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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Sierakowice z dnia 7 maja 2010 roku

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych 

i plakatów komitetów wyborczych w wyborach 
Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wy-
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, 
poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, 
poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, 
poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Nr 112, poz.766, z 2008 r. 
Nr 196, poz. 1218, z 2009 r. Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz.1651 i poz. 1652) 
podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze gminy Siera-
kowice Wójt Gminy Sierakowice wyznaczył następujące miejsca 
przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

1) słupy ogłoszeniowe na terenie gminy
2) tablica ogłoszeń przy Urzędzie Gminy 
   i w jednostkach podległych
3) tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach

Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela

INFORMACJA
Wójt Gminy Sierakowice uprzejmie informuje, iż w dniach 
od 7 czerwca 2010 do 9 czerwca 2010 roku w godzinach urzę-
dowania, tj.: od godziny 7.30 do godziny 15.00, zostaną wyłożone 
i udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy – pokój Nr 120  
spisy wyborców sporządzone dla przeprowadzenia głosowania 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2010 r.
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-603-14/10

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu 
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 2010 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 
r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach 
głosowania utworzonych w kraju. Zasady udziału w głosowaniu 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone są 
ustawą z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.).

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który: 

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 
- nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orze-

czeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem 

sądu, 
- nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orze-

czeniem Trybunału Stanu.
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być 

wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają 
urzędy gmin.

I. Głosowanie w miejscu stałego 
zamieszkania w Polsce

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który 
nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców 
w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na 
własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców 
sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca 
zamieszkania wyborcy.

II. Głosowanie poza miejscem 
stałego zamieszkania

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu 
na wniosek wyborcy

- Wyborca, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania 
na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), 
a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na wła-
sny wniosek - przebywający czasowo poza miejscem wpisania do 
rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział 
w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek 
o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo 
przebywa wyborca, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, 
tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.
- Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową 

oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy za-
wodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, 
ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza 
miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszaro-
wanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę 
w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu 
w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie 
do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej 
miejscowości.

Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 30 maja 2010 r. do 
dnia 6 czerwca 2010 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwa-
terowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2 
dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 czerwca 2010 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek 
zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamiesz-
kania.
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UWAGA!
Osoby wpisane do spisu wyborców - w związku z głosowaniem 
w dniu 20 czerwca br. - będą ujęte w tym spisie wyborców również 
w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II 
tury wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w in-
nym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu 
gminy, który sporządził spis wyborców,  zaświadczenia o prawie 
do głosowania. 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia 
o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem 
wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. 
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie 
głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania skła-
da się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie 
wyborców, najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 
18 czerwca 2010 r.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie 
do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie 
o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wybor-
ca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, 
a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie 
o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek 
o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego 
głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie 
wyborców, nie później jednak niż w 2 dniu przed dniem ponownego 
głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głoso-
wania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu 
stałego zamieszkania.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, 
niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejne-
go zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie 
właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, 
zakładach karnych i aresztach śledczych

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, 
zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach 
śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych 
dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą 
mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi 
osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie 
wyborców.

Wyborca wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej 
jednostce zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego 
zamieszkania.

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek 
w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych 
w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do 
głosowania.

UWAGA!
Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania 
utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach 
karnych i aresztach śledczych w pierwszym głosowaniu będą ujęte 
w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania 
ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału 
w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po 
otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, 
który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili 

szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śled-
czy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do 
spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu 
stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę 
w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 20 czerwca 
2010 r. a dniem ponownego głosowania

Głosowanie wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. 
W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu 
wyborców w wybranym obwodzie.

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 5 dniu przed 
dniem wyborów, tj. do dnia 15 czerwca 2010 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie 
głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu w obwodzie 
właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu 
rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowa-
nia ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Szczegółowe 
informacje na temat głosowania przez pełnomocnika zawarte są 
w odrębnej informacji Państwowej Komisji Wyborczej.

Głosowanie w kraju wyborców 
stale zamieszkałych za granicą

- Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał 
w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w do-
wolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji 
wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, 
że stale zamieszkuje za granicą. Dokumentem takim może być 
np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie 
za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzy-
stania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej 
podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do 
spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie 
pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej 
na adnotacje wizowe.

 
- Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na 
podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez 
konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców 
w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

III. Dopisywanie wyborców do spisów 
w dniu głosowania

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu 
wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
- zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale za-

mieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy 
potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich 
prawa wybierania,

- są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, 
głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
Stefan J. Jaworski
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Warszawa, dnia 23 kwietnia 2010 r.
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-603-16/10

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., 
informuje o warunkach głosowania przez pełnomocnika.

Przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. 
zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu 
wyborcy odda głos w wyborach.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomoc-
nictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 426).

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:
1) w dniu pierwszego i ponownego głosowania (tzw. II tura, jeżeli 

będzie ona przeprowadzona), gdy akt pełnomocnictwa zostanie 
sporządzony przed dniem pierwszego głosowania;

2) w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów), gdy akt peł-
nomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają: 
• wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-

nym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający 
równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 
12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na 
podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podsta-
wie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 
ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy 

w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
oraz
• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba:
• wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzie-

lający pełnomocnictwa do głosowania
lub
• posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji 
obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej 
pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak 
również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby 
lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, 
matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), 
małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposo-
bienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem 
(burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem 
urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. 

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający 

pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. 
Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem 
wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r. 

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał 
udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu 
ponownego głosowania składa wniosek o sporządzenie aktu peł-
nomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem 
ponownego głosowania, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Do wniosku należy dołączyć:
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie 

pełnomocnictwa do głosowania - wzór zgody na przyjęcie peł-
nomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji;

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego 
o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzie-
lający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał 
ukończonych 75 lat;

• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego oso-
bie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta 
w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający 
pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu 
zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowa-
nia lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci 
się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do 
głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje 
przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do 
dnia 18 czerwca 2010 r. a w przypadku przeprowadzania ponow-
nego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego 
głosowania, tj. do dnia 2 lipca 2010 r., stosownego oświadczenia 
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której 
sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie 
takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej 
w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego 
imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi 
to wcześniej niż pełnomocnik.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że głosowa-
nie przez pełnomocnika będzie odbywało się w następujący sposób:

• pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwo-
dowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego 
tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem) 
oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,

• obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię (imiona) 
pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi” 
odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wybor-
cy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, a akt pełnomocnictwa do 
głosowania załączy do spisu wyborców,

• pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania 
własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na 
potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez wyborcę 
udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a następnie uda 
się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie 
na karcie do głosowania zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym 
wrzuci kartę do głosowania do urny.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: 
obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach 
pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych 
oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz 
w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich 
statkach morskich.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
Stefan J. Jaworski
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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY SIERAKOWICE 

Z DNIA 10  MAJA 2010 ROKU 
w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku 
  Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, 
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346,  z 2006 r.  
Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Nr 112, poz.766, z 2008 r. Nr 196, poz. 1218  oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz.1651 i poz. 1652) podaje się do 
publicznej wiadomości  informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się 
głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Numer 
obwodu 
 

 
Granica obwodu 

Siedziba  Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

1 
 

sołectwo: Bukowo, Paczewo, Karczewko, Pałubice, Załakowo 
tj:miejscowości: Bukowo, Kokwino, Paczewo, Karczewko, Poręby, Migi, Pałubice, Olszewko, 
Skrzeszewo, Załakowo 
Sierakowice ulice: Abrahama, Spacerowa, H.Derdowskiego, Dworcowa, Krótka, Legionów, 
Mirachowska, Ks. A. Peplińskiego, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra 
Lammka, Aleksandra Fredry, Wita Stwosza,  B.Prusa, H.Sienkiewicza, J.Wybickiego, Zaciszna 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
83-340 Sierakowice 
ul. Dworcowa Nr 3 
(lokal głosowania 
dostosowany  do potrzeb 
osób niepełnosprawnych) 

2  Sierakowice ulice: Cicha, F.Ceynowy,Chłopska, ,Generała Maczka, Generała Andersa,  
Kwiatowa, Jeziorna, 11 Listopada, Leśna, Lęborska, Ks.B. Łosińskiego, Łąkowa, 
Dr. Majkowskiego, A.Mickiewicza, Okrężna, E. Orzeszkowej, Parkowa, M.Reja, Skarpowa,M.C. 
Skłodowskiej, Św. Floriana, Ks.B. Sychty, Wojska Polskiego, Sosnowa, Spokojna,  
Ks. Kard.Wyszyńskiego, Zielona 

Urząd Gminy  
83-340 Sierakowice 
ul. Lęborska Nr 30 
(lokal głosowania 
dostosowany  do potrzeb 
osób niepełnosprawnych) 

3 Sołectwo: Mrozy, Sierakowska Huta m. Sosnowa Góra, Sierakowice Wybudowanie 
tj miejscowości:Janowo, Jelonko, Mrozy, Patoki, Stara Maszyna,Sosnowa Góra,Sierakowska 
Huta, Welk, Wygoda Sierakowska, Sierakowice Wybudowanie 
Sierakowice ulice: Brzozowa, Kościerska, Pogodna, Jana Pawła II, Źródlana, Kartuska, 
M.Kopernika, Nowe Osiedle, Ogrodowa, Piwna, Podgórna, Polna, Słoneczna, Wiejska 

Gminny Ośrodek 
Kultury 
83-340 Sierakowice 
ul. Kartuska Nr 27 
(lokal głosowania 
dostosowany  do potrzeb 
osób niepełnosprawnych) 

4  Sierakowice ulice: Gryfa Pomorskiego, Hallera, Ks. J. Czapiewskiego, I.Krasickiego, 
J.Kochanowskiego, Kaszubska, J.Nowickiego, Kubusia Puchatka, Orła Białego, J.Popiełuszki, 
Przedszkolna, Rynek, J. Sobieskiego, Marsz. Piłsudskiego, J.Słowackiego, Słupska, Sportowa,  
Sambora, Wichrowe Wzgórze, Widokowa 

Szkoła Podstawowa 
83-340 Sierakowice 
ul. Kubusia Puchatka 
(lokal głosowania 
dostosowany  do potrzeb 
osób niepełnosprawnych) 

5  Sołectwo: Łyśniewo Sierakowickie, Puzdrowo, m. Piekiełko 
tj miejscowości: Dąbrowa Puzdrowska, Łyśniewo Sierakowickie,  Moczydło, Puzdrowo, Piekiełko 

Szkoła Podstawowa 
 w Puzdrowie 
(lokal głosowania 
dostosowany  do potrzeb 
osób niepełnosprawnych) 

6 Sołectwo: Borowy Las, Gowidlino, Kowale, Stara Huta, Smolniki 
tj: miejscowości: Borowy Las, Dolina Jadwigi, Gowidlino, Gowidlino ulice, Kamionka 
Gowidlińska, Lemany, Smolniki, Stara Huta, Kawle, Kowale  
Gowidlino ulice:  Jana Pawła II, Jeziorna, Kartuska, Ks. S. Karczykowskiego Kolorowa, 
Kościelna, Marszałka Piłsudskiego, Łąkowa, Na Skarpie, Podgórna, Pogodna, Prymasa 
Wyszyńskiego, Spokojna, Świerkowa, Zaciszna, Zielona 

