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☞ Czytaj na str. 13–15

Sierakowice gospodarzem 
VIII Dyktanda Kaszubskiego

W siedzibie redakcji 
„Wiadomości 
Sierakowickich” 
można kupić, wydaną 
staraniem Gminy 
Sierakowice, książkę 

„Antologia lëteracczich 
dokôzów Antona i Aleksa 
Peplińsczich”. 
500 stron, cena 30 zł.

Jeden z piszących Dyktando Kaszubskie: Sławomir Klas (Foto: Czesław Pobłocki)
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„Wiadomości Sierakowickie” 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, tel. 58 681 95 58. 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.oo–12.oo, www.sierakowice.pl, e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl

Redaguje zespół: Maria Karolak, Danuta Pioch, Agnieszka Rybakowska-Król. 
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Pracownia Graficzna Bogusław Gliński Sierakowice. Druk: KURIER s.c. Bytów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów w materiałach nie zamówionych oraz w publikowanych listach. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

I. „Kultura fizyczna, sport i rekreacja’’, przyjęto następujące 
działania priorytetowe:

1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.
W ramach realizacji wspierane będą następujące zadania: opie-

ka trenerska, opieka medyczna, dojazdy na mecze, ubezpieczenie 
członków klubów, artykuły sportowe, których okres używania nie 
przekracza 1 roku (nie będące środkami trwałymi), opłaty związa-
ne z uczestnictwem członków klubu w rozgrywkach sportowych, 
obozy sportowe.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, reali-
zowane przez organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych 
o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, w tym dla osób niepełno-
sprawnych.

3. Wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym organizowanie ak-
tywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii 
szkolnych i w czasie wolnym od zajęć.

W ramach realizacji wspierane będą następujące przedsięwzięcia: 
zakup nagród, wynagrodzenia sędziów i opiekunów. 

Na realizację zadań w obszarze kultura fizyczna, sport i rekreacja 
w 2009 roku w budżecie gminy przeznaczono środki w wysokości 
315.000,00 zł.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2010 roku 
objętych obszarem kultura fizyczna, sport i rekreacja wynosi 
330.000,00 zł.

II. „Profilaktyka”, przyjęto następujące zadania:
1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoho-

lowe, pomocy psychospołecznej i prawnej.
2. Udzielanie rodzinom dysfunkcyjnym i tym rodzinom, w któ-

rych występuje przemoc, pomocy terapeutycznej, psychospołecznej 
i prawnej.

3. Prowadzenie dla dzieci i  młodzieży profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom 
od środków zmieniających świadomość i od nikotyny.

4. Prowadzenie działań zapobiegających alkoholizmowi wśród 
osób dorosłych i w zakładach pracy. 

5. Prowadzenie działań w zakresie integracji społecznej.
Na realizację zadań w obszarze profilaktyka w 2009 roku w bu-

dżecie gminy przeznaczono środki w wysokości 11.700,00 zł.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2010 roku 

objętych obszarem profilaktyka wynosi 15.000,00 zł.

III. „Kultura i sztuka regionalna”, przyjęto następujące zadania:
1. Organizacja imprez kulturalnych uwzględniających elementy 

specyficzne dla gminy Sierakowice.
W ramach realizacji tego zadania wspierane będą: nagrody 

w konkursach, wynagrodzenie dla artystów, przewóz instrumentów 

muzycznych, oświetlenie, nagłośnienie, dowóz artystów, usługi 
poligraficzne oraz inne.

2. Wspólne przedsięwzięcia Instytucji Kultury z organizacjami 
pozarządowymi.

W ramach realizacji wspierane będą następujące przedsięwzię-
cia: organizacja imprez kulturowych (wystawy, odczyty, spotkania 
autorskie, konkursy) oraz inne.

3. Kultywowanie lokalnej tradycji kaszubskiej w tym literatury, 
pieśni, muzyki, tańca i sztuki regionalnej. 

W ramach realizacji wspierane będą następujące przedsięwzięcia: 
opieka instruktorów muzycznych, konsultacje językowe, zakup i na-
prawa strojów i instrumentów (nie będących środkami trwałymi) 
oraz ich konserwacja, dojazd na festiwale, ubezpieczenie członków 
zespołu, prowadzenie kół rękodzieła artystycznego, przegląd zespo-
łów kolędniczych, przygotowywanie tekstów i melodii autorskich, 
konkursy i wystawy o tematyce regionalnej, promocji tradycji 
kaszubskiej gminy Sierakowice, usługi poligraficzne oraz inne. 

Na realizację zadań w obszarze kultura i sztuka regionalna 
w 2009 roku w budżecie gminy przeznaczono środki w wysokości 
15.000,00 zł.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2010 roku 
objętych obszarem kultura i sztuka regionalna wynosi 20.000,00 zł. 

IV. „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”, przyjęto 
następujące zadania:

1. Organizowanie transportu i opieki w czasie przewozu do szkół 
i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, umożliwiających re-
alizację obowiązku nauki i kształcenia dzieciom i młodzieży.

Na realizację zadań w obszarze nauka, edukacja, oświata i wy-
chowanie w 2009 roku w budżecie gminy przeznaczono środki 
w wysokości 80.000,00 zł

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań w 2010 roku 
objętych obszarem nauka, edukacja, oświata i wychowanie wynosi 
80.000,00 zł. 

Miejsce i termin składania ofert: 
Gmina Sierakowice, ul. Lęborska 30 (pok. nr 102) 
do dnia 8 grudnia 2009 r.

Osoby upoważnione do kontaktów z wnioskodawcami:
• w zakresie „Kultura fizyczna, sport i rekreacja”: 
Piotr Zengerski  
tel. 058 681 95 34; zengerski.piotr@sierakowice.pl 
• w zakresie „Profilaktyka”: Maria Karolak 
tel. 058 681 95 41; karolak.maria@sierakowice.pl 
• w zakresie „Kultura i sztuka regionalna”: 
Agnieszka Garska
tel. 058 681 95 29; garska.agnieszka@sierakowice.pl

Wójt Gminy Sierakowice
na podstawie art. 13 ust. 3 w związku z art. 4 ust.1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 
r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr XXXIV/345/2009 z dnia 27 października  2009 r. w sprawie uchwalenia 
Rocznego Programu Współpracy Gminy Sierakowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2010

ogłasza otwarty konkurs ofert 
mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego na realizację zadań publicznych w 2010 roku, 
tj. w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu:
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Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie 
Marcin Klein

83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 1, II piętro 
tel. 693-642-070, e-mail: upmarcinklein@wp.pl

• Projekty typowe i indywidualne budynków mieszkalnych,   
  gopodarczych, produkcyjnych, usługowych, handlowych, 
  garaży i innych
• Rozbudowa i nadbudowa budynków
• Projekt zagospodarowania działki, adaptacja projektu
• Formalności od projektu 
  do uzyskania pozwolenia na budowę
• Nadzór budowlany

• w zakresie „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”: 
Piotr Leszczyński 
tel. 058 681 95 50; leszczynski.piotr@sierakowice.pl

Termin rozpatrzenia ofert: 11 grudnia  2009 r.

Termin realizacji zadań:  1 stycznia – 16 grudnia 2010 r.

Dotacje nie mogą być udzielane na: 
przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego 
funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie 
deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację 
kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów 
i innych środków trwałych; działalność gospodarczą podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielanie pomocy 
finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w roz-

porządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 
2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, 
poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składa-
jącego ofertę, szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego 
proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania 
publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zada-
nia publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu 
składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację 
o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 
wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzy-
skanych na realizację danego zadania z innych źródeł, deklarację 
o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Wzór można odebrać w Urzędzie Gminy Sierakowice lub pobrać 
ze strony internetowej www.sierakowice.pl.

2. Na wniosku oferty winna być informacja, jakiego zadania oferta 
dotyczy (podać także numer zadania z wybranego zakresu). 

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu 
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Do oferty należy również dołączyć: sprawozdanie merytoryczne 
i finansowe z działalności podmiotu za rok 2008 r. (w przypadku 
dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), ak-
tualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące 
od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie 
osób go reprezentujących oraz inne dokumenty wskazane w ofer-
cie tj. statut. Wszystkie wyżej wymienione załączniki powinny być 

przedstawione w oryginale i podpisane przez upoważnione osoby 
lub należy załączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożo-
ne po terminie nie będą rozpatrywane, w przypadku nadesłania 
oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy w Sie-
rakowicach.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
7. Organizacja, która składa kilka ofert w konkursie powinna 

złożyć każdą ofertę oddzielnie.
8. Organizacje, które pozyskały partnerów do realizacji przed-

łożonego projektu, zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia 
partnerskiego.

9. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż 
jedna dotacja.

10. Zastrzega się możliwość przyznania kwoty niższej niż wnio-
skowana.

11. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony 
umowa.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Możliwość realizacji zadania przez organizację – posiadana 

baza lokalowa, zasoby rzeczowe.
2. Zgodność projektu z priorytetami zadania.
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, 

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
4. Wysokość udziału środków publicznych na realizację za-

dania.
5. Wysokość wkładu własnego oraz współudział innych źródeł 

finansowania.
6. Wkład pracy wolontariuszy.
7. Innowacyjność proponowanych rozwiązań.
8. Kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt;
9. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi 

w okresie poprzednim (terminowość i rzetelność oraz rozliczenie 
zadania).

10. Dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców 
Gminy Sierakowice i przewidywana liczba odbiorców oraz zapo-
trzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu. 
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KLËKA
Koło Gospodyń Wiejskich z Paczewa ma swoją siedzibę. Radni wy-
razili zgodę na użyczenie lokalu w budynku komunalnym w Pacze-
wie na cele statutowe organizacji. Jedno z mieszkań o powierzchni 
40 m2 zostało bezterminowo użyczone paniom z Koła.  

.
Starostwo Powiatowe w Kartuzach, w imieniu wszystkich gmin, 
złoży wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków 
oświatowych. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z Regionalnego 
Programu Operacyjnego z działania „Infrastruktura energetyczna 
i poszanowanie energii”. 

Do termomodernizacji wytypowany został budynek Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowicach. Termomodernizacja 
obejmie wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę 
okien, ocieplenie budynków itp.

.
Nie udało się Gminie Sierakowice uzyskać dofinansowania w ra-
mach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli 
tzw. schetynówek. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie bu-
dowy dróg w Sierakowicach – ulicy Wojska Polskiego, Generała 
Andersa, Generała Maczka, Legionów i Spokojnej. 

Dofinansowania nie uzyskał także wniosek złożony przez 
Starostwo Powiatowe, dotyczący modernizacji drogi powiatowej 
Sierakowice–Borucino. 

.
Gmina Sierakowice przeznaczyła do sprzedaży dotychczasowym 
najemcom lokale w budynku przy ulicy Dworcowej 13 w Sierakowi-
cach. Mieszkania zostaną sprzedane wraz z przynależnymi do nich 
pomieszczeniami użytkowymi oraz udziałami w nieruchomości. 
Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym. 

.
W siedzibie redakcji „Wiadomości Sierakowickich” można zaku-
pić w cenie 30 zł książkę „Antologia lëteracczich dokôzów” braci 
Antoniego i Aleksego Peplińskich. Na liczące 500 stron dzieło 
składają się zarówno polskie, jak i kaszubskie wiersze i pieśni 
braci Peplińskich, a także utwory sceniczne, których autorem jest 
Aleksy. Antologia została wydana staraniem Gminy Sierakowice, 
która w znacznym stopniu sfinansowała to wydawnictwo. Promocja 
książki odbyła się 7 listopada podczas 8. Dyktanda Kaszubskiego, 
którego gospodarzem w tym roku były Sierakowice. 

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku 
Spółka Akcyjna zawiadamia, że wobec występującego i utrzy-
mującego się dużego spadku ilości przewożonych podróżnych 
od dnia 1 grudnia 2009 r. zawieszamy następujące kursy 
komunikacji regularnej:

W dni robocze:
- Lębork–Sierakowice–Kościerzyna o godzinie 9.15;
- Kościerzyna–Sierakowice–Lębork o godzinie 12.00;
W soboty:
- Lębork–Sierakowice–Kościerzyna o godzinie 9.15;
- Kościerzyna–Sierakowice–Lębork o godzinie 12.00;
- Lębork–Cewice–Sierakowice o godzinie 19.10;
- Sierakowice–Cewice–Lębork o godzinie 20.00;
W niedziele i święta:
- Lębork– Cewice– Sierakowice o godzinie 19.10;
- Sierakowice– Cewice– Lębork o godzinie 20.00. 

Prezes Zarządu
Andrzej Kraweczyński

W nowym roku 
nowe stawki podatków 

Już wiadomo, jakie stawki podatku od nieruchomości będą obo-
wiązywać od stycznia 2010 roku. Będą one średnio większe o 1%. 
Nie zmienia się jedynie wysokość podatku od środków transportu, 
gdyż nadal obowiązuje uchwała sprzed trzech lat. Tyle samo za 
swoje czworonogi zapłacą także właściciele psów. 

Na wniosek władz gminy z dwuprocentowego podatku od war-
tości budowli zostało zwolnione Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. Jako spółka gminna PWiK jest  odpowiedzialne za 
zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę i odprowadzenie ścieków. 
Zwolnieniem objęte zostaną wszystkie podległe spółce budowle 
(przepompownie, hydrofornie, studzienki, rurociągi itp.), natomiast 
zwolnienie nie dotyczy należących do niej budynków i gruntów. 

– Gmina przekazała cały majątek związany z wodą i kanalizacją 
do spółki – mówił Zbigniew Fularczyk podczas sesji Rady Gminy 
w dniu 27 października, kiedy to uchwalano stawki podatków. – To 
był majątek gminny i gdy był we władaniu gminy, nie był opodat-
kowany podatkiem lokalnym. Z chwilą założenia przedsiębiorstwa 
wchodzi obowiązek podatkowy, który jest w tym momencie kosztem 
i ma wpływ na taryfę za wodę i ścieki. W przypadku przedsiębiorstwa 
wodnego wartość majątku i 2% podatek to ok. 900 tys. zł. I tę kwotę 
należałoby wliczyć w taryfę wodno-kanalizacyjną. Propozycja do-
tycząca zwolnienia spółki z podatku nie ma żadnego znaczenia dla 
budżetu gminy, a na taryfę ma bardzo duży wpływ – argumentował 
zastępca wójta gminy i dodał, że pozwoli to uniknąć gwałtownego 
wzrostu ceny za wodę i odprowadzanie ścieków, co byłoby bardzo 
niekorzystne dla mieszkańców gminy.  
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Radni zaakceptowali wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i nowe stawki za wodę i ścieki

Cena za wodę w górę
Od stycznia przyszłego roku za wodę zapłacimy o 7 % więcej niż 
obecnie. Podwyżka obejmie także opłaty za odprowadzanie ście-
ków o ponad złotówkę za metr sześcienny. Tej ostatniej zwyżki 
mieszkańcy jednak nie odczują w swoich portfelach, gdyż Gmina 
dopłaci Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji różnicę po-
między nową stawką a dotychczas obowiązującą. 

W tej chwili mieszkańcy, jak i zakłady usługowe i przemysłowe, 
za 1 m3 wody płacą 2,55 zł brutto. Po podwyżce cena będzie wynosić 
2,73 zł. Jest to stawka obowiązująca wszystkich odbiorców wody. 

„Producenci” ścieków są podzieleni na dwie kategorie. Jedną 
tworzą zakłady przemysłowe, drugą  natomiast –  gospodarstwa 
domowe i pozostali odbiorcy usług. Dla jednych i drugich są dwie 
różne stawki za odprowadzanie ścieków. W 2009 r. wynoszą one 
odpowiednio za 1 m3 – 3,61 zł brutto dla gospodarstw domowych 
i 3,69 zł brutto dla przemysłu. Od stycznia 2010 roku będą obowią-
zywać wyższe stawki. I tak zakłady przemysłowe zapłacą za 1 m3 
dostarczonych ścieków 4,69 zł, natomiast cena dla gospodarstw 
i pozostałych odbiorców usług wynosi 4,63 zł. Jednak, jak już 
wcześniej wspomniano, mieszkańcy nie muszą się obawiać, że 
zapłacą więcej, gdyż różnicę pomiędzy nową stawką a dotychczas 
obowiązującą wynoszącą 1,02 zł dopłaci spółce Gmina Sierakowice. 
Dopłata ta nie obejmuje zakładów przemysłowych. 

Rozpoczyna się realizacja zadania pod nazwą „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglo-
meracji Sierakowice”. Aby zrealizować projekt, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji musi zaciągnąć kredyt. 

– Kredyt zaciągnęła spółka, ale w ślad za kredytem idą odsetki, 
których spłatę wzięły na siebie gminy Sierakowice i Sulęczyno – tłu-
maczył radnym Zbigniew Fularczyk. – Nie ma możliwości prawnej 
przekazania przez gminy do spółki kwoty związanej z odsetkami. 
Jedyną możliwością jest dopłata do stawek za odprowadzanie 
ścieków. Oszacowaliśmy, że jest to kwota ok. 170 tys. zł.  

Wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych 
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 17 listopada radni 
przyjęli wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych. Oto jak przedstawiają się przedsięwzięcia rozwojowo-
modernizacyjne zaplanowane w kolejnych latach:

W zakresie urządzeń wodociągowych:

2010 rok
- Modernizacja stacji uzdatniania wody – 9.000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowych – 18.000 zł
- Zakup pomp głębinowych – 44.500 zł
- Zakup środków transportu i wyposażenia w środki trwałe – 

38.000 zł
2011 rok

- Modernizacja stacji uzdatniania wody – 100.000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowych – 390.000 zł
- Zakup pomp głębinowych – 20.000 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Sulęczyno na odcinku 

Augustowo–Amalka i Amalka–Podjazy–Widna Góra wraz z roz-
budową stacji uzdatniania wody w miejscowości Widna Góra 
– 2.223.545 zł

2012 rok 
- Modernizacja stacji uzdatniania wody – 80.000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowych – 360.000 zł
- Zakup pomp głębinowych – 30.000 zł
- Zakup środków transportu i wyposażenia w środki trwałe – 

40.000 zł
2013 rok

- Modernizacja stacji uzdatniania wody – 85.000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowych – 190.000 zł

Radni niemal jednogłośnie (jeden radny wstrzymał się od głosu) 
zadecydowali o zwolnieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji z podatku oraz przyjęli nowe stawki podatków i opłat. 
Oto one:

Podatek od nieruchomości:
(W nawiasach podano stawki obowiązujące w 2009 r.).
- Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,61 zł od 1m2 

powierzchni użytkowej (0,60 zł); z podatku zwalnia się strychy 
i piwnice.

- Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,70 zł od 
1 m2 p.u. (18,50 zł); z podatku zwalnia się budynki, grunty i budowle 
przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 
szewstwo, kowalstwo i bednarstwo. 
- Od budynków pozostałych na działkach budowlanych zwią-

zanych z budownictwem mieszkalnym – 3,55 zł za 1m2 (3,50 zł) 
oraz pozostałych – 6,88 zł (6,64 zł).

- Od budynków letniskowych – 6,88 zł od 1 m2 p.u. (6,64 zł).
- Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadze-

nie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,57 zł od 1m2 p.u. (9,24 zł).

- Od powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (gabinety 
lekarskie i stomatologiczne) – 4,16 zł od 1m2 p.u. (4,01 zł).

- Od budowli – 2% ich wartości.
- Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł (0,73 zł).

- Od 1 m2 powierzchni gruntów letniskowych – 0,39 zł (0,37 zł).
- Od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych – 0,23 zł (0,22 zł); 

bonifikata dla emerytów i rencistów wynosi 50%.
- Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-

cyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha (3,90 zł).

Stawka podatku od posiadania psa w gminie Sierakowice nie 
zmienia się. W przyszłym roku właściciele czworonogów zapłacą 
45 zł. Podatek wpłaca się na konto Urzędu Gminy bez wezwania 
do dnia 31 marca każdego roku. W przypadku, gdy podatnik nabył 
psa po tym terminie, wówczas wpłaca podatek w ciągu 1 miesiąca 
od daty nabycia zwierzęcia, ale tylko wtedy, gdy zobowiązania nie 
uregulował poprzedni właściciel. 

Stawka dzienna opłaty miejscowej wynosi 1,90 zł (dotychczas 
1,85 zł) od osoby fizycznej przebywającej okresowo w celach wypo-
czynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach 
posiadających korzystne walory krajobrazowe, właściwości klima-
tyczne oraz warunki umożliwiające pobyt. Dotyczy to miejscowości: 
Kamienica Królewska, Gowidlino, Lemany i Załakowo.

AK
Foto: AK

☞
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- Zakup pomp głębinowych – 30.000 zł
- Zakup środków transportu i wyposażenia w środki trwałe – 

20.000 zł
2014 rok

- Modernizacja stacji uzdatniania wody – 110.000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowych - 300.000 zł
- Zakup pomp głębinowych – 30.000 zł
- Zakup środków transportu i wyposażenia w środki trwałe – 

20.000 zł

W zakresie urządzeń kanalizacyjnych:

2010 rok
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: 

Lemany–Gowidlino–Puzdrowo–Sierakowice) – 11.121.110 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: 
Sierakowice–Paczewo–Bukowo) –  3.377.902 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: Rębie-
nica–Tuchlino i Łyśniewo–Migi–Poręby–Sierakowice) – 1.180.778 zł

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sierakowicach – 7.465.200 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej miejscowości Sierakowice 

i Sulęczyno – 75.000 zł
2011 rok

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: Le-
many–Gowidlino–Puzdrowo–Sierakowice) – c.d. – 652.319 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: 
Rębienica–Tuchlino i Łyśniewo–Migi–Poręby–Sierakowice) – c.d. – 
5.542.482 zł

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sierakowicach – c.d. – 
2.894.698 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: 
Kamienica Królewska–Załakowo–Pałubice) – 1.776.811 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno (ciąg: Widna 
Góra–Podjazy–Amalka–Sulęczyno) – 6.632.003 zł

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie – 1.963.000 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 100.000

2012 rok
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice (ciąg: Ka-

mienica Królewska–Załakowo–Pałubice) – c.d. – 4.390.648 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie – c.d. – 2.756.149 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze wsi Sulęczyno- „Osie-

dle za pocztą” i wsi Kłodno – 1.770.501 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sulęczyno (ciąg: Bo-

rek–Bielawki–Żakowo–Kistowo–Sulęczyno) – 3.396.386 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 100.000 zł

2013 rok
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 100.000 zł

2014 rok
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 100.000 zł.

AK
Foto: AK

Tomasz Zdanowicz – prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji oraz Zbigniew Fularczyk – zastępca wójta

☞

Doroczna kontrola jednostek OSP 
w gminie Sierakowice
Co roku wszystkie jednostki OSP zostają poddane drobiazgowej kontroli. W tym 
roku miała ona miejsce 24 października i odbyła się kolejno w Mojuszu, Gowidli-
nie, Tuchlinie, Kamienicy Królewskiej i Sierakowicach. Komisja powołana przez 
komendanta powiatowego PSP w Kartuzach, Edmunda Kwidzińskiego i pod jego 
przewodnictwem, drobiazgowo sprawdziła dosłownie wszystko. W przeglądzie, 
jak co roku, uczestniczył także wójt Tadeusz Kobiela. 

Komisja z PSP skrupulatnie skontrolowała strażnice i ich wyposażenie, 
dokumentację (świadectwa kwalifikacji, przeglądy), a także stan techniczny 
i gotowość do działań samochodów, sprzętu pożarniczego i specjalistycznego 
sprzętu ratowniczego. W każdej jednostce przegląd zakończył się ćwiczeniem 

praktycznym. Rodzaj ćwiczenia był uzależniony od 
sprzętu posiadanego przez daną jednostkę. 

Celem przeglądu jest przede wszystkim spraw-
dzenie 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 nie-
prawidłowości w celu ich usunięcia. 

– Taki przegląd jest potrzebny – mówi Adam 
Wróblewski, podinspektor ds. obrony cywilnej 
i ppoż w sierakowickim Urzędzie Gminy. – Przede 
wszystkim mobilizuje strażaków, aby przejrzeli sprzęt, 
przypomnieli sobie sposoby działania i obsługiwania. 
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Nadarza się kolejna sposobność sięgnięcia po unijne pieniądze. W tym 
celu zawiązała się Lokalna Grupa Rybacka skupiająca siedem gmin 
powiatu kartuskiego (Sierakowice, Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, 
Somonino, Sulęczyno, Stężycę), właścicieli oraz dzierżawców jezior, 
firmy prowadzące gospodarkę rybacką, zajmujące się przetwórstwem 
i sprzedażą ryb. Siedzibą tego stowarzyszenia jest Wieżyca. 

– Unia uruchomiła środki z nowego programu, tzw. osi czwartej 
Programu Operacyjnego RYBY, który dotychczas nie był reali-
zowany nawet w krajach tzw. starej Unii – mówił wójt Tadeusz 
Kobiela. – Program będzie obejmował wszystkie kraje unijne, także 
nowo przyjęte. 

PO RYBY składa się z pięciu osi. Trzy pierwsze są skierowane 
do beneficjentów i mieszkańców bezpośrednio związanych z rybac-
twem: rybaków, właścicieli zakładów przetwórstwa ryb, właścicieli 
akwenów rybackich. Środki osi czwartej (zrównoważony rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa) są skierowane do działań w sze-
roko pojętym sektorze zależnym od rybactwa, np. teren kilku gmin, 
w których się wykaże odpowiednią liczbę mieszkańców zależnych 
od rybactwa. Są to środki na infrastrukturę i rozwój terenu. 

– Aby uzyskać pieniądze z tego programu, musiało zawiązać się spe-
cjalne stowarzyszenie, które składa się z trzech sektorów: publicznego, 
społecznego i gospodarczego – tłumaczy Marian Regliński z referatu rol-
nictwa sierakowickiego Urzędu Gminy, reprezentant Gminy Sierakowice 
w LGR. – Warunkiem jest także, aby grupa obejmowała obszar, który 
liczy nie mniej niż 10 tysięcy i nie więcej niż 100 tysięcy mieszkańców. 
Wójtowie gmin powiatu kartuskiego ustalili, że w skład Lokalnej Grupy 
Rybackiej wejdzie siedem wymienionych wcześniej gmin bez Żukowa, 
które ma mniejszą rybackość. Obszar działania grupy rybackiej musi 
być spójny, czyli gminy muszą łączyć się granicami. Należy podkreślić, 
że grupa, która będzie spełniała określone wymagania i zakwalifikuje 
się w konkursie rozpisanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, miałaby do dyspozycji (przy najniższym wskaźniku rybackości) 
co najmniej 22 mln zł na realizację celów statutowych. 

Najważniejszym zadaniem na samym początku jest ustalenie 
rybackości LGR Kaszuby, czyli wskaźnika ilości mieszkańców 
związanych z rybactwem: właścicieli akwenów, gdzie występuje 
hodowla i połów ryb, właścicieli przetwórni ryb, dzierżawców je-
zior i obwodów rybackich. Najniższy wymagany przez ministerstwo 
wskaźnik rybackości wynosi 0,8, czyli 8 na 10 tys. mieszkańców 
danego terenu jest związanych z rybactwem. 

Jak już wspomniano Lokalna Grupa Rybacka musi zrzeszać członków 
reprezentujących trzy sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. 

Marian Regliński – reprezentant Gminy Sierakowice 
w Lokalnej Grupie Rybackiej Kaszuby (Foto: AK)

Gmina Sierakowice przystąpiła 
do Lokalnej Grupy Rybackiej „Kaszuby”

☞

Jest wiele takiego sprzętu, który jest używany tylko 
raz w roku, więc jego obsługa może być zapomnia-
na. Przy przeglądach ujawniają się także np. braki 
w usprzętowieniu. 

Kontrola jednostek OSP w Mojuszu, Gowidlinie, 
Tuchlinie, Kamienicy Królewskiej i Sierakowicach 
wypadła pomyślnie. Jeszcze nie wiadomo, jaką uzy-
skały końcową ocenę, ale na pewno będzie ona wy-
soka. Poznamy ją po zakończeniu kontroli wszystkich 
jednostek OSP w powiecie kartuskim. Przypomnijmy, 
że nasi strażacy przez trzy ostatnie lata otrzymywali 
maksymalną liczbę punktów (5,5). 

AK
Foto: Adam Wróblewski
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Dofinansowanie 
unieszkodliwiania 
odpadów
Gmina Sierakowice otrzymała z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku dofinansowanie do zadania pn.: „Uniesz-
kodliwianie odpadów azbestowo-cementowych 
z terenu gminy Sierakowice” w wysokości 92.974,00 zł. 
Całkowity koszt zadania wyniesie 154.956,66 zł, z cze-
go 60% dofinansowania pochodzić będzie ze środków 
WFOŚiGW w Gdańsku, 20 % tej kwoty to dotacja 
z budżety Gminy Sierakowice, a pozostałe 20 % to 
środki własne właścicieli nieruchomości, w których 
demontowany jest eternit. 

W wyniku realizacji zadania przewiduje się uzyskać 
efekt ekologiczny w postaci usunięcia 5.777 m2 płyt 
azbestowo-cementowych, co daje ok. 92 ton odpadów 
niebezpiecznych. Wyroby azbestowo-cementowe 
zostaną zdjęte z 26 budynków o funkcji mieszkanio-
wej, w tym z dwóch budynków wielolokalowych 
należących do wspólnoty mieszkaniowej. Wszystkie 
pokrycia dachowe usuwane w 2009 r. mają I stopień 
pilności, co oznacza że ich wymiana lub naprawa 

musiała zostać przeprowa-
dzona bezzwłocznie.

W przyszłym roku Gmina 
Sierakowice planuje złożyć 
kolejny wniosek do WFO-
ŚiGW o dofinansowanie na 
utylizację azbestu.

Mariusz Laska 

Sektor publiczny reprezentują gminy, powiaty, uczelnie wyższe itp.; 
sektor społeczny to osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru 
objętego strategią, związki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje w tym 
w szczególności organizacje zrzeszające przedstawicieli sektora ry-
bactwa; natomiast  sektor gospodarczy tworzą przedsiębiorcy.

Zanim Lokalna Grupa Rybacka będzie mogła ubiegać się o środki 
w ramach czwartej osi PO RYBY, musi opracować lokalną strategię 
rozwoju obszarów rybackich (LSROR), dokonać wyboru władz sto-
warzyszenia (zarządu, komisji rewizyjnej i komitetu). Następnie musi 
złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu rozpisanego 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które oceni i dokona 
wyboru tych Grup, które otrzymają dofinansowanie.

O tym, kto i jakie otrzyma środki na realizację projektów  w ra-
mach Grupy decydować będzie komitet LGR składający się z przed-
stawicieli wszystkich trzech sektorów (publicznego, gospodarczego 
i społecznego). W konsekwencji oznacza to, że każdy mieszkaniec 
terenu, na którym działa Lokalna Grupa Rybacka lub stowarzyszenie, 
może napisać projekt na szeroko pojęte działania związane z roz-
wojem i utrzymaniem atrakcyjności obszarów rybackich, ochronę 
środowiska, restrukturyzację i reorientację działalności gospodarczej 
oraz podnoszenie wartości produktów rybactwa itd. 

Projekty, które mogą uzyskać dofinansowanie z osi czwartej 
programu RYBY to np. rewitalizacja miejscowości poprzez remonty 
placów, parków i miejsc wypoczynku; budowę ścieżek rowerowych; 
remonty lub wyposażenie budynków i obiektów pełniących funkcje 
społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne, związane z pomocą 
społeczną lub ochroną zdrowia; remont, odbudowę lub modernizację 
budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków; organizo-
wanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i talenty 
dzieci i młodzieży; budowę, remont lub modernizację infrastruktu-

☞ ry drobnego rybactwa (przystani rybackich, magazynów sprzętu 
rybackiego, stanowisk do naprawy i konserwacji łodzi rybackich, 
łącznie z budową i modernizacją fragmentów dróg dojazdowych 
do tych obiektów i zagospodarowaniem terenu); budowę, remont 
lub modernizację małej infrastruktury turystycznej, w szczególności 
przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych 
i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy, punktów 
informacji turystycznej, łącznie z budową i modernizacją ścieżek 
i fragmentów dróg dojazdowych do tych obiektów; inwestycje 
poprawiające dostępność do miejsc i obiektów mogących stanowić 
atrakcję turystyczną regionu, w tym dostosowania uwzględniające 
potrzeby osób niepełnosprawnych; tworzenie muzeów, izb regio-
nalnych, izb pamięci oraz kultywowanie lokalnego rzemiosła, sztuki 
i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi; 
budowę, remont lub modernizację obiektów służących poprawie 
jakości wód w zbiornikach wodnych oraz rzekach, ochronie środo-
wiska lub poprawie gospodarki wodnej, w tym obiektów ochrony 
przeciwpowodziowej i małej retencji wodnej; oczyszczanie i od-
mulanie zbiorników wodnych; ochronę linii brzegowej; poprawę 
drożności szlaków wodnych itd. Refundacja kosztów poniesionych 
na realizację projektów wynosi od 60 do 100 procent. 

– Jak widać zastosowanie i przeznaczenie środków z Programu Ope-
racyjnego RYBY jest różnorodne – mówi Marian Regliński. –  Z nowych, 
otwierających się możliwości dofinansowania naszego regionu warto 
skorzystać. Wymaga to jednak dużej mobilizacji, integracji miesz-
kańców oraz wytężonej pracy utworzonej Lokalnej Grupy Rybackiej 
Kaszuby. W sytuacji zakwalifikowania LGR przez Ministerstwo do 
realizacji strategii, pierwsze pieniądze dla mieszkańców dostępne będą 
pod koniec 2010 r. Stawka jest wysoka, więc warto powalczyć. 

AK

Kobieta wiejska w przestrzeni publicznej 
Pod takim hasłem przebiegały dwumiesięczne warsztaty przeznaczone dla osiem-
nastu pań piastujących urząd sołtysa w powiecie kartuskim. Organizatorem była 
Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach. Szkolenie zakończyło się 
w połowie października. 

