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Orlik w Kamienicy Królewskiej 
oficjalnie otwarty

7 kilometrów nowej drogi
14 stycznia 2010 roku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sierakowice a Przedsiębiorstwem Drogowym 
Sp. z o.o. „Dromos” z Kartuz dotycząca przebudowy drogi powiatowej 1910G na odcinku Sierakowice–Paczewo 
o długości 3227 m oraz budowy drogi gminnej na odcinku Paczewo–Bącka Huta o dł. 4017 m. 

Złote 
i diamentowe 
jubileusze 
małżeńskie

20. Przegląd 
Zespołów 
Kolędniczych

Jan Kotłowski – zastępca prezesa firmy Dromos, Henryk Pietras – prezes firmy Dromos, Marcin Szydlarski – 
nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy, Janina Kwiecień – starosta kartuski i Tadeusz Kobiela – wójt gminy Sierakowice
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Statystyka gminna

Jest nas coraz więcej 
Jak co roku podajemy dane statystyczne 
dotyczące liczby mieszkańców naszej gminy. 
Z roku na rok jest nas coraz więcej. Szcze-
góły zawiera poniższa tabela. 

Daje się zauważyć, że roczna liczba zgo-
nów kształtuje się w granicach 90-111. Jeśli 
chodzi o liczbę urodzeń, to w podanych 
latach najwięcej dzieci urodziło się w 1990 
roku – 361, a najmniej w 2003 – 240. Od 
tamtej pory liczba narodzin nowych miesz-
kańców gminy rośnie i w ubiegłym roku 
wyniosła 316 (o 9 więcej niż w 2008). 

Liczba mieszkańców gminy pod koniec 
grudnia ubiegłego roku wyniosła 17 586 osób 
zameldowanych na pobyt stały. Dodając 
do tego 228 osób zameldowanych czasowo 
otrzymujemy 17 814 mieszkańców. W Siera-
kowicach w 2009 roku mieszkało 6669 osób, 
co łącznie z zameldowanymi na pobyt czaso-
wy daje 6778. Dziesięć lat wcześniej, w 1999 
roku, liczba ta wynosiła 5870 osób. 

Rok Liczba mieszkańców Urodzenia Zgony
 gminy (zameldowanych 
 na pobyt stały)

1990 13 431 361 95
1991 13 745 337 90
1992 13 873 344 102
1993 14 487 351 100
1994 14 954 332 103
1995 15 070 322 111
1996 15 186 325 90
1997 15 393 282 100
1998 15 595 288 92
1999 15 769 270 109
2000 15 915 260 94
2001 16 100 274 101
2002 16 210 280 92
2003 16 369 240 101
2004 16 577 249 93
2005 16 717 271 96
2006 16 883 277 107
2007 17 154 306 91
2008 17 333 307 111
2009 17 586 316 97

A oto podział mieszkańców gminy w roku 
2009 ze względu na wiek i płeć:

Wiek  Mężczyźni Kobiety
do 10 lat 1593 1482
11-18 lat 1269 1165
19-30 lat 1862 1830
31-60 lat 3337 3179
powyżej 61 lat 826 1035 
Razem 8887 8691

Z przedstawionych danych wynika, że 
w naszej gminie więcej jest (o 196 osób) 
mieszkańców płci męskiej. Najliczniejszą 
grupę wiekową tworzą osoby w wieku 31-60 
lat. Jeśli chodzi o osoby, które przekroczyły 
61 rok życia, to więcej jest kobiet – o 209. 
Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że 
kobiety żyją dłużej.   

Podpisanie umowy 
na kompleks sportowo-rekreacyjny 
w Kamienicy Królewskiej
Zamówienie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów  Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
Działanie odnowa i rozwój wsi. Projekt nr UM11-6922-UM1100135/09.

Pod względem inwestycyjnym grudzień był bardzo udanym miesiącem dla Gminy Sierako-
wice. W ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” do użytku oddany został kompleks 
boisk sportowych w Kamienicy Królewskiej. Obrodziły również umowy na dofinansowania 
dla inwestycji: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
na terenie gminy Sierakowice.” tzw. „mały projekt kanalizacyjny” oraz dla przedsięwzięcia 
o nazwie „Ocalić od zapomnienia – Rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św. Marcina 
w Sierakowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”. Poza tym sfinalizowana 
została procedura przetargowa dla inwestycji pn. „Budowa Kompleksu Sportowo-Rekre-
acyjnego w miejscowości Kamienica Królewska”, co zaowocowało podpisaniem umowy 
(dnia 3 grudnia 2009) z firmą: Zakład Robót Ziemnych, Transportowych i Elektromechanika 
Mirosława i Kazimierz Laska z Kościerzyny. Firma Państwa Laska zobowiązała się do 
zakończenia robót do dnia 30 września 2010 (roboty pielęgnacyjne na boisku będą trwały 
do połowy 2011). Firma wybuduje kompleks za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
1 155 647,26 zł brutto. Całość inwestycji wyniesie jednak ok. 1 205 000,00 zł (brutto), a to 
ze względu na koszt nadzoru inwestorskiego oraz koszt wykonania dokumentacji projek-
towej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Zatem do dnia 30 września 2010 
wybudowane będzie: 

1) boisko piłkarskie – które zlokalizowane będzie na terenie działek 290/3 i 16/1. Boisko 
o nawierzchni trawiastej o wymiarach 66x106 m, przy czym wymiary płyty głównej to 
60x100 m. W odległości 5 i 7 m od krawędzi boiska zlokalizowane zostaną piłkochwyty 
o wysokości 6 m i długości 60 m. Wzdłuż krawędzi boiska zainstalowane zostaną drew-
niane ławki dla kibiców. 

2) budynek socjalny (wielofunkcyjny) - budynek parterowy, całkowicie podpiwniczony 
(wymiary 8x10 m), z klatką schodową oraz zadaszoną sceną. W piwnicy mieścić się będą 
dwie szatnie z umywalniami dla piłkarzy, na parterze toalety ogólnodostępne z odręb-
nych wejściem, pomieszczenia porządkowe, gospodarcze oraz szatnie trenerów i sędziów. 
Budynek o charakterze wielofunkcyjnym będzie służył zarówno celom sportowym, re-
kreacyjnym jak i rozrywkowym.

3) drewniana wiata - zlokalizowana 8m od sceny - obiekt w pełni drewniany, kryty 
dachem dwuspadowym, przeznaczony do organizowania imprez plenerowych. Posadzkę 
wiaty tworzy utwardzenie z kostki betonowej.

4) ogrodzenie i układ komunikacyjny – teren działek, na którym mieścić będzie się 
boisko oraz budynek z wiatą, ogrodzony będzie panelami o wysokości 2 m mocowa-

nymi do słupków stalowych. Ogrodzenie 
wyposażone będzie ponadto w 2 furtki 
o szerokości 1 m oraz 2 bramy wejściowe 
o szerokości 2 i 3,5 m. Spora część działek 
zostanie utwardzona za pomocą kostki 
betonowej oraz płyt ażurowych. Wyko-
nawca zobowiązał się również do wybu-
dowania drogi dojazdowej o szerokości 3,5 
m z płyt ażurowych, chodników z kostki 
brukowej betonowej, do wykonania placu 
o powierzchni żwirowej z 22 miejscami 
postojowymi dla samochodów osobowych 
i 1 dla autobusu oraz 4 miejsc postojowych 
przy budynku socjalnym. 

Inwestycja jest dofinansowana ze środ-
ków PROW. Wartość dofinansowania – 
458 308,00 zł.

BR
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16 grudnia 2009 roku był niezwykle ważnym dniem 
dla mieszkańców Kamienicy Królewskiej, a w szcze-
gólności dla uczniów uczęszczających do miejscowego 
Zespołu Szkół. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne 
otwarcie gorąco wyczekiwanego kompleksu boisk, 
realizowanego w ramach programu „Moje boisko 
– Orlik 2012”. Było to zwieńczenie prawie rocznego 
procesu inwestycyjnego koordynowanego przez 
pracowników Referatu ds. Unii Europejskiej Gminy 
Sierakowice. 

Uroczystość, odbywająca się w Zespole Szkół 
w Kamienicy Królewskiej miała wyjątkowo odświęt-
ny charakter. Uczniowie zaprezentowali zebranym 
gościom (obecni byli m.in. Wójt Gminy Sierakowice 
Tadeusz Kobiela, Zastępca Wójta Zbigniew Fular-
czyk, przedstawiciele Rady Gminy, Rady Powiatu, 
Kuratorium Oświaty, prezes firmy wykonującej 
kompleks Kazimierz Laska wraz z małżonką) in-
teresujący program artystyczny, z którego emano-
wała satysfakcja i radość z powodu umiejscowienia 

„Orlika” tuż przy ich szkole. Były występy chóru 
szkolnego i „cheerleaderek”, była również odsłona 
humorystyczna, zaprezentowana przez najmłod-
szych uczniów szkoły. Nie mogło się obejść bez, 
znanego na wszystkich stadionach świata, hitu „We 
are the champions” z repertuaru zespołu The Queen, 
w wykonaniu chóru szkolnego. Do tej klasyki muzy-
ki rozrywkowej nawiązywało wystąpienie Zastępcy 
Wójta, Pana Zbigniewa Fularczyka, który wspomniał, 
że głęboko wierzy w to, iż tego typu inwestycje 
zachęcą do regularnego uprawiania sportu i spo-
pularyzują aktywny tryb życia, co w konsekwencji, 
poprzez powszechny kontakt ze sportem uprawia-
nym w bardzo dobrych warunkach, sprawi, że dla 
wielu młodych ludzi będzie to swoiste preludium 
do przyszłej sportowej kariery zawodowej, a nawet 
do medali na najważniejszych imprezach rangi 
międzynarodowej. Po wystąpieniach nadszedł czas 
na uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie 
obiektu. Pomimo niesprzyjającej aury rozegrany 
został mini-turniej piłki nożnej, którego zwycięzcą 
został zespół KS II Kamienica Królewska.

Dzieci oraz młodzież z Kamienicy Królewskiej  mają 
zrozumiałe powody do radości, gdyż do ich dyspozy-
cji (choć nie tylko, bo kompleks będzie dostępny dla 
każdego zainteresowanego) jest piękny i nowoczesny 
zespół sportowych budowli, składający się z: boiska 
piłkarskiego o wymiarach 30×62 m, wyposażony 
w wysokiej jakości trawę syntetyczną, piłkochwyty 
i bramki aluminiowe (2x5 m) oraz z boiska wielofunk-
cyjnego 30 x 50 m, na którym można uprawiać takie 
sporty jak: piłkę ręczną, koszykówkę (dwa zestawy 
do gry), siatkówkę oraz tenis ziemny. Nieopodal boisk 
znajduje się tzw. moduł szatniowo-sanitarny, dzięki 
któremu w komfortowych warunkach można się prze-
brać, a po zawodach wziąć prysznic. Teren „Orlika” 
jest ogrodzony oraz wyposażony w monitoring. 

Koszt całości inwestycji wyszacowano na 
1 063 000,00 zł, wkład Gminy wyniósł 407 000,00 zł. 
Pozostała kwota (666 000,00 zł) została pozyskana ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Wkład Urzędu Marszał-
kowskiego oraz Ministerstwa wyniósł odpowiednio 
po 333 000,00 zł.

Błażej Recław
Foto: Błażej Recław

Orlik w Kamienicy Królewskiej 
oficjalnie otwarty

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 

które odbędzie się w Gimnazjum w Sierakowicach przy ulicy Spacerowej. 
Celem spotkania jest prezentacja projektu Skateparku/Skatespotu 
który ulokowany będzie przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowi-
cach (naprzeciwko Amfiteatru „Szerokowidze”). Multimedialną prezentacje 
przeprowadzi Pan Boniek Falicki z firmy FRACTAL Skateboarding projektant 
obiektu oraz jednocześnie znany „skater”. Wszyscy zainteresowani którzy chcą 
zapoznać się z projektem oraz wnieść uwagi lub przedstawić własne pomysły 
serdecznie zapraszamy do Gimnazjum, dnia 12 lutego br. na godzinę 15:00.



4 1 (235) styczeń 2010WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

7 kilometrów nowej drogi 
z Sierakowic do Bąckiej Huty
Dnia 14 stycznia 2010 roku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sierakowice 
a Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. „Dromos” z Kartuz dotycząca przebu-
dowy drogi powiatowej 1910G na odcinku Sierakowice–Paczewo o długości 3227 
m oraz budowy drogi gminnej na odcinku Paczewo–Bącka Huta o dł. 4017 m. 

Zgodnie z zapisami umowy prace drogowe na przedmiotowym odcinku 
(o całkowitej długości 7244 m) będą trwały nieprzerwanie do końca listopada 
bieżącego roku. Nie ma jednak wątpliwości, że warto czekać na efekty realizacji 
inwestycji. Obecny stan drogi jest zdecydowanie niezadowalający. Szczególnie 
niekorzystne warunki panują na odcinku Paczewo–Bącka Huta, gdzie dominuje 
słabo przejezdna nawierzchnia gruntowa. W grudniu b.r. powinniśmy już jeździć 
nowiutką, spełniającą wszystkie wymogi drogą. 

Gmina Sierakowice wraz z partycypującym w przedsięwzięciu Starostwem 
Powiatowym liczą na to, że za sprawą wybudowania alternatywnej trasy z Siera-

kowic do Kartuz odciążona zostanie droga wojewódz-
ka 211. Dzięki temu zabiegowi podróż w kierunku 
Trójmiasta oraz do sanktuarium w Sianowie będzie 
zdecydowanie bardziej bezpieczna. Inwestycja ma ra-
cję bytu dzięki pozyskanym przez Gminę pieniądzom 
ze środków funduszy Unii Europejskiej w wysokości 
1 750 000,00 PLN oraz dzięki finansowemu wsparciu 
ze strony Starostwa Powiatowego oraz Nadleśnictwa 
Kartuzy. 

Firma „Dromos” zobowiązała się do wykonania zada-
nia za kwotę ryczałtową w wysokości 5 758 401,85 PLN. 
Całkowitą wartość inwestycji należy jednak powiększyć 
o koszt nadzoru inwestorskiego ( 78 080,00 PLN) oraz 
koszt dokumentacji technicznej i projektowej. Jest to 
pierwsza z serii inwestycji planowanych na rok 2010, 
które zamierza realizować Gmina. Wygląda na to, że 
po okresie przygotowawczym oraz aplikacyjnym nad-
szedł dla Sierakowic czas na zbieranie plonów – jak 
zaznaczył wójt Tadeusz Kobiela. 

Błażej Recław
Foto: AK

Odznaczenia za zasługi 
dla obronności kraju
Sesja Rady Gminy, odbywająca się 15 grudnia 2009 r., 
rozpoczęła się miłym akcentem – wręczeniem medali 
za zasługi dla obronności kraju. Decyzją Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 9 października 2009 r. 
nadano srebrny medal za zasługi dla obronności kraju 
panu Ryszardowi Karolakowi z Sierakowic i państwu 
Agnieszce i Jerzemu Kamińskim także z Sierakowic. 
Niedomagania zdrowotne nie pozwoliły stawić się 
państwu Kamińskim osobiście w Urzędzie. 

Odznaczenia wręczyli: major Jacek Tobera i  ka-
pitan Ireneusz Aniszewski z Wojewódzkiej Komendy 
Uzupełnień z Wejherowa. Gratulacje składał Wójt 
Gminy Tadeusz Kobiela i Przewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Suchta. 

Panowie oficerowie, którzy przyjechali wręczyć 
medale, gratulując odznaczeń i synów gotowych 
służyć ojczyźnie, zaznaczyli, że są to już ostatnie od-
znaczenia, ponieważ wojsko przechodzi na zawodową 
służbę wojskową i nie będzie, jak dotychczas, poboru 
do wojska. Żołnierzem będzie teraz zawodowiec, 
wybierający ten rodzaj pracy dobrowolnie. 

M.K.
Foto: AK

Odznaczony Ryszard Karolak w towarzystwie oficerów z WKU z Wejherowa: 
z lewej major Jacek Tobera, po prawej kapitan Ireneusz Aniszewski
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Prawie 2 800 000,00 zł na rekonstrukcję kościoła 
św. Marcina oraz  na budowę parkingu...

