nr 101

• Zajęcia taneczne
instruktor: mgr Edyta Gawin – tel. 0607-899-129
zajęcia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach poniedziałek - godz. 16.00-17.00 - grupa młodsza 
(I-III klasa), 17.00-18.00 – grupa starsza (IV-VI klasa)

• Formacja tańca nowoczesnego „Black Dance”
instruktor: mgr Edyta Gawin – tel. 0607-899-129
zajęcia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach piątek godz. 15.30-17.30

• Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice 
kierownictwo: mgr Andrzej Szczypiorski – tel. 0660-754-162 
kapelmistrz: mgr Hubert Szczypiorski
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach
piątek godz. 20.00-22.00 - sala nr 12

Ekspozycja Stała Muzealna - sala nr 101 i 102
instruktor: mgr Emilia Reclaf – tel. 058-681-62-14
lekcje regionalne, zwiedzanie z przewodnikiem: poniedziałek i środa 
– 9.00-14.00, zwiedzanie bez przewodnika : wtorek-czwartek-piątek 
– 9.00–16.00

Sekcja sztuki ludowej – sala 01
instruktor: Bożena Skierka 
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach ponie-
działek godz. 16.00-18.00
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SPORT
Wkrótce rusza Halowa Liga Piłki Nożnej

Rusza XIII edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej w Sierakowicach. 
Zgodnie z uchwałą Zarządu Gminnego Klubu Sportowego „Siera-
kowice” - głównego organizatora turnieju - od tegorocznej edycji 
nazwa ligi brzmi: Halowa Liga Piłki Nożnej w Sierakowicach 
im. Tadeusza Wesółki. 

Rozpoczęcie rozgrywek nastąpi 7 grudnia 2008 r. W tegorocznej 
edycji przewidujemy prowadzenie rozgrywek tylko I ligi. W przy-
padku dużej liczby zgłoszonych zespołów, rozgrywki zostaną 
podzielone na I i II ligę. O ewentualnym podziale na dwie ligi 
zadecyduje organizator, opierając się na wynikach z ubiegłorocznej 
edycji Ligi Halowej. Mecze rozgrywane będą w każdą niedzielę, 
począwszy od 7 grudnia 2008 r., według opracowanego terminarza, 
w godzinach od 14.00 do 20.00. Przewidujemy bardzo atrakcyjne 
nagrody rzeczowe w prowadzonej klasyfikacji zespołowej oraz 
w wielu klasyfikacjach indywidualnych. Zasadniczo w tegorocznej 
edycji Ligi obowiązywać będą przepisy gry w FUTSAL-2000 wraz 
z poprawkami zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Nożnej. 
Szczegółowy regulamin ligi, wraz z wyciągiem z przepisów gry, 
wszystkie zgłoszone zespoły otrzymają do dnia rozpoczęcia roz-
grywek.

Bliższych informacji udzielają: Piotr Płotka – tel.605 575 547, 
Mirosław Senwicki – tel.669 320 330 i Waldemar Formela – tel. 
669 320 340. 

Zgłoszenia udziału poszczególnych zespołów można potwierdzić 
telefonicznie u wyżej wymienionych osób lub elektronicznie: e-mail 
gks-sierakowice@tlen.pl do 30 listopada 2008 r.

X Kaszubski Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Prezesa Zarządu Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 

Sierakowice 2008

Gminny Klub Sportowy Sierakowice organizuje w dniach 29 
i 30 listopada 2008 r. jubileuszową X edycję Otwartego Turnieju 
Piłki Siatkowej dla amatorów. Jak co roku głównym sponsorem 
imprezy będzie Gminna Spółdzielnia „SCh” w Sierakowicach. Pa-
tronat nad zawodami sprawuje od wielu lat Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach. Co roku w turnieju uczestniczy około 12 zespołów 
z czternastu miejscowości (Kartuzy, Luzino, Dziemiany, Żukowo, 
Kolbudy, Gowidlino, Sierakowice, Kołczygłowy, Gdańsk, Lębork, 
Klukowa Huta). 

Dzięki bardzo hojnemu sponsorowi żaden z zespołów nie odje-
dzie z pustymi rękoma, a zwycięskie drużyny otrzymają wspaniałe 
puchary i medale. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośni-

ków piłki siatkowej do 
Szkoły Podstawowej 
w Sierakowicach na 
wspaniałe widowisko, 
jakim jest Turniej Piłki 
Siatkowej, organizo-
wany co roku w Sie-
rakowicach. Naprawdę 
warto!

S z c z e g ó ł o w y c h 
informacji o turnie-
ju udziela Mirosław 
Senwicki pod nr tel. 
058 681-62-34 lub 604-
331-717.

Godz. 12.30 – eliminacje (wg kolejności zgłoszeń)
 - wręczenie nagród, dyplomów.
Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 12 grudnia 2008 r. na 

adres placówki. Zwycięska grupa kolędnicza w każdej kategorii 
będzie reprezentowała gminę Sierakowice na eliminacjach powia-
towych w Przyjaźni.

.