W warsztatach uczestniczyły cztery panie pełniące funkcję sołtysów z naszej 
gminy: Ludwika Meronk – Długi Kierz, Maria Marcińska – Kamienica Królewska, 
Grażyna Warmowska – Szklana i Halina Miotk – Paczewo. 

– Zostałyśmy wytypowane na szkolenie przez wójta gminy Tadeusza Kobielę, za 
co jesteśmy ogromnie wdzięczne – mówi Ludwika Meronk. – Nauczyłyśmy się jak 
łatwiej komunikować się w społeczeństwie, jak być asertywnym, aktywnym, jak 
zorganizować zajęcia kulturalne w sołectwie, a także jak pozyskiwać pieniądze na 
cele Rad Sołeckich – wymienia korzyści z udziału w warsztatach pani Ludwika. 

W trakcie zajęć z wizażystką, Hanną Duda-Zacharewicz, panie nauczyły się, 
jak poprawić swój wizerunek. Dowiedziały się także, jak przygotować się do 
sołeckiej kampanii wyborczej. 

– Spotkałyśmy się z ko-
bietą sukcesu – Jolantą 
Szydłowską z Polmosu 
– mówi Grażyna War-
mowska. – Opowiadała 
nam, jak trudno kobiecie 
zrobić karierę w środo-
wisku mężczyzn. 

Warsztaty były okazją, 
aby wymienić doświad-
czenia i poznać problemy, 
z jakimi stykają się sołtysi 
w innych gminach. Była to pierwsza edycja tego typu szkoleń, ale panie mają nadzieję, 
że nie ostatnia. Podkreślają, że warto, aby wszystkie panie sprawujące urząd sołtysa 
mogły w nich uczestniczyć. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, dwie 
panie sołtys z gminy Sierakowice nie brały udziału w tym projekcie.  

Tekst i foto: A.K.

Uczestniczki szkolenia (od lewej) – Ludwika Meronk, 
Maria Marcińska, Grażyna Warmowska i Halina Miotk
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Wiadomości Sierakowickie: 13. grudnia br. przypada 28. 
rocznica ogłoszenia stanu wojennego. Gdzie był Ksiądz 13. 
grudnia 1981 r.? 

Zanim odpowiem na to pytanie, pozwolę sobie na nieco przy-
długawy wstęp obrazujący miejsce, w jakim zastał mnie stan 
wojenny. 

Od 1 lipca 1978 r. zostałem wikariuszem Parafii Najświętszego 
Serca Jezusowego w Gdyni. Od  pierwszych dni mojego pobytu 
poczułem, że w tej parafii dzieje się coś innego, niż w innych para-
fiach. Proboszczem parafii był ksiądz prałat Hilary Jastak – znany 
syn ziemi kaszubskiej, patriota, walczący w podziemu podczas 
okupacji, organizator akcji pomocowej dla rodzin biednych i po-
krzywdzonych, wielki przeciwnik ucisku. Postać charyzmatyczna. 
To ks. Prałat był budowniczym kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Gdyni. Księdzu H.Jastakowi udało się stworzyć, na bazie 
tego kościoła i parafii, silny ośrodek życia patriotycznego i ośrodek 
oporu przeciwko komunizmowi. Działalność patriotyczna miała 
charakter wielowymiarowy. 

To w tej parafii, przy tłumach ludzi zgromadzonych w kościele, 
odprawiano msze i nabożeństwa patriotyczne. Wspomnę tylko jed-
no wydarzenie. Siedzę w konfesjonale, a ks. H. Jastak w modlitwie 
powszechnej modli się, ”od  zalewu komunizmu w Polsce wysłuchaj 
nas Panie”. Słysząc te słowa, aż wychyliłem się z konfesjonału. Jest 
rok 1978, panuje pełna komuna, a tu padają takie odważne słowa: „od 
zalewu komunizmu w Polsce wysłuchaj nas panie”! Aby tak się modlić, 
trzeba było niezwykłej odwagi, której nie brakowało ks. Prałatowi. 

Patriotyzm w tym środowisku, emanował 
nie tylko w liturgii i pracy duszpasterskiej. 
Na terenie parafii miały miejsce wydarzenia 
kulturalne o niezwykle potężnym ładunku 
patriotycznym. W grudniu 1980 r. czołów-
ka najwybitniejszych aktorów polskich, 
w tym aktorzy z Wybrzeża, przygotowała 2 
spektakle poetycko-patriotyczne. Ks. Prałat 
powierzył mi opiekę organizacyjną nad tym 
przedsięwzięciem i aktorami. Pamiętam, że 
scenografię projektowała pani Krystyna 
Zachwatowicz, żona Andrzeja Wajdy. Spo-
śród aktorów wymienię tylko kilku, którzy 
w tej chwili przychodzą mi do głowy. Byli 
m.in. Jerzy Zelnik, Krystyna Janda, Marek 
Perepeczko, Zbigniew Zapasiewicz oraz 
wybitni aktorzy gdańscy. Pewną ciekawost-
ką jest to, że aktorzy obawiali się udziału 
Zapasiewicza w tym niezwykłym spektaklu 
wystawianym w kościele, ponieważ ucho-
dził za ateistę. Był on jednak tak genialnym 
aktorem, że bez jego udziału te wydarzenia 
artystyczne straciłyby na swojej randze. 
Należy dodać, że aktorzy przybywali sami 
do nas, nikt ich nie angażował. Swoją obec-
nością pragnęli zamanifestować solidarność 
z robotnikami, pokazać poparcie dla walki 
z komuną i dla rodzących się nowych idei. 
Andrzej Wajda mówił mi, że gdyby chciał 
płacić, nawet wysokie gaże, to nie dostałby 
takiego zestawu najwybitniejszych aktorów. 
Na spektakl składały się utwory wybitnych 

poetów i pisarzy, m.in. wiersze Herberta, fragmenty Kwiatów Pol-
skich Juliana Tuwima, piosenki i muzyka patriotyczna.

To działo się przed stanem wojennym. Czuliśmy wtedy, że dzie-
je się coś niezwykłego, że jesteśmy świadkami wielkiej historii, 
że… upada komuna! Przecież ówczesna władza wiedziała o tych 
spektaklach. Przypuszczaliśmy, że zgadza się z tym, co się dzieje 
i akceptuje to. Nikomu z nas nie przemknął nawet cień podejrzeń 
o wprowadzeniu czegoś takiego jak stan wojenny. 

Siedem wozów kolorowej telewizji nagrywało oba spektakle, czy 
widowiska (trudno to jednoznacznie określić). Tych przedstawień 
nie transmitowano bezpośrednio, wszystko było nagrywane, ale 
nigdzie nie ma tych materiałów. Nikt nie wie co się z nimi stało? Nikt 
ich nigdzie nie odnalazł? Gdy Lech Wałęsa był w Sierakowicach, 
pytałem o te nagrania Andrzeja Rybickiego, byłego wiceministra 
kultury, ale także nic o nich nie wiedział. Obiecał je odnaleźć, lecz 
nie mam informacji na ten temat.

Ks. H. Jastak już przed sierpniem 1980 roku znany był ze swojej 
pomocy dla Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, on łączył 
ludzi podziemia. W naszej plebanii mogły liczyć na schronienie 
osoby prześladowane i wyrzucane z pracy. Tam zbierali się ludzie 
solidarności ze stoczni i innych zakładów pracy; tam ukrywali 
się ludzie, którzy narazili się władzy ludowej; tam otrzymywali 
pomoc ludzie biedni i potrzebujący, nie tylko pomoc materialną 
ale i duchową. Non stop przez plebanię, a głównie przez jadalnię 
ks. Prałata, przewijali się działacze solidarnościowi. Pamiętam 
był Świtoń, Kuroń, Wałęsa, Walentynowicz, A i E. Gwiazdowie, 

Borusewicz, ludzie z Jastrzębia ze Śląska. 
Wśród ludzi solidarnościowych było także 
wielu szpicli. Nie sposób było odgadnąć, kto 
z nich był tym szpiclem? 

Aleksander Hal i Rybicki – chyba póź-
niejszy minister kultury – obydwaj wiele 
miesięcy ukrywali się w naszej plebanii, 
pracując w archiwum parafialnym, porząd-
kowali je.

Parafia była również punktem zbornym 
podziemnej bibuły solidarnościowej i różnych 
wydań literackich zakazanych prze ówczesne 
władze, z tzw. drugiego obiegu. Druków, ulo-
tek, gazet, książek były całe tony! Nie mam 
pojęcia, skąd to wszystko pochodziło?

Nie zawsze jednak dominowała polityka, 
a rozmowy nie zawsze dotyczyły spraw poli-
tycznych. Ponieważ była bieda, organizowali-
śmy pomoc ludziom potrzebującym. Ks. Jastak 
miał wielu znajomych za granicą. Dzięki temu, 
że był znany i poważany, dary przychodziły 
bezpośrednio na jego nazwisko. 

Ponieważ zajmowałem się w parafii pracą 
charytatywną, pamiętam, że przysłano kon-
tenery z mrożonymi indykami. Było 2 200 
kartonów po 6 indyków już przyprawionych 
do upieczenia. Cała parafia jadła to samo 
– indyki. Przysyłano ogromne ilości masła, 
oleju, słodyczy, sera. Każdy, kto chciał, do-
stawał kartony jedzenia. Ogromna grupa 
ludzi pomagała w dzieleniu darów. Dary 
przysyłały Niemcy, Francja, Belgia.  

O wolności i zniewoleniu w 28. rocznicę 
ogłoszenia stanu wojennego

Refleksje i wspomnienia  ks. kanonika Tadeusza Kuracha, proboszcza parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w Kamienicy Królewskiej

☞
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Z Kolonii każda rodzina robiła paczki, były one naprawdę bogate, 
a nawet luksusowe, zawierały towary u nas deficytowe – czekolady, 
słodycze, inne produkty żywnościowe jak kawa, kakao, herbaty. 

Przysyłano również przeogromną ilość odzieży, ubrań, często 
nowych. Odzieżą zarzuciliśmy w kościele cały chór. Kiedyś, po ka-
techezie, zaprowadziłem dzieci do kościoła i poprosiłem pracujące 
przy darach panie, aby ubrały te dzieci od stóp do głów w nowe 
ubrania. Ubrania, które dzieci miały na sobie, zabrały w siatkach 
do domów. Potem przychodzili zaskoczeni rodzice pytać, skąd ich 
dzieci otrzymały tyle ubrań? 

Bardzo szybko zrozumiałem, że znalazłem się w oku cyklonu, 
który wchłonął mnie całkowicie.

13 grudnia 1981r obudziliśmy się rano. Głuche telefony. W tele-
wizji powtarzany ten sam komunikat. Potworna konsternacja! 

Wprowadzone stanem wojennym ograniczenia niesamowicie 
utrudniały nasze życie, krępowały rozmach działań. W parafii 
i na plebanii jednak krótko trwała cisza w eterze. Ks. Prałat nie 
poddał się nakazom stanu wojennego. Z większą ostrożnością, ale 

Testament allograficzny, 
czyli ostatnia wola sporządzona 
w urzędzie
Sporządzenia ostatniej woli nie warto odkładać „na później”. Te-
stament pozwala na rozporządzenie majątkiem według uznania 
spadkodawcy, gdy ten nie chce, aby decydowały o tym przepisy 
kodeksu cywilnego.

Ważny testament można sporządzić, jeśli tylko spadkodawca 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych (jest osobą pełno-
letnią i nie został ubezwłasnowolniony częściowo lub całkowicie), 
jest w pełni władz umysłowych i wyraził swą wolę świadomie 
i swobodnie (bez nacisku ze strony innych osób, zwłaszcza człon-
ków najbliższej rodziny). 

W prawie polskim istnieje podział na testamenty zwykłe i szcze-
gólne. Do pierwszej grupy zalicza się testament odręczny (hologra-
ficzny), notarialny i allograficzny. Testamenty szczególne mogą być 
sporządzone wyłącznie w określonych w kodeksie cywilnym oko-
licznościach i tracą moc po upływie 6 miesięcy od dnia ustania tych 
okoliczności. Wyjątkowe okoliczności uprawniające do sporządzenia 
ostatniej woli w tej formie to: obawa rychłej śmierci, przeszkody 
niepozwalające lub znacznie utrudniające sporządzenie testamentu 
zwykłego, podróż polskim statkiem morskim lub powietrznym 
oraz czas wojny. W innych wypadkach sporządzenie testamentu 
w formie szczególnej jest nieważne.   Testamentem szczególnym 
jest więc testament ustny, podróżny oraz wojskowy.  

Testament allograficzny zyskuje coraz większą popularność 
zwłaszcza na terenach wiejskich. Jest to prosty sposób na zadys-
ponowanie swoim majątkiem w wypadku śmierci. 
Co to jest testament allograficzny?

To ustne oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy spisane 
w formie protokołu przez urzędnika państwowego.
Kto jest uprawniony do sporządzenia takiego protokołu?

Artykuł 951 § 1 Kodeksu Cywilnego określa, iż osobami tymi 
mogą być: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marsza-
łek województwa, sekretarz powiatu albo gminy lub kierownik 
urzędu stanu cywilnego. Nie ma możliwości sporządzenia testa-
mentu w formie allograficznej przed inną osobą urzędową ani też 
właściwa osoba nie może ustanowić pełnomocnika do odebrania 
oświadczenia woli testatora. Zawsze musi osobiście uczestniczyć 
w czynności sporządzenia testamentu. 
Jak wygląda sporządzenie takiego testamentu?

Spadkodawca sporządza testament w ten sposób, że w obecności 
dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec upo-

ważnionego urzędnika. Oświadczenie spadkodawcy zostaje spisane 
w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół zostaje 
spadkodawcy odczytany w obecności świadków, następnie dokument 
ten zostaje podpisany przez spadkodawcę, urzędnika, wobec które-
go ostatnia wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli 
spadkodawca nie może podpisać protokołu, to należy zaznaczyć 
w protokole wskazanie przyczyny braku podpisu. W takiej formie 
nie mogą sporządzić testamentu osoby głuche lub nieme.
Kto nie może być świadkiem testamentu allograficznego?

Świadkiem testamentu allograf icznego nie może być: 
- osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych,

- niewidomy, głuchy lub niemy,
- osoba nie mogąca czytać i pisać,
- osoba nie władająca językiem, w którym spadkodawca sporzą-

dza testament,
- skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe ze-

znania.
Jaki jest koszt sporządzenia takiego testamentu?

Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu ostatniej woli wy-
nosi 22 zł. 
Czy małżonkowie mogą sporządzić wspólny testament?

Dokument może dotyczyć majątku wyłącznie jednej osoby, dla-
tego małżonkowie muszą sporządzić oddzielne testamenty. 
Czy testament zostaje zdeponowany w archiwum urzędu, 
w którym został sporządzony?

Oryginał testamentu, czyli protokół z ostatnią wolą, otrzymuje 
spadkodawca (chyba że zainteresowany życzy sobie, aby testament 
pozostał w urzędzie). Natomiast kopie dokumentu z oświadczeniem 
spadkodawcy o odebraniu oryginału pozostają w urzędzie.

Wydanie testamentu może 
nastąpić tylko do rąk spadko-
dawcy, a za jego życia osobom 
umocowanym aktualnym peł-
nomocnictwem notarialnym 
lub z podpisem poświadczonym 
urzędowo. 

Po śmierci spadkodawcy 
nie jest dopuszczalne wydanie 
kopii testamentu (lub oryginału, 
jeśli taki jest przechowywa-
ny w urzędzie) komukolwiek. 
Zostaje on złożony w sądzie 
spadku.  

Oprac. AK

Foto: AK

i z podwójną siłą bronił swoich wiernych. Wyciągał ich z więzień 
i ośrodków internowania, organizował pomoc materialną rodzinom, 
wspierał załamanych. Życie parafii toczyło się dalej. 

Dzięki stanowi wojennemu poznaliśmy ludzi z drugiej strony 
barykady, którzy, ku naszemu zaskoczeniu, okazywali pomoc, 
życzliwość, wsparcie i ludzkie serce. Np. gdy przyjeżdżał do mnie 
ktoś z rodziny i wracał do Warszawy pociągiem odjeżdżającym 
z dworca głównego w Gdyni po godz. 22, (gdy obowiązywała już 
godzina policyjna i był zakaz poruszania się), to dzwoniłem do Paw-
ła Patoki, pracującego w milicji lotnej, (ojca ks. kanonika Tomasza 
Patoki – obecnego dyrektora Collegium Marianum w Pelplinie). On 
służbowym pojazdem zawoził nas na dworzec i czekał, aż pociąg 
odjedzie. Od kościoła do dworca było może pół kilometra. Na tym 
odcinku niejednokrotnie kontrolowano nas trzy razy. 

Kolejne części wywiadu z ks. kanonikiem T. Kurachem będziemy za-
mieszczać w następnych numerach „Wiadomości Sierakowickich”.