Dnia 23 grudnia 2009 Gmina Sierakowice otrzymała prezent 
świąteczny w postaci dofinansowania na projekt pn. „Ocalić od 
zapomnienia – Rekonstrukcja zabytkowego kościoła św. Marcina 
w Sierakowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013. Dzięki środkom z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego uda się zrekonstruować zabytko-
wy kościół św. Marcina w Sierakowicach (wraz z przeniesieniem 
drewnianej części kościoła na działki nr 362/17 i 362/18 – tuż przy 
ul. ks. Łosińskiego ) oraz wybudować parking przy ulicy Słupskiej 
w Sierakowicach (w pobliżu szkoły podstawowej) na 149 miejsc 
postojowych (137-samochody osobowe, 12-autobusy). 

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie - 3 987 418,82 zł. 
Wkład własny Gminy Sierakowice – 1 196 225,66 zł. 
Środki z EFRR – 2 791 193,16 zł (co stanowi 70% kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowanych Projektu).

Prace budowlane na ulicach Słupskiej i Łosińskiego powinny 
rozpocząć się wiosną bieżącego roku. Planowane zakończenie 
realizacji projektu – 30 kwietnia 2011.

Błażej Recław

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013, 
Oś Priorytetowa 8. Lokalna Infrastruktura podstawowa, 
Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, 
Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

...oraz prawie 3 500 000,00 zł na tzw. „Małą kanalizację” 
ze środków UE

Kolejnym projektem, który zdobył przychylność Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego i uzyskał sowite wsparcie ze środków „unijnych” jest 
operacja pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice”. Przedsięwzięcie 
powyższe jest inwestycją komplementarną dla projektu pn. „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Słupii i Łupawy 
w aglomeracji Sierakowice” współfinansowanego ze środków Fundu-
szu Spójności i realizowanego przez PWiK Sp. z o.o. w Sierakowicach. 
Inwestycja ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców miej-
scowości: Kamienica Królewska, Mrozy, Patoki, Sierakowice (obręb 
ulicy Kościerskiej), Sosnowa Góra, Stara Maszyna, Szklana, Tuchlino 
oraz Wygoda Sierakowska. Właśnie te miejscowości z powodów 
technicznych nie zostały bądź zostały częściowo (jak Tuchlino czy 
Kamienica Królewska) objęte tzw. „dużym projektem kanalizacyjnym”. 
Gmina nie zapomniała jednak o mniejszych miejscowościach i dzięki 
dofinansowaniu, jakie udało się pozyskać w wysokości 3 432 632,00 zł 
(!!!), również one zostaną skanalizowane. Wniosek Gminy Sierakowice 
uplasował się na 3 miejscu (11 punktów na 12 możliwych) wśród 80 
złożonych i otrzymał jedno z najwyższych wsparć finansowych. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniesie 8 774 175,25 zł (brutto). Podpisanie 
umowy o przyznanie pomocy między Samorządem Województwa 
Pomorskiego a Gminą miało miejsce 16 grudnia 2009 r. Jest to naj-
wyższe kwotowo dofinansowanie w roku 2009 (nie licząc oczywiście 
tzw. „dużego projektu kanalizacyjnego”).

Błażej Recław

Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW) na lata 2007–2013 ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Ponad 6 mln złotych ze środków funduszy 
europejskich dla Gminy Sierakowice

Mecenas Kultury 2009
Dnia 2 stycznia 2010 roku w Gościńcu nad Słupią w Tuchlinie odbył się Bal 
Sponsora. 

Tytuł honorowy Mecenas Kultury 2009 trafił do Banku Spółdzielczego 
w Sierakowicach. Statuetkę odebrał dyrektor Banku - Roman Dawidowski. 

Podziękowania za okazaną pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych 
w 2009 r. otrzymali:

- Gościniec nad Słupią w Tuchlinie,
- Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów DRYWA z Sosnowej Góry,
- Przetwórstwo Mięsne „Lis” w Sierakowicach,
- Starostwo Powiatowe w Kartuzach,
- Firma Bat,
- Sklep Expert.
Gwiazdą tego wspaniałego wieczoru był zespół Boney M, którego muzyka 

i śpiew rozgrzała do tańca naszych sponsorów, członków Kaszubskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca Sierakowice, muzyków z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Sierakowice, pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz zaproszonych gości. 
Wszyscy również świetnie się bawili przy Zespole Muzycznym Rokitki, a zabawa 
trwała do białego rana.

Foto: Barbara Gojtowska
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18. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pospolite ruszenie ludzi dobrej woli

Za nami 18. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku cała Polska 
przyłączyła się do tej największej akcji charytatywnej, a pieniądze zbierano także 
poza granicami naszego kraju, np. pod piramidami w Gizie. Fundusze zebrane 
podczas tegorocznego finału zostaną przeznaczone – podobnie jak te zebrane 
w roku ubiegłym – na wczesną diagnostykę chorób nowotworowych u dzieci. 
W gminie Sierakowice udało się zebrać 15 526,60 zł. 

W naszej gminie zbiórkę pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry przeprowadziła 
młodzież z Zespołu Szkół w Gowidlinie i Gimnazjum w Sierakowicach. W szkole 
w Sierakowicach znajdowała się siedziba sztabu. Jego szefową była Wiesława 
Płotka, szkolny pedagog.  

Zbiórka pieniędzy odbywała się w okolicach kościołów w Sierakowicach, 
Gowidlinie, Kamienicy Królewskiej, Łyśniewie, Mojuszu, Tuchlinie i Załakowie. 
Wolontariusze od rana kwestowali wśród mieszkańców gminy, wręczając w za-
mian za dar serca czerwone serduszko naklejkę – symbol Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Uczniom z Zespołu Szkół w Gowidlinie udało się zebrać 
1 571,72 zł. Przed godziną 16. na hali sportowej gimnazjum rozpoczęły się występy. 
Dziewczęta z grupy Black Dance, działającej pod kierunkiem Edyty Gawin, poka-
zały układy choreograficzne tańca nowoczesnego. Harcerska Grupa Ratownicza 
Alfa, która specjalnie przyjechała na sierakowicki finał, dała pokaz udzielania 
pierwszej pomocy. Dla publiczności zagrał także zespół Straight Fingers z Siera-
kowic w składzie: Marta Kwiecień – wokal, Aron Zdziarski – perkusja, Krzysztof 
Mański – bass i Kamil Mielewczyk – gitara.

Nie zabrakło oczywiście licytacji gadżetów. Koszulkę Wielkiej Orkiestry i kubek 
wylicytowały panie: Katarzyna Wojcieszak i Krystyna Teclaf za łączną kwotę 600 
zł. Zlicytowana została także koszulka 16. Finału, przekazana przez Katarzynę 
Wojcieszak. Jej nowym właścicielem został Maciej Lewandowski, zasilając konto 
WOŚP kwotą 270 zł. 

Wielkie słowa uznania należą się wolontariuszom, którzy mimo mrozu i sil-
nego wiatru nie poddawali się i dzielnie kwestowali na szczytny cel. Oto oni: 
Aneta Głodowska, Ewa Jażdżewska, Barbara Krefta, Weronika Lipinska, Alicja 

Wolontariusze przed kościołem św. Marcina w Sierakowicach

Przygotowania do wielkiego dnia  Publiczność licznie przybyła na 18. finał WOŚP Zespół Straight Fingers

Liss, Natalia Liss, Renata Lublewska, Dominika So-
bisz, Katarzyna Wenta i Jarosław Wenta z Zespołu 
Szkół w Gowidlinie oraz Agnieszka Walkusz, 
Ewelina Bojanowska, Aleksandra Szneider, Anna 
Szwarc, Kornelia Okrój, Dominika Mejna, Roksana 
Głodowska, Kinga Janneck, Olga Gawin, Patrycja Szy-
mikowska, Weronika Rydzińska, Honorata Woźniak, 
Sylwia Formela, Monika Naczk, Katarzyna Butowska, 
Patrycja Blok, Zofia Reclaf, Agnieszka Szulc, Klaudia 
Chmielecka, Brygida Jelińska, Remigiusz Lawrenc, 
Angelika Gafka, Weronika Lis, Joanna Skrzypkowska, 
Eryka Gilmajster, Martyna Naliwajska, Sylwia Niklas, 
Martyna Terman, Paulina Ramczyk i Magdalena He-
bel z Gimnazjum w Sierakowicach. 

I na koniec wielkie słowa podziękowania dla 
wszystkich mieszkańców gminy Sierakowice, którzy 
po raz kolejny pokazali, że potrafią pomagać i nie 
są obojętni na potrzeby innych, a szczególnie dzieci. 
Wielkie dzięki! 

AK
Foto: Wiesława Płotka i A. Król

Katarzyna Wojcieszak (w środku) 
wylicytowała gadżet WOŚP

Pokaz ratowniczy w wykonaniu Harcerskiej Grupy Ra-
towniczej Alfa z Gdańska
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O magii dawnej stolicy Polski mówi się 
wiele. Aura tego niezwykłego miejsca, ja-
kim jest Kraków, od dawna wyrażana była 
w pieśniach i legendach. W dniach 11-13 
grudnia 2009 r. chór Discantus z Gowi-
dlina miał okazję osobiście przekonać się 
o atmosferze, która tam panuje. Wyjazd 
możliwy był dzięki przyjaźni, która została 
nawiązana z krakowskim Chórem Educa-
tus Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
KEN pod kierownictwem i dyrygenturą 
Adama Korzeniowskiego.

Wyjazd nastąpił 11 grudnia wieczorem, 
dzięki czemu już następnego dnia rano 
mogliśmy odetchnąć krakowskim powie-
trzem. Zostaliśmy zakwaterowani w hotelu, 
z okien którego rozpościerał się widok na 
Kopiec Kościuszki. Przed godziną 12.00 
odbyła się próba, podczas której staraliśmy 
się dopełnić repertuar, który został przygo-
towany na wieczorny koncert. Po obiedzie, 
korzystając z wolnego czasu, udaliśmy 
się na krakowskie Stare Miasto. Naszym 
przewodnikiem był Łukasz, członek chóru 
Educatus. Zwiedzanie rozpoczęliśmy na 
Placu Matejki, na którym stoi Krakowska 
Akademia Sztuk Pięknych, której swego 
czasu dyrektorem był nasz wybitny ma-
larz, obecny patron uczelni. Następnie 
udaliśmy się na spacer w stronę Rynku 
Głównego, którego tajemnice i legendy 
stopniowo odkrywał przed nami wyżej 
wspomniany przewodnik. Podczas spaceru 
mieliśmy okazję zobaczyć kościół Mariacki, 
renesansowe Sukiennice, Ratusz, pomnik 
Adama Mickiewicza, kościół św. Wojciecha 
oraz urocze kawiarenki. Trzeba przyznać, 
że spowita przedświąteczną atmosferą 
krakowska Starówka prezentowała się 
przepięknie. Dostąpiliśmy również za-
szczytu wykonania jednego z kaszubskich 
utworów na dziedzińcu Collegium Maius. 
Zwiedzanie zakończyliśmy na Wzgórzu 
Wawelskim. Aby jeszcze bardziej wczuć się 
w atmosferę Krakowa do hotelu wróciliśmy 
miejskim autobusem.

Po powrocie udaliśmy się do budynku 
głównego Uniwersytetu Pedagogicznego, 
gdzie czekał już na nas dyrygent Chóru 
Educatus. Po próbie generalnej poszliśmy 
na aulę, gdzie przywitała nas licznie zgroma-
dzona publiczność. Nasz występ zapowie-
dziany został w nietypowy sposób, bowiem 
krótkim występem zaprzyjaźnionego Chóru. 
Nasz jakże bogaty repertuar zawierał pieśni 
nie tylko w językach polskim i łacińskim, ale 
przede wszystkim w kaszubskim, którego 
oczywiście nie mogło zabraknąć. Każdy 
utwór poprzedzany był krótkim wpro-
wadzeniem słownym naszego dyrygenta, 
dotyczącym treści, dzięki czemu kaszub-
skie utwory nie kryły przed publicznością 
żadnych tajemnic. Po wykonaniu całego 

repertuaru poproszono nas o dodatkowy 
utwór na bis, co też z wielką przyjemnością 
uczyniliśmy.

Po zakończeniu koncertu zostaliśmy za-
proszeni na poczęstunek, gdzie swobodnie 
i bez pośpiechu mogliśmy porozmawiać 
z członkami zaprzyjaźnionego chóru, a tak-
że wymienić między sobą uwagi na temat 
wykonanych utworów. Dyrygent pan Adam 
Korzeniowski szczerze pogratulował nam 
koncertu. 

Pozostałą część wieczoru spędziliśmy 
w Klubie obok Teatru Bagatela, do którego 
zaprosili nas chórzyści Educatus’a. Okazał 
się on idealnym miejscem do cementowa-
nia przyjaźni między chórami, dlatego też, 
po kilku godzinach wspaniale spędzonego 
czasu, z niemałym żalem wróciliśmy do ho-
telu, aby rankiem dnia następnego opuścić 
ukochany Kraków. 

Przy pożegnaniu bardzo serdecznie po-
dziękowaliśmy członkom chóru Educatus 
oraz dyrygentowi za możliwość pobytu 
i ciepłe przyjęcie. Nastąpiła wymiana 
skromnych upominków, po czym ruszy-
liśmy w drogę. Będąc na południu Polski 
nie mogliśmy nie skorzystać z możliwości 
odwiedzenia Częstochowy i pomodlenia się 
na Jasnej Górze, tym bardziej, że szeregi 
chóru Discantus zasila wielu maturzystów. 
Niestety nie mogliśmy poświęcić zbyt wie-
le czasu na pozostanie w Częstochowie, 
gdyż tego dnia mieliśmy uświetnić swym 

śpiewem mszę świętą w Lutomiersku pod 
Łodzią. W miejscowości tej, w Salezjań-
skim Liceum Muzycznym, pobierał nauki 
nasz dyrygent – Sławomir Bronk, dlatego 
bardzo ważne było dla nas jak najlepsze 
zaprezentowanie się przed zgromadzony-
mi w kościele ludźmi. Po przybyciu do 
Lutomierska zostaliśmy powitani bardzo 
serdecznym słowem księdza dyrektora 
Zbigniewa Malinowskiego, a po mszy 
świętej, na której nagrodzono nas grom-
kimi brawami, zostaliśmy zaproszeni na 
kolację. Warto wspomnieć, że ogromne 
wrażenie zrobił na zgromadzonych wy-
konany przez nas utwór kaszubski, czego 
nie ukrywał ksiądz Malinowski w słowach 
podziękowania. Na zakończenie zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcie, wymieniliśmy z księ-
dzem dyrektorem uściski dłoni i ruszyliśmy 
w drogę do Gowidlina.

 
Nasz wyjazd do Krakowa możliwy był dzię-
ki dotacjom pozyskanym przez Stowarzy-
szenie Chóralne DISCANTUS ze środków 
Powiatu Kartuskiego i Gminy Sierako-
wice. Wizyta też nie mogłaby się odbyć bez 
finansowego zaangażowania Firmy Han-
dlowej BAT i Banku Spółdzielczego 
w Sierakowicach. Wszystkim darczyńcom 
z całego serca DZIĘKUJEMY. 

Kinga Kreft
Foto: Z. Koźlik

Występ chóru Discantus przed krakowską publicznością

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Matki 
składają Pani Ewie Glińskiej 

dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Gimnazjum w Sierakowicach 
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Powiatowa wigilia u strażaków 
w Sierakowicach

Sierakowiccy cieszą się strażacy nowym samochodem od października, ale ofi-
cjalne przekazanie pojazdu oraz wspólna wigilia przedstawicieli jednostek OSP 
powiatu kartuskiego miały miejsce 19 grudnia 2009 roku. Na przedświątecznym 
spotkaniu nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli wojewódzkich i po-
wiatowych władz pożarniczych, samorządowców z terenu powiatu oraz wielu 
innych gości.  

Aktu przekazania ciężkiego samochodu bojowego marki scania dokonał Tade-
usz Kobiela – wójt gminy Sierakowice - na ręce druha Andrzeja Bojanowskiego 
– naczelnika OSP w Sierakowicach. Kluczyki do pojazdu otrzymał strażak Daniel 
Polejowski. Auto zostało poświęcone i pobłogosławione przez ks. Bronisława 
Dawickiego, proboszcza parafii św. Marcina, który ofiarował kierowcy scani 
breloczek ze św. Krzysztofem przywieziony z Ziemi Świętej.  