Zespół Szkół 
83-341  Gowidlino 
ul. Wyszyńskiego  Nr 5 
(lokal głosowania 
dostosowany  do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

7 Sołectwo: Kamienica Królewska 
tj. miejscowości: Ciechomie, Kamienica Królewska, Kamienicki Młyn, Kukówka, Nowalczysko 
Kamienica Królewska ulice: Dworcowa, Gryfa Kaszubskiego, Jana Pawła II, Kamienna, 
Kaszubska, Klonowa,  Królewska, Partyzantów, Piaskowa, Polna,  Sosnowa, Szkolna, Wrzosowa, 
Zamkowa,   

Remiza 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w  Kamienicy Królewskiej 

8 Sołectwo: Mojusz, Bącka Huta 
tj. miejscowści: Karwacja, Mojusz, Mojuszewska Huta, Bącka Huta, Bór, Łączki, Poljańska, 
Szopa 

Szkoła Podstawowa 
w  Mojuszu 
(lokal głosowania 
dostosowany  do potrzeb 
osób niepełnosprawnych) 

9  Sołectwo: Szklana, Nowa Ameryka, Długi Kierz, Leszczynki 
tj: miejscowści: Ameryka, Jagodowo, Nowa Ameryka, Przylesie, Srocze Góry, Szramnica, 
Szklana, Długi Kierz, Leszczynki, Kamienicka Huta, Lisie Jamy 

Szkoła Podstawowa 
w Lisich Jamach 
(lokal głosowania 
dostosowany  do potrzeb 
osób niepełnosprawnych) 

10  Sołectwo: Tuchlino 
tj. miejscowości: Karłowo, Kujaty, Rębienica, Tuchlino, Tuchlinek, Zarębisko 

Zespół Szkół  
w Tuchlinie 
(lokal głosowania 
dostosowany  do potrzeb 
osób niepełnosprawnych) 

 
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych  otwarte będą w godzinach od  600 do 2000 .  

   
   Wójt Gminy 
Tadeusz Kobiela  
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27 maja 2010 roku mija dokładnie 20 lat od 
momentu, gdy przeprowadzono w dzie-
jach powojennej Polski pierwsze wybory 
samorządowe. Rok 1990 był zwieńczeniem 
działań na rzecz demokratyzacji życia 
publicznego, zapoczątkowanych już rok 
wcześniej. Bezpośrednią podstawą prawną 
do wdrażania demokratycznych przemian 
stała się uchwalona przez Sejm RP w dniu 
8 marca 1990 r. ustawa o samorządzie te-
rytorialnym.

Maj 1990 r. przyniósł Polsce nowe władze 
lokalne, wybrane podczas wolnych wybo-
rów.  Powołano również urzędy wójtów 
i burmistrzów, które zostały wcześniej 
zlikwidowane w czasach PRL. Początko-
wo samorządy terytorialne składały się 
z dwustopniowej skali. Niższym szczeblem 
były miasta i gminy, wyższym sejmiki 
samorządowe na szczeblu województw 
– z pośrednim systemem wyboru przedsta-
wicieli. Po dziewięciu latach funkcjonowania 
samorządności  w takim formacie pojawił 
się kolejny szczebel administracji – powiaty.  
Taki podział zachował się do dziś. Przed-
stawiciel rządu w terenie, czyli wojewoda, 
zmuszony był przekazać szereg uprawnień 
marszałkowi i sejmikowi województwa. Za-
tem urząd marszałkowski, zyskując pełnię 
samodzielności, wysunął się w hierarchii 
ważności przed urząd wojewódzki.

W Sierakowicach, jak wszędzie, do 
wyborów przygotowywano się solidnie. 
Prowadzono szeroko zakrojoną kampanię 

przedwyborczą, przeprowadzano ankiety 
wśród mieszkańców, wypytywano o pilne 
do realizacji zadania, którymi natychmiast 
po wyborze powinna zająć się Rada Gmi-
ny. Większości tych działań przewodniczył 
Komitet Obywatelski, który efekty swojej 
pracy prezentował na łamach Wiadomości 
Sierakowickich.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 
12 kwietnia 1990 r. ustalono okręgi wybor-
cze. Jeden okręg miał obejmować ok. 500 
mieszkańców, zatem postulowano utworze-
nie w sierakowickiej gminie 26 okręgów. 
Ostateczny termin zgłaszania kandydatów 
wyznaczono na 27 kwietnia. Kandydatem 
mogła zostać osoba, która uzyskała przy 
swoim nazwisku podpisy piętnastu wybor-
ców danego okręgu. Co do stanowiska wójta 
Ordynacja zakładała możliwość wyboru 
reprezentanta ze składu Rady lub spoza 
niej. Natomiast wyboru zastępców wójta  
Rada miała dokonać spośród kandydatów 
wnioskowanych przez mianowanego już 
włodarza.

Łamy WS były forum wyrażania panu-
jącej ogólnie troski o dobór odpowiednich 
ludzi. W numerze 1. z 1990 roku m.in. zapi-
sano: Prawie pięćdziesiąt lat systematycz-
nego zabijania w nas wszystkiego co naj-
lepsze sprawiło, że na wierzch wypłynęły 
złe cechy ludzkie, które nam chwały nie 
przynoszą (...) Przygnębiającym jest także 
fakt, że totalitarna władza wytrzebiła 
w naszym społeczeństwie, i to dosyć sku-

tecznie, takie cechy jak: bezinteresowność 
i umiejętność samoorganizacji, które są 
niezbędne do samorządności i dalszego 
rozwoju społeczeństwa.

Mimo nuty pesymizmu, zawartego w po-
wyższych i innych tego typu wypowiedziach, 
przeważało jednak pozytywne myślenie 
i nadzieja na owocne efekty przemian 
wywołanych zdarzeniami 4 czerwca 1989 
roku. Wyborcom dodawano otuchy poprzez 
odezwy, artykuły prasowe, zachęcano ich 
do spełnienia obywatelskiego obowiązku 
polegającego na braniu spraw w swoje ręce. 
Cytowane już WS,  tuż przed majowymi 
wyborami, zamieściły tekst następującej 
treści: Wolność, demokracja to nie tylko 
ogromny przywilej, lecz również wielki 
trud i obowiązek, który dziś muszą pod-
jąć bez wyjątku wszyscy Polacy, również 
Kaszubi, mieszkańcy Sierakowic.

Do pierwszych wolnych wyborów w 22 
okręgach delegowano wielu kandydatów 
na radnych. Znaleźli się wśród nich m.in.: 
Kreft Wacław – reprezentujący Paczewo, 
Klasa Jerzy – Jelonko, Kulwikowska Irena – 
Janowo, Klasa Józef – Załakowo, Majkowski 
Tadeusz – Skrzeszewo, Kiedrowski Leon – 
Sierakowice, Breza Ryszard – Sierakowice, 
Warmowski Andrzej – Sierakowice, Bigus 
Andrzej – Sierakowice, Cirocki Andrzej 
– Sierakowice, Michalak Jerzy – Sierakowi-
ce, Gosz Jan – Sierakowice, Janik Marian 
– Sierakowice, Kolka Stefan – Sierakowice, 
Kuczkowski Kazimierz – Sierakowice, Bigus 
Tadeusz – Sierakowice, Klawikowski Paweł – 
Sierakowice, Kotlenga Witold – Sierakowice, 
Wenta Zygmunt – Sierakowice, Krzywonos 
Aleksander – Sierakowice, Lewicz Edmund 
– Sierakowice, Jakubowski Zbigniew – Siera-
kowice, Breza Kazimierz – Sierakowice, Fryt 
Marek – Sierakowice, Hejden Gerard – Sie-
rakowice, Kreft Wacław – Paczewo, Marszk 
Jan – Kujaty, Gosz Stanisław – Mrozy, Król 
Bernard – Mrozy, Brzeski Stefan – Łyśniewo, 
Szczypior Marian – Łyśniewo, Naczk Józef 
– Puzdrowo, Reszka Antoni – Puzdrowo, 
Butowska Joanna – Sierakowice, Koszałka 
Józef – Tuchlino, Pranczk Paweł – Tuchlino, 
Syldatk Franciszek – Stara Huta, Klinkosz 
Stanisław – Gowidlino, Koszałka Mieczysław 
– Gowidlino, Wenta Kazimierz – Gowidlino, 
Wenta Kazimierz – Kamionka, Dawidowski 
Bogdan – Kamienica Królewska, Marciński 
Andrzej – Kamienica Królewska, Pranczke 
Jan – Pałubice, Witos Józef – Szopa, Grad 
Barbara – Mojusz, Jóskowski Jerzy – Mojusz, 
Malek Jadwiga – Długi Kierz, Meronk Jerzy 
– Lisie Jamy, Lewna Marek – Długi Kierz, 
Woźniak Kazimierz - Szklana.

W dzień wyborów, 27 maja, pojawiło się 
wydanie specjalne Wiadomości Sierakowic-
kich. Na pierwsze stronie, zapisane pięknym 
ręcznym pismem, słowa Jeszcze nigdy tak 
wiele w Polsce nie zależało od tak wielu 
przypominały o istocie demokracji, której na 
początek wszyscy, przyzwyczajeni od lat do 

Dwudziestolecie samorządności w Sierakowicach

Początki demokracji

Obrady – stół prezydialny – w środku Tadeusz Bigus (przewodniczący RG), z prawej Mieczysław 
Koszałka (zastępca przewodniczącego), z lewej Maria Barbara Kostuch (inspektor ds. obsługi RG)
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wypełniania dyrektyw, trochę się obawiali. 
Poszczególne komitety wyborcze starały 
się zachęcić wyborców do głosowania na 
swoich kandydatów. Z tej akcji zostały 
dla potomnych wyborcze hasła, np.: Żeby 
gmina miała zawsze pełną kasę – głosuj 
bez wahania na Józefa Klasę; Choćby 
Cię inna dziś naszła pokusa, kieruj się 
rozsądkiem – głosuj na Bigusa; Aleksan-
der Krzywonos – to ekonomista – więc 
się radzie przyda, to rzecz oczywista; 
O budowę drogi będzie walczył do ostatka, 
więc głosuj bez wahania na Franciszka 
Syldatka.

Wieczorem, po zamknięciu lokali wy-
borczych, większość mieszkańców gminy 
stanęła u ich drzwi, by sprawdzić efekty 
pierwszych demokratycznych działań. 
W głosowaniu wzięło udział 58% uprawnio-
nych. To zaledwie ponad połowa obywateli. 
Czyżby nie wierzyli w moc sprawczą swoich 
decyzji? 