Rozmowę spisała Maria Karolak

☞

Testament allograficzny można 
sporządzić w Urzędzie Gminy 

w Sierakowicach
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wia jest pusta. Do tej pory nie brała żadnych leków. 
Gdy zdarzały się jakieś przypadłości żołądkowe, ku-
rowała się kieliszkiem alkoholu i innymi domowymi 
sposobami. Szczyci się, że ma dobrą pamięć i nie 
ma sklerozy, chociaż jadała tłusto i nie przestrzegała 
żadnej diety. Pani Matylda obala mit, że od tłuszczu 
powstaje skleroza. Jej recepta na długowieczność to 
na pewno pogoda ducha i dobry humor. Właśnie 
taką osobą jest  Pani Matylda – pogodna, optymi-
styczna, radosna. Oprócz ciężkiej pracy w polu i na 
gospodarstwie, lubiła dziergać na drutach i szyła 
ubrania dla domowników – suknie, spódnice, bluz-
ki, kamizelki. Swoją „przyszywaną” prababcię lubi 
dwuletnia Amelia – obie dobrze czują się w swoim 
towarzystwie.

W sobotę 14 listopada o godz. 13. w domu Jubilatki, 
mszę świętą dziękczynną odprawił ks. proboszcz 
Tadeusz Kurach w gronie najbliższej rodziny. Pani 
Matylda w wielkim skupieniu i rozmodleniu prze-
żywała eucharystię. W poniedziałek 16 listopada 
odwiedził zacną Jubilatkę Wójt Gminy Tadeusz 
Kobiela, sołtys Andrzej Krefta i pani z USC ☞

Nasza gmina ma kolejny powód do dumy i radości – już druga osoba w tym 
roku obchodzi piękny jubileusz 100 lat życia. 100 lat – to cały wiek. Dzisiaj z czcią 
całujemy dłonie kobiety, która jest świadkiem historii całego wieku i przełomu 
tysiącleci. „Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Po-
laków” – napisał Premier Donald Tusk w liście gratulacyjnym do Pani Matyldy. 
Niezwykle dumny jest pan sołtys Andrzej Krefta. W jego sołectwie, po pani 
Pelagii Bronk, to już druga osoba, która doczekała 100 lat. Widocznie jest dobrym 
sołtysem i nie przyprawia ludzi o zawały serca. 

Pani Matylda Wenta urodziła się 12 listopada 1909 r. w Pałubicach. Tu pierw-
sza ciekawostka jej życia. W Arbeitsbuchu jako dzień urodzin miała datę 16 
listopada 1909r. Gdy otrzymała dowód osobisty, miała już datę 12 listopada. Niby 
niewiele - dodano jej zaledwie 4 dni. Na przestrzeni 100 lat, nie ma to większego 
znaczenia, jedynie ZUS czepiałby się, gdyby miał wypłacać rentę. A jednak, ktoś 
się pomylił? Pani Matylda nie próbowała dociekać prawdy. 

Jubilatka miała dwoje 
rodzeństwa – brata Jana 
i siostrę Martę, której cór-
ka z rodziną opiekują się 
obecnie panią Matyldą. Całe 
swoje życie ciężko pracowała 
na roli i w gospodarstwie 
domowym. Wybrała życie 
samotne, chociaż nie brako-
wało jej adoratorów. Cechuje 
ją niezwykłe przywiązanie 
do ziemi i ojcowizny oraz 
ogromne poczucie obowiąz-
kowości i patriotyzmu. Ju-
bilatka mieszka u Bogumiły 
i Stanisława Bojanowskich 
w Pałubicach.

Pomimo 100 lat pani Matyl-
da lubi czytać, a czyta jeszcze 
bez okularów, lubi oglądać te-
lewizję, ale tylko te programy, 
które nie pokazują nagości. 
Jubilatce dopisuje zdrowie. 
Jej kartoteka w ośrodku zdro-

Pani Matylda Wenta ma 100 lat

Jubilatka w gronie najbliższej rodziny

Jubilatka, pani Matylda Wenta, po odprawianej w jej miesz-
kaniu eucharystii przez ks. Kanonika Tadeusza Kuracha

ż życzeniami do Jubilatki  przybył pan Wójt Tadeusz 
Kobiela, sołtys – Andrzej Krefta i pani Teresa Skierka
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Dnia 17 października już po raz siódmy 
Kaszubi z gminy Sierakowice zmagali 
się z arkanami własnego języka. W 2003 
roku wśród działaczy sierakowickiego od-
działu ZKP powstała idea organizowania 
Gminnego Konkursu Pisania w Ję-
zyku Kaszubskim. Konkurs zaledwie 
rok młodszy od Dyktanda Kaszubskiego 
i trochę różniący się formułą, pojawił się 
z inicjatywy ówczesnego prezesa Tadeusza 
Bigusa. Jego zasadniczym założeniem było 
i jest to, o czym dla polszczyzny marzył na 
początku wprowadzania jej do szerszego 
obiegu Mikołaj Rej z Nagłowic wołając: 
A niechaj narodowie wżdy postronni 
znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język 
mają.  Mikołaj Rej zwany „ojcem literatury 
narodowej” w wierszu „Do tego, co czytał” 
(1562 r.) „grzmiał, że najwyższy czas, by Po-
lacy zaczęli wreszcie pisać po polsku, a nie 
po łacinie. To był wiek XVI, dla języka 
polskiego początek, ale dziś z perspektywy 
czterech wieków wiemy, że dobry początek. 

roli w procesie przekazu. Nie jest to łatwe 
zadanie, ale dzięki częstemu stosowaniu 
formuły konkursowej udaje się corocznie 
zachęcić szersze grono do uczestnictwa 
w proponowanych ofertach, bo Konkurs 
Pisania w Języku Kaszubskim nie jest je-
dyną propozycją. 

Trzy wieki po manifeście Reja Juliusz 
Słowacki dalej namawiał Polaków do ta-
kiego ćwiczenia się w języku, by w pełni 
i precyzyjnie mogli wyrażać myśli i uczucia: 
Chodzi mi o to, aby język giętki powie-
dział wszystko, co pomyśli głowa (Beniow-
ski, pieśń V).

Stara to prawda, że praktyka czyni mi-
strza. Zatem terminują młodzi i idzie im 
coraz lepiej. W VII edycji Konkursu 
Pisania w Języku Kaszubskim wzięło 
udział 30 uczniów z terenu Gminy Sie-
rakowice (20 ze szkół podstawowych, 8 
z gimnazjów i 2 z liceum).

Komisja przyznała cenne nagrody rzeczo-
we zwycięzcom w trzech kategoriach:

- szkoły podstawowe:
I miejsce - Paulina Szczodrowska;
II miejsce - Weronika Bigus;
III miejsce - Agnieszka Cyman i Martyna 

Bigus;
- gimnazja:
I miejsce – Lucyna Lis;
II miejsce – Alicja Rejter;
III miejsce – Katarzyna Wenta;
- licea:
I miejsce – Magdalena Bigus;
II miejsce – Katarzyna Zielonka.
Laureatom gratulujemy, wszystkim 

uczestnikom i opiekunom dziękujemy za 
pracę i zaangażowanie na rzecz krzewie-
nia mowy ojców. Dziękujemy też Dyrekcji 
Gimnazjum w Sierakowicach za gościnne 
progi i pomoc w organizacji Konkursu. 
Wszyscy dołożyliśmy kolejną cegiełkę 
do wspólnego dzieła po to, bë nie zabëc 
mòwë starków.

W imieniu organizatorów – D. Pioch

Foto: Małgorzata Kostuch 

Czy o podobnym sukcesie można marzyć 
dla języka kaszubskiego?

Pisanie w języku ojców, to najlepszy spo-
sób na udowodnienie, że język żyje, rozwija 
się, jest w stanie się doskonalić i bogacić, 
bo ma użytkowników. Sierakowiczanom, 
organizującym kolejną edycję Konkursu, 
przyświecała dokładnie ta sama myśl. 
Młodzi ludzie posługujący się językiem 
w mowie i piśmie – to nie lada gratka dla 
mowy kaszubskiej. Jeszcze do niedawna 
pisanie po kaszubsku było przeznaczone 
jedynie dla pisarzy i naukowców, którzy na 
dodatek stosowali różne systemy zapisu, by 
przelać na papier swoje myśli. Dziś, kiedy 
język kaszubski coraz bardziej się norma-
lizuje, można zaproponować używanie go 
w piśmie szerokiemu gronu odbiorców, 
a są nimi coraz częściej dzieci i młodzież. 
Na nich zatem postawiono, oni są czarnym 
koniem kaszubszczyzny, który pociągnie ją 
w przyszłość. Trzeba tylko zadbać o należy-
te wyposażenie w świadomość znaczenia ich 

By nie zapomnieć mowy ojców…

Praca wre

Teresa Skierka. Pani Matylda wspominała epizody swojego 
życia. Wspominała, że kiedyś zaczadziła się, ale brat ją uratował. 
Przypuszcza, że od tamtego czasu zapewne Bóg o niej zapomniał, 
że nie chce zabrać jej do siebie? Zatroskana Jubilatka prosiła 
gości, aby zechcieli przyjść na jej pogrzeb, bo któż pójdzie za jej 
trumną, skoro nie miała męża, dzieci i wnuków? 

Piszę ten tekst z pewnym poczuciem winy, że sto lat historii 
czyjegoś życia zamykam w kilku banalnych zdaniach. Przecież tak 
wiele się działo, tak wiele było przeżyć, uczuć, emocji, powodów 
do uśmiechów, radości i łez. Takie jubileusze to okazja do głęb-
szych refleksji nad życiem, nad jego celem i sensem. Chciałabym 
zatrzymać czas i pokazać, jak ważne jest życie każdego człowieka, 
jak ważny jest człowiek w historii świata. Gdy dzielę się tymi 
przemyśleniami z moim przyjacielem, on podaje mi periodyk 

z felietonami. Czytam: „Kiedy zmarła św. Teresa z Lisieux, starsze 
siostry z jej wspólnoty były zakłopotane podczas redagowania ma-
łego „okólnika” o zmarłej, który zwyczajowo wysyłano do innych 
klasztorów. Pytały: „co o niej napiszemy?”, „niczego nie dokonała”, 

„nie ma niczego, co warte byłoby wspomnienia...”. W ludzkim 
rozumieniu faktycznie Teresa niczego nie dokonała – nie rządziła, 
nie zajmowała żadnego stanowiska, niczym nie kierowała, nic nie 
zbudowała.” Ale jest świętą!. Po przeczytaniu tego testu zrozumia-
łam, że to co jest naprawdę wielkie, często małością jest u ludzi. 
Rozpromieniona twarz pani Matyldy podczas mszy św. powiedziała 
więcej niż gruba książka o jej życiu.

Życzymy pani Matyldzie jeszcze wielu jubileuszy przeżywanych 
w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

Tekst i foto Maria Karolak

☞
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– Józef Ceynowa, 2006 – Aleksander Majkowski, 2007 
– Bernard Sychta, 2008 – Aleksander Majkowski). Rok 
2009 został ogłoszony Rokiem Lecha Bądkowskiego, 
który ma wiele zasług dla Kaszub i Pomorza, ale nie 
tworzył tekstów w języku kaszubskim. Nadarzyła się 
więc okazja dla tegorocznych organizatorów, aby wy-
promować lokalnego twórcę i jego teksty. Ponieważ 
jeden z zasłużonych synów Ziemi Sierakowickiej – ks. 
dr Bernard Sychta - był patronem Dyktanda w 2007 
roku w Sopocie, sierakowicki oddział ZKP postanowił 
promować twórczość braci Antoniego i Aleksego Pe-
plińskich z Łyśniewa. Jednocześnie z pomysłem wy-
korzystania ich tekstów pojawiła się myśl, by zebrać 
ich utwory i wydać we wspólnej antologii. Twórczość 
braci Peplińskich jest dość obszerna, a dotychczas 
wydane zostały utwory muzyczne i kilka wierszy 
księdza Antoniego, nie publikowano natomiast 
utworów Aleksego Peplińskiego (poza zbiorkiem 
sztuk scenicznych Bëtowsczé strôszczi z 2006 roku). 
Do pomysłu bardzo życzliwie odnieśli się włodarze 
Gminy Sierakowice, którzy zabezpieczyli większość 
środków na wydanie antologii. 

VIII Dyktando Kaszubskie odbyło się 7 listopada 
2009 roku w siedzibie Gimnazjum w Sierakowicach. 
Podtytuł dyktanda od początków jego istnienia brzmi 
Królewiónka w pałacu, zgodnie z wizją założoną 
w wierszu J. Trepczyka, Kaszëbskô mòwa: „Skażoną 
miôł ce, wej, cëzyńc i znikwic chcôł do nédżi, le më 
cë dómë w pałac przińc i w pierszé sadnąc rédżi”. 
Tym razem pałacem dla języka kaszubskiego stały 
się mury obszernego i iście pałacowego z wyglądu 
gimnazjum. Dobrze się stało, że wybrano tak ob-
szerne lokum, bo liczba uczestników tej edycji była 
imponująca: 211 piszących w pięciu kategoriach 
wiekowych (szkoły podstawowe – 90, gimnazja – 71, 
szkoły ponadgimnazjalne – 24, dorośli – 12, zawodow-
cy – 14); wstępnie zgłoszonych było niemal 250 osób. 
W porównaniu z rokiem ubiegłym było około 100 
uczestników więcej, co stanowiło nie lada wyzwanie 
dla organizatorów. Wszystkim zadaniom udało się 
sprostać, założony plan został zrealizowany przy 
pomocy i wsparciu wszystkich szkół z terenu  gminy, 
pracowników GOK, członków ZKP o. Sierakowice 
oraz gospodarzy lokalu – Dyrekcji i pracowników 
Gimnazjum. Honory gospodarza pełnił Wójt Tadeusz 
Kobiela, imprezę prowadzili: Danuta Pioch i Bartło-
miej Kunc. 

Po napisaniu I etapu dyktanda przez  211 uczest-
ników na wszystkich czekały atrakcje: wystawa 
poświęcona życiu i twórczości braci Peplińskich, 
prezentacja multimedialna, występ zespołu teatral-
nego Dobri Drëchòwie ze szkoły w Załakowie ze 
sztuką Aleksego Peplińskiego Czarodziejska Żaba 
oraz występ Zespołu Tëchlińsczé Krôsniãta. W tym 
czasie jury Dyktanda przygotowywało wyniki I etapu. 
Po ich ogłoszeniu przystąpiono do II etapu, w którym 
zmagało się już 42 piszących (nadal w 5 kategoriach). 
Przed Dyktandem mówiono, że teksty nie będą 
skomplikowane, bo taki jest język autorów. Okazało 
się jednak, że przygotowujący teksty profesor Jerzy 
Treder wybrał takie fragmenty, iż niejeden startujący 
zastanawiał się poważnie, jak dane słowo zapisać. 

Po II etapie pisania na uczestników czekała kolejna 
atrakcja: występ zespołu C.Z.A.D., który znakomicie 
trafił w nastroje uczestników i umiejętnie wciągnął 
ich do wspólnej zabawy i śpiewania. ☞

Definicja słownikowa wyrazu dyktando brzmi – ćwiczenie ortograficzne, pole-
gające na zapisywaniu dyktowanego tekstu. Celem takiego ćwiczenia jest ocena 
poprawności zapisu pod względem zgodności z zasadami ortografii i interpunkcji. 
Wyraz jest na tyle popularny, że powstał   związek frazeologiczny funkcjonujący 
w życiu codziennym, nie odnoszący się wcale do sfery dydaktycznej. Mowa 
o frazeologiźmie: robić coś pod dyktando – co znaczy robić coś niesamodzielnie, 
tak jak ktoś sobie życzy.

Podczas organizowanego już po raz ósmy Dyktanda Kaszubskiego uczestnicy 
pisali co prawda teksty pod dyktando, ale jak najbardziej to oni decydowali 
o sposobie zapisu, zgodnie z posiadaną wiedzą na temat ortografii kaszubskiej.

Niewątpliwie pomysł organizowania dyktanda kaszubskiego powstał na 
wzór dyktanda języka polskiego. Początki narodowej klasówki z ortografii 
polskiej sięgają roku 1987. Wtedy jeszcze nie było ono organizowane na tak 
ogromną skalę, jak obecnie. Pomysłodawcą było Polskie Radio Katowice, 
które zorganizowało i przeprowadziło pierwsze konkursy. Szacuje się, że 
od tamtej pory test napisało ponad 51 tysięcy osób. Średnio zatem jest to 
około 2 tysięcy piszących rocznie, z tym że ostatnio (od 2007 roku) konkur-
sy odbywają się również drogą internetową i liczba piszących stale wzrasta. 
Teksty dyktand nie są łatwe, należy stwierdzić, ze są wprost naszpikowane róż-
nego rodzaju trudnościami. W związku z powyższym rzadko trafiają się prace 
bezbłędne. W ponad dwudziestoletniej praktyce trzykrotnie tekst dyktanda został 
napisany bezbłędnie (w 1993 r. – nauczyciel, w 2001 r. – korektor tekstów;  w 2003 
roku - informatyk). Autorami tekstów Dyktanda i jurorami są wybitni polscy 
językoznawcy – profesorowie: Antonina Grybosiowa, Walery Pisarek, Andrzej 
Markowski, Jerzy Bralczyk, Jerzy Podracki, Jerzy Dunaj, Edward Polański. 