Na wigilijne spotkanie nowymi, zakupionymi w 2009 roku, samochodami 
przyjechali strażacy OSP z Gołubia, Kartuz, Leźna, Przodkowa i Dzierżążna. Jak 
stwierdził Andrzej Rószkowski, komendant wojewódzki PSP w Gdańsku, Pań-

stwowe i Ochotnicze Straże Pożarne nie różnią się, 
jeśli chodzi o wyposażenie w sprzęt służący do akcji 
ratowniczo-gaśniczych. Pogratulował strażakom z Sie-
rakowic nowego samochodu i podziękował wszystkim 
ochotnikom za ofiarną służbę. 

Ppłk. pożarnictwa Bolesław Suchocki przekazał 
druhom z Sierakowic dwa komplety ubrań spe-
cjalnych oraz urządzenie służące do obcinania 
metalowych elementów, używane podczas akcji 
ratowniczych. Życzył, aby strażacy używali sprzętu 
do ćwiczeń i pokazów, a jak najmniej do wyjazdów, 
gdyż za każdą akcją kryje się czyjaś tragedia.

Gospodarze uroczystości – strażacy z Sierakowic 
– skierowali słowa podziękowania za wsparcie ich 
społecznej działalności oraz podejmowanie działań na 
rzecz poprawy wyposażenia jednostki w nowoczesny 
sprzęt i warunków lokalowych przede wszystkim do 
gminnych władz samorządowych, a w szczególności 
do wójta Tadeusza Kobieli. Słowa podziękowania 
padły także pod adresem Grzegorza Pladzyka – se-
kretarza Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Andrzeja 
Rószkowskiego – komendanta wojewódzkiego PSP 
w Gdańsku, Edmunda Kwidzińskiego – komendanta 
powiatowego PSP w Kartuzach i Andrzeja Bojanow-
skiego – komendanta OSP w Sierakowicach (za długo-
letnią pomoc) oraz radnych, przedstawicieli zakładów 
pracy, osób prywatnych i instytucji, które na co dzień 
w różny sposób wspierają działalność jednostki.  

Przedświąteczne spotkanie minęło w bardzo miłej 
atmosferze. Strażacy, samorządowcy i goście przeła-
mali się opłatkiem, składając sobie życzenia. Z okazji 
przekazania nowego samochodu nie zabrakło wiel-
kiego tortu, który wszystkim smakował.

AK
Foto: AK

Kluczyki do samochodu druhowi Andrzejowi Bojanowskiemu 
przekazał wójt Tadeusz Kobiela

W świątecznej atmosferze strażacy, 
samorządowcy i goście przełamali się opłatkiem

W imieniu strażaków 
Panu Wójtowi podziękował Tomasz Polejowski

Ppłk. Bolesław Suchocki z Czesławem Polejowskim, 
prezesem Zarządu OSP Sierakowice
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Spotkanie opłatkowe 
w Kamienicy Królewskiej

Gdzie diabeł nie może tam babę pośle. Tak brzmi stare porzekadło, 
które znalazło swoje odbicie na terenie Kamienicy Królewskiej. Jest 
ono niczym innym jak wyrazem podziwu dla zdolności organizator-
skich i twórczych kobiet, bo w Kamienicy Królewskiej kobiety wzięły 
rządy w swoje ręce. Sołtysem jest kobieta - Maria Marcińska, prze-
wodniczą KGW, jasne że kobieta - Sabina Krefta, dyrektorem szkoły 
– także kobieta Hanna Subkowska-Wójcik, a za sobą mają cały sztab 
dzielnych, pracowitych i twórczych kobiet oraz swoich mężczyzn. 

Przypominają mi się rozmowy z panem Lechosławem Borkowskim, 
który jako radny marzył o uaktywnieniu środowiska w Kamienicy 
Królewskiej. Marzył i planował zintegrować mieszkańców swojej wsi. 
Pragnął rozbić pewien marazm lokalny. Uczynił wiele w tej sprawie. 
Od tamtych rozmów upłynęło kilka lat i spełniają się marzenia pana 
Leszka, i nie tylko jego. Na to przebudzenie społeczne i aktywność 
w Kamienicy Królewskiej patrzę z ogromną aprobatą i podziwem. 

Powstało Stowarzyszenie Kamienica Królewska z wieloma cen-
nymi inicjatywami, m.in. zorganizowano już dwa festyny lokalne. 
Powstało Koło Gospodyń Wiejskich – bardzo ekspansywne, w do-
brym tego słowa znaczeniu. Działają Turystyczne Kaszuby i zrzeszają 
się właściciele kwater agroturystycznych. Wybudowano punkt 
widokowy na Zamkowej Górze. Kamienica startuje w konkursie na 
najpiękniejszą wieś gminy. To jeszcze nie wszystko, bo można wy-
mienić wiele więcej inicjatyw. Na pewno prowadzone są skrupulatne 
kroniki, które zamienią się z czasem w ciekawe książki, przewodniki, 
informatory czy albumy – głównie z myślą o potomnych!

Ten przydługawy wstęp napisałam z myślą o zatrzymaniu w pa-
mięci spotkania opłatkowego, zorganizowanego dla mieszkańców 
sołectwa Kamienicy Królewskiej, które odbyło się w niedzielę 20 
grudnia 2009 r. Była to wspólna inicjatywa KGW, sołectwa Stowa-
rzyszenia i Zespołu Szkół. 

Spotkanie opłatkowe było fantastycznie zorganizowane. Zapro-
szono ponad 70 osób. Bezpośrednio po mszy św. o godzinie 11.00 
zaproszono wszystkich do sali remizy na ciepły poczęstunek, który 
w wyjątkowo mroźny dzień był dobrodziejstwem. Sala była pięknie 
udekorowana, stoły pięknie nakryte. Panie z KGW przygotowały 
pyszne tradycyjne potrawy wigilijne. Jak to u kobiet bywa – zaraz 
notowały przy okazji przepisy i konfrontowały wiedzę kulinarną!

Młodzież z Zespołu Szkół zaśpiewała kolędy i wystawiła insce-
nizację bożonarodzeniową. Z wyjątkowym artyzmem zagrana była 
rola Heroda. Potem było wspólne dzielenie się opłatkiem i wzajemne 
obdarowywanie ciepłymi i serdecznymi życzeniami. Dla każdej 
zaproszonej osoby była paczka. W jaki sposób organizatorzy zgro-
madzili tyle upominków i znaleźli tylu darczyńców i sponsorów? Na 

pewno dzięki urokowi osobistemu pań! Aby tradycji stało się zadość 
- przyszedł gwiazdor, który rozdawał paczki, co wywołało wiele ra-
dości i śmiechu. Przy kawie i ciastach było wspólne śpiewanie kolęd 
do późnego popołudnia. Dla uczestników spotkanie to na pewno 
zostanie w pamięci jako miłe wspomnienie spędzonej niedzieli.

Tylko ktoś, kto choć raz organizował podobną imprezę, zdaje 
sobie sprawę, ile kosztowało to pracy, czasu, zaangażowania or-
ganizatorów i pieniędzy. Dlatego organizatorom należą się słowa 
uznania i gratulacje! 

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak

Organizatorzy, za pośrednictwem „Wiadomości Sierakowickich”, 
pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania tego spotkania. W szczególności gorące 
podziękowania składają pani Sołtys Marii Marcińskiej, państwu 
Agacie i Piotrowi Grodeckim, państwu Alicji i Maciejowi Zarębskim, 
pani optyk Teresie Rydel oraz Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Sierakowicach i Aptece Starowiejska.

Spotkanie otworzyły i prowadziły pani sołtys Maria Marcińska 
i przewodnicząca KGW Sabina Krefta, 

pan Wójt Tadeusz Kobiela składał zebranym gorące życzenia

Dzielenie się opłatkiem

Osoby zaproszone otrzymały upominki
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Nagrody Haliny Ewy Buchacz 
rozdane
Ò mòwò starków... më ce w strój òbleczemë bùszny, 
że mdzesz sklënia jak gwiôzdów trój, jak słuńca wid pëszny

Tak dzieje się w życiu każdego człowieka, że realizacji pewnych 
spraw pilnuje, choć nie do końca przynoszą mu one wymierne efek-
ty. Są to zwykle sprawy związane z religią, moralnością, działaniem 
społecznym, tożsamością i wieloma innymi obszarami. Dla Kaszu-
bów (i każdej innej grupy) tego typu zadaniem jest pielęgnowanie 
poczucia własnej tożsamości. W coraz bardziej zmaterializowanym 
świecie często pojawia się w tym miejscu pytanie „Po co?”. Trudno 
wtedy wymienić konkretne argumenty, bo spraw związanych z tym 
obszarem nie da się często wyrazić w wymiernej skali.

Zatem różne środowiska starają się, aby budowanie tej samo-
świadomości odpowiednio wspierać. Mają to również na względzie 
Kaszubi ustanawiając różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia za 
szczególne osiągnięcia w tej kwestii. 

Wśród niematerialnych form nagradzania regionalnej aktywności 
należy wspomnieć o Medalu Stolema (przyznawanym przez Klub „Po-
morania” już od 1967 roku, który jako jedno z najstarszych wyróżnień, 
odznaczeń i nagród przyznawanych w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomor-

skim cieszy się dużym uznaniem w środowisku; studenci przyznają tę 
nagrodę osobom lub grupie osób, instytucjom, związkom i organiza-
cjom, które ich zdaniem szczególnie  pomnożyły w danym roku dorobek 
i osiągnięcia kultury Pomorza lub ją popularyzowały). Dużą popularno-
ścią cieszy się też nagroda miesięcznika Pomerania - Ormuzdowa Skra  
(przyznawana od 1985 roku przez Kolegium Redakcyjne i zespół redak-
cyjny „Pomeranii”, który określa powody do przyznania nagrody na-
stępująco: „za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, 
pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej pomorskiej, 
działania bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych środowiskowych 
warunków, społeczne inicjatywy w dziedzinie kultury”). Gdański 
oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przyznaje Pieczęć Święto-
pełka Wielkiego (Odznaka Honorowa „Pieczęć Świętopełka Wielkiego” 
ustanowiona uchwałą z dnia 1 grudnia 1975 r.; początkowo były 
dwie klasy Odznaki: Srebrna i Złota, w 1979 r. wprowadzono Klasę 
Brązową; pierwszą Pieczęć Klasy Złotej otrzymała w 1976 r. Izabela 
Trojanowska). Gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
przyznaje Srebrną Tabakierę Abrahama (wyróżnienie ustanowione 
w 1993 roku, wręczane raz w roku w liczbie 1–3 osobom lub instytu-
cjom za wybitne zasługi dla Kaszub i Pomorza). Wśród wyróżnień jest 
też Medal „Poruszył wiatr od morza” im. Bernarda Chrzanowskiego 
ustanowiony przez ZKP jako wyróżnienie dla osób, zespołów osób 
lub instytucji działających poza terenem Pomorza na rzecz regionu 
i propagujących kulturę lub gospodarkę regionu kaszubskiego. Wśród 
dotychczasowych laureatów Medalu są m.in. takie osobistości: Janusz 

Przed świętami Bożego Narodzenia, 13 grudnia, 
w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się, zorga-
nizowane po raz pierwszy, Mistrzostwa Kaszub 
w Potrawach i Przysmakach Bożonarodzeniowych. 
Organizatorem mistrzostw – wspólnie z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Zespołem Szkolno-Przedszkol-
nym „Mała Szkoła” w Szopie – było Koło Gospodyń 
Wiejskich z Paczewa. 

Do rywalizacji w zawodach o tytuł Mistrza Kaszub 
stanęło pięć kół z terenu powiatu kartuskiego: z Pa-
czewa, Lisich Jam, Kamienicy Królewskiej, Kamienicy 
Szlacheckiej i Chmielna. Panie przygotowały po kilka 
świątecznych potraw i deserów. Potrawy wyekspono-
wano na udekorowanych świątecznie stołach.  

Do konkursu każde KGW zgłosiło jedną potrawę: 
panie z Paczewa przygotowały kaczkę nadziewaną 
jabłkami, z Lisich Jam – pstrąga w sosie migdało-
wym, z Kamienicy Królewskiej – karkówkę w sosie 

Mistrzostwa Kaszub w Potrawach i Przysmakach Bożonarodzeniowych

Szczupak faszerowany w galarecie najlepszy

Gospodarze Mistrzostw Kaszub w Potrawach i Przysmakach Bożonarodzeniowych – 
panie z KGW Paczewo w tradycyjnych kaszubskich strojach

Laureatka nagrody – Alicja Rejter – ze sponsorami, wójtem i rodzicami Kamila Kiedrowska z matką, sponsorami i wójtem Tadeuszem Kobielą
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Pasierb, Alfred Majewicz, Ferdinand Neureiter, Günter Grass, Gerard 
Labuda, Hanna Popowska-Taborska, Dietmar Albrecht, Shirley Mask 
Connolly, Nelly Marienne Wannow. 

Coraz częściej zdarzają się również nagrody materialne, jak np. 
stypendia dla młodych dziennikarzy (Fundusz Stypendialny im. 
Izabeli Trojanowskiej - nagroda przyznawana od 2002 roku mło-
dym dziennikarzom, którzy w swojej pracy zajmują się sprawami 
istotnymi dla regionu, pokazują jego specyfikę). Od pięciu już lat 
jest przyznawana nagroda pieniężna za najlepiej zdaną maturę z ję-
zyka kaszubskiego (jest to nagroda Ewy i Grzegorza Szalewskich, 
wręczana od początku zdawania matury z języka kaszubskiego 
najlepszemu maturzyście w wysokości 5 tysięcy złotych). 

Swoich laureatów starają się także docenić lokalne społeczności. 
W Sierakowicach pod koniec 2009 roku wręczono nagrody pieniężne 
absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z najwyższymi osią-
gnięciami w zakresie języka kaszubskiego za rok szkolny 2008/2009. 
Sponsorem nagrody, wręczanej już po raz trzeci, jest Halina Ewa 
Buchacz. Początkowe dwie edycje nagrody dotyczyły gimnazjalistów. 
Pierwszą z nich w roku 2007 otrzymała Dajana Borowska, w roku 
2008 laureatkami były: Karolina Kurs i Patrycja Borowska – wszystkie 
są absolwentkami Gimnazjum w Sierakowicach.

Wręczenie nagrody im. Haliny Ewy Buchacz za rok szkolny 
2008/2009 odbyło się 29 grudnia 2009 r. w sali posiedzeń Urzędu 
Gminy w Sierakowicach podczas sesji Rady Gminy. Ofiarodawczyni 

towarzyszyli jej synowie: Marcin i Kuba, którzy wedle życzenia 
matki mają w przyszłości kontynuować rozpoczęte dzieło.

Formuła trzeciej edycji nagrody została poszerzona o najlepszych 
absolwentów szkół podstawowych gminy Sierakowice. Tegorocz-
nymi laureatkami nagrody na tym szczeblu  były: Alicja Rejter, 
absolwentka Szkoły Podstawowej w Mojuszu, obecnie uczennica 
Gimnazjum w Sierakowicach; Kamila Kiedrowska, absolwentka 
Szkoły Podstawowej w Puzdrowie, obecnie uczennica Gimnazjum 
w Sierakowicach. W kategorii najlepszego absolwenta Gimnazjum 
nagrodę odebrała: Justyna Neumiller, absolwentka Gimnazjum 
w Sierakowicach, obecnie uczennica Liceum Ogólnokształcącego 
im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach.

Nauczycielem prowadzącym Alicji i Justyny była Danuta Pioch, 
a Kamili - Emilia Maszke.

Po zakończeniu części oficjalnej w sali obrad sponsorzy, laure-
atki nagrody, ich rodzice, nauczyciele prowadzący oraz dyrekcje 
szkół udali się na nieoficjalne spotkanie, podczas którego padało 
wiele ważkich słów na temat dumy, ale i obowiązku wypływają-
cego z przynależności do określonej grupy. Sądzimy, że młodym 
Kaszubkom (laureatkom nagrody) nie będzie o tym trzeba zbyt 
często przypominać, bo dotychczasową postawą udowodniły swoje 
zaangażowanie, „a czym skorupka za młodu...”.