W skład pierwszej Rady Gminy Siera-
kowice (w III Rzeczypospolitej Polskiej), 
wybranej w demokratycznych wyborach, 
weszli (kolejność alfabetyczna): Bigus Ta-
deusz, Dawidowski Bogdan, Fryt Marek, 
Hejden Gerard, Jakubowski Zbigniew, 
Jóskowski Jerzy, Klasa Jerzy, Klasa Józef, 
Koszałka Mieczysław, Klawikowski Paweł, 
Kreft Wacław, Kuczkowski Kazimierz, Le-
wicz Edmund, Marciński Andrzej, Marszk 
Jan, Meronk Jerzy, Michalak Jerzy, Pranczk 
Paweł, Reszka Antoni, Szczypior Marian, 
Warmowski Andrzej, Wenta Kazimierz, 
Wenta Kazimierz (Kamionka), Wenta 
Zygmunt, Witos Józef, Woźniak Kazimierz. 

Dwudziestu sześciu radnych 
zabrało się do pracy niemal 
natychmiast. Pierwsza uroczy-
sta sesja odbyła się 6 czerw-
ca 1990 roku. Podczas obrad 
wybrano przewodniczącego 
Rady, którym został Tadeusz 
Bigus; i delegata do Sejmiku 
Samorządowego Wojewódz-
twa Gdańskiego – Marka Fryt. 
Podczas kolejnej sesji wybrano 
zastępców przewodniczącego 
– Mieczysława Koszałkę i Zbi-
gniewa Jakubowskiego.  Trze-
cia czerwcowa sesja przyniosła 
efekty w postaci wyboru wójta. 
Został nim Tadeusz Kobiela 
zamieszkały w Sierakowicach. 
Na początku lipca stanowisko 
zastępcy wójta powierzono 
Marii Dyczewskiej, został też 
wybrany Zarząd Gminy w oso-
bach: Tadeusz Kobiela, Maria 
Dyczewska, Tadeusz Bigus, 
Józef Klasa, Kazimierz Kucz-
kowski, Mieczysław Koszałka, 
Zygmunt Wenta. Sierpniowy 
numer WS meldował o poczy-
naniach radnych: Każdy, kto 

obserwował sesje poprzedniej rady, twier-
dzi, że ta nowa rada obraduje zupełnie 
inaczej. Niewiele jest spraw, które akcep-
towane są bez dyskusji. Mało jest decyzji 
jednogłośnych. Najczęściej wybuchają 
ostre spory, polemiki nie zawsze eleganc-
kie, ale zawsze autentyczne (...) Mamy 
więc wreszcie swój – ani trochę nudny 
– sierakowicki parlament. We wrześniu 
powołano sześć stałych Komisji Rady Gmi-
ny: Statutową, Zdrowia i Opieki Społecznej, 
Oświaty i Kultury, Rozwoju Gospodarczego, 
Rewizyjną, Ochrony Środowiska i Turystyki. 
Październikowe posiedzenie zakończono 
wyborem Sekretarza Gminy w osobie Ta-
deusza Błaszkowskiego – sierakowiczanina 
zamieszkałego w Kartuzach.

Na tym nie kończył się rok wyborczy. Po-
lacy wybierali też prezydenta. W pierwszej 
turze przy urnach pojawiło się 65% miesz-
kańców gminy i 65,8% z nich głosowało 
na Lecha Wałęsę. Druga tura przyniosła 
wzrost frekwencji, 70% uprawnionych od-
dało swój głos, z czego gros ponownie na 
Lecha Wałęsę.

Owocny dla demokracji polskiej rok 1990 
zakończono w Gminie Sierakowice przyję-
ciem uchwały zatwierdzającej herb. Trzeba 
przyznać, że jest on niezwykle udany pod 
każdym względem. Gotycka błękitna tarcza 
z połowami Białego Orła i Czarnego Gryfa, 
zjednoczonymi ze sobą, jest pięknym sym-
bolem jedności Kaszub z Polską, co wcze-
śniej już zawarł w wypowiedzianych przez 
siebie słowach zacny mieszkaniec gminy 
– ks. Bernard Sychta – mówiąc: Kaszuby nie 

należą do Polski, one są Polską. O symbo-
lice herbu jego twórca – Marek Fryt – mówił 
następująco: Sam kształt nie odzwiercie-
dla wszystkich intencji, które chciałem 
w tym herbie umieścić i dlatego uważam, 
że należy się kilka słów objaśnienia. Wieś 
Sierakowice powstała prawdopodobnie 
w XIII wieku, dlatego Orzeł Biały jest 
stylizowany na wzór orła piastowskiego. 
Gryf został w bieżącym roku uznany za 
herb województwa gdańskiego. Litera „S” 
oznacza Sierakowice, złota korona sym-
bolizuje jedność tych trzech elementów. 
Drapieżnie przedstawione szpony i dzioby 
symbolizują gotowość do obrony własnej 
ziemi, od wschodu i zachodu. Kolor 
błękitny jest jednym z siedmiu kolorów 
kaszubskich i najlepiej symbolizuje poło-
żenie Sierakowic nad brzegami Bałtyku 
i w krainie jezior kaszubskich, a złoty 
kolor litery „S” symbolizuje zamożność 
i bogactwo duchowe mieszkańców na-
szych wsi.

Pracowity rok 1990 został zamknięty 
zatwierdzeniem Statutu Gminy, powoła-
niem sołectw: Stara Huta, Bukowo i Mrozy, 
wyborem skarbnika, którym został miano-
wany Aleksander Krzywonos, zamieszkały 
w Sierakowicach. Podwaliny demokracji 
w sierakowickiej gminie zostały położone, 
dalej czekała samorząd ogromna praca, 
którą z perspektywy dwudziestu mijających 
właśnie lat każdy może ocenić.

Danuta Pioch

Foto z archiwum Urzędu Gminy

Pierwsza sesja RG, na pierwszym planie radni: 
Andrzej Warmowski, Józef Klasa, Wacław Kreft; w głębi księża Dekanatu Sierakowickiego: 
(od prawej) Tadeusz Klan, Stanisław Karczykowski, Ryszard Słomowicz, Kazimierz Kobiela
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Zanim doszło do wyborów samorządowych w roku 1990, w wielu 
miejscowościach kraju i w Sierakowicach także, tworzył się spon-
tanicznie oddolny ruch społeczny, któremu wszędzie nadawano 
nazwę komitetów obywatelskich. One przygotowały nas do prze-
prowadzonych wyborów parlamentarnych, kiedy to w czerwcu 1989 
roku wszyscy głosowali na kandydatów Solidarności.  Żeby zmiany 
ustrojowe mogły nastąpić na samym dole, w gminach, należało 
również się do nich wcześniej przygotować. Taki przynajmniej cel 
stawialiśmy sobie my – osoby przychodzące na spotkania Komitetu 
Obywatelskiego w Sierakowicach. 

Zachęcona przez Agnieszkę i Jana Goszów przyszłam na 
spotkanie do siedziby GOKu gdzieś pod koniec lata 1989 roku. 
Zapamiętałam z tego zebrania bardzo emocjonalne wystąpienie 
Tadeusza Bigusa; jego entuzjazm był bardzo zaraźliwy. Z czasem 
wykształciła się grupa ludzi, którzy przychodzili na spotkania 
regularnie. To już nie byli tylko znający się towarzysko ludzie, to 
byli ci, którzy z niecierpliwością i nadzieją oczekiwali na zmiany. 
Gdzie odbywały się nasze spotkania? Na początku w prywatnych 
domach; najczęściej w przestronnych i gościnnych progach pań-

stwa Gosz, ale również u państwa Bigus, u Maryli i Zygmunta 
Pobłockich, u Felicji i Jerzego Michalaków. A nad pierwszym 
numerem gazetki, która od tamtych czasów nazywa się „Wia-
domości Sierakowickie”, dyskutowaliśmy u państwa Aleksandry 
i Mieczysława Młyńskich. 

Skoro o gazetce mowa, to należałoby wspomnieć, że pierwszy 
jej numer ukazał się z datą 11 listopada 1989 roku i był to sposób 
na przypomnienie, że tego dnia świętujemy nie tylko z powodu 
odpustu u Św. Marcina. Jednak przede wszystkim chodziło o to, 
by jak najwięcej ludzi wiedziało, że jesteśmy i że zapraszamy 
wszystkich podobnie myślących na spotkania Komitetu. Ówczesna 
gazetka w niczym nie przypominała dzisiejszej – jedna kartka A4 
złożona na pół, bez zdjęć, bez kolorów, dla ożywienia zdobiona 
niekiedy ręcznym pismem pani Basi Klawikowskiej. Była ksero-
wana na jedynej wówczas w Sierakowicach kopiarce, znajdującej 
się w Urzędzie Gminy. Naczelnik Myszkowski za każdym razem 
dawał zgodę na używanie tego cennego sprzętu, a papier kupowa-
liśmy za pieniądze zebrane „do kapelusza”. Ale już wtedy gazetka 
ukazywała się regularnie i zyskiwała sobie wiernych czytelników 

Wspomnienie o Komitecie Obywatelskim

3 Maja w strugach deszczu
W niezbyt sprzyjających warunkach pogodowych 
przebiegały w Sierakowicach obchody kolejnej rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święta Matki 
Bożej Królowej Polski.

Uroczystość miała się odbyć według przygoto-
wanego przez Urząd Gminy, Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie i Gminny Ośrodek Kultury scenariusza. 
Tradycyjnie pod figurą Matki Bożej Królowej Korony 
Polskiej, u zbiegu ulic Lęborskiej i Dworcowej, zbie-
rali się uczestnicy patriotycznych obchodów. W stru-
gach deszczu pod pomnikiem stanęli na honorowej 
warcie harcerze. Obserwatorzy uroczystości przyglą-
dali się wszystkiemu raczej spoza szyb samochodów, 
a delegacje składały kwiaty i odchodziły.

Nie doszedł też do skutku zaplanowany przemarsz 
ulicami do Ołtarza Papieskiego, na którym miała 
zostać odprawiona uroczysta eucharystia, a po niej 
koncert pieśni patriotycznych. Decyzją organizatorów 
większość obchodów przeniesiono do kościoła pod 
wezwaniem św. Marcina. Zapewne były to ostatnie 
trzeciomajowe obchody w starej bryle kościoła, gdyż 
za rok zostanie on zmodernizowany i rozbudowany, 
a stara część trafi na inne miejsce.

Mszę świętą z kaszubskimi elementami liturgii 
sprawował ks. Bogdan Myszk, sierakowiczanin 
z pochodzenia, obecnie proboszcz parafii w Mira-
chowie. Czytania i śpiewy w języku kaszubskim 
wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej w Mojuszu: 
Emilia Tryba, Agnieszka Cyman, Bartosz Blok i Filip 
Gruchała-Węsierski. Muzyczną oprawę przygoto-
wała orkiestra dęta pod kierownictwem Huberta 
Szczypiorskiego. Dary ofiarne w postaci pięknie 
wypieczonego przez piekarnię Graham chleba, 
kwiatów ofiarowanych przez kwiaciarnię Ireny 
Wenta, i innych przygotowanych przez sierakowicki 
oddział ZKP, zaniosły do ołtarza dzieci w pięknych 
kaszubskich strojach.