Swoje dyktanda piszą też Kaszubi. Tegoroczne Dyktando Kaszubskie było 
już ósmym z kolei. Tym razem głównym organizatorem była Gmina Sierakowice 
i sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Należy podkreślić, że 
odbywało się ono pierwszy raz na wsi. Dotychczas organizatorami były miasta: 
Gdańsk, Wejherowo, Kartuzy, Puck, Żukowo, Sopot, Kościerzyna.

Przygotowania do organizacji zaczęły się wcześnie, bo już jesienią 2008 roku. 
Wtedy powstały wnioski o granty ministerialne na organizację dyktanda. Zarząd 
Główny ZKP wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
a gmina Sierakowice, poprzez sierakowicki GOK, do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Oba wnioski zostały zakwalifikowane i uzyskały 
dofinansowanie. Co prawda wyszacowane koszty znacznie te kwoty przerastały, 
ale i tak każde wsparcie było przydatne.

Tradycją kolejnych dyktand stało się wybieranie tekstów do dyktowania z twór-
czości poety lub pisarza, którego wybrano na patrona Roku, ogłaszanego decyzją 
władz naczelnych ZKP albo w sposób szczególny związanego z organizatorem 
(2002 – Hieronim Derdowski, 2003 – Aleksander Majkowski, 2004 – A. Łajming, 2005 

Sierakowice gospodarzem 
VIII Dyktanda Kaszubskiego
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Niewątpliwą atrakcją była możliwość spotkania 
z autorem tekstów – Aleksym Peplińskim – który mimo 
sędziwego wieku nie opuścił uczestników i organi-
zatorów przez cały dzień. Podpisywał setki antologii 
wręczonych wszystkim  piszącym i opiekunom. 

Na zakończenie przedstawiono wszystkim wyniki 
zaciętej rywalizacji. Oto jak przedstawiały się one 
w kolejnych kategoriach:

1) szkoły podstawowe:
I miejsce – Angelika Grubba
II miejsce – Agata Szulc
III miejsce – Gracjan Fopke
wyróżnienia – Magdalena Chamier-Ciemińska, 

Karolina Walkusz, Robert Wenta
2) gimnazja:
I miejsce – Anita Mering
II miejsce – Sławomir Serkowski
III miejsce – Gracjana Potrykus
wyróżnienia – Marta Okrój, Marlena Pietrasik, 

Angelika Orczykowska
3) szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Karolina Kurs
II miejsce – Celina Kobiella
III miejsce – Justyna Neumiller
wyróżnienia – Karolina Stankowska, Weronika 

Koszałka, Magdalena Bigus
4) dorośli:
I miejsce – Marzena Wenta
II miejsce – Karolina Serkowska
III miejsce – Maciej Zdrojewski
wyróżnienia – Alicja Pioch, Wojciech Myszk, 

Sławomir Klas
5) zawodowcy:
I miejsce – Wojciech Makurat
II miejsce – Beata Lewandowska
III miejsce – Ida Czaja
wyróżnienia – Emilia Maszke, Teresa Dunst Jędrzejak, 

Sławomir Formela
6) nagrody za kaligraficznie napisany tekst:
Karolina Kurs, Teresa Dunst Jędrzejak, Sławomir 

Formela.
7) nagrody pieniężne dla najmłodszego uczestnika 

(z najlepszym wynikiem) i zawodowca (nauczyciela) 
ufundowane przez Akademię Kształcenia Zawodo-
wego z Gdańska.

Jury Konkursu w składzie: Elżbieta Bugajna, Roman 
Drzeżdżon, Tomasz Fopke, Jadwiga Hewelt, Wanda 
Lew-Kiedrowska, Katarzyna Kiedrowska-Zagozdon, 
Iwona Makurat, Janina Mielewczyk, Elżbieta Prycz-
kowska, Marzena Reglińska, Danuta Pioch zmieściło 
się w wyznaczonym czasie i ogłosiło wyniki mimo 
znacznej liczby startujących. Po ceremonii wręczenia 
nagród zostało już tylko zadanie zamknięcia VIII 
Dyktanda, czego dokonał Wójt Tadeusz Kobiela. 

Pośród uczestników kolejnych edycji Dyktanda są 
tacy, którzy startują od początków istnienia Konkur-
su i zamierzają czynić to nadal. W miarę upływu 
lat zmieniają tylko kategorie. Pojawiają się też nowi, 
czego dowodzi wzrastająca liczba uczestników. Na-
wiązują oni bądź zacieśniają specyficzne więzy, które 
ich łączą. Wszyscy solennie zapewniają, że za rok 
znowu się spotkają, tym razem w Bytowie, który za-
oferował swoje gościnne progi i będzie organizatorem 
IX Dyktanda Kaszubskiego.

Danuta Pioch
Foto AK

☞
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Za nami 11 listopada, dzień dla wielu zauważalny, 
bo kojarzy się od jakiegoś czasu z przerwą w pracy. 
Czy poza tym rejestrujemy, dlaczego rzeczywiście 
należy go uczcić w sposób szczególny? Data w ob-
rządku kościelnym przypomina świętego Marcina, 
jest także wspomnieniem patriotycznego wydarze-
nia z naszych dziejów. Zatem okazja podwójna. W 
Sierakowicach obchodzi się ten dzień w sposób 
szczególny, gdyż właśnie święty Marcin jest patro-
nem parafii. 

Marcin urodził się w 316/317? r. (różnie podają 
źródła) w Sabarii (Szombathely?), na terenie dzi-
siejszych Węgier. Był synem rzymskiego trybuna 
wojskowego. Nauki pobierał w Ticinium (Pawia). 
W wieku 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza 
II. Pewnego razu, wjeżdżając do miasta Amiens, 
spotkał w bramie żebraka i oddał mu połowę 
swej opończy. W nocy miał widzenie, ukazał mu 
się Chrystus odziany w ten płaszcz i dziękował 
za okrycie. Uznał, że nie była to zwykła sprawa,  
przyjął chrzest i opuścił wojsko, które nie współ-
grało z obecnymi poglądami. Miał wtedy 18 lat. O 
decyzji poinformował rodziców, co więcej namówił 
ich również do przyjęcia chrześcijaństwa. Wybrał 
się do św. Hilarego, biskupa Poitiers i został jego 
uczniem. Osiadł na wysepce Gallinaria w pobliżu 
Genui, prowadził pustelniczy tryb życia, gromadząc 
wokół siebie wielu uczniów.

W 361 r.  założył pierwszy klasztor w Galii - w 
Liguge. Dziesięć lat później został wybrany przez lud 
biskupem Tours. Jako pasterz diecezji prowadził na-
dal surowe życie mnisze, co wywoływało sprzeciwy 
okolicznych biskupów. Zakładane przez niego klasz-
tory łączyły życie mnicha z pracą misyjną. Święty 
Marcin sam odbył wiele wypraw misyjnych. Zmarł 8 listopada 397 r. w Candes w trakcie podróży duszpasterskiej. Jego 

ciało sprowadzono Loarą do Tours i pochowano 11 listopada. Był pierwszym 
wyznawcą, który nie zginął śmiercią męczennika. Jako świętego pierwszy za-
czął go czcić Kościół Zachodni. Relikwie Świętego złożono w r. 470 w absydzie 
bazyliki Św. Marcina, wystawionej nad jego grobem. Bazylika była często nisz-
czona podczas pożarów i wojen. W roku 1802 była w zupełnej ruinie. Obecna 
pochodzi z roku 1890. Grób św. Marcina jest obecnie w krypcie tejże bazyliki 
pod głównym ołtarzem. Św. Marcina ustanowiono patronem Francji, oprócz tego 
obwołano go też  opiekunem dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, 
kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, 
żebraków i oczywiście  żołnierzy.

Tours łączone jest przede wszystkim ze świętym Marcinem, choć poza tym 
ma w swoich dziejach też inne znaczące role. Jest głównym miastem Turenii 
i departamentu Indre-et-Loire, czasami nazywanym małym Paryżem. Na taką 
opinię złożyło się zapewne to, że w ostatnich dwóch stuleciach pełniło dwukrot-
nie rolę stolicy Francji (w czasie wojny francusko- pruskiej w latach 1870–1871, 
a następnie podczas II wojny światowej w 1940 r.).  Jego status potwierdzają też 
szerokie wielkomiejskie bulwary i ożywiona atmosfera ośrodka akademickiego. 
W Tours stosuje się  najczystszą odmianę języka francuskiego.

W III w. do tego miasta przybył z misją chrystianizacyjną św. Gatien, co przy-
pomina piękna katedra pod jego wezwaniem, wybudowana w stylu płomiennego 
gotyku. Od V w. Tours stało się ważnym ośrodkiem kultu św. Marcina, właściwie 
można powiedzieć, że to miasto jest obecnie z nim przede wszystkim kojarzone. 
Do jego grobu już w średniowieczu przybywali licznie pielgrzymi. Dodatkowo 
kult wzmacniany był faktem położenia Tours na szlaku pielgrzymkowym do 
Santiago de Compostella. Miasto ciągle zachwyca okazałością zabudowy, choć 
spora jej część znacznie ucierpiała wskutek bombardowań w 1944 r.

W powiedzeniu cytowanym w tytule niewątpliwie jest zawarte odwołanie do 
faktu obdarowania żebraka płaszczem przez świętego. Można to powiedzenie 
różnie interpretować. Po pierwsze: wiedział św. Marcin jako człowiek, że bliźnim 
w potrzebie należy pomagać; po drugie zapewne był natchniony przez Boga do 
miłosiernego czynu, który był poważnym (choć nie jedynym) przyczynkiem do 

Wie święty Marcin, 
dlaczego płaszcz dał

Płaskorzeźba na wieży w Tours ilustruje miłosierny czyn świętego: 
rycerz na koniu podaje płaszcz klęczącemu żebrakowi

Katedra Saint-Gatian w Tours, dzieło w stylu płomiennego 
gotyku, mogłaby konkurować z paryską Notre Dame
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obwołania go potem świętym. Płaszcz pojawia się odtąd w ikonografii, m.in. 
jest eksponowany na pięknej płaskorzeźbie wieńczącej wieżę  w Tours. Jest na 
niej także koń dosiadany przez Marcina - żołnierza rzymskiego. W ikonografii 
zachodniej św. Marcin  zwykle jest przedstawiany  jako legionista (na białym 
koniu) dający część swojego płaszcza biedakowi. Na Wschodzie przedstawiany 
jest w szatach biskupich i z pastorałem.

Nie dziw zatem, że w ludowych powiedzeniach i przysłowiach związanych 
ze świętym Marcinem pojawia się koń, co ilustrują wybrane przysłowia: 

Święty Marcin na białym koniu jedzie; 
Że śnieg na święty Marcin pospolicie spada, na białym koniu jeździ, przy-

powieść powiada; 
Święty Marcin rad na białym koniu jeździć; 
Usypało śniegu tyle, przyjechał święty Marcin na białej kobyle; 
Na białym koniu święty Marcin zjedzie, nie bój się gościa, ruszy w przed-

obiedzie; 
Jak Marcin na białym lub pstrym koniu przyjedzie, to lekką albo mierną, 

a jak na czarnym, to tęgą zimę przywiedzie. 

Jest również święty Marcin istotną postacią w kalendarzu ludowym, gdyż 
właśnie w tym dniu kończono i zawierano nowe roczne kontrakty na pracę. 
Jak istotną postacią w ludowym języku był ten święty świadczy też fakt na-
zywania miesiąca listopada marcińskim. Na świętego Marcina kończył się w 
zasadzie rok obrzędowy na Kaszubach, nie notuje się w dawnych przekazach 
ważniejszych obchodów czy obrzędów po 11 listopada (na pewno nie obcho-
dzono i nie urządzano zabaw andrzejkowych). Ponieważ ważnym elementem 
rozliczeń ze służbą była gęsina, zatem pojawia się ten ptak w powiedzeniach 
i przysłowiach: 

Gdy Marcinowa gęś po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie;
Na Świętego Marcina najlepsza gęsina;
Na świętego Marcina nowa pierzyna.
Po sutej uczcie kończącej wynajem służby, wróżono z kości grzbietowej 

spożytych gęsi: jasna zwiastowała piękną białą zimę; ciemna – pogodę szarą i 
uciążliwą.

Wracając do kościelnych odniesień związanych z tym dniem należy podkreślić, 
że sporo kościołów przyjęło za patrona świętego Marcina, który walczył ze złem 
miłością. Jego imię czci się również w Sierakowicach w neogotyckim kościele z 
1903 roku, którego św. Marcin jest patronem. Podczas uroczystości odpustowych 
często jest śpiewana uroczyście Pieśń do św. Marcina autorstwa księdza doktora 
Bernarda Sychty. Słowa tej pieśni warto przytoczyć, bo doskonale oddają istotę 
świętości patrona sierakowickiej parafii:

Jakżeby nie miała Ciebie wysławiać Marcinie
Wierna Ci od lat parafia nosząca Twe Imię.
Patrz jak pod Twój płaszcz się garnie ufna, że nie zginie
Gdy pod Twą stać będzie strażą o święty Marcinie.

Zejdź z ołtarza, zajrzyj do nas, zobacz jak mieszkamy,
Pogłaszcz dzieci, połóż dłonie na bolące rany.
Oddal burze i nieszczęścia od ludzi, od żyta,
Aby brat nam najuboższy miał chleba do syta.

Za przykładem Twoim walczyć będziemy miłością,
Byśmy czystym mogli sercem wstępować w Twój Kościół.
Pozwól w łasce nam pożegnać złoty promień słońca,
By się z Tobą w wiecznej chwale radować bez końca.

Tam nam powie Boski Sędzia, jak Tobie Marcinie,
Twym płaszczem, coś dał nagiemu, mnie okryłeś w zimie.
Uproś wieczny odpoczynek naszym braciom, siostrom
I na ustach z Twym Imieniem umarłym proboszczom.

 Danuta Pioch

Foto – D. Pioch i W. Kiedrowska

Absyda bazyliki w Tours – miejsce pochówku Świętego

Krypta z umieszczonym w niej relikwiarzem 
(fot. W. Kiedrowska)

Popiersie św. Marcina w stroju biskupim ustawione 
we wnętrzu bazyliki (fot. W. Kiedrowska)
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Jak zostałem 
genealogiem mojej rodziny? 
(część 3)

„Co Bóg złączył człowiek niech 
nie rozdziela” 
Cytat powszechnie wszystkim znany, ale niestety nie zawsze prze-
strzegany. Obecnie dużo mówi się o kryzysie małżeństwa i rodziny, 
ale nikt nie pyta, z czego to wynika? Coraz więcej par tworzy 
nieformalne związki, liczba rozwodów stale wzrasta, nawet wśród 
chrześcijan. Co zrobić, aby uzdrowić polskie rodziny? 

Kościół Katolicki od wielu lat prowadzi tak zwane poradnictwo 
rodzinne, które przygotowuje młodych ludzi do podejmowania no-
wych ról i zadań w życiu małżeńskim, ale niestety takie spotkania 
są przez katolików traktowane jako zło konieczne lub przymus. 
Młodzi zakochani, zapatrzeni w siebie ludzie, pełni optymizmu my-
ślą – skoro się kochamy, to jakoś to będzie. Oczywiście miłość jest 
najważniejsza, ale jak ją postrzegamy – czy na wzór miłości z listu 
świętego Pawła do Koryntian „Hymn o miłości”, czy kojarzy nam 
się ze zdobyciem drugiego człowieka? Czy zdajemy sobie sprawę, 
że miłość to przede wszystkim bezinteresowny dar siebie drugiemu 
człowiekowi, to wola czynienia dobra drugiemu człowiekowi. 

Narzeczeni wywodzą się z różnych domów, środowisk i rodzin, 
każdy z nich ma inną hierarchię wartości, inne poglądy i zwyczaje, 
a od chwili zawarcia sakramentu małżeństwa mają stanowić jedno, 
mają stworzyć wspólnotę miłości. Nie jest to łatwe zadanie, jeżeli 
młodzi odpowiednio się do niego nie przygotują. Narzeczeni po-
winni wiedzieć o sobie jak najwięcej, począwszy od temperamentu, 
sposobu spędzania wolnego czasu, hobby, stanu zdrowia, upodo-
bań kulinarnych, do poznania rodzin pochodzenia. Jeszcze innym 
aspektem wzajemnego poznania się jest zdolność do akceptacji 
odmienności płci i gotowość do zmiany siebie. Wiele problemów 

W tym odcinku moich rozważań genealogicznych opowiem o na-
zwiskach występujących na terenie Gminy Sierakowice począwszy 
od 1706 roku do czasów cesarza Wilhelma I, a także o ciekawym 
projekcie, który ma na celu zbudowanie bazy pozwalającej na 
odszukanie szczegółów dotyczących urodzin, zawarcia związku 
mał żeńskiego, aktu zgonu przy znajomości minimalnej ilości danych 
np. tylko imienia i nazwiska interesującego nas przodka. 