Danuta Pioch
Foto AK

grzybowym, z Kamienicy Szlacheckiej – kurze udka 
w kapuście, a z Chmielna – faszerowanego szczupaka 
w galarecie. Komisja oceniająca potrawy nie miała ła-
twego zadania, ale za potrawę najbardziej zgodną z tra-
dycją uznała szczupaka przyrządzonego przez panie 
z Regionalnego Stowarzyszenia Kobiet Niezależnych 
z Chmielna. To one otrzymały tytuł Mistrza Kaszub 
w Potrawach i Przysmakach Bożonarodzeniowych. 

– Stoły wspaniale oddają atmosferę Świąt Bożego 
Narodzenia. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich zapre-
zentowały bardzo wysoki poziom przygotowanych 
potraw. Po burzliwej dyskusji komisja postanowiła 
przyznać tytuł mistrza paniom z Chmielna – mówiła 
w imieniu zespołu oceniającego Mirosława Cyman, 
nauczycielka przedmiotów zawodowych w sierako-
wickim ZSP. Wspólnie z nią konkursowe potrawy 
oceniała Stanisława Mielewczyk - wieloletnia ku-
charka i Jerzy Teclaf - właściciel firmy „Teclaf” oraz 
członek komisji egzaminacyjnej Cechu Rzemiosł 
w Gdańsku. 

AK
Foto: AK

Panie z Regionalnego Stowarzyszenia Kobiet Niezależnych z Chmielna przygotowały, 
zdaniem komisji, najlepszą potrawę

Absolwentka gimnazjum – Justyna Neumiller z rodzicami, 
sponsorami i wójtem

Do laureatek i ich rodzin dołączyli też dyrektorzy ich szkół
i prowadzący nauczyciele
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Spotkanie seniorów z Paczewa
Gdy piszę ten tekst, jeszcze dźwięczy mi w uszach muzyka, śpiewane życzenia 
dla seniorów, a także wspólne śpiewanie kolęd i piosenek biesiadnych.

W niedzielne popołudnie 17 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie seniorów 
sołectwa Paczewo (z Paczewa i wsi wchodzących w skład sołectwa, tj. z Bukowa 
i Kokwina). Głównym organizatorem spotkania było KGW z Paczewa.

Jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek wątpliwości co do sensu takich spotkań, to po-
winien usiąść wśród zaproszonych gości i doświadczyć bezpośrednio ich radości 
i serdeczności na widok każdej przybyłej osoby, a także pewnego niepokoju, gdy 
ktoś oczekiwany nie przyszedł. Dociekano czy jest chory, czy może nie mógł 
dojechać, i co mogło przeszkodzić we wspólnym biesiadowaniu i spędzeniu po-
południa? Pani Halinka Miotk i panie z KGW wyczekująco spoglądały na drzwi 
i niepokoiły się, dlaczego kogoś zabrakło? Przecież obiecali, że będą? Zapewne 
kłopoty zdrowotne lub niesprzyjająca aura uniemożliwiły przybycie! 

Spotkanie było doskonale zorganizowane. Jak nakazuje polska gościnność, 
przygotowano mnóstwo wyśmienitych potraw i ciast. Biesiadowanie rozpoczęto 
wspólnym śpiewaniem kolęd. Urozmaiceniem spotkania była muzyka i śpiew 
w wykonaniu Jana Pawelczyka. Zespół kabaretowy „Kuch” zaprezentował scenkę 

Zaproszeni goście

Wspólne biesiadowanie dało wiele radości

 Nawet mroźna aura nie przeszkodziła 
w niezwykle ciepłym spotkaniu

W spotkaniu udział wzięły trzy pokolenia mieszkańców sołectwa Paczewo

rodzajową pt. „Wigilia u starków.” Zagrano ją po mi-
strzostwsku. Kilka kolęd, m.in. w języku kaszubskim, 
pięknie zaśpiewali Karolina Miotk i Mateusz Pawel-
czyk. Seniorów obdarowano herbacianą różą. Na sali 
było gwarno i wesoło, bo wszyscy mieli sobie dużo 
do powiedzenia.

Na twarzach uczestników malowało się szczęście 
i radość. A to było najlepszą nagrodą za trud orga-
nizacyjny. Przy rozstaniu wszyscy życzyli sobie, aby 
w tym samym gronie i w zdrowiu, mogli spotkać się 
na kolejnym dniu seniora.

Pani sołtys Halina Miotk dziękuje Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sierakowicach za 
pomoc finansową w zorganizowaniu spotkania.

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak
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i Kazimierz Bulczakowie z Sierakowic, Stanisława i Władysław 
Cichoszowie ze Smolnik, Stanisława i Bolesław Gawinowie 
z Sierakowic, Józefa i Czesław Jażdziewscy z Tuchlinka, Helena 
i Zygmunt Klejnowie z Sierakowic, Anna i Nikodem Kobielowie 
z Sierakowic, Elżbieta i Józef Koszałkowie z Kamienicy Królewskiej, 
Janina i Łucjan Kreftowie z Gowidlina, Marta i Brunon Kreftowie 
z Kaminickiego Młyna, Regina i Alfons Kuberna z Puzdrowa, Ge-
nowefa i Czesław Labudowie z Dąbrowy Puzdrowskiej, Agnieszka 
i Zygmunt Młyńscy z Lisich Jam, Bernadeta i Zdzisław Majkowscy 
z Sierakowic, Urszula i Ambroży Okrojowie z Sierakowic, Józefa 
i Mieczysław Ramczykowie z Sierakowic, Gertruda i Hubert Steinke 
z Sierakowic, Jadwiga i Stanisław Szulferowie z Piekiełka, Małgo-
rzata i Władysław Tredrowie z Sierakowic, Teresa i Władysław 
Tredrowie z Sierakowic, Prakseda i Władysław Wejer ze Smolnik 
oraz Gertruda i Wacław Zielonka z Borowego Lasu. 

Dla jubilatów zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą 
Huberta Szczypiorskiego. Wiązanka utworów w jej wykonaniu 
wywołała uśmiech na twarzach dostojnych gości. ☞

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Paczewie działają bardzo aktywnie i wciąż zaskakują 
nowymi pomysłami. Tuż przed świętami wydały książkę z tradycyjnymi kaszubskimi po-
trawami na Boże Narodzenie. Jej promocja miała miejsce podczas pierwszych Mistrzostw 
Kaszub w Potrawach i Przysmakach Bożonarodzeniowych.

Książka zawiera sprawdzone receptury na chleb, ciasta, zupy, przystawki, dania mięsne 
i rybne. Jak podkreśla Halina Miotk, sołtys i szefowa KGW w Paczewie, opublikowane 
w książce przepisy na potrawy pochodzą od paczewskich gospodyń i są w rodzinach 
od pokoleń. 

– Jesteście panie pierwszym kołem w województwie, które wydało książkę – powie-
dział Piotr Hałuszczak, prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Gdańsku.  

Wydanie tej specyficznej książki kucharskiej było możliwe dzięki dotacji uzyskanej 
z powiatu kartuskiego. Całość opracował i przygotowane przez panie z Koła dania i po-
trawy sfotografował Przemysław Łagosz. Publikacja zawiera także historię powstania 
KGW w Paczewie, dotychczasowe osiągnięcia pań i przedsięwzięcia, których były orga-
nizatorkami lub uczestniczkami. 

AK
Foto: AK

Złote i diamentowe jubileusze małżeńskie 

Razem na dobre i na złe
Sześćdziesiąt i pięćdziesiąt lat temu ślubowali sobie miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską. Tak niedawno świętowali diamentowe 
i złote jubileusze małżeńskie, a 17 grudnia brali udział w zorga-
nizowanej specjalnie dla nich uroczystości w Urzędzie Gminy 
w Sierakowicach. 

Tradycją jest, że raz w roku w Urzędzie Gminy ma miejsce 
uroczystość, podczas której pary, które przeżyły ze sobą 50 lat, 
otrzymują medale od Prezydenta RP za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Dla władz gminy jest to także okazja do uhonorowania 
jubilatów i oddania należnego im szacunku. 

Gospodarzami grudniowej uroczystości w Urzędzie Gminy byli: 
Teresa Skierka – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Tadeusz 
Kobiela – wójt, Zbigniew Fularczyk – zastępca wójta i Zbigniew 
Suchta – przewodniczący Rady Gminy. Na uroczystość zostały 
zaproszone dwadzieścia trzy pary, które w 2009 roku obchodziły 
pięćdziesiątą rocznicę ślubu i dwie pary świętujące sześćdziesiąt 
wspólnie przeżytych lat. Niestety nie wszystkim stan zdrowia 
pozwolił skorzystać z zaproszenia.   

– Pragnę złożyć Wam największe słowa uznania i szacunku za 
długoletnie wspólne życie – zwrócił się do jubilatów Wójt Gminy. 
– Niejeden z Was ma swoje kłopoty: a to zdrowie nie dopisuje, a to 
może komuś na lekarstwa nie wystarcza, a może młode pokolenie 
nie chce słuchać dziadków, korzystać z mądrości i doświadczeń 
starszego pokolenia. Młodzi chodzą własnymi ścieżkami, co nieraz 
dziadków denerwuje, ale takie jest życie. Chciałbym w imieniu 
naszego samorządu, mojego zastępcy Zbigniewa Fularczyka i prze-
wodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Suchty, życzyć Wam jeszcze 
wielu lat wspólnego życia, godnego życia i wiele zdrowia. Życzę, 
aby młode pokolenia brało z Was wzór, z Waszej pracowitości 
i zgodnego życia. 

W ubiegłym roku państwo Władysława i Władysław Goszowie 
z Łyśniewa oraz państwo Czesława i Kazimierz Mielewczykowie 
z Sierakowic świętowali jubileusz diamentowych godów. A oto 
nazwiska par, które w 2009 r. obchodziły jubileusz pięćdziesiątej 
rocznicy ślubu: Urszula i Władysław Bigusowie z Kamienicy 
Królewskiej, Anna i Kazimierz Borówka z Sierakowic, Stefania 

Halina Miotk z książką „Tradycyjne kaszubskie 
potrawy i przysmaki bożonarodzeniowe” 

Promocja książki „Tradycyjne kaszubskie 
potrawy i przysmaki bożonarodzeniowe”
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Państwo Stanisława i Bolesław Gawinowie Państwo Janina i Łucjan Kreftowie Państwo Urszula i Ambroży Okrojowie

Państwo Józefa i Mieczysław Ramczykowie Państwo Agnieszka i Zygmunt Młyńscy Państwo Gertruda i Wacław Zielonka

Państwo Teresa i Władysław Tredrowie Państwo Helena i Zygmunt Klejnowie Państwo Marta i Brunon Kreftowie

 Państwo Małgorzata i Władysław Tredrowie Państwo Stanisława i Władysław Cichoszowie Pani Bernadeta Majkowska z władzami gminy

Państwo Urszula i Władysław Bigusowie Państwo Stefania i Kazimierz Bulczakowie Państwo Prakseda i Władysław Wejer
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Pani Anna Kobiela

Pani Gertruda Steinke

Pani Władysława Gosz

Pani Józefa Jażdziewska
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20. Przegląd Zespołów Kolędniczych

„Hej, kolędy to czas...”
Mija dwadzieścia lat odkąd do Sierakowic z bliższych i dalszych zakątków Kaszub 
zjeżdżają grupy kolędników. Na jubileuszowy 20. Przegląd Zespołów Kolędni-
czych Województwa Pomorskiego, który odbył się 15 stycznia w hali sportowej 
sierakowickiego gimnazjum, przybyło jedenaście zespołów reprezentujących 
powiaty: kartuski, wejherowski, lęborski, pucki i bytowski. Łącznie w finale 
uczestniczyło prawie dwustu kolędników. 

Przez dwadzieścia lat na scenach w Sierakowicach – najpierw w remizie, 
a obecnie w gimnazjum – wystąpiło 197 zespołów, czyli około 4000 kolędni-
ków zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W 2001 roku przegląd trwał 
najdłużej, bo aż cztery dni. Przed publicznością zaprezentowały się wówczas 
64 grupy kolędników. W następnym roku organizatorzy zmienili regulamin, 
dopuszczając do konkursu jedynie grupy przedstawiające obrzęd „gwiazdek” 
i „gwiżdży” – zanikający na Kaszubach zwyczaj odwiedzania domostw przez 
przebierańców w wigilię świąt Bożego Narodzenia I Nowego Roku. Do tej pory 
uczestnicy przeglądu prezentowali także widowiska jasełkowe i przedstawienia 
teatralne. Zespołem najczęściej goszczącym na sierakowickiej scenie były Wi-
cherki z Kamienicy Szlacheckiej – 15 razy. Gminę Sierakowice najczęściej, bo 14 
razy, reprezentowało Gowidlino. 

Patronat honorowy nad jubileuszowym 20. Przeglądem Zespołów Kolędniczych 
objął Jan Kozłowski – marszałek województwa pomorskiego i Artur Jabłoński – 
prezes Zarządu Głównego ZKP. Marszałek w liście do organizatorów podkreślił 
zasługi tej formy konkursu dla upowszechniania kultury kaszubskiej: „Dwadzie-
ścia lat trwania konkursu świadczy o jego popularności i potrzebie organizowania 
kolejnych edycji. Niezmiernie cieszy mnie fakt pielęgnowania i upowszechniania 
tradycji bożonarodzeniowej. Jestem przekonany, że w osobach uczestniczących 
w przeglądzie pasjonatów unikalne obrzędy związane z okresem świątecznym 
przetrwają próbę czasu. Barwne grupy przebierańców i autentyczne zespoły 
kolędnicze z pewnością zachęcą wielu obserwatorów konkursowych zmagań do 
zapoznania się z rodzimymi zwyczajami”. 

Satysfakcji z wieloletniej tradycji organizowania konkursu kolędniczego 
w Sierakowicach nie krył wójt Tadeusz Kobiela. – Mam przyjemność i zaszczyt 
otwierać Przegląd Zespołów Kolędniczych po raz dwudziesty – mówił. – Jest to 
jedna z ważniejszych imprez o zasięgu regionalnym województwa pomorskiego. 
Życzę wielu wrażeń i przedłużenia wspaniałej atmosfery Bożego Narodzenia, 
której nie odczuwa się podczas innych świąt. Zechciejmy cieszyć się nią jak 
najdłużej, bo w tym czasie ludzie są dla siebie lepsi i bardziej życzliwi, czego 
tak nam brak na co dzień – dodał na zakończenie Pan Wójt. 

W przeglądzie uczestniczyło pięć grup kolędniczych w kategorii dzieci do lat 
13 i sześć w kategorii młodzież i dorośli. Naszą gminę reprezentowali zwycięzcy 
eliminacji gminnych – gwiazdki z Szopy i Gowidlina. Poza nimi przed publicz-
nością swoje aktorskie talenty prezentowały grupy kolędników z Kołczygłów 
(powiat bytowski), Miszewa, Kamienicy Szlacheckiej i Przyjaźni – reprezentanci 
powiatu kartuskiego; Niepoczołowic i Lini z powiatu wejherowskiego; Starzyna 
i Gnieżdżewa z powiatu puckiego oraz kolędnicy z Lęborka.  

Zespoły w większości zaprezentowały widowiska 
oparte na przekazach tradycji. Pomysły na scenariusze 
zaczerpnęli także z utworów kaszubskich twórców. Na 
scenie przewinęło się grono kolorowych przebierańców 
z Gwiazdorami na czele. Były diabły i śmierć, Cygan 
lub Żyd z niedźwiedziem oraz cała masa zwierząt – bo-
ciany, kozy, konie, krowy i barany. Nie zabrakło Baby 
z Dziadem i pilnującego porządku policjanta. 

Wybór najlepszego zespołu nie był zapewne łatwy. 
W trakcie obrad komisji (w jej składzie zasiadali: 
Teresa Lasowa – etnograf i dyrektor Muzeum we 
Wdzydzach Kiszewskich, Emilia Reclaf – regionalistka 
i Sławomir Bronk – muzyk) na scenie z widowiskiem 
jasełkowym wystąpiła grupa osób niepełnospraw-
nych z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Chmielna.