XIX Przegląd Zespołów Kolędniczych 
Województwa Pomorskiego Sierakowice 2009

„Hej, kolędy to czas”
Organizatorzy: Rada Gminy Sierakowice, Starostwo Po-
wiatowe w Kartuzach, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
o. Sierakowice, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach,  
Gimnazjum w SierakowicachPlanowany. 
Patronat: Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezes Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.

Kontynuowanie tradycji i przebogate obrzędy związane z okre-
sem Świąt Bożego Narodzenia towarzyszące mieszkańcom tej ziemi, 
inspirują nas do organizowania Przeglądu. Jeszcze nie tak dawno, 
bo kilkanaście lat temu, grupy przebierańców: Gwiôzdki, Trzej 
Królowie, Gwiżdże, Nowy Rok i Stary itp. – odwiedzały nasze domy 
w okresie Świąt przedstawiając swój program i składając życzenia. 
I tą właśnie formę, te tradycje chcemy ocalić od zapomnienia.

I. Zasady uczestnictwa. W przeglądzie biorą udział grupy 
przebierańców tradycyjnych, autentyczne zespoły kolędnicze, które 
prezentują obrzędy przygotowane do prezentowania w domach, 
chodząc od chaty do chaty z życzeniami. Czas prezentacji nie może 
przekroczyć 20 minut.

II. Uczestnicy. Uczestnicy przeglądu biorą udział w dwóch 
kategoriach wiekowych: dzieci do lat 13 oraz młodzież i dorośli.

III. Przegląd odbywa się drogą eliminacji:
gminne – do 21 grudnia 2008, powiatowe – do 11 stycznia 2009, finał 
– 16 stycznia 2009 – Gimnazjum w Sierakowicach, godz. 1100.

IV. Eliminacje gminne mają na celu wyłonienie reprezentacji do 
przeglądu powiatowego.

V. Organizator eliminacji powiatowych w uzgodnieniu z or-
ganizatorami gminnymi ustala ilość startujących w eliminacjach 
powiatowych.

VI. Komisja eliminacji powiatowych typuje do udziału w Finale 
jeden zespół kolędniczy w każdej kategorii. Pierwsze miejsca ex 
equo nie będą uwzględniane.

VII. Komisje oceniające wszystkich szczebli dokonują oceny 
uwzględniając: zgodność z tradycją, autentyczność tekstów i muzyki, 
dobór kostiumów, rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny

VIII. Laureaci otrzymują: w eliminacjach gminnych i powia-
towych – dyplomy i nagrody przygotowane przez organizatorów. 
W Finale komisja przyzna główne nagrody „Złotego diabełka” 
w poszczególnych kategoriach. Każdy zespół biorący udział 
w Finale otrzyma pamiątkową statuetkę kolędową. Uczestnikom 
finału zapewniamy poczęstunek. Przewiduje się również nagrody 
rzeczowe i finansowe.

IX Karty uczestnictwa grup kolędniczych zakwalifikowa-
nych do Finału należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 12 stycznia 2009 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Kartuska 27, 83-340 Sierakowice, tel./fax. 058-681-62-14, 058-684-76-02,
e-mail: goksce@poczta.onet.pl. Ze względów organizacyjnych termin 
ten jest ostateczny, decyduje data dostarczenia.

X Koszty uczestnictwa zespołów w poszczególnych eliminacjach 
pokrywają instytucje delegujące.

XI Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach powołuje Komisję 
w Finale XIX Przeglądu Zespołów Kolędniczych, której decyzje 
są ostateczne.

XII W sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje: 
Irena Kulwikowska – tel. 058-684-76-02; 0694-468-874.
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SPRZEDAM
Okazyjnie dom wolnostojący o pow. 317 m2 i działkę o 
pow. ok. 300 m2 w centrum Sierakowic. Dom nadaje się na 
działalność handlową i usługową, cena okazyjna 2000 zł/m2. 
Istnieje możliwość nabycia domu na sąsiedniej działce z 
dwoma garażami w stanie surowym zamkniętym. Łączna 
powierzchnia obu działek wynosi ok. 600 m2. 
Tel. 058 718 28 36 lub 0665 79 07 07.

RÓŻNE

Fotografia Ślubna; www.eslubna.pl, tel. 502 070 954.

Przywiozę wysłodki buraczane, tel. 0507 057 886

Rodzina z jednym dzieckiem (dwuletnim) poszukuje 
mieszkania w zamian za opiekę nad osobą samotną 
lub niedomagającą, ewentualnie za pomoc przy gospo-
darstwie rolnym. Tel. 889-062- 662.

OGŁOSZENIA DROBNE

Porad 
prawnych 
z zakresu 

prawa 
rodzinnego 

udziela 
bezpłatnie 

Pani Mecenas 
KATARZYNA 
KURKIEWICZ 

w ostatni piątek 
każdego miesiąca 
od godziny 15:30 

do 18:00 
w Domu Katolickim 

przy ulicy 
ks. B. Łosińskiego 1 
w Sierakowicach: 

28 listopada 2008, 
19 grudnia 2008, 
30 stycznia 2009,

27 lutego, 27 marca,
24 kwietnia.