Do terenu parafii Sierakowice na początku XVIII wieku nale-
żały następujące wioski i miejscowości: Huta Szopska, Tuchlino, 
Kamienica, Sirakowice, Huta  Sirakowska, Kaminskie Młyny, Huta 
Kamienicka, Lysniewo, Puzdrowo, Szopa, Patoki, Zalakowo, Huta 
Moyszewska, Gowidlino, Paczewo, Lemany, Huta Borzestowska, 
Moysz (Mojusz), Huta Miechucka, Potęgowo, Podjazdy, Palubice, 
Bochowko, Huta Tuchlinska, Smolniki gowidlinskie, Huta nad 
Łąkami, Skrzeszewo, Kowale za Lysniewem.

W latach 1706-1723 w miejscowościach tych urodziły się dzieci, 
których ojcowie nosili następujące nazwiska (w nawiasie podaję, 
w którym roku dane nazwisko wystąpiło po raz pierwszy w księ-
dze chrztów).

Adamkiewicz (1723), Bochentyn (1711), Bąk (1707), Bejer (1716), 
Bekka (1722), Biernat (1715), Biernacki (1713), Bigos (1707), Bojan (1713), 
Borkowski (1712), Brzeski (1709), Bulczak (1706), Casina (1713), Chrom 
(1721), Cebella (1723), Czerwionka (1721), Czarnołęski (1713), Czyczwicz 
(1720), Czyp (1706), Damaszk (1717), Dirlik (1707), Dąbrowski (1711), 
Drywa (1720), Driva (1718), Dułak (1719), Engler (1711), Falaszk (1707), 
Flis (1714), Formela (1706), Giegier (1707), Gnyba (1706), Gosz (1711), 
Grab (1713), Grot (1710), Grzenkowicz (1709), Hinca (1708), Holk (1713), 

Inca (1706), Jadamczyk (1706), Jadamkiewicz (1721), Jakubek (1720), 
Janik (1708), Jucha (1711), Kamiński (1712), Karcz (1707), Karczewski 
(1706), Kasina (1718), Kawata (1711), Kaszuba (1708), Kąkol (1706), 
Kielpin (1708), Kiedrowski (1706), Kiezlin (1716), Kiezlinkiewicz (1720), 
Klawa (1708), Klawik (1708), Klest (1712), Kluka (1712), Klupacz (1710), 
Kobielik (1718), Kocielek (1711), Kocielk (1707), Kokwiński (1718), Ko-
łodziej (1710), Komorowski (1720), Kosmowski (1720), Kostuch (1711), 
Kościelek (1708), Kowal (1709), Kowalczyk (1721), Krempa (1710), 
Krencki (1712), Krewt (1709), Kruszka (1706), Krępa (1720), Kuberna 
(1722), Kucharz (1707), Labuda (1708), Leik (1718), Leman (1707), Le-
mański (1713), Lesny (1718), Lica (1706), Lis (1711), Litwin (1707), Lys 
(1707), Makrat (1709), Maszat (1718), Mejer (1710), Mielewczyk (1706), 
Meyna (1707), Miotk (1707), Miszk (1707), Mros (1707), Mrosk (1710), 
Mroz (1722), Mrozik (1710), Myga (1720), Myszk (1709), Nastały (1718), 
Neyman (1709), Offertra (1717), Okroy (1709), Okuniewski (1719), 
Paszk (1707), Pawelczyk (1706), Piechowski (1707), Pielach, Piekiel 
(1711), Pioch (1715), Płotka (1715), Potęgowski (1711), Puchera (1707), 
Puzdrowski (1706), Rakowski (1707), Rama (1709), Ramczyk (1707), 
Rekowski (1716), Rogala (1708), Rutkowski (1712), Rzep (1706), Saldatk 
(1706), Sikora (1707), Skibowski (1719), Skierka (1714), Staroscik (1711), 
Szałtysik (1716), Szczypioł (1716), Szenega (1711), Szołtysik (1709), 
Stencel (1708), Stoy (1708), Sztark (1708), Sztynka (1706), Sztuba (1711), 
Sztubiński (1715), Szulc,(1718), Szwaba (1711), Szwiec (1707), Szymik 
(1719), Szymikowski (1717), Tkaczyk (1710), Treder (1716), Trosan 
(1707), Tędyk (1716), Tuchliński (1707), Ulemmbarek (1714), Ulębarch 
(1719), Ulęberk (1706), Walszewski (1709), Wenta (1718), Węta (1709), 
Witke (1708), Woźniak (1707), Wróbel (1707), Wypych (1721), Xiąszk 
(1721), Zaborowski (1712), Zarowni (1713), Zielinski (1709), Zloch (1710), 
Zmuda (1717), Zuchta (1709), Zytarz (1709). 

W księdze chrztów 1706-1723 nazwiska matki nie podawano, 
chyba że ojciec był nieznany lub dziecko przyjęło nazwisko matki. 
Nazwiska matek dzieci odnotowane w tej księdze, a nie wymienio-
ne wcześniej brzmiały następująco: Apowna (1713), Cygiert (1709), 
Gluchowna (1711), Goytowska (1709), Hopowna (1709), Juhanka (1708), 

małżeńskich ma proste uzasadnienie – kobiety i mężczyźni są zupeł-
nie inni. Różnice w dziedzinie emocjonalnej, psychicznej i fizycznej 
są tak duże, że trzeba dołożyć  starań, aby dojść do realnego po-
rozumienia. Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to 
będą reagować i zachowywać się w taki sam sposób jak my. 

Odrębność psychiczna mężczyzny i kobiety wyraża się bardzo 
silnie w motywach podejmowania przez nich wysiłków i starań – 

„mężczyzna chce być w życiu kimś, kobieta chce być kimś 
dla kogoś”. W centrum przeżywania mężczyzny częściej znajdują 
się sprawy zewnętrzne, sprawy świata, kobieta na pierwszym miej-
scu stawia sprawy najbliższe – „sercem mężczyzny są sprawy 
świata, światem kobiety są sprawy jej serca”. 

Mężczyźni i kobiety różnią się sposobem mówienia, wrażliwością, 
strukturą potrzeb, inaczej przeżywają konflikty. Kobieta potrze-
buje romantyczności, a mężczyzna praktyczności.  Kobieta 
pragnie być stale zdobywana, natomiast mężczyzna myśli, 
że już ją zdobył i posiada – to tylko niektóre przykłady naszej 
odmienności. 

Nieznajomość różnic obrazu kobiecości i męskości często jest 
źródłem konfliktów małżeńskich. Dlatego proszę, zastanów się ko-
bieto, żono – czy doceniasz starania twojego męża, czy dziękujesz 
jemu za jego pracę?  Mężczyzno, mężu – czy całujesz ręce, które 
podają ci posiłek, czy dziękujesz żonie za jej zatroskanie, a kiedy 
ostatnio ją przytuliłeś? 

Matka Teresa tak pięknie powiedziała, że jeżeli chcemy zmie-
nić świat, musimy zacząć od siebie - nie zmieniać małżonka, ale 
poznać jego potrzeby. 

To ja i ty musimy uruchomić siły dobra, dawać dobro, a wtedy 
inni staną się lepsi.

Krystyna Makurat
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Julka (1712), Kotlowska (1716), Markowna (1711), Pieskowna (1706), 
Sztendowna (1721), Selawińska (1710), Szenegowna (1710), Szychow-
na (1710), Vacabunda (1711), Wojniowska (1710), Woytasowna (1709), 
Zemanowna (1711).

Trzeba jednak dodać, że nie są to wszystkie nazwiska osób, 
które urodziły się na początku XVIII wieku na terenie objętym 
zasięgiem ówczesnej parafii Sierakowice. Wymienię teraz nazwiska, 
które były raczej zawodami noszących je osób. Były one podane 
w języku łacińskim i brzmiały następująco: Ancyl, Faber, Helma 
oviary, Leman, Molitor, Molinar, Pastor, Opilionis, Pastoris, Ozerma, 
Sculteti, Silvester, Sutor, Textor, Tabernator, Zodtoviary. 

Te nazwiska przyjęły w późniejszym okresie inne brzmienie: 
Owczarek, Karczmarczyk, (Kaczmarek), Tkaczyk, Lesny, Sołtysik, 
Młyński lub Młynarczyk, Lemańczyk.

Okazuje się jednak w trakcie badań genealogicznych, że te same 
nazwiska w różnych latach (jeszcze w okresie przedrozbiorowym) 
nosiły różne brzmienia. Nazwisko Szczypioł przekształciło się 
w tym okresie w nazwisko Szczypior, a nazwisko Saldatk w na-
zwiska Sildatk i Syldatk. Nazwisko Walszewski przyjęło prawdopo-
dobnie później brzmienie Walkuszewski, a w późniejszym okresie 
Walkusz. Nazwiska Brosk, Breski i Brzeski to też najprawdopodob-
niej te same nazwiska. Z kolei nazwisko Tędyk zamieniło się chyba 
w nazwisko Tandek. Najciekawsze „odmiany” wystąpiły w przy-
padku nazwiska Ulemberg , to nazwisko w pierwszej połowie XVIII 
w brzmiało Ulembarek, Ulębarch, czy też Ulębark, Ulęberk, albo 
nawet Wulębarek. Bardzo popularne nazwisko Czaja miało swoją 
pisownię Czała, Czaj, Czaia, a z kolei nazwisko Wenta – formę Węta 
lub Wanta. Szymik i Szymek zaczęto prawdopodobnie pisać jako 
Szymikowski. Nazwisko Makrat to późniejsze Makurat, a Maszat 
i Maszaty – Maszota. Bojan stał się Bojanowskim. Nazwiska Zuchta 
i Sychta też pochodzą z jednego pnia.

Niestety nazwiska mieszkańców terenu parafii Sierakowice, 
jak i też całego późniejszego zaboru pruskiego w okresie pona-
poleońskim od roku 1826 do roku 1875, były poddane procesowi 
germanizacji. Część nazwisk zachowała swoje brzmienie, ale część 
przyjęła pisownię zniemczoną jak Kulaschewitz, Potraza, Went, 
Gosch, Walkusch, Fuhrmann, Groth lub Grotha, Kwidzynski.

Do około 1826 roku imiona nowonarodzonych dzieci księża 
zapisywali w języku łacińskim. Także w tym języku były pro-
wadzone do tego roku wszystkie księgi parafialne. Od roku 1826 
w księgach parafialnych zapisywano imiona w j.niemieckim np. 
Albert zamiast Adalbert, Johann zamiast Joannes, Lorenz zamiast 
Laurentius, Franz zamiast Franciscus. 

Momentem przełomowym dla prowadzenia ksiąg parafialnych 
stał się rok 1874, w którym, jak już pisałem wcześniej, rozpoczęły 
pracę pruskie Urzędy Stanu Cywilnego. Prawdopodobnie urzędy 
te powstały nie tylko dla cywilnej rejestracji urodzeń, małżeństw 
i zgonów, ale również dla prowadzenia procesu germanizacyjnego 
ziemi kaszubskiej. Stało się jednak inaczej (wbrew intencjom pru-
skiego zaborcy), za sprawą wprowadzenia języka łacińskiego do 
ksiąg parafialnych prowadzonych od roku 1874. Jednak proboszcz 
parafii sierakowickiej, ks. Bernard Łosiński, nie tylko prowadził 
księgi parafialne w języku łacińskim, ale począwszy od pierwszych 
lat XX w. imiona chrzczonych dzieci zapisywał w języku polskim. 
W ten sposób na powrót np. Johann stał się Janem, Peter - Piotrem, 
Franz – Franciszkiem a Albert – Wojciechem.

Wróćmy teraz do roku 1723, do którego to roku możemy w spo-
sób niejako bezpośredni prześledzić zmiany w pisowni nazwisk 
na terenie parafii Sierakowice. Od roku 1723 do 1750 w Polsce 
nie posiadamy żadnych ksiąg parafialnych z terenu Ziemi Siera-
kowickiej.

Nie wiadomo dlaczego księgi zgonów z terenu tej parafii datują 
się dopiero od roku 1764. Największą jednak zagadką pozostaje 
sprawa - dlaczego z powiatu kartuskiego jedynie z parafii kościo-
ła p.w. św. Marcina najwcześniejsze księgi parafialne trafiły do 
Archiwum Państwowego w Lipsku, gdyż prawie wszystkie księgi 

z terenów byłego zaboru pruskiego były przesyłane do Archiwum 
kościelnego w Regensburgu. 5 marca 1935 r. została powołana 
w III Rzeszy niemiecka Agencja poszukiwań genealogicznych, 
która w okresie od 12 listopada 1940 r. do końca zakończenia II 
wojny światowej była zwana „Reichssippnamt”. Agencja zdołała 
zgromadzić w okresie od 1936–1945 16500 mikrofilmów zawierają-
cych kopie ksiąg parafialnych z terenów prowincji: Prus Wschod-
nich, Poznania, Pomorza Zachodniego, Śląska i Prus Zachodnich. 
Akcja gromadzenia mikrofilmów rozpoczęła się od terenów Prus 
Wschodnich, a skończyła się na terenie Pomorza Gdańskiego (Prus 
Zachodnich) zagrabionego w czasie II wojny przez III Rzeszę. O lo-
sie ksiąg metrykalnych z terenu parafii Sierakowice wiemy jeszcze 
to, że na pewno 4 grudnia 1940 roku księgi te były zgromadzone 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sierakowicach, ale już w roku 
1942 były mikrofilmowane przez Mormonów w Berlinie, a potem 
trafiły do Poczdamu. W czasie wyzwolenia Berlina przez aliantów 
ci ostatni przekazali je „w stanie mocno uszkodzonym” kościołowi 
katolickiemu i ewangelickiemu w Niemczech. Odrestaurowanie 
ksiąg powierzono Centralnemu Archiwum Biskupiemu mieszczą-
cym się w Regensburgu. Do Regensburga księgi jednak nie były 
przekazane bezpośrednio, ale początkowo były przechowywane 
w biskupstwie w Hildesheim, a następnie w Monachium. W po-
rozumieniu episkopatów polskiego i niemieckiego z września 2001 
r. możemy przeczytać, że spośród 3361 woluminów przekazanych 
stronie polskiej aż 1575 ksiąg pochodziło z terenu Diecezji Cheł-
mińskiej, a 320 z Diecezji Gdańskiej.

Wśród ksiąg parafialnych z Sierakowic, wymienionych w zaso-
bach „Deutsche Zentrallstelle fur Genealogie Leipzig”, nie wystę-
puje tam najstarsza księga chrztów z lat 1706-1723, która z kolei 
jest wymieniona w zbiorach Mormonów. Wiemy jeszcze jedno, że 
księga ta nie została przekazana bezpośrednio z Regensburga do 
Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie, ale w jakiś sposób znalazła się 
na terenie parafii Sierakowice. Myślę, że powinno się sprowadzić 
mikrofilmy brakujących ksiąg z parafii Sierakowice do Archiwum 
Diecezjalnego w Pelplinie, a indeksy z opracowania tych ksiąg po-
winny być dostępne w parafii pw. św. Marcina w Sierakowicach.

Jeśli mówimy o indeksach, to są to opracowania ksiąg parafial-
nych zawierające skrócone dane. I tak dla księgi chrztów wymie-
niona jest parafia, w której miał miejsce chrzest, rok chrztu, numer 
strony księgi, numer porządkowy aktu, imię osoby ochrzczonej, 
imię i nazwisko ojca dziecka i imię i nazwisko panieńskie matki 
dziecka; dla księgi małżeństw odpowiednio, parafia, rok zawarcia 
związku małżeńskiego, numer strony księgi, numer porządkowy 
aktu, imię i nazwisko przyszłego małżonka, imię i nazwisko przy-
szłej małżonki; dla księgi zgonów - parafia, rok, numer strony 
księgi, na której znajduje się akt, nazwisko i imię osoby zmarłej, 
wiek osoby zmarłej 

Tak opracowane indeksy możemy znaleźć na stronie internetowej 
Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego pod adresem www.
ptg.gda.pl. Na stronie tej umieszczona jest baza z około 1150000 
indeksami z 90 parafii z terenu Diecezji Chełmińskiej i Gdańskiej. 
Pozwalają nam one - wpisując tylko imię i nazwisko, przybliżone 
lata, w których miał miejsce chrzest, ślub lub zgon (nie musimy 
nawet znać parafii) – na potwierdzenie danych, które szukamy. 
Pisałem już o tym, że w czasie pozostawania Ziemi Sierakowickiej 
pod zaborem pruskim, dała się zauważyć walka mieszkańców 
Pomorza Gdańskiego o prawidłowy zapis imion i nazwisk przez 
księży i urzędników pruskich. Może się zdarzyć, że nazwisko, 
którego poszukujemy, zostało zniemczone i nie znajdziemy nazwi-
ska według dzisiejszej pisowni. Możemy wpisać wtedy nazwisko 
w rubryce „brzmienie przybliżone”.

Z tak opracowanymi wstępnie danymi, jeśli chcemy ich uszcze-
gółowienia, możemy udać się do Archiwum Diecezjalnego w Pel-
plinie i tam możemy zapoznać się z cyfrową kopią poszukiwanego 
przez nas aktu (przecież znamy rok, parafię i numer strony księgi). 
Dawniej, kiedy nie było dostępnych indeksów, należało prze- ☞
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szukać nieraz dziesiątki stron, zanim znalazło się 
poszukiwany akt.