Po ogłoszeniu werdyktu komisji okazało się, że 
główną nagrodę w pierwszej kategorii (dzieci do lat 
13) zdobyły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Mała Szkoła w Szopie, a w kategorii młodzież i do-
rośli – uczniowie gimnazjum w Gowidlinie. Zwycię-
skie zespoły otrzymały statuetki Złotego Diabełka 
i nagrody pieniężne ufundowane przez Marszałka 
Województwa Pomorskiego. Pozostałe grupy kolędni-
ków odebrały statuetki aniołów, publikacje książkowe 
ufundowane przez GOK, Gminę Sierakowice i Małą 
Szkołę w Szopie oraz nagrody finansowe ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe.  

Z okazji jubileuszu przeglądu Gminny Ośrodek 
Kultury postanowił wydać publikację dokumentującą 
dwudziestolecie konkursu kolędniczego. Ma uka-
zać się jeszcze w tym roku. GOK dysponuje także 
bogatym zbiorem nagrań pierwszych przeglądów 
na taśmach VHS, które planuje zarchiwizować na 
nowocześniejszych nośnikach.  

AK
Foto: AK

Złoty Diabełek dla Małej Szkoły w Szopie 
(foto: Przemysław Łagosz)

Diabły z Gowidlina

Uczniowie z gimnazjum w Gowidlinie zdobyli Złotego Diabełka 
w kategorii młodzież i dorośli



171 (235) styczeń 2010 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Andrzejki
Wigilia św. Andrzeja jest dniem, który otula nas płaszczem magii 
i tajemniczości. Taki dzień, przepełniony wróżbami i wspólnymi 
tańcami, stworzyliśmy jako wychowawcy swoim wychowankom 
dnia 3 grudnia 2009 r. w Ośrodku. W ten dzień spróbowaliśmy, 
trochę dla zabawy, a trochę na serio, uchylić rąbka tajemnicy na-
szej przyszłości. Naszym celem było stworzenie okazji do poznania 
zwyczajów i obrzędów ludowych.

Po śniadaniu przygotowaliśmy dla dzieci prawdziwą zabawę 
andrzejkową. Wychowankowie zapoznali się z tradycjami andrzej-
kowymi prowadzonymi pod bacznym okiem wróżki. Najpierw 
poznaliśmy szczęśliwca, którego jako pierwszego odwiedzi św. 
Mikołaj, później dowiedzieliśmy się, czym nasi wychowankowie 
będą się trudzić w przyszłości oraz co ich czeka za parę dni, a może 
lat. Było przekładanie butów, kręcenie butelką, przekłuwanie ba-
lonów, łowienie szczęśliwej złotej rybki. Aby urozmaicić wróżby, 
poprzeplataliśmy je wspólnymi zabawami i konkursami tanecznymi. 
Dzieci bardzo chętnie brały udział nie tylko we wróżbach, ale 
również zabawach ruchowych. Znalazły się także konkursy dla 
wychowawców, co dało nam wszystkim dużo radości. Odpowiednio 
stworzony nastrój, pełen tajemniczości, zachęcał wszystkich do 
zabawy. Po zabawie z wróżbami i po licznych tańcach, w których 
dzieci pokazały, że nie istnieją dla nich żadne bariery ruchowe, 
nadszedł czas na smaczny poczęstunek. Była to wspaniała okazja 
do wspólnego ucztowania.

Zabawa się udała, było wesoło, ciekawie i na pewno z ogromną 
radością będziemy uczestniczyć w kolejnych imprezach, których 
na pewno będzie wiele.

Katarzyna Kitowska

Mikołajki
Powszechnie wiadomo, że 6 grudnia imieniny obchodzi niezwy-
kły święty - Mikołaj. Z całą pewnością jest to ulubiony święty 
wszystkich dzieci, które niecierpliwie czekają na jego wizytę. 
Także w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym w Szklanej 
na początku grudnia panowała atmosfera wyczekiwania. Jak co 
roku, Mikołaj spełnił nadzieje wychowanków i osobiście pojawił 
się w placówce. Radosnym uśmiechom nie było końca. Dzieci tu-
liły się do gościa, siadały mu na kolanach, podziwiały jego piękną 
siwą brodę, odważnie odpowiadały na pytania i śpiewały piosenki. 
Oczywiście nie obyło się też bez obdarowywania, każdy mógł 
liczyć na piękny prezent. Wizyta Mikołaja w ośrodku minęła bar-

dzo szybko, żal było się z nim żegnać, ale dzieci miały na uwadze 
fakt, że święty musi odwiedzić jeszcze wiele miejsc, w których jest 
równie mocno oczekiwany. 

Sebastian Formela

Wigilia
„Tak niewiele nam potrzeba, aby dostać się do nieba”

Wigilia Bożego Narodzenia to piękny czas spotkań rodzinnych, 
uśmiechu przyjaciół, radości i łez. W dniu 17 grudnia w Ośrodku 
Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej odbyło się spotkanie 
wigilijne. Jak zwykle przybyło do nas wielu zaproszonych gości, 
którzy od dawna zaprzyjaźnieni są z naszymi podopiecznymi. Wraz 
z dziećmi także przybyli rodzice, którzy czynnie włączyli się w wi-
gilijne przygotowania. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego 
śpiewania kolęd. Całość dopełniała oprawa muzyczna w wykonaniu 
chóru ze szkoły z Kamienicy Królewskiej – „Pół żartem - pół serio”. 
Wszyscy poczuliśmy piękną atmosferę nadchodzących świąt. Po 
przedstawieniu nadszedł czas na wspólne dzielenie się opłatkiem 
oraz wigilijny poczęstunek. Oczywiście nie zapomniał o nas Święty 
Mikołaj, obsypując dzieci wspaniałymi prezentami. Wspólna Wigilia 
przysporzyła rodzicom i wychowawcom wielu wzruszeń. Pełni 
nadziei i radości zakończyliśmy nasze świętowanie.

Edyta Treder

Grudzień w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej

Mikołaj chętnie pozował do zdjęć Jasełka w wykonaniu wychowanków

Goście także mogli liczyć na upominki
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Sołectwo Gowidlino 
(część 3) 

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowidlinie

Początki straży pożarnej w Gowidlinie sięgają czasów drugiej wojny 
światowej, a konkretnie roku 1940, kiedy to zarządzeniem władz 
okupacyjnych powstała taka jednostka. Od tamtego momentu mi-
nęło już 70 lat i w tym roku OSP w Gowidlinie będzie obchodzić 
okrągły jubileusz. 

Zanim o samej jednostce, kilka słów na temat sytuacji straży 
pożarnej w czasie drugiej wojny światowej. Jak czytamy w opraco-
waniu dotyczącym historii straży pożarnej w Polsce, „na terenach 
polskich wcielonych w czasie drugiej wojny do Rzeszy (Pomorze, 
Wielkopolska i Śląsk) wprowadzono organizację ochrony przeciw-
pożarowej obowiązującą w Rzeszy według postanowień ustawy 
z 23 listopada 1938 r. o zwalczaniu pożarów. W większych mia-
stach, w których były zawodowe straże pożarne wprowadzono 
policję ogniową (Feuerschutzpolizei), natomiast w innych mia-
stach – zawodowe straże pożarne. (...) Ochotnicze straże pożarne 
zostały jednostkami pomocniczymi policji i podlegały nadzorowi 
policji ogniowej. We wszystkich jednostkach straży obowiązywał 
wyłącznie język niemiecki. Stosowane były przepisy, regulaminy 
i programy szkolenia obowiązujące na terenie Rzeszy. (...) Władze 
okupacyjne zlikwidowały wszystkie ogniwa korporacyjne strażac-
twa ochotniczego, to jest Związku Straży Pożarnych RP, a także 
zarządy ochotniczych straży pożarnych.” 

Pisze Bolesław Hajduk w Dziejach gminy Sierakowice: „Po 
rozwiązaniu polskich jednostek OSP utworzono w ich miejsce 

w Kartuzach i w większych 
miejscowościach powiatu od-
działy niemieckiej zawodowej 
straży pożarnej, m.in. w Sie-
rakowicach i Gowidlinie. Do 
służby pomocniczej w tej straży 
przyjmowano niektórych by-
łych miejscowych strażaków, 
choć nie mogli oni nosić mun-
durów i zajmować ważniej-
szych stanowisk. Od 1942 roku, 
w celu uniknięcia poboru do 
wojska niemieckiego, służbę 
w niemieckiej straży pożarnej 
zaczęła odbywać młodzież 
kaszubska. (…) Wymienione 
jednostki straży wykonywały 

zadania w obszarze obwodu i powiatu oraz uczestniczyły w ak-
cjach gaśniczych na terenie Gdańska i Gdyni, szczególnie podczas 
nalotów alianckich a później radzieckich na te miasta w latach 
1942-45. Posiadany przez jednostki strażackie z powiatu kartu-
skiego sprzęt gaśniczy pozwalał na zmontowanie linii wodnej 
z Kartuz do Gdańska w ciągu dwóch godzin”.

Kronika jednostki w Gowidlinie jako założycieli wymienia trzech 
mieszkańców wsi: Bernarda Gruczę, Jana Bartelika i Jana Jancę. 
Pierwszym komendantem został Jan Bartelik, a mechanikiem od-
powiedzialnym za sprawność sprzętu – Bernard Grucza. W tym 
czasie jednostka liczyła 16 strażaków, którzy zgodnie z niemieckim 
zarządzeniem co niedziela uczestniczyli w ćwiczeniach doskonaląc 
swoje umiejętności. Pierwszą strażnicą była szopa znajdująca się 
obok szkoły. Przechowywano w niej sprzęt ratowniczy, na który 
składały się: pompa ręczna, węże i bosaki. 

W pierwszym roku działalności strażacy do pożarów jeździli 
rowerami. Dopiero w 1941 r. dwie sekcje straży otrzymały moto-
pompę, którą wożono dwukołówką zaprzężoną w dwa konie. Po 
kilku latach zmieniła się także siedziba straży, która została prze-
niesiona do kuźni państwa Bigusów, a jeszcze później do budynku 
Leona Cyry. 

Budowa obecnej strażnicy rozpoczęła się w 1960 roku dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców. Prace budowlane trwały do 1968 r. 
W latach dziewięćdziesiątych, dzięki pomocy finansowej sierako-
wickiego samorządu, budynek rozbudowano. Od tamtego czasu był 
kilkakrotnie modernizowany. Szereg prac remontowych strażacy 
wykonali sami. W budynku znajduje się garaż, kuchnia i sala, 
w której dawniej odbywały się zabawy, wesela i dyskoteki. 

Pod koniec lat sześćdziesiątych gowidlińska jednostka otrzymała 
od komendy rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach 
pierwsze auto – żuka. Dwadzieścia lat później zastąpiono go now-

Zarząd OSP Gowidlino: Leon Tandek, Mirosław Wenta, Stefan Cybula, 
Brunon Krefta i Czesław Wenta (foto: Adam Wróblewski)

Komisja rewizyjna: Andrzej Choszcz, Leszek Krefta i Andrzej Wenta 
(foto: Adam Wróblewski)

Poświęcenie samochodu star 266 w dniu 4 maja 2003 r.

Leon Tandek, prezes OSP 
w Gowidlinie (foto: AK)
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szym egzemplarzem. Wspomniana rozbudowa strażnicy, jaka miała 
miejsce w latach dziewięćdziesiątych, spowodowana była koniczno-
ścią zakupu większego samochodu, wynikającą z wzrastającej liczby 
działań ratowniczych. W 2001 r. jednostka stała się właścicielem 
stara 266 zakupionego za 6 tys. zł od straży zawodowej z Lębor-
ka. Za auto zapłacił Urząd Gminy z funduszy przeznaczonych na 
OSP, konieczna była jednak całkowita przebudowa pojazdu. Tego 
zadania podjęła się specjalistyczna firma Bocar z Korwinowa k. 
Częstochowy. Koszty karosowania wynoszące 89,5 tys. zł, sfinan-
sowała Gmina Sierakowice i Zarząd Główny OSP. Auto zostało 
poświęcone w Dniu Strażaka w 2003 roku. 

W 1990 roku, w pięćdziesiątą rocznicę powstania jednostki 
mieszkańcy ufundowali druhom sztandar. Został on poświecony 
w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przez ówcze-
snego proboszcza ks. Stanisława Karczykowskiego. 

Przez wiele lat funkcjonowania jednostki strażacy wielokrotnie 
wyjeżdżali gasić pożary i ratować poszkodowanych w wypadkach. 
Do takich tragiczniejszych zdarzeń zaliczyć można pożar kościoła 
w Gowidlinie w 1952 roku oraz pożar wsi w 1961 roku, kiedy spaliły 
się cztery budynki mieszkalne i dwa inwentarskie. 

Pierwszym prezesem jednostki był Leon Cyra (1940-1958), po nim 
Bogusław Dullak (1958-1962), Stanisław Stenka (1962-1995) i Wiesław 
Ćwiek (1995-2001). Od 2001 roku prezesem jest Leon Tandek. Funkcję 
naczelnika w kolejnych latach sprawowali: Stanisław Brzeski (do 
1962 r.), Tadeusz Grucza (1962-1998), Ryszard Głodowski (1998-2002) 
i Mirosław Wenta (od 2002 r. do chwili obecnej). Gospodarzami 
remizy byli: Edmund Szyca (1971-1987) i Henryk Sobisz (1987-2002), 
a w chwili obecnej Stefan Cybula. Skarbnikiem jest Brunon Krefta 
(od 1962 roku), a sekretarzem – Czesław Wenta. Honorowymi stra-
żakami są: Stanisław Brzeski, Zenon Flis i Mieczysław Zielke. 

Obecnie jednostka liczy 36 strażaków ochotników. W jednostce 
działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – żeńska i męska 
– liczące łącznie 18 osób. 

Strażacy tworzą zgraną drużynę. Od ośmiu lat wspólnie z ro-
dzinami wyjeżdżają na zorganizowane przez siebie wycieczki. 
Podróżują po Polsce, poznając jej najpiękniejsze zakątki. 

W tym roku jednostka OSP w Gowidlinie będzie świętować ju-
bileusz 70-lecia powstania. Z tej okazji druhowie otrzymają nowy 
sztandar. Uroczystości rocznicowe odbędą się 8 maja. 

oprac. AK

Źródło:
„Gród Gowida. Historia wsi i parafii Gowidlino”, Zbigniew Joskow-
ski OFMConv.

„Dzieje gminy Sierakowice”, opracowanie zbiorowe pod redakcją 
Andrzeja Grotha
Kronika OSP Gowidlino
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=1599

Zebranie sprawozdawcze druhów w lutym 2009 roku 
(foto: Adam Wróblewski)

Z dziejów szkoły w Gowidlinie
Trudno jednoznacznie określić dokładną datę założenia szkoły 
w Gowidlinie. Pierwsza wzmianka o jej działalności pochodzi z 1780 
roku. Jej założycielem był król Prus. System szkolny w tamtych 
czasach był dość szeroko rozwinięty w zaborze pruskim. Próbo-
wano upowszechnić kształcenie niższych warstw ludności przy 
pomocy tzw. szkolnictwa elementarnego, które bazowało niemal 
wyłącznie na zasadzie wyznaniowej. Taka szkoła miała określony 
system organizacyjny: jedno lub wieloklasowy. Oprócz tego uczeń 
pokonywał w trakcie edukacji trzy szczeble: niższy, średni i wyższy. 
Przejście całego cyklu (bez większych problemów) zabierało siedem 
lat (3 lata na niższym szczeblu, 2 – na średnim, 2 - na wyższym).

Szkoła w Gowidlinie w początkach swego istnienia była pla-
cówką parafialną i podlegała parafii w Sierakowicach. Budynek, 
do którego uczęszczało 30 uczniów, stał w tym samym miejscu, 
które do dziś służy celom edukacyjnym. W początkowym okresie 
nauczanymi przedmiotami były: religia, czytanie, pisanie i podsta-
wy arytmetyki, których nauczał Ignacy Struszewski. Nauczyciel 
podlegał bezpośrednio proboszczowi sierakowickiemu i jego musiał 
informować o wynikach pracy. 

Kolejna wzmianka o działalności szkoły w Gowidlinie pojawia 
się około 40 lat później. Wtedy mówi się już o trzech szkołach, 
w których nauczanych jest 272 dzieci, a nauczycielami są wyłącz-
nie katolicy.

Ustawa z 1819 roku dopuszczała nauczanie języka polskiego (mimo 
nacisków idących w stronę upowszechniania j. niemieckiego) a nawet 
nauczanie w języku kaszubskim na terenie Kaszub ( w szkołach ele-
mentarnych). Być może była to celowa polityka zaborców, zmierzająca 
do wprowadzenia rozdziału między Polakami a Kaszubami. Takie 
nastawienie zaborców do języków używanych w szkołach elemen-
tarnych utrzymywało się do lat sześćdziesiątych XIX wieku.