Uroczystość uświetnił śpiewami liturgicznymi chór 
„Belferek” z Lęborka. Po zakończeniu mszy chórzyści 
dali koncert patriotycznych pieśni. Szkoda tylko, że 

Kwiaty przed pomnikiem składają przedstawiciele samorządu gminnego 
ze Zbigniewem Fularczykiem na czele

Janina Kwiecień (z prawej), starosta kartuski i Irena Kulwikowska, radna powiatu kartu-
skiego
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– ludzi, którym na sercu leżało dobro Sierakowic. Rozprowadzana 
była ta bardziej przypominająca ulotkę gazetka w niedziele, wśród 
ludzi wychodzących z kościołów, którzy w zamian wrzucali do 
kapelusza symboliczny datek.

Kolportaż gazetki należał do zadań sekcji młodzieżowej, grupy 
nastolatków, stanowiących rodzaj młodzieżówki przy sierakowic-
kim Komitecie. Były to nasze dzieci, wtedy przeważnie licealiści, 
które dzisiaj wspominają tamte prace pomocowe jako ich pierw-
sze obywatelskie obowiązki. Między innymi one zorganizowały 
i przeprowadziły referendum w sprawie elektrowni w Żar-
nowcu, które dołączono do wyborów samorządowych. Jednak 
z największą radością wspominają noc poprzedzającą święto 
pierwszomajowe 1990 roku, gdy kilka dziewcząt wgramoliło się 
na dach urzędu gminy, by usunąć stamtąd czerwoną flagę. 

Młodzi okazali się również bardzo pomocni przy przeprowadza-
niu kilku zbiórek odzieży. Dwadzieścia lat temu było u nas więcej 
rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, a tzw. lumpeksów jesz-
cze nie było. Przygotowywałam organizacyjnie te zbiórki, więc je 
lepiej pamiętam. Najpierw roznosiliśmy po domach ulotki z prośbą 
o przygotowanie paczek z ubraniami, a po kilku dniach, w zapo-
wiedzianym terminie zbieraliśmy do samochodów naszykowane 
pakunki. Akcja miała hasło „Chcemy pomóc”. Dla zgromadzenia 

i rozprowadzania otrzymanej odzieży otrzymaliśmy jedną z sal 
lekcyjnych w szkole przy ulicy Dworcowej. Tam też od jakiegoś 
czasu odbywały się zebrania Komitetu. 

O czym rozmawialiśmy podczas tych zebrań? O wszystkich 
problemach naszej gminy. Pamiętam do dzisiaj, że między innymi 
zastanawialiśmy się, jak zmodernizować rynek w Sierakowicach, 
żeby był ładniejszy i lepiej służył ludziom. Martwiliśmy się, że 
ludzie nie mają dostępu do lekarzy, że jest ich za mało i już wtedy 
Tadeusz Bigus wymyślił, żeby ich zachęcać do pracy w Siera-
kowicach oferując mieszkanie. Mówiono też wiele o kłopotach 
szkół, o tym, że nie ma pieniędzy na opał, na pomoce naukowe. 
A im bliższy był termin wyborów do Rady Gminy, tym częściej 
zastanawialiśmy, kogo w danym okręgu wyborczym namawiać, 
żeby kandydował. 

Nawet sobie nie wyobrażaliśmy wtedy, jakie są rzeczywiste 
potrzeby naszego środowiska, ani nie wyobrażaliśmy sobie, jak 
wiele da się zrobić w ciągu tych dwudziestu lat. Spróbujcie sobie 
przypomnieć, jak wyglądały przed tymi wielkimi zmianami Sie-
rakowice, jak wyglądały inne wsie, jakie były szkoły, jakie drogi… 
Cieszę się, że mogłam być obecna przy tym, gdy rodziły się początki 
tych wielkich przemian.

Maria Dyczewska     

Mieszkańcy terenów zalanych podczas tegorocznej powodzi nie zostaną bez 
pomocy. Oprócz pomocy państwowej mogą liczyć na pieniądze przekazane 
dobrowolnie przez samorządy. Gmina Sierakowice przeznaczyła na ten cel 
łącznie 100 tys. zł. Pieniądze otrzymają trzy gminy z przeznaczeniem na zasiłki 
dla najbardziej poszkodowanych.  

Z inicjatywą wsparcia poszkodowanych wyszedł wójt Tadeusz Kobiela i jego 
zastępca Zbigniew Fularczyk. Radni nie mieli żadnych wątpliwości, że pomoc 
finansowa jest potrzebna i zgodzili się na to, aby przeznaczyć dla powodzian 
100 tys. zł z tegorocznego budżetu. Jak zaznaczył pan wójt, pieniądze mają zo-
stać przekazane gminom, ale nie na odbudowę infrastruktury, a na zasiłki dla 
najbardziej potrzebujących pomocy. 

– Media pokazują, jakie tam, na terenach zalanych, dzieją się sytuacje – mówił 
wójt. – Ludzie zostają bez dachu nad głową, tracą dorobek całego życia, który nagle 
jest niszczony. Uważam, że w takiej sytuacji powinniśmy pomóc świadomi tego, 
że cztery lata temu, kiedy wichura przeszła przez Paczewo, my też uzyskaliśmy 
taką pomoc. Razem z moim zastępcą uznaliśmy, że należy wesprzeć mieszkań-
ców, nie gminy. Wybraliśmy trzy gminy, których mieszkańcy w naszym odczuciu 
najbardziej potrzebują pomocy. Te gminy to: Wilków, Słubice i Lanckorona.

Radni uchwalili, że mieszkańcy gminy Wilków otrzymają pomoc w wysokości 
40 tys. zł, a dwóch kolejnych – po 30 tys. zł. 

Gmina Wilków leży w powiecie opolskim (województwo lubelskie), liczy ok. 
5 tys. mieszkańców. 21 maja w piątek, w wyniku pęknięcia wału na Wiśle w 
Zastowie Polanowskim, ok. 90% powierzchni tej gminy znalazło się pod wodą 
(zalane zostały 23 wioski), a ludzi ewakuowano. 

Słubice w powiecie płockim (województwo mazowieckie) to gmina typowo 
rolnicza, licząca niespełna 5 tys. mieszkańców. Tam w niedzielny poranek 23 maja 
Wisła przerwała wał przeciwpowodziowy na odcinku długości ok. 50 metrów, 
a woda zalała okoliczne wioski.  

Lanckorona to gmina leżąca w powiecie wadowickim (województwo mało-
polskie). Liczba mieszkańców wynosi ok. 5 tys. Jak informowały ogólnopolskie 
media, po długotrwałych i obfitych deszczach zaczęła osuwać się ziemia, nisz-
cząc domy i drogi. W całej gminie z powodu osuwisk około 70 budynków nie 
nadaje się do użytku. Odbudowa domów prawdopodobnie będzie niemożliwa, 
a mieszkańców czeka przeprowadzka. 

Tegoroczną powódź, przez jednych określaną jako największą w historii Polski, 
zapoczątkowały obfite opady deszczu w połowie maja. Wezbrane wody rzek prze-
kroczyły stany alarmowe. Obecna powódź jest znacznie groźniejsza od tej sprzed 
13 lat. W wielu miejscach pozom wody w rzekach był znacznie wyższy niż podczas 
„powodzi tysiąclecia” w 1997 roku. Żywioł pochłonął 22 ofiary śmiertelne. 

AK

Gmina Sierakowice pomaga powodzianomwiększość uczestników liturgii wyszła zaraz po jej za-
kończeniu, ale jak powiedział ks. proboszcz Bronisław 
Dawicki, w odbiorze sztuki liczy się zwykle nie ilość, 
a jakość odbiorców i zapewnił artystów, że choć nie-
liczni, za to sami koneserzy zostali z nimi do końca.

Kolejny raz potwierdziła się prawda zawarta 
w słowach Ignacego Krasickiego „Święta miłości 
kochanej Ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe”. 
W dzisiejszych nabierających tempa czasach coraz 
trudniej jest nam pochylić się nad takimi wartościami 
jak: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Danuta Pioch
Foto: AK

Harcerki ofiarnie pełniły wartę 
w strugach ulewnego deszczu
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Po mszy dalsze uroczystości jubileuszowe odbyły 
się na placu przed strażnicą. Nowy sztandar – symbol 
uznania za dotychczasową działalność i poświęce-
nie – przekazał wójt gminy Tadeusz Kobiela na ręce 
Mirosława Wenty – naczelnika OSP w Gowidlinie. 
W przekazaniu towarzyszyli: Mirosław Kuczkow-
ski – wiceprzewodniczący Rady Gminy i Stanisław 
Cybula – sołtys Gowidlina. Strażacy otrzymali także 
figurę swojego patrona – św. Floriana, która została 
później umieszczona na ścianie strażnicy.  

Podczas świętowania jubileuszu zastępca komen-
danta pomorskiego PSP mł. bryg. Waldemar Miłej-
ko i komendant powiatowy PSP st. bryg. Edmund 
Kwidziński, udekorowali odznaczeniami druhów 
z Gowidlina. I tak Srebrnym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Grzegorz Grota, 
Stanisław Cybula, Mirosław Wenta i Marek Brzeski. 
Brązowym Medalem odznaczeni zostali: Andrzej 
Choszcz i Zdzisław Grucza. Odznakę Wzorowy 
Strażak odebrali: Damian Wenta, Karol Wenta, Ra-
fał Dawidowski, Krzysztof Bigus, Władysław Bigus 
i Ireneusz Konkiel. 

Leon Tandek, prezes jednostki w Gowidlinie, po-
dziękował wszystkim, którzy w różny sposób służyli 
strażakom pomocą i wparciem, ale szczególne po-
dziękowania skierował do strażaków:

– Szczególnie serdecznie i gorąco pragnę podzię-
kować naszym członkom czynnym za ich zaanga-
żowanie, sumienność, ofiarność w realizacji zadań 
podczas niezliczonej ilości godzin w czasie prowa-
dzonych akcji ratowniczych, ale i również za wyko-
nywanie prac zmierzających do zapewnienia pełnej 
sprawności technicznej sprzętu i naszej strażnicy. 
Zapewniam w imieniu Zarządu OSP i wszystkich 
członków naszej jednostki, że nadal nie będziemy 
szczędzić trudu i wysiłku, by służyć jak możemy 
najlepiej, z pełnym strażackim poświęceniem na 
rzecz społeczeństwa.

Uroczyste nadanie nowego sztandaru zapisało 
nową kartę w bogatej i długoletniej historii jednostki 
OSP w Gowidlinie. 

Foto: Adam Wróblewski

70-lecie powstania OSP w Gowidlinie

Druhowie z Gowidlina 
świętowali jubileusz jednostki 

W tym roku mija 70  lat od momentu powstania jednostki OSP w Gowidlinie. 
Ten niezwykły jubileusz gowidlińscy druhowie świętowali 8 maja. Wspólnie ze 
strażakami świętowali przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, przed-
stawiciele policji i nadleśnictwa oraz  lokalni przedsiębiorcy. Z okazji rocznicy 
jednostka otrzymała nowy sztandar i figurę św. Floriana.  