Nie zdziwmy się również, gdy wpisując nazwisko 
i imię, nie znajdziemy poszukiwanej przez nas osoby. 
Może być kilka powodów takiego obrotu sprawy. Po 
pierwsze - indeksy dla parafii, w której miało miejsce 
wydarzenie, dla którego poszukujemy dokumentów, 
nie zostały jeszcze opracowane. Po drugie – może 
nie być ksiąg parafialnych dla tego wydarzenia, gdyż 
uległy zniszczeniu w czasie działań wojennych lub po 
prostu spaliły się tak jak księgi parafii Oksywie. Dla 
tej parafii (gdzie były zapisywane dane metrykalne 
dla wielu dzisiejszych dzielnic Gdyni jak Chylonia, 
Śródmieście, Cisowa, Grabówek, Obłuże, Oksywie, 
Witomino) księgi parafialne datują się dopiero od 
roku 1799.

Projekt indeksacji ksiąg parafialnych dotyczy nie 
tylko Pomorza, ale również parafii na terenie całego 
kraju. Pozwoli to zbudować jedną bazę, która umoż-
liwiłaby stosunkowo łatwe poszukiwania w zakresie 
genealogii. Moim marzeniem byłoby, gdyby istniała 
taka możliwość, że odszukanie odpowiednich in-
deksów z różnych diecezji oraz interesujących mnie 
innych danych odbywałoby się poprzez wpisanie 
odpowiedniego hasła w internecie. Bardzo zaawan-
sowany jest tzw. Projekt Poznań zawierający indeksy 
małżeństw zawieranych na terenie dawnej pruskiej 
prowincji poznańskiej i z tego co wiem, na stronie 
www.genealodzy.pl dostępna jest również baza ok. 
2300000 indeksów z około 400 parafii z terenu całego 
kraju.

Janusz Pawelczyk

Regionalne warsztaty w Ośrodku 
Rewalidacyjno-Wychowawczym 
w Szklanej
W pracy z osobami niepełnosprawnymi niezwykle istotne jest zapewnienie jak 
najczęstszych okazji do uczestniczenia w różnych formach aktywności. Ważne 
jest, by mogły poznać świat z wielu różnych perspektyw, zwłaszcza takich, 
które wymagają stymulacji, wyrażenia siebie, ukazania swojej autonomiczności. 
Wspaniałą okazją do tego były zajęcia, które od września do końca listopada 
odbywały się w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szklanej.

Pierwszym krokiem, który znacznie ułatwił przeprowadzenie cyklu zajęć, było 
dofinansowanie, które placówka wraz z Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnych „Uśmiech Dziecka” otrzymała z Samorządu Województwa Pomor-
skiego. Dzięki podjętej w ten sposób współpracy powstał projekt „Regionalne 
warsztaty terapeutyczne jako forma rehabilitacji dla wychowanków Ośrodka 
Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szklanej ”. 

Zajęcia miały charakter cykliczny i odbywały się w ośrodku w formie 
warsztatów. Znalazło się wśród nich: malowanie na szkle, garncarstwo, tkac-
two w ramach, taniec ludowy oraz plastyka obrzędowa. Każdy z nich okazał 
się niezwykle atrakcyjny i dzięki temu wychowankowie chętnie podejmowali 
wszelkie proponowane przez instruktorów działania. W ten sposób powstały 
wspaniałe rękodzieła, kolorowe prace na szkle, gliniane figurki, ozdoby ze 
słomy oraz tkaniny. Szczególną atrakcją okazało się też czynne uczestnictwo 
w zajęciach tanecznych, podczas których dzieci poznały podstawy kaszubskich 
tańców ludowych. 

W ramach projektu zorganizowany został także wyjazd do Wioski Indiańskiej 
w Runowie, gdzie wychowankowie ośrodka wraz z rodzicami uczestniczyli 
w bardzo ciekawych zajęciach, które przeniosły wszystkich na Dziki Zachód, 
pozwoliły poznać kulturę Indian i wraz z nimi przeżyć wspaniałą przygodę. 

☞

Wyjazd do Runowa przeniósł wszystkich w świat Indian
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Z całą pewnością taka forma terapii zyskała 
aprobatę, zarówno ze strony dzieci, ich rodzi-
ców, jak i nauczycieli. „Warsztaty zrealizowane 
w naszej placówce były dla wychowanków dodat-
kową formą rehabilitacji i terapii. – powiedziała 
Aleksandra Gdaniec, wychowawczyni jednej 
z grup. – Dzieci poznały nowe techniki, które 
dla niektórych okazały się nie lada wyzwaniem. 
Była to doskonała okazja do ćwiczeń manualnych. 
Szczególnie dużo radości sprawiło im lepienie 
w glinie. Najmniej cierpliwości wykazały przy 
tkactwie w ramie, aczkolwiek efekty pracy zrobiły 
na wychowankach duże wrażenie”.

Podziwu dla zaangażowania niepełnosprawnych 
dzieci w wykonywanie rękodzieła nie kryli także 
instruktorzy warsztatów. „Nie widzę żadnych 
różnic między waszą placówką, a każdą inną. – 
powiedziała Emilia Reclaf, która prowadziła 
zajęcia z tkactwa i plastyki obrzędowej. – To, że 
sprawność ich rąk jest mniejsza, nie ma żadnego 
znaczenia. Bardzo się angażują w tę pracę, cieszą 
się z efektów jak każde dzieci.” Pani Emilia najmi-
lej wspomina Marcina – jednego z wychowanków, 
który okazał się najbardziej chętny do wszelkich 
prac manualnych. Marcin także bardzo ucieszył 
się z zaproszenia do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sierakowicach, gdyż właśnie tam, na specjalnej 
wystawie, będzie można niebawem oglądać efekty 
pracy młodych twórców. 

Sebastian Formela

Grupa I tworzy gliniane figurki

Marcin prezentuje swoje dzieło
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Projekt ZSP „Europa na talerzu”

Młodzież z zagranicy 
smakowała Polskę
W poprzednim numerze „Wiadomości Sierakowic-
kich” informowaliśmy o międzynarodowym projek-
cie „Europa na talerzu” realizowanym przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Po 
wrześniowej wizycie nauczycieli przyszła kolej na 
uczniów. Przez kilka dni – od 14 do 21 listopada – na 
Kaszubach przebywała grupa młodzieży z nauczy-
cielami ze szkół z Bułgarii, Belgii, Francji, Portugalii 
i Rumunii. 

Projekt „Europa na talerzu” jest finansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach progra-
mu Comenius. Jego wartość wynosi 24 tys. euro. 
To wielostronny program partnerski, w ramach 
którego uczniowie sześciu państw europejskich 
(Polski, Bułgarii, Belgii, Francji, Portugalii i Ru-
munii) odkrywają tajniki tradycji kulinarnych 
krajów partnerskich i przy okazji doskonalą język 
angielski. Szkoły partnerskie to placówki o pro-
filu zawodowym: technika żywienia i technika 
hotelarskie. W ciągu kilkunastu miesięcy trwania 
projektu uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach 
i konkursach gotowania w szkołach partnerskich, 
poznają sposoby przyrządzania i podawania dań, 
nakrycia i dekoracji stołu. Wezmą udział w wy-
cieczkach i warsztatach związanych z tematyką 

Wszyscy chętnie fotografowali się na tle mapy PolskiMirosława Cyman, nauczycielka przedmiotów 
zawodowych, przygotowuje poczęstunek dla gości

Młodzież tańcząca w zespole „Sierakowice” uczyła zagranicznych kolegów 
kaszubskich tańców

10 drużyna starszoharcerska „Tajfuny”, działająca przy gimnazjum w Sierakowicach, 
składa serdeczne podziękowania Pani Bożenie Rzeszutek i Panu Piotrowi Leszczyńskiemu 

za okazaną pomoc w realizacji działań statutowych. 
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☞

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

91. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości

Narodowe święto w refleksyjnym tonie

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach 
w przeddzień Święta Niepodległości spotkali się na uroczystym 
apelu. 

- Dziś nasz kraj jest wolny, ale nie zawsze tak było – mówił 
przewodniczący samorządu szkolnego. – Po 1795 roku kilka po-
koleń Polaków podejmowało bezskuteczną walkę o odzyskanie 
utraconej niepodległości. Za wolność kraju oddali życie najlepsi 
obywatele państwa w powstaniu listopadowym, w czasie Wiosny 
Ludów oraz w zrywie narodowowyzwoleńczym ze stycznia 1863 r. 

„Wymodlili ją wreszcie poeci i z niewoli wyjęli jak z torby pielgrzy-
mowej.” A wszystko zaczęło się w 1914 r., kiedy po strzałach 

kulinarną. Zorganizują także dni państw partner-
skich w swoich szkołach. 

Projekt ze strony polskiej realizują klasy dru-
gie i trzecie Technikum Żywienia przy nadzorze: 
Aleksandry Klaman-Chmielewskiej – nauczycielki 
angielskiego, autorki i koordynatorki projektu; Da-
wida Chmielewskiego – nauczyciela angielskiego 
i współautora projektu oraz Mirosławy Cyman 
i Agnieszki Kazimierczak – nauczycielek przedmiotów 
zawodowych. 

Listopadowa wizyta młodzieży z zagranicy 
była dla nich okazją, aby poznać kawałek Polski, 
czyli Kaszuby. Organizatorzy przygotowali sze-
reg atrakcji dla gości, którzy nie tylko poznawali 
smaki polskich potraw, ale także zwiedzili Gdańsk 
i Muzeum Stutthof. Podczas inauguracyjnego spo-
tkania dla gości zatańczył zespół „Sierakowice”. 
Młodzież z zespołu nauczyła kolegów z zagranicy 
kroków kaszubskich tańców. Wszyscy doskonale 
się bawili. 

Jak już wspomniano głównym celem projektu jest 
poznawanie tradycji kulinarnych krajów partnerskich. 
Uczniowie zatem wspólnie przyrządzali polskie 
dania – pierogi z kapustą i grzybami, racuchy, zupę 
z suszonych owoców oraz domowy makaron. 

Ostatniego dnia pobytu gości miał miejsce konkurs, 
który polegał na przygotowaniu i zaprezentowaniu 
wybranego dania. Ocenie podlegało także nakrycie 
stołu. Był też quiz o Polsce, polskich daniach i kul-
turze.

Kolejne wyjazdy młodzieży do zaprzyjaźnionych 
szkół odbędą się dopiero w marcu przyszłego roku. 
Uczniowie z sierakowickiej szkoły pojadą wówczas 
do Bułgarii.  

Tekst i foto: AK

Aleksandra Klaman-Chmielewska i Dawid Chmielewski – 
autorzy projektu „Europa na talerzu”
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☞

Nie daj szansy AIDS
5 października 2009 roku odbyły się szkolne eliminacje Wojewódz-
kiej Olimpiady Wiedzy na Temat HIV i AIDS pod hasłem ,,Nie daj 
szansy AIDS”. Wzięło w nich udział 16 uczniów z klas: I b LO, I T, 
II b LO, II Ta, III Ta, III T i IV Ta. Uczestnicy musieli zmierzyć się 
z 13 zadaniami w formie otwartej i zamkniętej.

Dzięki olimpiadzie popularyzowana była wśród uczniów wiedza 
na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS oraz zagrożeń, 
jakie niesie zjawisko HIV/AIDS. Młodzież uświadomiła sobie ko-
nieczność odpowiedzialnego podejmowania decyzji i dokonywania 
wyborów dotyczących własnego zdrowia i życia, przeciwdziałania 
negatywnemu postrzeganiu ludzi zakażonych oraz kształtowania 
postaw tolerancji wobec nich.

Zwycięzcą etapu szkolnego została uczennica klasy I b LO 
Sylwia Lelek. Laureatka reprezentowała szkołę w eliminacjach 
powiatowych w Kartuzach, które odbyły się 20 października 2009 
r. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu do konkursu Sylwia 
zajęła II miejsce. Organizatorki: M. Majcher, I. Tesmer oraz M. 
Kałduńska dziękują młodzieży za zainteresowanie tematyką i udział 
w olimpiadzie.

I. Tesmer

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych –  zwycięzcy wyłonieni

29 października 2009 r. w ZSP w Sierakowicach odbyły się elimi-
nacje szkolne XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 
z bloku tematycznego „Żywienie człowieka i gospodarstwo domo-
we”. Celem tegorocznej edycji było połączenie wiedzy zawodowej, 
teoretycznej i praktycznej.

Do rywalizacji przystąpiła grupa licząca 13 zawodników – 
uczniów klas II, III i IV Technikum. W części teoretycznej młodzież 
rozwiązywała test składający się z 60 pytań. Drugi etap wymagał 
od uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie: 
wykonywania kopytek, dekoracyjnego składania serwetek na 
przyjęcie zasiadane i na stół szwedzki oraz rozpoznawania kwia-
tów doniczkowych, omówienia zasad ich rozmnażania, pielęgnacji 
i sposobów zwalczania ich szkodników.

Komisja, po zliczeniu punktów za poszczególne zadania, podsu-
mowała wyniki zawodów. Trzy pierwsze miejsca zdobyły: Emilia 
Klawikowska z klasy IV T,  Zofia Kotłowska z klasy III T, Karolina 
Stefańska z klasy IV T.

Zwycięzcy olimpiady – Emilia i Zofia – będą reprezentować 
szkołę podczas eliminacji okręgowych na początku kwietnia 2010 r. 
Życzymy powodzenia!

Opracowała Mirosława Cyman

Dobrej zabawie towarzyszyło 
zdobywanie wiedzy

Dnia 23 października 2009 r. grupa młodzieży z klasy III Tech-
nikum żywienia i gospodarstwa domowego wraz z opiekunami: 
Agnieszką Kazimierczak, Anną Wydrowską i Mirosławą Cyman 
wybrała się do gospodarstwa agroturystycznego państwa Tesmer 
w Dolinie Jadwigi.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu Starostwa 
Powiatowego w Kartuzach, dotyczącego działalności koła regio-
nalno-gastronomicznego z elementami aranżacji stołu. 

Młodzież mogła zapoznać się z prawidłowym funkcjonowaniem 
gospodarstwa agroturystycznego oraz z wykorzystaniem zasobów 
rolnych w przyjmowaniu turystów. Wielką atrakcją był przejazd 
agrobusem po terenach Doliny Jadwigi. Uczniowie mieli także 
okazję wypiekać własnoręcznie chleb wiejski. Wielkim zaintereso-
waniem cieszyła się kapela „BAS” z Sierakowic, która przygrywała 
podczas całej wizyty. Pieśni kaszubskie szybko wpadały w ucho. 
Rozśpiewana grupa młodzieży bardzo chętnie uczestniczyła w kon-
kursach przygotowanych przez panią Tesmer. Uczestnicy wyjazdu, 
chcąc podziękować za tak mile spędzony czas, przygotowali ciasto 
i kawę, którą wspólnie spożyli.

Na zakończenie gospodyni przygotowała potrawę kaszubską 
– „plince” i takim regionalnym akcentem pożegnała grupę mło-
dzieży.

Anna Wydrowska

w Sarajewie rozpętała się I wojna światowa. Wielu Polaków 
poszło znów „starym ojców szlakiem”, wierząc, że droga do wolnej 
ojczyzny prowadzi, jak zawsze, przez krew i blizny. Nadzieje, jakie 
ówcześni obywatele naszego państwa wiązali z Piłsudskim, okazały 
się uzasadnione.11 listopada 1918 roku, po stu dwudziestu trzech 
latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. 

Uczniowie klasy II i III TA zaprezentowali przed kolegami program 
artystyczny nawiązujący do niezwykle trudnych momentów historii 
naszego kraju – utraty suwerenności i prób jej odzyskania. Wystą-
pieniu uczniów towarzyszył szkolny chór. Patriotyczne pieśni w jego 
wykonaniu nasiliły refleksyjny nastrój szkolnej uroczystości.  

- Dziękuję za tę wspaniałą lekcję historii. To, że żyjemy w wolnej 
Polsce, zawdzięczamy tym, którzy za nią walczyli. – powiedziała 
Krystyna Formela, dyrektor szkoły, na zakończenie apelu. –  Cie-
szę się, że wszystkie uroczystości patriotyczne w naszej szkole są 
obchodzone w ten sposób. 

AK
Foto: AK
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SPORT
Gminny Klub Sportowy w Sierakowicach 

Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 
2009/2010drużyn piłkarskich biorących udział 

w rozgrywkach ligi wojewódzkiej
W dniu 15 listopada 2009 roku zakończyły się rozgrywki wojewódz-
kiej ligi piłki nożnej rundy jesiennej sezonu 2009/2010. W rozgryw-
kach tych wzięło udział 5 drużyn Gminnego Klubu Sportowego 
w Sierakowicach. 

W najwyższej klasie na szczeblu okręgowym brał udział w roz-
grywkach zespół GKS DRYWA Sierakowice, w skład którego 
weszli: Andrzej Golecki (trener), bramkarze: Krzysztof Wiśniewski 
i Paweł Grzech; obrońcy: Wiesław Roszkowski, Wojciech Mierski, 
Krzysztof Baranowski, Rafał Bronk, Grzegorz Smolarek i Jakub Sen-
wicki; pomocnicy: Arkadiusz Jagodziński, Tomasz Rytlewski, Jacek 
Warmowski, Michał Senwicki, Robert Fałkowski, Tomasz Janicki 
i Bogdan Deik; napastnicy: Krystian Kożyczkowski, Krystian Gil-
majster i Artur Formela; kierownik drużyny: Jarosław Baranowski. 
Sponsorem drużyny jest firma „DRYWA” pana Andrzeja Drywy.