W 1825 roku wprowadzono obowiązek szkolny. Nie wpłynęło to 
jednak znacząco na zwiększenie liczby uczniów w gowidlińskiej 
szkole. Po prostu znaczna część dzieci nie realizowała go z powodu 
odległości czy braku odzieży. Porównując liczbę uczniów z roku 
1819 (272 nauczanych) z danymi z roku 1851 (194 dzieci), należy 
stwierdzić, że liczba ta wręcz spadała, a nie wzrastała.

W połowie XIX wieku do gowidlińskiej szkoły należeli uczniowie 
z następujących  wsi: Puzdrowo, Smolniki, Lemany, Kowale, Borek, 
Buchwald, Dolina Jadwigi, jak też z samego Gowidlina. Według da-
nych z 1867 roku proboszczowi sierakowickiemu podlegali wszyscy 
katoliccy nauczyciele, uczący w siedmiu szkołach należących do 
parafii Sierakowice (jedną z nich była szkoła w Gowidlinie).

Sytuacja w szkolnictwie uległa zasadniczej zmianie w 1872 roku. 
W wyniku decyzji władz pruskich księża utracili nadzór nad kato-
lickimi szkołami. Zmieniono również system organizacyjny szkół 
elementarnych: mogły to być placówki jednooddziałowe z jednym 
lub dwoma nauczycielami lub wieloklasowe z pracującymi w nich 
co najmniej czterema nauczycielami. Te drugie należały jednak na 
wsiach do rzadkości.

Drastycznym restrykcjom poddano też prawo do używania 
ojczystego języka. W 1873 roku wprowadzono do szkół język wy-
kładowy niemiecki (z wyłączeniem religii i śpiewu kościelnego). 
Takie rozporządzenie spotkało się z falą wieców protestacyjnych, 
które nie ominęły także Sierakowic. Efektem zaangażowania Po-
laków w te manifestacje były masowe przesiedlenia nauczycieli 
z Pomorza do pracy na zachodzie Niemiec.

Kiedy w 1887 roku pojawiło się zarządzenie o całkowitej likwi-
dacji j. polskiego w szkołach, w Gowidlinie nadal nauczano religii 
po polsku, a najmłodsi uczniowie korzystali z polsko-niemieckiego 
elementarza. 

Akcja wieców szkolnych zaostrzyła czujność zaborców, którzy 
konsekwentnie dążyli do wyegzekwowania pożądanych postaw. Rok 
1902 przyniósł kategoryczny zakaz używania języka polskiego ☞
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w nauczaniu katechizmu. Po tym posunięciu 
ludność przystąpiła do strajków, które miały 
miejsce również na omawianym terenie.

Po 1918 roku, w wolnej Polsce, wprowadzono 
dekretem obowiązek szkolny, a podstawową 
formą organizacyjną była szkoła powszechna, 
jednoklasowa, realizująca program czterech 
bądź pięciu lat nauczania. W 1928 roku w Go-
widlinie działała czteroklasowa szkoła po-
wszechna, w której sześciu nauczycieli uczyło 
240 uczniów.

Poważne zmiany w systemie szkolnym przy-
niosła ustawa z 1932 roku, w myśl której szkolnic-
two otrzymało trzy stopnie organizacji: I, II i III. 
Stopień I trwał siedem lat i obejmował cztery 
klasy (klasa III – dwa lata, klasa IV – trzy lata). Po 
takiej szkole nie można było kontynuować nauki 
w szkole średniej. Taką możliwość miały jednak 
dzieci z Gowidlina, bo uczęszczały do szkoły 
sześcioklasowej (w powiecie kartuskim były dwie 
takie szkoły: w Gowidlinie i Sulęczynie oraz dwie 
siedmioklasowe: w Kartuzach i Żukowie). 

W roku szkolnym 1936/37 w Gowidlinie dzia-
łała sześcioklasowa szkoła. Uczyło w niej sześciu 
nauczycieli, a uczęszczało 315 uczniów. W następnym roku ich 
liczba wzrosła do 360. Po dwóch latach szkołę przemianowano na 
siedmioklasową, liczba uczniów wzrosła do 400. Z kadry pracującej 
w szkole w okresie międzywojennym można wymienić kierowników: 
Fantyńskiego, Sienkiewicza, Cześnika, Przytułę; nauczycieli: Warlika, 
Warlikową, Muchowską, Janka i Niezgódkę.

Okupacja niemiecka w czasie II wojny światowej nie poczyniła 
większych szkód w Gowidlinie, poza jedną szczególnie dotkliwą – 
obowiązkiem nauczania w j. niemieckim. Intensywna polityka germa-
nizacyjna doprowadziła do tego, że większość uczniów z tego okresu 
(z powodu bariery językowej) została po prostu analfabetami.

Po wkroczeniu wojsk radzieckich w marcu 1945 w pomieszcze-
niach szkoły zlokalizowano magazyny. Jednak w końcu marca 
sołtys, kilku gospodarzy i ocaleni nauczyciele przystąpili do 
zorganizowania na nowo nauczania. Kierownikiem został mia-
nowany Brunon Bigus, który, przebywając jeszcze przed wojną 
na robotach w Niemczech, świetnie posługiwał się j. niemieckim 
i posiadał kontakty. Szybko zorganizował więc sprzęt i pomoce 
z poniemieckich szkół na Ziemiach Odzyskanych. Nauka ruszyła 
22 maja 1945 roku ze stanem 262 uczniów. Nauczano w dwóch 
budynkach szkolnych. W końcu maja przybył nowy kierownik 
szkoły – Marian Wawrzyniak, oprócz niego pracowali nauczyciele: 
Scholastyka Pioch, Wanda Wawrzyniak i Brunon Bigus. Ten ostatni 
został ponownie mianowany kierownikiem szkoły w listopadzie 
1946 roku. Po roku w szkole pracowało pięciu nauczycieli oraz 
ksiądz Tadeusz Olszewski nauczający religii i organista Stanisław 

☞

Klinkosz zajmujący się lekcjami śpiewu. W 1948 roku oba budynki 
szkolne zostały zelektryfikowane.

W 1952 roku uczniowie kończący szkołę podstawową pisali 
po raz pierwszy egzamin ukończenia szkoły. Rozpoczął się też 
okres laicyzacji i wprowadzania komunistycznej ideologii do szkół. 
W Gowidlinie (jak we wielu innych szkołach), mimo sprzeciwu 
rodziców i uczniów, zdjęto ze ścian krzyże. W grudniu 1959 szkoła 
otrzymała telefon.

Ustawa z 1961 roku wprowadziła ośmioklasową szkołę podstawo-
wą (w pełni wdrożono ją od 1 września 1965 r.), co pociągnęło za 
sobą zmianę programów nauczania, konieczność budowy zaplecza 
szkolnego, wyposażanie z pomoce dydaktyczne oraz pracownie, 
zwiększenie etatów nauczycielskich, przygotowanie nowych pod-
ręczników. Obowiązkiem władz było też zapewnienie dzieciom 
bliższego dostępu do szkół – tak powstała m.in. niepełna szkoła 
w Lamanach (1962/63 – 15 uczniów pobierało naukę w wynajętym 
od gospodarza pomieszczeniu); w Dolinie Jadwigi (1963/64 – 17 
uczniów z okolicznych gospodarstw i ze Smolnik realizowało na-
uczanie na etapie klas I-IV w budynku polskiego urzędu celnego 
sprzed 1939 roku).  

W latach 1967-70 do szkoły w Gowidlinie uczęszczało tak wielu 
uczniów, że trzeba ich było nauczać na dwie zmiany. W tym cza-
sie kierownikiem została na rok mianowana Agata Stenka (1971) 
z uwagi na pracę Brunona Bigusa w strukturach Gromadzkiej Rady 
Narodowej. W 1972 roku szkołami zaczęli zarządzać dyrektorzy 
(zam. dotychczasowych kierowników).

Dzisiejszy budynek szkoły z salą gimnastyczną

Absolwenci pierwszej ósmej klasy gowidlińskiej szkoły, z gronem nauczycielskim, 
na tle budynku szkolnego

Brunon Bigus, 
wieloletni kierownik szkoły

Obecna Dyrektor Danuta Tandek 
prowadzi szkołę już 25 lat
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Kraty, siatki, blendy i straż-
nicy – to pierwsze wrażenie 
z Kurkowej. W całym obiekcie 
nie było ani jednego miejsca 
pozbawionego tych elementów. 
Po przewiezieniu na Kurkową 
odebrano nam wszelkie rze-
czy osobiste. Przez cały czas, 
do 8 listopada 1982 r. byliśmy 
zawsze w trójkę –  ze mną był 
pan Henryk Kardas i ks. Jan 
Borkowski (choć nie dzieliliśmy 
jednej celi). Umieścili nas w tzw. 
Pawilonie Młodzieżowym na 
najwyższym piętrze.

Cela na pierwszy rzut oka przypominała klasztorny pokoik z łu-
kowym sklepieniem. Gdy oswoiliśmy się z miejscem, wymyślaliśmy 
najróżniejsze zajęcia, aby zagospodarować nadmiar wolnego czasu. 
Między innymi mierzyliśmy celę kartką papieru z zeszytu w kratkę. 
Miała ona 3,20 m długości i 1,8. m szerokości, co dawało 5,76 m2. Na 
wyposażenie celi składały się dwa żelazne łóżka ustawione piętro-
wo i jeden materac – siennik dla trzeciego więźnia. Na centralnym 
miejscu ściany umieszczona była umywalka i sedes. Wysoko na 
ścianie było małe okienko zamknięte kratą lub siatką, osłonione 
z zewnątrz ukośną blendą, która uniemożliwiała widzenie tego, co 
dzieje się poza budynkiem. Ciężkie, obite blachą drzwi otwierane 
były w zasadzie trzy razy dziennie, gdy otrzymywaliśmy posiłek. 
Ubranie zabierane było na noc i układane na korytarzu.

Dostałem łóżko „na piętrze”. W nocy co godzinę zapalano światło, 
by sprawdzić czy wszyscy żyją. Prawie każdej nocy budziły mnie 
spadające z sufitu na pościel karaluchy. Kiedy leżąc na posłaniu zaj-
rzałem pod materac, okazało się, że nie byłem jedynym lokatorem 
łóżka. Pod materacem żyła sobie ze setka karaluchów. Mieszkały 
ze mną przez cały czas pobytu na Kurkowej.

Najdokuczliwsza była bezczynność. Poza odmówieniem brewia-
rza i różańca nie mieliśmy żadnego zajęcia. Godzinami graliśmy 
w „okręty”, rysowaliśmy z pamięci mapy, a na nich umieszczaliśmy 
miasta, rzeki, góry. Godzinami myliśmy poszczególne kafelki na 
ścianie i na podłodze.

Codziennie na pół godziny wyprowadzono mnie na spacer. I cho-
ciaż plac spacerowy był niewielkim prostokątem, nie pozwolono mi 
chodzić dookoła placu. Najczęściej musiałem chodzić pod ścianą 
na długości 30 metrów. Spacer odbywał się zawsze w obecności 
strażnika. Na spacerze towarzyszyły mi wyskakujące z kanalizacji 
szczury. Na środkowym dziedzińcu były ich setki.

Tylko dwukrotnie w ciągu trzech miesięcy byłem przesłuchiwany. 
Raz były to jakieś uzupełnienia do wcześniejszych zeznań. Drugi raz 
postawiono mnie wśród dwóch innych mężczyzn, a jeden z ZOMO-
wców (z Warszawy) miał rozpoznać, który z nas najbardziej rzucał 
kamieniami, prowadził pochód, budował barykady z pojemników 
na śmieci i wulgarnymi epitetami obrażał milicjantów. ZOMO-wiec 
bez chwili namysłu wskazał na mnie. Kazano mi jeszcze podpisać 
protokół rozpoznania. 

Szokował mnie i przerażał spokój ZOMO-wca składającego fał-
szywe zeznania. Komentował moje zachowanie, jakby był bezpo-
średnim i naocznym świadkiem wydarzeń z moim udziałem. Wpa-
trywałem się w jego twarz, na której pragnąłem ujrzeć choć cień 
zmieszania, zażenowania lub poczucia winy z powodu potwarzy. 
Wsłuchiwałem się w jego głos, który nie drgnął iskrą wątpliwości 
z powodu kłamliwych oskarżeń. Pragnąłem zauważyć w nim ☞

Ulica Kurkowa
Część 3. 

Refleksje i wspomnienia  ks. kanonika Tadeusza Kuracha

Rok szkolny 1972/73 przyniósł likwidację punktu filialnego 
w Lemanach, a nauczyciel został przeniesiony do pracy w Do-
linie Jadwigi. W ustawodawstwie szkolnym pojawił się pomysł 
wdrażania dziesięciolatek, który pomimo uruchomienia znacznych 
sił i nakładów nie doczekał się realizacji, ale na chwilę wciągnął 
w dyskusję i działania przygotowawcze środowisko edukacyjne. 
Za to pojawiła się forma zastępcza – zbiorcze szkoły gminne, 
które wg założeń władz oświatowych miały wyrównać poziom 
kształcenia w miastach i na wsiach. Zarządzenie Ministra Oświaty 
i Wychowania z 17 marca 1973 roku zadecydowało o przekształ-
ceniu dotychczasowych szkół I-IV klasowych w szkolne punkty 
filialne większych placówek. Punkt filialny w Dolinie Jadwigi został 
zlikwidowany w roku szkolnym 1978/1979, zorganizowano dowóz 
i dzieci dowożono do macierzystej placówki w Gowidlinie.

Do roku 1974 szkołą kierował Brunon Bigus, potem przez 10 lat 
funkcję dalej piastowała Agata Stenka. Porządkując fakty związane 
z zawiadowaniem szkołą warto przedstawić kolejnych dyrektorów, 
ponieważ niektórzy z nich pełnili tę funkcję dwukrotnie. W roz-
pisaniu na kolejne lata przedstawiało się to następująco: 1945-1946 
Marian Wawrzyniak; 1946-1970 Brunon Bigus; 1971-1972 Agata 
Stenka; 1972-1974 Brunon Bigus; 1974-1983 Agata Stenka; 1983-1984 
Helena Tandek; 1984-1985 Józef Stark; 1985-2010 Danuta Tandek.

W szkolnictwie następowały kolejne zmiany. W Sierakowicach 
utworzony został w 1974 roku Gminny Zespół Ekonomiczno-Ad-
ministracyjny Szkół, którym zawiadował Zenon Skwierawski. Rok 
szkolny 1981/82 przyniósł zmianę w postaci 5-dniowego tygodnia 
pracy dla szkół. Dokonywano reformy programowej. 1 września 
1990 roku przywrócono nauczanie religii do szkół. W lutym te-
goż roku dokonało się rewolucyjne przedsięwzięcie – pozwolono 
uczniom klasy V na swobodny wybór języka obcego – tym samym 
odstąpiono od przymusowego nauczania języka rosyjskiego. W re-
gulaminie oceniania pojawiła się możliwość promowania ucznia 
z jedną oceną niedostateczną. Pojawiła się też pięciostopniowa skala 
oceniania zachowania. Osiągnięcia uczniów klas początkowych 
zaczęto mierzyć i notować w sposób opisowy.

W roku szkolnym 1988/89 w Gowidlinie ruszyły prace przy 
budowie nowego budynku szkolnego, choć cała oświata cierpiała 
z powodu złych warunków lokalowych(ostatecznie zakończono je 
w 1998 r.). Początkowo do prac ruszyli z impetem sami mieszkań-
cy, wiadomo jednak, że nie byli w stanie samodzielnie podołać 
zadaniu. Sytuacja poprawiła się wydatnie po przejęciu obowiązku 
nadzorowania i prowadzenia szkół przez samorząd gminny. Gmina 
Sierakowice przejęła szkoły 1 kwietnia 1992 roku, ale nie będąc 
jeszcze oficjalnym zarządcą, już wcześniej pomagała realizować 
zadania inwestycyjne w oświacie.

Rok 1999 przyniósł ważną reformę szkolnictwa. Zlikwidowano 
ośmioklasowe szkoły podstawowe, wprowadzając na ich miejsce 
sześcioklasowe, poprzedzane rocznym przygotowaniem przed-
szkolnym. W związku z powyższym utworzono w Gowidlinie 
Zespół Szkół na okres dwu lat (1999-2001), w którego skład weszła 
dotychczasowa Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gowidlinie 
z filią w Tuchlinie. Dla gimnazjalistów uruchomiono dodatkowe 
dowozy z Łyśniewa, Starej Huty i Borowego Lasu.

17 maja 2000 roku Szkole w Gowidlinie nadano imię Jana Pawła 
II, a w 2005 roku miało miejsce uroczyste wręczenie sztandaru. 
Jest to trzecia co do wielkości placówka oświatowa na terenie 
Gminy Sierakowice (po Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
i sierakowickim Gimnazjum). Uczęszcza do niej sporo uczniów 
i liczba ta ciągle wzrasta, gdyż pięknie położona wieś ma tendencje 
rozwojowe, napływa do niej sporo ludności. Zaczęto wobec tego 
mówić już o kolejnej budowie zaplecza edukacyjnego. Zatem przed 
mieszkańcami, dyrekcją, samorządem kolejne wyzwania oczekujące 
sprawnej realizacji. 

Dziękuję Dyrekcji Szkoły w Gowidlinie za udostępnione materiały, 
wgląd do kronik szkolnych i zdjęcia – Danuta Pioch
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najmniejszy znak, że został do tych zeznań zmuszony, że został 
w jakiś sposób zastraszony? Może wtedy byłoby mi łatwiej wy-
baczyć mu to kłamstwo? Do dziś pamiętam jego nazwisko i znam 
adres zamieszkania. Bywają chwile, gdy miałbym ochotę dzisiaj 
z nim porozmawiać o tamtych zeznaniach. Ale Bóg z nim!

Pierwsza niedziela na Kurkowej to pierwsza niedziela bez mszy 
św. Aresztowani, w odróżnieniu od więźniów, nie mieli prawa 
uczestniczyć we mszy św. w kaplicy więziennej. Było to jedno z bo-
leśniejszych doświadczeń mojego odosobnienia. Bardzo cierpiałem 
z tego powodu. Ale jak napisał w wierszu ks. Jan Twardowski: 

„kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno”. Niebawem doświad-
czyłem otwartego dla mnie okna. Już za tydzień spotkała mnie 
wielka niespodzianka, którą odebrałem jako ogromny dar niebios. 
W niedzielę, bezpośrednio przed transmisją mszy św. radiowej, 
nagle otwierają się drzwi i strażnik każe mi wyjść na zewnątrz. 
Bez słowa wyjaśnień czy tłumaczenia zaprowadził mnie do swojej 
dyżurki. Obok dyżurki był maleńki pusty pokoik, a na stoliku stało 
radio nastawione na Warszawę. Strażnik podał mi kartkę i długopis 
i poprosił bym cokolwiek pisał. Gdyby ktoś wszedł – powiedział 
przyciszonym tonem – proszę mówić, że pisze ksiądz oświadczenie. 
Nie będę opisywał, co czułem słuchając mszy św. Byłem niesa-
mowicie szczęśliwy – chyba tak, jak biblijny poszukiwacz, który 
odnajduje bezcenną perłę. Zrodziła się we mnie jakaś szczególna 
wdzięczność dla strażnika, który umożliwił mi udział we mszy 
św. radiowej. Nie było potem niedzieli, bym nie wysłuchał przez 
radio mszy św.

Przez cały czas pobytu w areszcie, a potem w więzieniu, sły-
szałem w prywatnych rozmowach z ust wszystkich strażników, 
komendantów pawilonów to samo stwierdzenie: proszę księdza, 
my wiemy, że ksiądz jest niewinny, ale.... (a w więzieniu doda-
wano)... ale ksiądz ma wyrok. Bóg im zapłać za te słowa! Były 
one dla mnie ogromnym wsparciem, pocieszeniem, podnosiły na 
duchu i dawały siłę. O dziwo: te same słowa powtarzał mi „mój” 
kapitan SB, który był moim opiekunem w czasie śledztwa. I chyba 
on najbardziej wierzył, że muszą nas wypuścić, że niemożliwe, 
by nas skazali.

Po wielu dniach aresztowania otrzymałem oficjalny akt oskarże-
nia. Przyznaję, że nie doczytałem go do końca. Już pierwsze zdania 
podawały, że to właśnie ja byłem prowodyrem gdyńskich wydarzeń. 
Byłem ciągle na czele pochodu, najbardziej zawzięcie rzucałem ka-
mieniami (chociaż lekarz sądowy udowodnił, że niemoż liwe abym 
rzucał, ze względu na pooperacyjny staw rzekomy prawej ręki), 
budowałem z pojemników na śmieci barykady, rzucałem takimi 
wulgaryzmami, które nie nadają się do powtórzenia. Rzuciłem, co 
widział jeden ze świadków, butelką z benzyną w Scota. 

Nie mogłem czytać dalej. Ogarnęła mnie wściekłość z powodu 
tak niedorzecznych zarzutów, zakłamania i niesprawiedliwości, jaka 
mnie spotkała. Stawiane mi oskarżenia nijak nie pasowały do mojego 
usposobienia, charakteru czy sposobu bycia. Podarłem w strzępy 
akt oskarżenia i niedoczytany popłynął z wodą w muszli. W tej 
samej chwili przypomniała mi się pierwsza rozmowa z adwokatem, 
który powiedział mi wprost: „proszę księdza, jeżeli was zamknęli, to 
zrobią wszystko, aby wam udowodnić winę”. Za tę winę, w trybie 
doraźnym, groziło mi od trzech do piętnastu lat więzienia.

W czasie śledztwa nie wolno było pisać ani otrzymywać listów. 
Jednak pewnego dnia strażnik przyniósł mi list, podpisany przez 
„parafiankę”, która litowała się nade mną, a jednocześnie prosiła, 
bym przyznał się do wszystkiego, bo ona mnie w tej akcji widziała 
i dziwiła się, że będąc księdzem, tak się zachowywałem. Chyba 
słusznie podejrzewałem, że list ten jest prowokacją i to prowokacją 
szytą grubymi nićmi. Jego los był identyczny, jak los aktu oskar-
żenia - powędrował do muszli.

Przez długi czas nie pozwolono mi na widzenia. Dopiero przed 
procesem mogłem spotkać się z rodziną, z księdzem prałatem 
Jastakiem i na widzeniu specjalnym z księdzem biskupem ordy-
nariuszem Marianem Przykuckim.

Cały proces rozdmuchano do niesamowitych rozmiarów. Od-
było się dziesięć pokazowych rozpraw. Na salę rozpraw wolno 
było wejść na podstawie specjalnych przepustek wydanych przy 
pierwszej rozprawie. Tylko te osoby, które na początku otrzy-
mały przepustki mogły uczestniczyć w kolejnych rozprawach. 
Przypuszczam, że była to świadomie zastosowana manipulacja, 
aby ograniczyć, a nawet wyeliminować osoby niepożądane przez 
naszych oskarżycieli. Połowę sali zajmowali nasi świadkowie 
i znajomi, drugą połowę – przedstawiciele aparatu śledczego. Nie 
będę szczegółowo opisywać poszczególnych rozpraw. Dało się 
zauważyć tendencyjność Sądu. Pomimo tego, że nasi świadkowie 
byli wiarygodni i szczegółowo, minuta po minucie, przedstawili 
sytuację przed aresztowaniem, żadnemu z nich Sąd nie uwierzył. 

Zupełnie inaczej Sąd traktował zeznania jedenastu ZOMO-wców. 
Siedziałem na ławie oskarżonych i słuchałem. Było mi szczerze 
żal tych chłopców zeznających przeciwko nam. Trzeba było być 
szalenie inteligentnym, by bronić wymyślonego kłamstwa. Nasi 
obrońcy pytaniami wprost ośmieszali świadków lub raczej rze-
komych świadków. Lecz oni nie zmieniali zeznań. Podam jeden 
szczegół. Byłem piąty rok w Gdyni. Codziennie przechodziłem ulicą 
22 lipca. Gdybym jednak miał wyliczyć kolejność poszczególnych 
domów i sklepów, pewnie bym nie umiał dokładnie tego zrobić. 
Byłem zaskoczony doskonałą pamięcią ZOMO-wców., którzy po raz 
pierwszy byli w Gdyni, a pochodzili z Warszawy, Nowego Sącza 
i innych stron Polski. W sposób doskonały określali, że to i to działo 
się koło sklepu optycznego, tamto zaś koło kiosku. W czasie całego 
procesu tylko jeden ZOMO-wiec, świadek oskarżenia, załamał się. 
Na wszystkie pytania zasłaniał się niepamięcią.

Przewodniczącą składu sędziowskiego była pani, która, jak się 
okazało, nie po raz pierwszy brała udział w tego rodzaju procesach. 
(Artykuł pt. „Cień Prezesa” [w]: Tygodnik Gdański „Solidarność” 
nr 4/24 z dnia 28.01.1990 s.7). Zasłuchana wydawała się prawie 
sympatyczna. Lecz nic bardziej złudnego.

Ostatnia 10. rozprawa miała się odbyć 6 listopada. Byliśmy za-
skoczeni, że wyznaczono rozprawę na wolną sobotę. Cały gmach 
Sądu był tego dnia nieczynny. Podobno w drzwiach wejściowych 
stały wzmocnione posterunki. Pamiętam z tamtego dnia życzliwość 
strażników: „Proszę księdza, jeżeli rozprawa się przeciągnie, to 
my zostaniemy dłużej, abyście już dzisiaj mogli wyjść do domu”.  
Zapewne także byli zaskoczeni wyrokiem, ponieważ, po ogłoszeniu 
wyroku, żaden z nich do nas nie podszedł. Stali z boku milczący 
i zażenowani. Z wyjściem trzeba było jeszcze poczekać.

Po ostatnim słowie oskarżonych Sąd wyszedł na zaplecze. Nasi 
świadkowie i znajomi mieli w rękach kwiaty, którymi chcieli nas 
obdarować na wyjście. Wydawało się, że nie może być innego 
wyroku, tylko jeden – niewinni.

Na sali zapanowała straszliwa cisza, gdy przewodnicząca skła-
du sędziowskiego odczytywała postanowienie Sądu: „Sąd uznał 
winnymi i skazał...: oskarżony Henryk Kardas 3,5 roku więzienia, 
oskarżony Jan Borkowski 3 lata więzienia, oskarżony Tadeusz Ku-
rach 3 lata więzienia”. Już nie pamiętam, jak pani przewodnicząca 
ten wyrok uzasadniała. Zresztą nigdy nie otrzymałem uzasadnienia 
wyroku.

Piotr, syn skazanego ze mną Henryka, nie wytrzymał. Podniósł 
się i wyszedł z sali trzaskając drzwiami. Podobnie zrobili inni Na 
sali dał się słyszeć szloch i szmer zaskoczenia. Skład sędziowski 
opuścił salę rozpraw, a do każdego z nas podeszło dwóch mili-
cjantów i wyprowadzili nas z sali rozpraw.

W sądowej dyżurce pozwolono nam na pięciominutowe spotkanie 
z rodziną i pożegnanie się na dłuższy czas. Kiedy wróciłem do 
celi, moi współlokatorzy chcieli mi gratulować wyjścia. Nie mogli 
uwierzyć, że wyrok Sądu był inny. Skądinąd wiem, że jeden ze 
współwięźniów był tzw. „gumowym uchem”. Ale to jego sprawa.

Była sobota. Jeszcze rano wierzyłem, że jutro będę w parafii. 
W mojej sytuacji mogłem tylko czekać na spotkanie z adwokatem. 
Wyrok był niepodważalny, bo wydany w trybie doraźnym. W nie-

☞
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dzielę 7 listopada msza św. radiowa. Jeszcze nie dochodziło do 
mnie, że następne trzy lata mam spędzić w więzieniu. Wyrok nie 
załamał mnie. Miałem poczucie, że jestem niewinny. Przez cały 
czas mogłem chodzić z podniesioną głową. Jednak natrętne myśli 
nie opuszczały mnie i niepokoiła niewiadoma. Jak to będzie? Gdzie 
nas przewiozą? Może będziemy po prostu internowani?

8 listopada rano, po pobudce, strażnik kazał mi zabrać swoje 
rzeczy i wyjść z celi. Pytałem o umożliwienie mi spotkania z ad-
wokatem. Nie otrzymałem odpowiedzi.

Sprowadzili mnie na dół, gdzieś do podziemi. Tam spotkałem 
Jasia i Henia. Obok nas stało kilkunastu więźniów. Okazało się, że 
wszyscy czekamy na wywózkę. Kilka godzin czekania. Dostaliśmy 
jakiś prowiant na drogę. Po południu wyprowadzili nas na dzie-

dziniec, ustawili dwójkami, sprawdzili tożsamość. Na więziennej 
uliczce pojawił się ciemny samochód podobny do lodówki, bez 
okien, wewnątrz podzielony na dwie części. Miał jedynie na dachu 
niewielkie zakratowane okienko. Do małego wnętrza weszło chyba 
14 osób. Za drzwiami strażnik z karabinem. Dał się słyszeć jęk 
otwieranej bramy aresztu. Samochód ruszył. Patrzymy w górne 
okienko i próbujemy się domyślić dokąd jedziemy. Samochód 
skręca. Większość pasażerów dochodzi do wniosku, ze jedziemy 
na południe.

M.K.

Czwartą i ostatnią część wspomnień zamieścimy w następnym 
numerze „Wiadomości Sierakowickich”.

W październiku rozpoczął się kolejny sezon bajkowy. Dzieci wy-
słuchały kolejnych bajek, starych i nowych historii, które czytali 
nasi przyjaciele. Bardzo dziękujemy wszystkim czytającym paniom 
i panom. Zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych do czytania 
podczas kolejnych spotkań.

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach zapraszają 10 lu-
tego (środa) na godz. 14.00 do sali nr 23 (czytelnia, I piętro) na spotkanie autorskie z podróżniczką i dziennikarką 
panią  EWĄ CICHOCKĄ, organizatorką wypraw „tylko dla kobiet” z Fundacją Marka Kamińskiego na Mauritius 
i Wyspy Liparyjskie.

Wyprawa na Mauritius została nazwana „Robinson Crusoe był kobietą”. Była pierwszą wyprawą przygotowaną specjalnie dla 
kobiet, dzięki której uczestniczki miały okazję poznania kolonialnej tradycji tych wysp oraz hinduskiej i kreolskiej kultury.

W Filii w Gowidlinie też odbywają się spotkania bajkowe i nie 
tylko. Pani Janka Dawidowska zaprosiła w grudniu przedszkolaki, 
które wzięły udział w zajęciach bibliotecznych. Dzieci bawiły się 
świetnie i na pewno zjawią się w bibliotece jeszcze nie raz.

Spotkania z bajką

Dzieci na spotkaniu z aktorami z gimnazjum

Pani Janka Dawidowska z przedszkolakami

Przedszkolaki z Gowidlina
Oto ptak Grzebielucha, 

zwany też podpuszczajką
Słoń trafił do klatki
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Pod koniec listopada dzieci z Przedszkola Samorządo-
wego w Sierakowicach uczestniczyły w niezwykłym 
balu, na który przyniosły swoje ulubione maskotki –  
pluszowe misie. A wszystko z okazji Światowego Dnia 
Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada. 

W tym samym czasie został ogłoszony konkurs 
plastyczny dla wszystkich przedszkolaków z gminnych 
placówek. Zadanie polegało na wykonaniu dowolną 
techniką portretu ulubionej postaci misia z bajek po-
znanych przez maluchy. Konkurs miał zachęcić dzieci 
i ich rodziców do wspólnego czytania książek. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 14 stycznia 
w przedszkolu w Sierakowicach przy udziale Haliny 
Uchman – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Kościerzynie, Aleksandry Kuchty – przewodniczą-
cej Rady Rodziców i Tadeusza Kobieli – wójta gminy 
oraz nauczycieli i dyrektorów szkół. Gospodarzem 
uroczystości była Lucyna Fularczyk – dyrektor Przed-
szkola Samorządowego. Zanim wręczono nagrody 
autorom najlepszych prac, przedszkolaki zaprezento-
wały część artystyczną. Grupa sześciolatków przypo-
mniała historię święta pluszowego misia, a pięciolatki 
wspaniale wykonały przedstawienie oparte na bajce 

„Otwórz okienko” Heleny Bechlerowej. Młodsze grupy 
pięknie zatańczyły i zaśpiewały. 

Wszystkie dzieci kochają misie

Pan Wójt przeczytał bajkę o misiach grupie przedszkolaków

Nagrody za najładniejsze prace otrzymali: w ka-
tegorii trzy- i czterolatków – Franek Leyk, Norbert 
Cyman – obaj z Przedszkola Samorządowego w Sie-
rakowicach oraz Fabian Labuda z  przedszkola 

„Bajeczny Ogród”; w kategorii pięcio- i sześciolatków 
– Tomasz Szczypior ze Szkoły Podstawowej w Załako-
wie, Dominika Gawin i Jakub Budzisz z Przedszkola 
Samorządowego w Sierakowicach oraz Kinga Labuda 
ze Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach. 

Na zakończenie bajkę o misiach przeczytał grupie 
czterolatków Pan Wójt. Przedszkolaki słuchały bar-
dzo zaciekawione. 

Wystawę wszystkich prac dzieci – portretów Kubu-
sia Puchatka, misia Paddingtona, Uszatka, Colargola 
– można było obejrzeć w przedszkolu. Nagrodzone 
i wyróżnione portrety misiów znajdą się także na 
wystawie w Bibliotece Publicznej w Sierakowicach. 

AK
Foto: AK

Nagrodzone przedszkolaki w kategorii trzy- i czterolatków Nagrodzone przedszkolaki w kategorii pięcio- i sześciolatków 
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20. rocznica uchwalenia Konwencji 

Praw Dziecka w  Szkole Podstawowej 
Sierakowicach

W dniu 20 listopada obchodziliśmy 20. rocznicę Konwencji Praw 
Dziecka, która podpisana została przez Zgromadzenie Ogólne Naro-
dów Zjednoczonych. Z tej okazji nasza szkoła włączyła się w ogól-
nopolski program „Szkoła z Prawami Dziecka”. Szkoła Podstawowa 
w Sierakowicach otrzymała od UNICEF patronat na akcje edukacyjne 
przeprowadzone 20 listopada na terenie szkoły. W ramach tego 
programu wychowawczynie ze świetlicy szkolnej: Alicja  Baran, 
Wioletta Szulc i pedagog szkolny Danuta Fiedoruk przygotowały 
gazetkę i przedstawienie. Uczniowie podczas apelu zobrazowali 
w formie scenek i piosenek prawa dzieci, jak i wypływające z nich 
obowiązki. Propozycją UNICEF było, aby uczniowie brali udział 
w happeningu „Balony do nieba”. Jednak z braku środków na za-
kup helu niezbędnego do wypełnienia balonów, przystroiliśmy hol 
w naszej szkole kwiatkami, serduszkami, itp. dekoracjami wykona-
nymi z tektury. Dzieci z klas 0-VI wypisały na nich swoje prawa 
i obowiązki, które umieszczone na holu zdobią szkołę i codziennie 
przypominają dzieciom, że takie prawa posiadają.

Wioletta Szulc

Akcja „Komputery za Tonery”
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach po raz drugi uczestniczy 
w całorocznej akcji „Komputery za tonery”. Polega ona na zbieraniu 
zużytych kartridży i tonerów do drukarek atramentowych oraz 
laserowych. Do powtórnego przerobu zakwalifikowane zostają 
jednak nie wszystkie tonery. Nie nadające się do powtórnego 
użytku zostają zutylizowane na koszt firmy refabrykacyjnej. Uzy-
skane w ten sposób pieniądze przeznaczone są na zakup pomocy 
dydaktycznych do zajęć i nagród dla uczniów biorących udział 
w konkursach. Koordynatorami tego przedsięwzięcia w naszej 
szkole są wychowawcy świetlicy: Alicja Baran i Wioletta Szulc oraz 
nauczycielka matematyki Ewa Bednarek. W ten sposób pomaga-
my środowisku naturalnemu, kształcimy postawę proekologiczną 
wśród uczniów i zdobywamy fundusze na dodatkowe wyposażenie 
świetlicy. W rankingu X edycji zajęliśmy 30 miejsce pośród 683 
szkół z całej Polski.

Dziękujemy wszystkim osobom i  firmom, które do tej pory 
wspomagały naszą zbiórkę oraz zachęcamy tych, którzy chcieliby 
pomóc naszej szkole przekazując zużyte tonery. Zainteresowanym 
wystawiamy zaświadczenia o przekazanych kartridżach. Więcej 
informacji na stronie www.kzt.oswiata.org.pl.

Wioletta  Szulc

III Wielki Kiermasz  Bożonarodzeniowy 
w Szkole Podstawowej w Sierakowicach

24 i 25 listopada zorganizowano w naszej szkole III Wielki Kiermasz 
Bożonarodzeniowy, w organizację którego były zaangażowane dzie-
ci uczęszczające do świetlicy szkolnej oraz wychowawcy: Wioletta 
Szulc i Alicja  Baran. Wszystkie prace były wykonane przez wy-
chowawców i uczniów. W ofercie znalazły się ozdoby z makaronu: 
pozłacane choinki, anioły, gwiazdy, świeczniki; z szyszek: stroiki na 
stół, stroiki na okno, bombki, choinki; z papieru: choinki, mikołaje, 
fikuśne aniołki; a także ozdoby z łupin po orzechach.

Całkowity dochód z kiermaszu - ponad 900 zł - przeznaczony 
zostanie na zakup gier, pomocy dydaktycznych do zajęć oraz na-
gród dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych 
przez świetlicę szkolną.

Wioletta Szulc
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Olimpiada młodych rolników
Trzydziestu młodych rolników z powiatu kartuskiego sprawdzało 
swoją wiedzę podczas Powiatowej Olimpiady Młodych Producen-
tów Rolnych, która odbyła się 2 grudnia 2009 roku w Kartuzach. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach reprezentował 
w konkursie Krzysztof Okuniewski z kl. IV Technikum w zawodzie 
technik agrobiznesu. Uczestnicy rozwiązywali testy wiedzy o pro-
dukcji rolnej oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział 
Krzysztofa Okuniewskiego w olimpiadzie zakończył się sukcesem 
- w licznej grupie zawodników zajął III miejsce.

Celem konkursowych zmagań było rozbudzenie ambicji młodych 
rolników do dalszego doskonalenia zawodowego oraz popularyza-
cja osiągnięć w rolnictwie.  

K. Okuniewski

Świąteczny czas

Okres przedświąteczny to czas wspólnych spotkań, składania ży-
czeń i kolędowania. Włączając się w tę piękną tradycję uczniowie 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, pod opieką 
nauczycieli: ks. Andrzeja Myszaka, p. Alicji Ludwikowskiej oraz p. 
Witolda Kotlengi, przygotowali przedstawienie słowno-muzyczne 
ukazujące wydarzenia z Betlejem.

Uczniowie klasy II a LO wcielili się w role Świętej Rodziny, 
aniołów, pasterzy, mędrców, którzy pokonują wszechwładnego 
i podstępnego Heroda i przypominają, że „Za dobre i święte życie, 
Bóg nagrodzi nas obficie”. Poszczególne sceny wzbogacono śpiewem 
pięknych kolęd i pastorałek.

Po zakończeniu bardzo nastrojowej i wzruszającej uroczystości 
wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do swoich 
klas, by przy wigilijnym stole złożyć sobie życzenia.

M. H.
Foto: archiwum ZSP

Rok 2009 - Rokiem Juliusza Słowackiego
W minionym roku przypadała 200 rocznica urodzin i 160 rocznica 
śmierci Juliusza Słowackiego. W związku z tym Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej 9 stycznia 2009 roku ogłosił Rok 2009 – Rokiem Juliusza 
Słowackiego. Stało się to również pretekstem do zorganizowania 
w Zespole Szkół Ponadgimazjalnych w Sierakowicach konkursu 
związanego z życiem i twórczością poety - romantyka.  

Aby przybliżyć postać Juliusza Słowackiego, została przygotowa-
na okolicznościowa gablota, jak również gazetka, na której znalazły 
się informacje m.in. o życiu, podróżach i twórczości poety. Miały 
one na celu przybliżenie sylwetki Słowackiego oraz poszerzenie 
wiedzy na temat jego twórczości.        

Zwieńczeniem obchodów Roku Słowackiego w szkole był kon-
kurs, który odbył się 15 grudnia 2009 roku. Wzięło w nim udział 
20 uczestników z różnych klas. Pytania w formie testu (zadania 
zamknięte i otwarte) dotyczyły biografii i kalendarium twórczości 
poety oraz znajomości utworów : „Balladyna”, „Kordian”, „Grób 
Agamemnona”, „Hymn – Smutno mi Boże”, „Rozłączenie” i „Testa-
ment mój”.

W ostatecznej rywalizacji I miejsce zdobyły: Angelina Mielew-
czyk z kl. II a LO i Monika Klawikowska z kl. II b LO, na drugim 
miejscu uplasowała się Karolina Wolska z kl. I T, zaś trzecią 
w kolejności notę uzyskały: Alicja Dawidowska z kl. III LO i Anna 
Masowa z kl. II TA.

Zwyciężczynie zostaną wyróżnione na najbliższym apelu szkol-
nym dyplomami i nagrodami książkowymi. 

Organizatorki konkursu
E. Szlaga-Ortmann i M. Milewczyk 

Każdy może zostać świętym Mikołajem
Już po raz drugi w Zespole Szkół Ponadgimazjalnych w Sierakowi-
cach odbyła się zbiórka pieniędzy na podarunki dla dzieci z Domu 
Dziecka w Kartuzach. Uczniowie byli dobroduszni i dzięki ich ofiar-
ności zebraliśmy sporą sumę pieniędzy. Organizacją zbiórki w szkole 
zajęła się Agnieszka Walkusz z kl. III Technikum. Za zebrane pie-
niądze zakupiono słodycze, za które dzieci wraz z opiekunami były 
bardzo wdzięczne. Podopieczni placówki nie spodziewali się takiego 
gestu ze strony uczniów i bardzo się ucieszyli z prezentów.

Przyjemnie było popatrzeć na uśmiech, który zawitał na twa-
rzach dzieci.

Agnieszka Walkusz z kl. III T

Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach 

składa serdeczne podziękowania 
firmie Pana Jerzego Teclafa za przygotowanie wigilii szkolnej 

dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły 
oraz Panom: Tadeuszowi Parackiemu 

i Marcinowi Skrzypkowskiemu za sponsorowanie nagród 
dla uczestników konkursu informatycznego.

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Łyśniewie serdecznie dziękują 

Radzie Sołeckiej w Łyśniewie, 
państwu Irenie i Józkowi Figurom 
oraz Beacie i Marianowi Ropelom 

za przekazane środki na zorganizowanie 
słodkich upominków dla uczniów naszej szkoły. 

Wszystkim sponsorom oraz sympatykom naszych działań 
życzymy wszelkiej pomyślności w 2010 roku.
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SPORT
Halowa Liga Piłki Nożnej 

im. Tadeusza Wesółki
W dniu 10 stycznia 2010 r. rozegrana została piąta kolejka Halowej 
Ligi Piłki Nożnej im. Tadeusza Wesółki w Sierakowicach. 

Wyniki V kolejki: 
1. IMPEROLL Sierakowice - DDD Klukowa Huta 6 : 2
2. Klejna Dachy Sierakowice - Rulis Sierakowice 8 : 3 
3. Tomasz BS Sierakowice - Biuro Rachunkowe 
   PERFEKT Sierakowice 5 : 1
4. Klejna Puzdrowo - Elwoz Szklana 2 : 3

TABELA 
po V kolejce rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej 
Lp. Zespoły Mecze Punkty Bramki
1.  ELWOZ Szklana 5 15 27 : 5 +22
2. Tomasz BS Sierakowice 5 12 21 : 6 +15
3. IMPEROLL Sierakowice 5 12 25 : 12 +13
4. Biuro Rachunkowe PERFEKT 5 9 18 : 11 + 7
5. Klejna Dachy Sierakowice 5 6 19 : 23 - 4
6. Klejna Puzdrowo  5 3 13 : 14 - 1
7. DDD Klukowa Huta  5 3 8 : 30 - 22 
8. RULIS Sierakowice  5 0 8 : 38 -30 

Klasyfikacja strzelców 
po V kolejce rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej – 
najlepsza szóstka strzelców 
Lp. Imię i nazwisko Nazwa drużyny Bramki
1. Tomasz Bujak IMPEROLL Sierakowice 9
2. Karol Kostuch Elwoz Szklana 8
3. Artur Formela Tomasz BS Sierakowice 8
4. Krystian Marciński Elwoz Szklana 7
5. Miotk Mateusz Klejna Dachy Sierakowice 6
6. Krzysztof Myszk Klejna Dachy Sierakowice 6

Klasyfikacja „fair play” 
po V kolejce rozgrywek 
Lp. Nazwa zespołu Ilość punktów karnych
1. IMPEROLL Sierakowice 6
2. Klejna Puzdrowo 6
3. ELWOZ Szklana 9
4. Klejna Dachy Sierakowice 9
5. RULIS Sierakowice 9
6. Tomasz BS Sierakowice 18
7. Biuro Rachunkowe PERFEKT 20
8. DDD Klukowa Huta 21

Elwoz

Imperoll

W związku z XVIII edycją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w przerwie między meczami były pokazy ratownictwa medycznego 
oraz występ zespołu muzycznego. Po występach dyrektor Gimna-
zjum pan Krzysztof Andryskowski osobiście przeprowadził licytację 
koszulek oraz innych przedmiotów. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze 
przekazano na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Waldemar Formela

To już kolejne święta Bożego Narodzenia, z okazji 
których uczniowie i wychowawcy ze szkoły św. Jana 
de la Salle z Gdańska przekazują pieniądze z kierma-
szu świątecznego na paczki dla uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Sierakowicach. 
Chciałabym podziękować wszystkim uczniom, rodzicom oraz 
wychowawcom: Małgorzacie Cubała, Aleksandrze Badżmie-
rowskiej, Anecie Tarasiuk, Renacie Gorczycy, Renacie Ryba-
kowskiej, Julicie Ogonowskiej, Grażynie Lubiewskiej, Agacie 
Majkowskiej, Marzenie Mazerant oraz Ewie Dunowskiej - to 
dzięki wam siedem rodzin miało radośniejsze święta. 

Grażyna Brzeska

Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej 

im. ks. Bernarda Sychty w Puzdrowie 
składają serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy w 2009 roku wspierali działalność szkoły, 
w szczególności 

panu radnemu Kazimierzowi Klejnie, 
panu sołtysowi Wiesławowi Gafce, 

pani Mirosławie Dawidowskiej, 
panu Zbigniewowi Mejnie, pani Katarzynie Choszcz, 

panu Franciszkowi Czai, panu Marianowi Zalewskiemu 
oraz Sp z.o.o „Nadir”.
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SPRZEDAM

Dom jednorodzinny wolnostojący, stan surowy, ocieplony, okna PCV, 
podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 350 m2, działka 1000 m2, 
Sierakowice, cena 260 tys. zł, tel. 608 637 175.

VW T4 Transporter 2.4 D, zielony, trzyosobowy ze skrzynią 
2,60×2 m. Sprowadzony z Niemiec, przygotowany do rejestra-
cji, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej. Cena: 14 500 zł do 
uzgodnienia! Istnieje możliwość zamontowania nowej plandeki. 
Tel. kom. 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 okolicznościo-
wych, jubileuszy, poprawin, 18-stek itp., kozlowski-mateusz@o2.pl, 
tel. 669 412 759.

POSZUKUJĘ

Poszukuję mieszkania jedno- lub dwupokojowego z aneksem 
kuchennym i łazienką w Sierakowicach, tel. 603 748 535.

OGŁOSZENIA DROBNE

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Sierakowicach uprzejmie informuje 

o miejscach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:
GMINNA KOMISJA ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Sierakowicach
Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przew. 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 w godz. 16.00–18.00 
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 

29 stycznia 2010, 26 lutego, 26 marca, 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 
30 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 29 października, 26 listopada, *17 grudnia

*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 od 17.00 do 19.00. 
Spotkanie uzgodnić telefonicznie z Krystyną Makurat, tel. 58 681 91 92