Drużyna rozegrała 13 spotkań z czego 5 razy wygrała, 4 zremisowa-
ła oraz 4 przegrała. Ostatecznie po rundzie jesiennej, zdobywając 19 
punktów, zakończyła na 7 miejscu w tabeli. Niestety, mimo dobrej gry 
w pierwszej części rozgrywek zespół nie był w stanie utrzymać tego 
poziomu gry do końca rundy zdobywając w ostatnich pięciu meczach 
kolejki zaledwie 2 punkty, co spowodowało zakończenie rozgrywek 
na 7 miejscu w grupie ze stratą 13 punktów do lidera.

Kolejny znakomity występ pingpongistów 
z Sierakowic

Dużym sukcesem tenisistów stołowych GKS Lis Sierakowice 
zakończył się rozegrany w dniach 14-15 listopada II Wojewódzki 
Turniej Klasyfikacyjny w kategorii młodzików. Turniej ten był jed-
nocześnie bezpośrednią eliminacją do II Ogólnopolskiego Turnieju 
Klasyfikacyjnego młodzików. 

Spośród 6 startujących aż 4 wywalczyło awans do czołowej 
„8”. Najlepiej spisała się Kinga Łosińska, która okazała się bezkon-
kurencyjna i wygrała całe zawody. W finale pokonała Kamilę 
Kazimierowską 3:1 z MRKS Gdańsk. Dobrze spisał się też Wiktor 
Nawrocki, który był drugi. Przegrał tylko z Alanem Jachowiczem 
z MRKS Gdańsk, a całe zawody wygrał K. Gajewski Z MRKS 
Gdańsk. W czołowej 8 znaleźli się jeszcze Michał Trzebiatowski, 
który był 5 i Martyna Socha - 8. To również ich życiowe rezulta-
ty w tej kategorii wiekowej. Na miejscach 13-16 sklasyfikowano 
Kornelię Dunst, ale trzeba podkreślić, że w meczu o wejście do 

„8” w pojedynku z Watkowską z Sopotu zabrakło jej dwóch zwy-
cięskich piłek.

Tak więc nasz klub w II OTK Młodzików, który rozegrany zo-
stanie w dniach 5-6 grudnia w Radzyniu Podlaskim reprezentować 
będzie oprócz K. Łosińskiej również Maciej Kleinschmidt. Maciej 
wywalczył sobie awans wcześniej, plasując się w pierwszej dwu-
dziestce podczas I OTK młodzików.

Otrzęsiny gimnazjalistów

Uczniowie pierwszych klas gimnazjum w Sierakowicach zostali 
oficjalnie włączeni do szkolnej społeczności. Tradycyjne otrzęsiny 
pierwszoroczniaków odbyły się 20 października pod nazwą „Gim-
nazjalny kabareton” i miały formę zabawy. Uroczystość przygo-
tował Samorząd Uczniowski przy pomocy uczniów klas drugich 
i trzecich. 

W pierwszej części zabawy każda z dziesięciu klas pierwszych 
zaprezentowała skecz lub piosenkę wylosowanego wcześniej kaba-
retu. Uczniowie włożyli wiele wysiłku, aby dobrze wypaść przed 
pozostałymi. Widać było zaangażowanie całych klas. Druga część 
odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie pierwszoklasiści przema-

szerowali przez „kabaretowy tor przeszkód” przygotowany przez 
starszych kolegów. Na mecie złożyli odcisk palca na specjalnie 
przygotowanej tablicy. 

Ważnym momentem szkolnej uroczystości było ślubowanie 
pierwszoklasistów. Uczniowie przyrzekli m.in. aktywnie i odpo-
wiedzialnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i życiu szko-
ły, rozwijać swe możliwości intelektualne i osiągać jak najlepsze 
wyniki w nauce, dbać o pozytywny wizerunek szkoły, być chlubą 
rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. Na zakończenie 
Krzysztof Andryskowski, dyrektor szkoły, wręczył przedstawicie-
lom poszczególnych klas pamiątkowe dyplomy. 

AK
Foto: ze zbiorów szkoły
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Wizyta świętego Mikołaja 
w gminie Sierakowice 
Tradycją naszej gminy stał się dzień 6 grudnia, kiedy to Święty Mikołaj, 
aby sprawić radość dzieciom i przywołać uśmiech na ich twarzach, 
chodzi z workiem upominków po całej gminie i rozdaje prezenty. 
Harmonogram wizyty Mikołaja na terenie Gminy Sierakowice

4 grudnia (piątek)
Sołectwo Łyśniewo   godz. 10.00–12.00
Sołectwo Smolniki   godz. 13.00–15.00
6 grudnia (niedziela)
Sołectwo Bącka Huta   godz. 11.00–13.00
Sołectwo Borowy Las   godz. 13.00–15.00
Sołectwo Bukowo   godz. 12.00–14.00
Sołectwo Długi Kierz   godz. 14.00–16.00
Sołectwo Gowidlino   godz. 10.30–12.00
Sołectwo Kamienica Królewska  godz. 12.00–13.00
Sołectwo Karczewko   godz. 14.00–16.00
Sołectwo Kowale   godz. 14.00–16.00
Sołectwo Leszczynki   godz. 14.00–16.00
Sołectwo Mojusz   godz. 11.00–13.00
Sołectwo Mrozy   godz. 14.00–16.00
Sołectwo Nowa Ameryka   godz. 14.00–16.00
Sołectwo Paczewo   godz. 12.00–14.00
Sołectwo Pałubice   godz. 12.00–14.00
Sołectwo Puzdrowo   godz. 11.00–13.00
Sołectwo Stara Huta   godz. 13.00–15.00
Sołectwo Szklana   godz. 14.00–15.00
Sołectwo Tuchlino   godz. 09.30–12.00
Sołectwo Załakowo   godz. 10.30–11.30
Wieś Sierakowice   godz. 10.00–13.00
7 grudnia (poniedziałek)
Sołectwo Sierakowska Huta  godz. 10.00–12.00 

Tabela końcowa
M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki 
1. GTS Kolbudy 13 32 10 2 1 40 - 18
2. Orzeł Choczewo 13 27 8 3 2 27 - 15
3. Start Mrzezino 13 26 8 2 3 35 - 13
4. Atlas Goręczyno 13 26 8 2 3 27 - 13
5. Gedania Gdańsk 13 23 7 2 4 22 - 15
6. Radunia Stężyca 13 20 6 2 5 27 - 25
7. GKS Sierakowice 13 19 5 4 4 27 - 22
8. Korona Żelistrzewo 13 18 6 0 7 24 - 29
9. Polonia Gdańsk 13 17 5 2 6 29 - 28
10. Orkan II Rumia 13 13 4 1 8 18 - 28
11. GKS Kowale 13 12 3 3 7 26 - 33
12. Potok Pszczółki 13 11 3 2 8 16 - 38
13. Grunke Somonino 13 10 3 1 9 21 - 30
14. KP Sopot 13 5 1 2 10 12 - 44  

 Drugim zespołem biorącym udział w rozgrywkach klasy „B” 
ligi wojewódzkiej jest GKS II Sierakowice będącym bezpośrednim 
zapleczem I zespołu. Zawodnicy tej drużyny zakończyli rundę je-
sienną w zdecydowanie lepszych nastrojach od kolegów z I zespołu, 
ponieważ po rozegraniu 11 spotkań zajęli I miejsce w tabeli. 

Zespół doznał tylko jednej porażki, raz zremisował i 9 razy wy-
grał zdobywając 28 punktów, po rundzie jesiennej został liderem 
tej grupy. Trzeba podkreślić, że ta drużyna istnieje zaledwie od 
półtora roku i w skład jej wchodzą jedynie zawodnicy naszej gminy; 
tym bardziej cieszą uzyskane przez ten zespół wyniki.

Trenerem drużyny jest Waldemar Formela, a w skład drużyny 
wchodzą:

W górnym rzędzie od lewej: trener Waldemar Formela, Rafał 
Gliszczyński, Piotr Król, Karol Sychta, Marcin Rompa, Mariusz 
Bigus, Michał Steinka, Krzysztof Cyl, Damian Bulczak, Aleksander 
Klejna, Krzysztof Piotrowski; w dolnym rzędzie od lewej: Dawid 
Bulczak, Maciej Jóskowski, Arkadiusz Garski, Karol Stefański, 
Maciej Płotka, Daniel Klejna, Damian Kwidziński, Paweł Labuda; 
nieobecny Robert Labuda

Tabela końcowa
M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki
1. GKS II Sierakowice 11 28 9 1 1 38 - 15
2. Atlas II Goręczyno 11 26 8 2 1 34 - 16
3. FC Gowidlino 11 22 7 1 3 50 - 25
4. Królewscy Czapielsk 11 21 5 6 0 45 - 18 
5. KS Rozłazino 11 20 6 2 3 42 - 25
6. Amator II Kiełpino 11 16 5 1 5 33 - 34
7. Barka Łebno 10 14 4 2 4 25 - 22
8. Amigo Przyjaźń 11 12 4 0 7 25 - 30
9. GTS Przywidz 11 10 3 1 7 25 - 32
10. GKS III Żukowo 11 10 3 1 7 27 - 36
11. UKS Skrzeszewo 10 7 2 1 7 12 - 34
12. KS Kamienica Król. 11 0 0 0 11 9 - 78  

Pozostałymi drużynami biorącymi udział w rozgrywkach, są trzy 
drużyny grające w grupach Juniorskich. Najstarszym rocznikiem 
grającym w grupie Junior B rocznik 1993 i młodsi jest zespół tre-
nowany przez Tomasza Zaracha. Drużyna ta rozegrała 9 spotkań, 
z czego 4 wygrała oraz 5 przegrała. Ostatecznie zdobywając 12 
punktów, zajęła 6 miejsce w tabeli.

Tabela końcowa po rundzie jesiennej:
M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki
1. Chojniczanka Chojnice 9 21 7 0 2 56 - 10
2. Wietcisa Skarszewy 9 21 7 0 2 41 - 15
3. Radunia Stężyca 9 20 6 2 1 30 - 12
4. Tęcza Brusy 9 19 6 1 2 27 - 11
5. KS Mściszewice 9 16 5 1 3 23 - 12
6. GKS Sierakowice 9 12 4 0 5 28 - 17
7. Wda Lipusz 9 9 3 0 6 16 - 37
8. Gwiazda Karsin 9 8 2 2 5 15 - 38
9. Atlas Goręczyno 9 5 1 2 6 9 - 40
10. Słupia Sulęczyno 9 0 0 0 9 7 - 60  

Kolejny rocznik Junior C-2, trenowany przez Macieja Lewan-
dowskiego, rozegrał 6 spotkań z czego 4 wygrał i 2 przegrał. 
Zdobywając 12 punktów ostatecznie zajął bardzo dobre drugie 
miejsce w tabeli.

Skład drużyny: Kazimierz Pobłocki, Artur Regliński, Sebastian 
Lewna, Michał Król, Maciej Wolski, Tomasz Lis, Sylwester Kro-
pidłowski, Dawid Kleina, Grzegorz Cirocki, Michał Piwka, Artur 
Markowski, Szymon Kroll, Bartosz Szulc, Szymon Choszcz, Dawid 
Stefański, Janek Cymerman i Karol Drywa. 

Tabela końcowa po rundzie jesiennej: 
M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki
1. Tęcza Brusy 6 15 5 0 1 16 - 15
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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 ga-
rażami w stanie surowym zamkniętym. Łączna powierzchnia obu działek wynosi 
ok. 600 m2. Tel. 58 718 28 36 lub 665 79 07 07.

VW T4 Transporter 2.4 D, zielony, trzyosobowy ze skrzynią 2,60×2 m. Spro-
wadzony z Niemiec, przygotowany do rejestracji, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej. Cena: 14 500 zł do uzgodnienia! Istnieje możliwość zamontowania nowej 
plandeki. Tel. kom. 603 748 535.

KUPIĘ

Fiat Seicento w rozsądnej cenie, tel. 603 748 535.

Przyjmę w rozliczeniu: Fiat 125 p, Fiat 126 p, Polonez, Żuk, Fiat Cinquecento. Płacę 
gotówką! Od 500 do 1000 zł, tel. 603 748 535.

WYDZIERŻAWIĘ

Ziemię rolną. Tanio! Powierzchnia 3000 m2. Media przy granicy. 
Tel. 603 748 535.

USŁUGI

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

Montaż Anten Satelitarnych – Telewizja N, Cyfrowy Polsat, Cyfra+, Telewizja na 
Kartę. Szybko, solidnie i tanio, tel. 502 070 954.

Wideofilmowanie i fotografia, śluby, wesela, wszelkie okazje. Profesjonalnie, 
fachowo i tanio; tel. 609 577 430.

Kowalstwo artystyczne, bramy, ogrodzenia, balustrady. Szybko i solidnie. 
Tel. 603 204 745.

Profesjonalne prowadzenie i nagłaśnianie imprez okolicznościowych, jubileuszy, 
poprawin, 18-stek itp., kozlowski-mateusz@o2.pl, tel. 669 412 759.

OGŁOSZENIA DROBNE

INFORMACJA
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach  uprzejmie informuje 
o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:

Gminna Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sierakowicach

Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przewodnicząca Komisji  Maria Karolak,  Urząd Gminy pokój 302  

tel. 58 681 95 41
e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl

kontakt: w godzinach pracy Urzędu, oprócz wtorku i czwartku

Punkt Konsultacyjny 
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  w Sierakowicach
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

tel. 58 684 77 57
czynny: we wtorki i czwartki 8.30–14.00 i w piątki 16.00–18.00

Grupa wsparcia dla współuzależnionych
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice

tel. 58 684 77 57
spotkania w czwartki 8.30–12.00

Porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego 
udziela bezpłatnie Pani Mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ 

w ostatni piątek każdego miesiąca od godziny 15:30 do 18:00 
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 

27 listopada, *18 grudnia 2009, 29 stycznia 2010, 26 lutego
26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca

*przed świętami Bożego Narodzenia 
dyżur odbędzie się w piątek - tydzień wcześniej

Mediacje rodzinne 
prowadzi mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca 

od godziny 18.00 oraz po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 58 681 95 41)

Poradnia rodzinna 
przy parafii św. Marcina w Sierakowicach (ul. ks. B.Łosińskiego 1) 

czynna w każdy piątek w godzinach od 17.00 do 19.00. 
Spotkanie uzgodnić telefonicznie z Krystyną Makurat, 

tel. 58 681 91 92PILNIE POSZUKUJĘ do wynajęcia MIESZKANIA dla starszej osoby, 
na terenie Sierakowic, na dłuższy czas. Tel. kom. 502 355 899.

2. GKS Sierakowice 6 12 4 0 2 23 - 11
3. Mewa Gniew 6 12 4 0 2 24 - 15
4. Wietcisa Skarszewy 6 12 4 0 2 22 - 14
5. Gryf 2009 II Tczew 6 9 3 0 3 21 - 14
6. Ceramik Łubiana 6 1 0 1 5 6 - 24
7. Czarni Ostrowite 6 1 0 1 5 5 - 24  

Ostatnią drużyną GKS Sierakowice jest zespół, grający w grupie 
Junior D-2 rocznik 1998 i młodsi trenowany przez Michała Woź-
niaka. Drużyna rozegrała 7 meczy z czego 3 wygrała,1 zremiso-
wała i 3 przegrała. Ostatecznie zdobyła 10 punktów, co dało jej 5 
miejsce w tabeli.

Tabela końcowa po rundzie jesiennej: 
M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki
1. Stolem Gniewino 7 16 5 1 1 23 - 10
2. Bałtyk Gdynia 7 16 5 1 1 22 - 12
3. Orzeł Choczewo 7 13 4 1 2 20 - 11
4. GKS Linia 7 11 3 2 2 13 - 10
5. GKS Sierakowice 7 10 3 1 3 11 - 5
6. Start Mrzezino 7 8 2 2 3 16 - 17
7. Olimpia Osowa 7 4 1 1 5 7 - 23
8. KS Chwaszczyno 7 1 0 1 6 10 - 34  

Skład drużyny: Robert Niklas, Patryk Breza, Damian Lis, Ar-
kadiusz Górski, Seweryn Niklas, trener Michał Woźniak, Michał 
Wejer, Bartosz Sadowski, Adrian Staniszewski, Kinga Woźniak, 
Jakub Różnicki, Damian Konkel, Dominik Niklas, Damian Kitowski, 
Tomasz Rzeszutek, Piotr Stenka, Maciej Lis i Filip Borecki. 

Jak widać nasze zespoły juniorskie grały ze zmiennym szczę-
ściem lecz w meczach tych nie wynik jest najważniejszy a zaan-
gażowanie w sport tych młodych ludzi.

Waldemar Formela 
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REKLAMA 
w „Wiadomościach Sierakowickich”

tel. 058-681-95-58od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 8.oo–12.oo

e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl