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem ponad 30. pocztów sztandarowych 
jednostek OSP do kościoła parafialnego w Gowidlinie, gdzie mszę św. w intencji 
strażaków odprawił ks. proboszcz Leszek Knut wraz z ks. Wojciechem Johnem. 
Podczas mszy poświęcony został nowy sztandar i figura św. Floriana. W homilii 
ks. proboszcz mówił m.in. o historii pożarnictwa i patronie strażaków. Podkreślił 
jak ważna dla całego społeczeństwa jest praca strażaków, tym cenniejsza, że 
wykonywana społecznie. 

Przemarsz druhów do kościoła 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gowidlinie

Sztandar i figurę św. Floriana poświęcił 
ks. kanonik Leszek Knut

Sztandar na ręce Mirosława Wenty przekazał wójt gminy Tadeusz Kobiela
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Rozpoczynają się prace rozbiórkowe drewnianej części 
kościoła św. Marcina 

Kościół ocalony od zapomnienia

Urząd Gminy, za zgodą Rady Gminy, zaangażował się w przedsięwzięcie, mają-
ce na celu przeniesienie drewnianej części zabytkowego kościoła św. Marcina 
i jego rekonstrukcję. Fakt, że budowla jest zabytkiem, pozwala zarówno sa-
morządom gminnym jak i powiatowym na finansowanie prac renowacyjnych 
i pozyskiwanie środków na ten cel z innych źródeł. Z tej ostatniej możliwości 
skorzystali dodatkowo sierakowiccy urzędnicy, składając wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego o dofinansowanie prac renowacyjnych ze środków unijnych. 
Pozytywną odpowiedź Gmina Sierakowice otrzymała tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia. Przyznane dofinansowanie wynosi 70 % kosztów, a pozostała kwota 
zostanie przekazana z budżetu gminy. Od tego momentu mogły ruszyć dalsze 
formalności, czyli ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. 

Do przetargu zgłosiło się pięć firm – Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 
i Konserwacji Zabytków z Malborka Sp. jawna, Konsorcjum F.H.U. Kamaro s.c. 
z Sopotu, Ekoinbud Sp. z o.o. z Gdańska, Elwoz ze Szklanej i Polskie Pracow-
nie Konserwacji Zabytków SA z Warszawy oddział w Gdańsku. Poprawną 
i najkorzystniejszą ofertę na dzień 2 kwietnia złożyła firma Elwoz. Procedura 
przetargowa trwała długo z powodu protestów złożonych przez firmy biorące 
udział w przetargu. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie 
Zamówień Publicznych. 4 maja odbyła się rozprawa, a 12 maja Gmina Sierako-
wice otrzymała odpis postanowienia z nakazem ponownej oceny złożonych ofert 
i wyboru oferty ze wskazaniem na Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków 
SA Warszawa oddział w Gdańsku.  

W tym samym dniu firma została powiadomiona o wyborze jej oferty, jako 
wykonawcy zadania „Ocalić od zapomnienia – przeniesienie i rozbudowa zabyt-
kowego kościoła pw. św. Marcina w Sierakowicach”. W piątek 21 maja została 
podpisana umowa pomiędzy inwestorem, czyli Gminą Sierakowice a przedsta-
wicielem wykonawcy. 26 maja nastąpiło zgłoszenie do Nadzoru Budowlanego, 

Serdeczne podziękowanie i słowa wdzięczności 
księżom za odprawienie ceremonii pogrzebowej, 

delegacjom, krewnym, znajomym i sąsiadom 
za modlitwę i udział w ostatnim pożegnaniu

ś.†p
Jacka Dawidowskiego 

składa Żona z Rodziną 

a prace budowlane rozpoczynają się na początku 
czerwca. 

Drewniana część kościoła zostanie przeniesiona do 
ogrodu przy plebanii, na działkę przekazaną na rzecz 
Gminy. Nienadające się do użytku drewniane elemen-
ty zostaną zrekonstruowane. Dodatkowo zbudowana 
zostanie wieża, zaprojektowana według archiwalnych 
ilustracji świątyni. Po zakończeniu wszystkich prac, 
czyli wiosną przyszłego roku, kościół odzyska swój 
pierwotny wygląd z początku XIX wieku. Nad cało-
ścią robót budowlanych będzie czuwał wojewódzki 
konserwator zabytków. 

Pieniądze pozyskane przez sierakowicki samorząd 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ok. 
1,5 mln zł) i dotacja z budżetu gminy (ok. 700 tys. zł) 
zostaną przeznaczone wyłącznie na rekonstrukcję 
zabytku. Gmina Sierakowice nie prowadzi i nie może 
prowadzić żadnych prac związanych z budową nowej 
części kościoła, która powstaje w miejscu drewnianej. 
Jest to wyłącznie zadanie parafii.

AK
Foto: AK

Umowę parafowali: Zbigniew Fularczyk – zastępca wójta 
i Cezary Pawłowicz – dyrektor oddziału gdańskiego PPKZ SA

Na podstawie tej ilustracji 
zrekonstruowano wieżę zabytkowej świątyni
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Gmina Sierakowice jest organem prowadzącym 9 szkół podsta-
wowych i 4 gimnazja. W roku szkolnym 2009/2010  naukę języka 
kaszubskiego pobiera w nich 618 uczniów szkół podstawowych 
(Gowidlino – 84, Jelonko – 59, Kamienica Królewska – 53, Lisie Jamy 
– 65, Łyśniewo – 36, Mojusz – 57, Puzdrowo – 45, Sierakowice – 67, 
Tuchlino – 73, Załakowo – 79) i 123 uczniów gimnazjów (Gowidlino 
– 40, Kamienica Królewska – 28, Sierakowice – 27, Tuchlino – 28).

Tę dość liczną rzeszę uczniów edukuje 26 nauczycieli. Oprócz 
nich istnieje też spora grupa pedagogów zajmujących się sprawa-
mi regionu i wykorzystującymi jego zasoby w różnych rodzajach 
edukacji. Do nich wszystkich Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
Kaszubskiego kieruje różne oferty, mające wspierać ich w codzien-
nej pracy. Jedno z cyklicznych spotkań zostało zaplanowane na 2 
marca br. i odbyło się w siedzibie 
Szkoły Podstawowej w Puzdrowie. Te-
matem przewodnim było omówienie 
życia i twórczości Jana Karnowskiego 
w roku jemu poświęconym. Prelegen-
tem był Stanisław Janke – kaszubski 
pisarz i poeta. Nauczyciele postanowili 
też doskonalić swoje kompetencje ję-
zykowe w zakresie pisania przed ko-
lejnym IX już Dyktandem Kaszubskim 

„Królewiónka w pałacu”, które po siera-
kowickiej edycji tym razem odbędzie 
się w Bytowie. Moduł szkoleniowy 
z zakresu gramatyki przeprowadziła 
Danuta Pioch. Tematykę wypełniło też 
przypomnienie najważniejszych spraw 
związanych z organizacją nauczania, 

zbliżającymi się konkursami i przeglądami. Licznie zgromadzeni 
uczestnicy stwierdzili, że największa atrakcją tego typu spotkań jest 
możliwość rozmowy i wymiany poglądów.

Drugie spotkanie odbyło się 22 kwietnia w gościnnych progach 
sierakowickiego Gimnazjum. Tym razem tematykę spotkania zdo-
minowała postać Jana Drzeżdżona. Prelegentami byli pracownicy 
naukowi Akademii Pomorskiej w Słupsku: dr Adela Kuik-Kalinow-
ska, referująca „Mityczny świat Kaszub w poezji Jana Drzeżdżona” 
oraz prof. Daniel Kalinowski z wykładem „Jan Drzeżdżon a lite-
ratura powszechna” – oboje znani z zaangażowania w badania 
nad twórczością literacką Kaszub. Działaniami poświęconymi 
rozwijaniu kompetencji w zakresie pisania tradycyjnie zajęła się 
Danuta Pioch (tym razem pisownia „ë”). Omówiono też najbliższe 
propozycje wspólnych przedsięwzięć (m.in. majówka na Zamkowej 
Górze k. Kamienicy Królewskiej w Dniu Flagi 2 maja). Spotkanie 
zakończono zaproszeniem na kolejne z cyklu, które odbyło się 20 
maja w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kościerzynie.

Organizacja spotkań okazała się 
możliwa dzięki pomocy dyrekcji 
szkół: Mirosławy Masowa – SP 
w Puzdrowie i Krzysztofa Andry-
skowskiego – Gimnazjum w Sierako-
wicach; nauczycieli uczących w nich 
na co dzień; ale przede wszystkim 
dzięki wsparciu finansowanemu 
Wójta Gminy Sierakowice – Tadeusza 
Kobieli oraz prezesa sierakowickiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego – Joanny Lejk. W imie-
niu nauczycieli serdecznie dziękuję 
wszystkim wyżej wymienionym – 

Danuta Pioch

Foto W. Lew-Kiedrowska

Cykliczne spotkania nauczycieli 
języka kaszubskiego

Uczeń Gimnazjum w Sierakowicach - Kamil 
Felskowski z kl. I d - zakwalifikował się do 
Uczelnianego Zespołu Badawczego w ra-
mach projektu „Rozwój przez kompetencje”. 
Projekt jest realizowany przez Uniwersytet 
w Białymstoku w partnerstwie z COMBI-
DATA Poland sp. z o.o. 

Celem projektu jest rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów gimnazjów w zakre-
sie nauk matematyczno-przyrodniczych 
i przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest 
łącznie do 2160 uczniów klas pierwszych ze 
100 gimnazjów z województwa: podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i ku-
jawsko-pomorskiego, przy czym:
- 2000 uczniów ma możliwość rozwijania 

swoich zainteresowań i kompetencji na 
zajęciach pozalekcyjnych organizowanych 
w szkołach w ramach utworzonych 200 
Szkolnych Zespołów Kompetencyjnych, 
każdy liczący po 10 uczniów; 

- 160 uczniów ma możliwość rozwijania 
swoich zainteresowań i kompetencji na 
zajęciach organizowanych na uczelniach 
wyższych w województwach objętych 

projektem w ramach 16 Uczelnianych Ze-
społów Badawczych, również liczących po 
10 uczniów. 

Projekt jest realizowany w okresie od 
października 2009 r. do sierpnia 2012 r.

Uczelniany Zespół Badawczy, do któ-
rego należy Kamil Felskowski, stanowi 
akademicką ścieżkę rozwijania kompetencji 
kluczowych i jest skierowany do uczniów, 
którzy swym potencjałem intelektualnym 
wykraczają poza zakres rozwoju kompeten-
cji kluczowych przewidziany dla Szkolnych 
Zespołów Kompetencyjnych. Uczniowie 
uzyskają akademickie wsparcie kompeten-
cji kluczowych zawierające istotny wątek 
naukowo-badawczy. 

Zespoły w trakcie 3 kolejnych lat szkolnych, 
spotykając się raz w miesiącu na sześcio-
godzinnych zajęciach z kadrą dydaktyczną 
uczelni, pracują nad projektem badawczym 
w obszarze co rok wybieranego tematu z Bi-
blioteki Kompetencji. Zajęcia są organizowane 
w weekendy przez Uniwersytet w Białym-
stoku, w oparciu o nawiązaną współpracę 
z uczelniami wyższymi, m. in. w Gdańsku.

W każdym semestrze Uczelniane Zespoły 
Badawcze będą brały udział w dedyko-
wanych wykładach naukowo-badawczych 
zawierających pokazy, prezentacje lub do-
świadczenia z obszaru danej kompetencji. 
Ponadto wsparciem merytorycznym dla 
uczniów są materiały e-learningowe oraz 
mentoring naukowców pełniących dyżury 
na portalu. Uczestnicy Uczelnianych Zespo-
łów Badawczych ponadto prowadzą na por-
talu swoje e-kroniki, przedstawiając postępy 
pracy, uwagi, wnioski, zdjęcia z zajęć itp. 
Opracowane przez zespoły projekty będą 
publikowane na portalu projektu.

Po zakończeniu roku szkolnego 2009/2010 
i 2010/2011 uczniowie pojadą wraz z opie-
kunami na tygodniowy obóz naukowy, na 
którym również będą doskonalić swoje kom-

Uczeń Gimnazjum w Sierakowicach 
w uczelnianym zespole badawczym

Stanisław Janke w otoczeniu nauczycieli 
podczas wpisywania dedykacji
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petencje poprzez opracowywanie projektu 
na temat wybrany z Biblioteki Kompetencji. 
Na zakończenie projektu uczestnicy Uczel-
nianych Zespołów Badawczych wezmą 
udział w uroczystym podsumowaniu pro-
jektu organizowanym na wydziałach uczelni 
wyższych i otrzymają Certyfikat Uczestnika 
Szkolnego Ruchu Naukowego potwierdzają-
cy uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych 
w ramach projektu.

Poprzez aktywny udział w zajęciach 
uczniowie nabędą umiejętności pracy w ze-
spole, stosowania wiedzy w praktyce, anali-
tycznego, logicznego i twórczego myślenia. 
Dzięki uczestnictwu w projekcie rozwiną 
swoje zainteresowania matematyczno-przy-
rodnicze lub z przedsiębiorczości, co prze-
łoży się na rozwój ich kompetencji kluczo-
wych oraz będzie miało istotny wpływ na 
wyniki egzaminów gimnazjalnych.

Szkolne Zespoły Kompetencyjne, które 
zostały utworzone w Gimnazjum w Sie-
rakowicach, realizują zadania edukacyjne 
w oparciu o metodę projektową prowa-
dzenia zajęć przy szerokim wykorzystaniu 
e-learningowych materiałów edukacyjnych. 
Zajęcia prowadzone są przez opiekunów 
szkolnych, rekrutowanych spośród nauczy-
cieli przedmiotów związanych z kompeten-
cjami kluczowymi rozwijanymi w projekcie, 

w wymiarze 10 godzin w miesiącu, w ra-
mach zajęć pozalekcyjnych organizowanych 
w szkołach. W naszym gimnazjum są to 
panie: Kamila Sołtysek - nauczycielka che-
mii i Małgorzata Kostuch - nauczycielka 
matematyki. Dodatkowym wsparciem dla 
zespołów będą zajęcia z kadrą naukową 
uczelni prowadzone w wymiarze 8 godzin 
w semestrze. 

W ramach portalu edukacyjnego udo-
stępniono uczestnikom projektu Bibliotekę 
Kompetencji, obejmującą 120 tematów 
projektów wraz z przykładowymi konspek-
tami. Zajęcia pozalekcyjne są prowadzone 
metodą projektu w obszarze wybranego 
tematu z Biblioteki Kompetencji. Tematy 
projektowe są korelowane z materiałami 
e-learningowymi, zawierającymi wiedzę 
merytoryczną niezbędną do realizacji 
projektu. Każdy z 10 osobowych zespołów 
tworzy jeden wspólny projekt w seme-
strze, który następnie zostanie oceniony 
przez ekspertów z uczelni. Po zakończeniu 
roku szkolnego opracowane przez zespoły 
projekty zostaną umieszczone na portalu. 
Bieżące postępy prac uczniowie będą przed-
stawiali w ramach prowadzonych na portalu 
e-kronik zespołów. Zespoły, które wykonają 
najlepsze projekty, otrzymają nagrody w ra-
mach festiwali naukowych organizowanych 

na uczelni po zakończeniu roku szkolnego. 
Na zakończenie projektu uczestnicy Szkol-
nych Zespołów Kompetencyjnych otrzymają 
Certyfikat Uczestnika Szkolnego Ruchu 
Naukowego, potwierdzający uczestnictwo 
przez 3 lata szkolne w pozalekcyjnych zaję-
ciach edukacyjnych w ramach projektu. 

Szkoły wyłonione do współpracy w ra-
mach rekrutacji, w których utworzono 
Szkolne Zespoły Kompetencyjne, zostały 
wyposażone w zestaw multimedialny 
obejmujący: tablicę interaktywną, rzutnik 
i laptop. Zestaw umożliwi wykorzystanie 
w pracach zespołów dostępnych materiałów 
edukacyjnych takich jak: programy kom-
puterowe, symulacje doświadczeń, filmy, 
zdjęcia, mapy, schematy, tabele, dokumenty 
itp. Na tablicy można kreować pomysły, 
tworzyć symulacje i projekty. Odejście od 
tradycyjnego sposobu nauczania na rzecz 
interaktywnej edukacji znacznie zwiększy 
efektywność pracy w zespole, pobudzi ak-
tywność grupy, zmniejszy dystans pomiędzy 
nauczycielem a uczniem. Po zakończeniu 
projektu zestaw multimedialny zostanie 
przekazany nieodpłatnie na własność szkoły 
celem kontynuacji założeń projektu i pracy 
z uczniami na rzecz rozwijania ich kluczo-
wych kompetencji.

Aldona Skorowska

„…Bo przedszkole uczy, bawi nas, 
bo w przedszkolu miło płynie czas…”

Edukacja przedszkolna, 
czyli nauka przez zabawę
Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wcze-
sną edukację dzieci od 3. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole. 
Pierwsze lata życia dziecka mają ogromny wpływ na jego rozwój 
i dalsze losy. Właśnie wtedy kształtują się w znacznym stopniu 
możliwości intelektualne. W wieku przedszkolnym rozwija się 
większość wrodzonych predyspozycji, w tym również zdolność 
uczenia się. Stymulowanie rozwoju i edukacji dziecka przynosi 
najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Również 
w tym czasie najlepiej jest zapobiegać ewentualnym trudnościom 
w nauce (niwelować dysharmonie rozwojowe, prowadzić terapię 
zaburzeń, wyrównywać zaniedbania środowiskowe). Dzieci objęte 
wczesną i długotrwałą edukacją przedszkolną znacznie częściej od-
noszą sukcesy w toku dalszej nauki. W życiu dorosłym procentuje 
to lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym.

W Polsce ok. 41% dzieci w wieku 3-5 lat uczęszcza do przedszkola, 
podczas gdy w większości krajów Unii Europejskiej wskaźnik ten 
przekracza 70%. Ogromne zróżnicowanie w tym zakresie występuje 
między miastami (ok. 58 %) a terenami wiejskimi, gdzie było to ok. 
19%. Na poziomie dostępności edukacji przedszkolnej wyraźnie 
widoczne są różnice pomiędzy regionami. Województwo pomorskie 
należy do województw, gdzie wskaźnik upowszechniania edukacji 
przedszkolnej w latach 2005/2006 był znacznie niższy (ok. 20%) od 
średniej krajowej (41%) (źródło: SzOP PO KL). W naszej gminie 
wskaźnik ten wynosił w 2008 r. 24%. Można by szukać przyczyn 
takiego stanu, ale przede wszystkim trzeba dać ludziom możliwość 
wyboru. A o wyborze nie możemy mówić, kiedy na obszarze na-
szej gminy, liczącej 17814 mieszkańców, z przyrostem naturalnym 

kształtującym się na poziomie 11‰, miejsc w obiektach wychowania 
przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat jeszcze w roku szkol-
nym 2008/2009 było niespełna 200. Kolejnym kłopotem jest fakt by 
rodzice zdecydowali się posłać swoje dzieci do takich obiektów, 
kiedy będą już miejsca. Słysząc dyskusje rodziców, które rozgo-
rzały kiedy to Rząd RP ogłosił zamiar wprowadzenia przesunięcia 
wieku obowiązku szkolnego z 6 lat  na 5, trudno spodziewać się 
wielu chętnych. Mając więc na uwadze nurtujące nas dwa podsta-
wowe problemy: zbyt mała liczba miejsc w obiektach wychowania 
przedszkolnego oraz niska świadomość społeczeństwa na temat 
edukacji przedszkolnej – Gmina Sierakowice podjęła próbę może 
nie zniwelowania, ale zmniejszenia ww. problemów. 

W ubiegłym roku Gmina ubiegała się o dofinansowanie pro-
jektu „Świat zabawy światem nauki – wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu 
gminy Sierakowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-
gionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności 
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Starania zostały 
zwieńczone sukcesem. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 
967 261,69 zł, co stanowi 97% całkowitej wartości projektu.

Dzięki temu utworzono 144 
dodatkowe miejsca wychowania 
przedszkolnego w 5. placówkach 
– w szkołach podstawowych: 
w Lisich Jamach i Sierakowicach 
oraz zespołach szkół: w Gowidli-
nie, Kamienicy Królewskiej i Tu-
chlinie. Niestety, ze względu na 
ograniczenia finansowe, udział 
w projekcie mogą wziąć tylko 
dzieci pięcioletnie oraz ich 
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Józef Piłsudski oficjalnie patronem 
Gimnazjum w Sierakowicach  
Pod koniec stycznia uczniowie i ich rodzice oraz grono pedago-
giczne i pozostali pracownicy Gimnazjum w Sierakowicach w de-
mokratycznych wyborach wybrali na patrona szkoły marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Zgodnie z procedurami ostateczna decyzja 
akceptacji wybranego kandydata należy do Rady Gminy, która 
wybór społeczności szkolnej zaopiniowała pozytywnie. Nie oby-
ło się przy tym bez dyskusji, którą zainicjował radny Mirosław 
Kuczkowski, na temat zupełnie innego – odpowiedniejszego jego 
zdaniem – kandydata na patrona.  

Nikt nie przypuszczał, że wybór patrona szkoły może wzbudzić 
takie emocje wśród radnych. Mirosław Kuczkowski, który także 
uczestniczył w głosowaniu na patrona, powiedział m.in.: – Głoso-
wanie w tej kwestii już się odbyło, ale ostateczna decyzja należy 
do Rady, która może przegłosować to różnie. 

Radny przybliżył postać ks. Bernarda Łosińskiego, długoletniego 
proboszcza sierakowickiego, zbitego przez hitlerowców w czasie 
II wojny światowej, kandydata na ołtarze. Podkreślał zasługi ks. 
Łosińskiego dla naszego środowiska i wyraził ubolewanie, że nie 
został on wybrany na patrona szkoły zarzucając jednocześnie 
nieścisłości, jakie zaobserwował podczas głosowania. 

W odpowiedzi na zarzuty Mirosława Kuczkowskiego, dyrektor 
placówki Krzysztof Andryskowski, przybliżył radnym procedury 
wyboru patrona szkoły. Odbyły się one 28 stycznia. Ten ważny 
dla społeczności szkolnej dzień poprzedziły wielotygodniowe przy-
gotowania i kampania wyborcza. – Patron ma być autorytetem dla 
młodzieży – mówił dyrektor. – Na początku uczniowie na lekcjach 
wychowawczych określali kto może być autorytetem, wymieniali 
jego cechy bez podawania personaliów. 

Nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat autorytetów i kto 
nimi może być, prowadzono dyskusje i wreszcie przedstawiano 
kandydatury na patrona. A te były bardzo różne. Zgodnie z regu-

rodzice/opiekunowie. Uznano bowiem, że są to dzieci, które 
z racji swojego wieku są najbliżej rozpoczęcia edukacji szkolnej, 
przygotowanie ich do tego procesu jest więc najpilniejsze. Dzięki 
pieniądzom z UE mogliśmy eliminować istotną barierę, jaką są 
koszty ze strony rodziców. Wszystkie zajęcia są darmowe, a oprócz 
wychowania przedszkolnego dzieci biorą udział w zajęciach dodat-
kowych, tj. rytmice, terapii logopedycznej, pedagogicznej, uczą się 
języka angielskiego. Oprócz tego otrzymują posiłek regeneracyjny, 
a sale nauki zostały wyposażenie w niezbędne pomoce. Dodatkowo, 
by wskazać rodzicom sposoby pracy z własnymi dziećmi, pokazać 
ich umiejętności, a czasem po prostu wzbudzić zainteresowanie ro-
dzica własnym dzieckiem, są organizowane również zajęcia otwarte, 
tzn. takie, w których biorą udział rodzice wraz z dziećmi. 

Dzisiaj jesteśmy już na półmetku roku szkolnego, więc można 
pokusić się o małe podsumowanie. Z wywiadu oraz przeprowa-
dzonych ankiet ewaluacyjnych widać, że rodzice są zadowoleni, 
bo widzą pozytywne zmiany w zachowaniu dzieci, które by można 
długo wymieniać, ale ja przytoczę tylko kilka ogólnych: dzieci wy-
powiadają się pełnymi zdaniami, umieją pracować w grupie, radzą 
sobie w trudnych sytuacjach, nauczyły się podstawowych zwrotów 
z j. angielskiego, potrafią rozpoczęte zadanie doprowadzić do końca, 
pracować pod kierunkiem nauczyciela. Pobyt w przedszkolu jest 
często tematem rozmów, zarówno w domu jak i ze znajomymi, 
a dzięki uczęszczaniu dzieci do oddziałów przedszkolnych grono 
znajomych zostało wzbogacone o innych rodziców.

Drodzy rodzice, nie bójmy się posłać pięciolatków do szkoły, 
bo płyną z tego same korzyści. Aby obalić mity związane z po-
słaniem ich do szkoły, odpowiem krótko na najbardziej nurtujące 
wątpliwości rodzica: 

– „Mówi się, że szkoły są niedostosowane, by przyjąć tak małe 
dzieci.” 

– We wszystkich szkołach objętych projektem pięciolatki są 
odseparowane od starszych dzieci, czasem są to nawet osobne 
budynki.

– „Niepokój, że dzieci od tak wczesnego wieku będą zmuszane 
do nauki.”

– Podstawa programowa mówi, że dziecko w klasie „0” powinno 
zostać emocjonalnie i manualnie przygotowane, zanim pójdzie 
do I klasy. Nauka następuje poprzez zabawę, dodatkowo wśród 
rówieśników, co w niczym nie przypomina szkoły.

Póki co nadal to rodzic decyduje, czy dziecko jako szesciolatek ma 
iść do I klasy, czy też jeszcze raz uczęszczać do klasy „0”. A więc 
rodzice: „Przywróćcie prawo pierwszeństwa takim wartościom jak: 
odczuwanie, przeżywanie, tworzenie i rozumienie, uspołecznianie, 
miłość i życie. Wpuście do klasy słońce, otwórzcie dzieciom usta. 
(...) Urządźmy wszystko tak, aby dziecku udało się realizować swoje 
pomysły. (...) Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania, w sprzyja-
jącym środowisku dziecko może dotrzeć aż do krańców świata.” 
(Celestyn Freinet)

MSP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

laminem wyborów swojego kandydata zaproponowali nauczyciele 
(Józef Piłsudski), pracownicy administracji i obsługi szkoły (Józef 
Piłsudski), rodzice (ks. Bernard Łosiński) oraz uczniowie. Ci ostatni 
zaproponowali trzech kandydatów: oprócz wspomnianych nazwisk 
wymieniono także Marię Skłodowską-Curie. O tym kto zostanie 
patronem szkoły mogło zadecydować 1268 osób uprawnionych do 
głosowania, czyli 642 uczniów, 560 rodziców, 50 nauczycieli i 16 
pracowników administracji i obsługi szkoły. W wyborach wzięło 
udział 741 osób (535 uczniów, 146 rodziców, 44 nauczycieli oraz 
16 pracowników szkoły). Na karcie do głosowania widniały trzy 
nazwiska: Józef Piłsudski, Maria Skłodowska-Curie i ks. Bernard 
Łosiński. Postać Józefa Piłsudskiego zyskała największe uznanie 
w oczach głosujących – za jego wyborem opowiedziało się 347 osób. 
Ks. Bernard Łosiński otrzymał 249 głosów, a Maria Skłodowska-
Curie – 142 głosy. 

– Nie były to zatem „pewne” wybory, tylko wybory z zachowaniem 
wszelkich procedur i wymogów – dodał dyrektor odpierając zarzuty 
radnego Kuczkowskiego. – Zwyciężył ten, kto otrzymał największą 
liczbę głosów, a szanse wszyscy mieli takie same. W naszej gminie 
są szkoły, które jeszcze nie mają patrona, a które przy wyborze mogą 
wziąć pod uwagę postać ks. Bernarda Łosińskiego. 

Po przedstawieniu procedury wyborów, jeden z radnych zapro-
ponował przesunięcie decyzji o głosowaniu na kolejną sesję. 

Przysłuchujący się dyskusji radnych wójt Tadeusz Kobiela po-
wiedział, że istotą demokracji jest wola większości, a radny Rafał 
Makurat zaapelował: – Trzeba się zastanowić, jaki wpływ na mło-
dzież miałoby nie zaakceptowanie ich wyboru.

Podczas głosowania na sesji obecnych było 14 radnych. Za 
przyjęciem uchwały w sprawie nadania imienia Józefa Piłsudskie-
go sierakowickiemu gimnazjum głosowało 9 radnych, jeden był 
przeciwny, a czterech wstrzymało się od głosu. 

Na zakończenie dyrektor Krzysztof Andryskowski zaprosił 
wszystkich na uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru, 
która odbędzie się 9 listopada. 

AK

☞
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W części drugiej wysunąłem hipotezę, że być może  dziecko bez 
imienia o nazwisku Pawelczyk ochrzczone w roku 1750, którego 
rodzicami byli Adalbert i Anna, to mój poszukiwany przodek 
Thomas Pawelczyk. Pisałem również i o tym, że tylko ponowny 
wyjazd do Kościoła Mormonów w Warszawie może dać odpowiedź 
na pytanie: kiedy i gdzie urodził się Thomas Pawelczyk – ojciec 
Johanna Pawelczyka i pradziadek Drzymality kaszubskiego Au-
gustyna Pawelczyka?

Tak było rzeczywiście, bo będąc w Warszawie w Kościele Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przejrzałem interesującą 
mnie księgę chrztów z Parafii Sierakowice z lat 1723-1768 .Oka-
zało się, że moje przypuszczenie na temat prawdopodobnej daty 
urodzin, miejsca przyjścia na świat oraz imion rodziców Thomasa 
Pawelczyka, które zamieściłem w części drugiej mojego artykułu, 
okazało się zupełnie błędne. Złożyło się na to parę spraw:

- w czasie ostatniej wizyty w Kościele Mormonów skupiłem się 
głównie na poszukiwaniach i głębszej analizie zapisów metrykal-
nych z lat 1750-1763 czyli +/-5-6 lat od przypuszczalnego wieku Tho-
masa, uzyskanego z aktu małżeństwa zawartego w 1786 roku;

- ksiądz w księdze małżeństw zapisał, że Thomas miał w 1786 r. 
30 lat, a jego przyszła małżonka Catharina 20 lat;

-nie analizowałem szczegółowo zapisów metrykalnych z lat 
wcześniejszych aniżeli 1750 i dlatego popełniłem błąd w odczycie 
imienia, spowodowany nieczytelnym zdjęciem dokumentu zrobio-
nym przeze mnie we wrześniu 2007 roku.

W 2007 roku odczytałem z zapisu chrztów z 1747 roku (mikrofilm 
w Warszawie), że dziecko Paula i Marianny Dawidownej miało na 
imię Anna. W domu, mając bardzo nieczytelne zdjęcie z mikrofil-
mu i zakładając, że Thomas Pawelczyk urodził się w okolicy roku 
1756 +/- 6 lat, cały czas z uporem maniaka poszukiwałem, nawet 
poprzez Archiwum Państwowe w Lipsku, aktu chrztu Thomasa – 
mojego przodka urodzonego w tych latach. 

W Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie nie ma księgi zgonów 
Parafii Sierakowice z lat 1800-1827. Znajduje się ona natomiast 
w Achiwum Państwowym w Gdańsku. 

Miałem jeszcze dodatkowego pecha, gdyż z udostępnionego 
przez Archiwum mikrofilmu odczytałem, że Thomas Pawelczyk 
miał w momencie śmierci 60 lat. Odczyt ten tylko potwierdzał 
hipotezę, że Thomas urodził się około roku 1751 .Ten stan wiedzy 
na temat Thomasa Pawelczyka miałem do roku 2009, do czasu 
indeksacji księgi zgonów z lat 1800-1827. Wówczas jeszcze raz 
przyjrzałem się liczbie, którą napisał ksiądz w zapisie określającym 
wiek zmarłego. 

Powiększmy jeszcze raz tę liczbę i przypatrzmy się jej ponownie. 
Dla porównania zamieściłem przykład pisma księdza.  

Wchodzą tu w rachubę aż trzy 
liczby: 60,66,68 lat. Z charakteru 
pisma księdza odczytałem 68 lat. 
Daje to zupełnie inny niż poprzed-
nio przypuszczalny rok urodzin 
Thomasa – 1743! Tylko dlaczego inny ksiądz zapisał, że w mo-
mencie ślubu Thomas miał 30 lat? Ponownie przejrzałem księgę 
małżeństw Parafii Sierakowice z lat 1768-1826 i zauważyłem dwie 
bardzo istotne rzeczy:

- wiek przyszłych małżonków w księgach małżeństw Parafii 
Sierakowice był zapisywany dopiero od roku ok. 1783;

- czasami wiek ten był zaokrąglany do pełnych dziesiątek lat! 
Z pomocą mojego ojca, pod koniec 2009 r., napisałem do Lipska, 

starając się sprostować prawdopodobny rok urodzin Thomasa 
Pawelczyka, a także z nadzieją, że interesujący nas dokument zosta-
nie odnaleziony. Niestety otrzymaliśmy odpowiedź odmowną. Nie 
zraziło mnie to jednak i jak już wcześniej wspomniałem, zamówiłem 
mikrofilm. Po ok. 2 miesiącach od czasu poinformowania mnie 
drogą mailową przez Centrum Historii Rodziny, że mikrofilm już 
nadszedł, postanowiłem (tym razem już bardzo dokładnie) strona 
po stronie go przejrzeć. Miałem już spore doświadczenie w „roz-
szyfrowywaniu” zapisów w księgach metrykalnych po łacinie. 
W Centrum Historii Rodziny, przy pomocy bardzo uprzejmej siostry, 
założyłem mikrofilm na przeglądarkę i zacząłem analizować wpis 
po wpisie z interesującej mnie Księgi Chrztów. Nagle przykuł moją 
uwagę pewien zapis. Nie wierzyłem własnym oczom. Pod datą 12 
listopada 1747 znalazłem zapis chrztu Thomasa Pawelczyka! Poniżej 
zamieszczam oba zdjęcia – to zrobione w roku 2007 i obecnie.

Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, która pojawiła się 
podczas mojego tegorocznego pobytu w Kościele Mormonów. 
Spisując dane z mikrofilmu w 2007 roku ze strony familysearch.
org nie zwróciłem należytej uwagi na następujący zapis dotyczący 
mikrofilmu Nr 1197663 Item 1 Parafii Sierakowice, którego poszu-
kiwałem: Taufen, Heiraten (Chrzty i Śluby )1723-1768(l.s) Taufen, 
Heiraten 1723-1768 (r.s rückw). 

Odczytałem wprawdzie, że mogą wystąpić strony w innym po-
rządku, ale nie przywiązałem do tego większej wagi. Na miejscu, 
w czasie przeglądania mikrofilmu, bardzo się zdziwiłem, iż po 
styczniu występuje lipiec i nie ma numeracji kolejnego roku. W 2010 
roku tajemnica się wyjaśniła – przeglądałem bowiem 3 lata temu 
tylko lewą stroną mikrofilmu!. Dzisiaj już wiem, że po sekwencji 
ponad 100 stron „lewych” występuje ponad 100 stron „prawych” 
(„do góry nogami”). Trzy lata temu wykonałem podczas poszukiwań 

„mojego” Thomasa zdjęcia wszystkich zapisów dotyczących dzieci 
o nazwisku „Pawelczyk”, urodzonych w Parafii Sierakowice w la-
tach 1723-1768 ze strony lewej mikrofilmu 1197663. Gwoli ścisłości 
pragnę dodać, że wyżej wymienioną czynność powtórzyłem obec-
nie dla strony prawej i nie znalazłem dziecka o imieniu Thomas 
z innych rodziców niż Paul i Marianna z domu Dawid. 

Czy jednak jest możliwe, aby Thomas Pawelczyk, urodzony 
w roku 1747, był tym samym Thomasem, który zawarł związek 
małżeński w roku 1786 z Cathariną Labudówną i jednocześnie tym 
samym Thomasem, który zmarł w roku 1811? Wiek obliczony na 
podstawie aktu małżeństwa prowadzi do wniosku, że urodził się 
ok. 1756 roku, natomiast obliczenie przeprowadzone na podstawie 
księgi zgonów daje rok urodzin 1743 (13 lat  różnicy!).

Z moich wcześniejszych pobytów w Archiwum Diecezjalnym 
w Pelplinie oraz w czasie indeksacji księgi chrztów Parafii Sie-
rakowice z lat 1803-1826 dowiedziałem się, że ostatnie dziecko 
Thomasa Pawelczyka i Cathariny z domu Labuda miało na imię 
Michał i urodziło się 6 września1807 roku.

Z kolei z księgi zgonów Parafii Sierakowice z lat 1800-1827 od-
czytałem, że żona Thomasa - Catharina z domu Labuda - umarła 
już w 1808 roku w wieku 41 lat. Potwierdzałby to fakt, że Thomas 
Pawelczyk nie miał już więcej dzieci. Imiona wszystkich dzieci 
Thomasa i Cathariny Labudowej i ich rok urodzin to: Marianna ☞

Jak zostałem 
genealogiem mojej rodziny? 
(część 4)

Akt zgonu Thomasa Pawelczyka z 10 kwietnia 1811 r. 
zmarłego w Kamienicy Królewskiej

Aktu chrztu „Anny” Pawelczyk, ale w rzeczywistości poszukiwanego 
Thomasa – syna Paula Pawelczyka i Marianny Dawidowej 

Na tym zdjęciu widać, że jest zapisane imię Thomas, a nie Anna!

Liczba Przykład pisma
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(1788), Anna (1789), Magdalena (1791), Catharina (1793), Josephus 
(1796), Joannes (1798), Eva (1803), Victoria (1805), Michael (1807). 

Prawdopodobnie najstarsze córki – Marianna i Anna – do roku 
1824 raczej nie wyszły za mąż, bo nie znalazłem ich aktów ślubu 
i zaopiekowały się swoim młodszym rodzeństwem po śmierci 
rodziców.   

Z aktu chrztu Michaela można odczytać jeszcze to, że jego matką 
chrzestną była Victoria Pawelczykowa, żona brata Thomasa - Ja-
cobusa - urodzonego w 1764 roku. Z Jacobusem Pawelczykiem 
wiążą się również bardzo duże nieścisłości, jeśli chodzi o jego wiek 
odczytany na podstawie aktu ślubu i aktu zgonu. Z pierwszego 
wynika, że miał 48 lat w wieku zawarcia małżeństwa w roku 
1803, co daje rok urodzin Jacobusa 1755, a z aktu zgonu wynika, 
że urodził się około roku 1758. Z aktu zgonu Jacobusa możemy 
wyczytać jeszcze inne bardzo ciekawe informacje – w momencie 
zgonu pozostawił wdowę i 4 synów. Rzeczywiście tak było, gdyż 
jego dzieci to: Martin (1804), Magdalena (1807-1809), Jacobus (1810), 
Joannes (1813), Laurentius (1816).

W dalszym ciągu nie dawały 
mi spokoju duże nieścisłości do-
tyczące urodzin Thomasa i Ja-
cobusa Pawelczyka, obliczonego 
na podstawie aktów ślubu i zgo-
nu. Myślałem, że będzie inaczej 
w przypadku Victorii Pawelczyk 
z d. Labuda, żony Jacobusa. Otóż 
imię Victoria nie było imieniem 
często nadawanym dzieciom uro-
dzonym w Parafii Sierakowice. Na 
podstawie wykonanych indeksów 
odczytałem, że w całym XIX wie-
ku nadano to imię dziewczynkom 
zaledwie ok. 20 razy.

Z Victorią Pawelczykową wiąże 
się również inna ciekawa sprawa. 
We wsi Kamienica Królewska, 
w której zamieszkała w momencie wyjścia za mąż, była matką 
chrzestną (ok. 20 razy) wielu urodzonych dzieci w tej wsi, noszą-
cych nazwisko nie tylko Pawelczyk. Z aktu ślubu Victorii Labuda 
możemy przypuszczać, że urodziła się ona około roku 1781, a z aktu 
zgonu 1789. To 8 lat różnicy! Nie analizowałem dokładnie Księgi 
Chrztów z lat 1768-1803 z Parafii Sierakowice pod kątem daty 
chrztu Victorii Labuda, gdyż jest ona udostępniana do wglądu, po 
uprzednim zamówieniu, tylko w Kościele Mormonów.  

Intrygowały mnie również losy drugiej Victorii Pawelczyk, 
córki Thomasa, ur. w 1805 r., a więc czy jest to ta Victoria, która 
była „etatową” matką chrzestną w Kamienicy, czy raczej tą matką 
chrzestną była Victoria Pawelczyk z d. Labuda? Nie potrafię udzie-
lić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi z paru powodów. Od 
roku ok. 1826 ksiądz w księgach metrykalnych Parafii Sierakowice 
nie stosował już końcówek staropolskich do nazwisk typu „owa”, 

„ówna”, które to końcówki, dodane przy nazwiskach kobiet, pozwa-
lały odróżnić pannę od mężatki. Poza tym odnośnie Victorii, córki 
Thomasa, wiem to, że była dwukrotnie zamężna i z pierwszego 
związku nie miała prawdopodobnie dzieci. Pierwszy mąż nosił na-
zwisko Plotka, imienia nie znam, gdyż akt pierwszego ślubu Victorii 
znajduje się w księdze ślubów z lat 1826-1843, niedostępnej w Polsce. 

Ciekawe jest natomiast to, iż w drugim akcie małżeństwa Victorii 
z Josephem Pioch ksiądz nie zapisał jej nazwiska panieńskiego 

„Pawelczyk” a tylko „Plotka” - nazwisko z pierwszego małżeństwa. 
W księdze chrztów z lat 1843-1853 odnotowano urodzenie dwojga 
dzieci Josepha Pioch i Victorii Pawelczyk: Franza Michaela (1847) 
i dziecka martwo urodzonego (1848). Victoria Pioch z d. Pawelczyk, 
primo voto Plotka, zmarła w 1853 roku, tak jak jej brat Johann 
Pawelczyk, mój praprapradziadek.

Podsumowując można tylko zauważyć, że bazując na dawnych 
dokumentach zgonu czy nawet małżeństwa musimy pamiętać o tym, 
iż możemy napotkać wiele rozbieżności w tych dokumentach, spo-
wodowanych zbyt małą ilością szczegółowych danych zapisywa-
nych w aktach metrykalnych niektórych parafii z terenu Pomorza 
Gdańskiego i prawdopodobnie też tym, że nie przywiązywano 
szczególnej uwagi do dat urodzenia, a nawet wieku małżonków. 
Poczyniłem jeszcze jedno spostrzeżenie: w aktach metrykalnych 
z końca XVII wieku i prawie do końca XVIII wieku nie pisano 
dat urodzenia noworodków, ale tylko daty ich chrztu. Do lat 80-
tych XVIII stulecia nie zapisywano również wieku nowożeńców. 
Gdyby imiona moich przodków, których akty chrztów poszuki-
wałem, brzmiały np. Franz, Joseph, Michael, Adalbert względnie 
Marianna, Catharina, Anna, to przy tak dużej różnicy wynikającej 
z obliczeń prawdopodobnej daty chrztu, uzyskanej na podstawie 
aktu małżeństwa i aktu zgonu, znalezienie interesujących mnie 
aktów metrykalnych nie byłoby raczej możliwe.

Mogłem już teraz narysować drzewo genealogiczne swoje i Au-
gustyna Pawelczyka i uzupełnić je o uzyskane dane z ostatniej 
wizyty w Kościele 
Mormonów.  

P r z e g ląda j ąc 
wcześniej „Lustra-
cję Prus Królew-
skich” Jerzego Dy-
gały, tom I, cz. 1 
– powiat pucki i mi-
rachowski, wyda-
ną przez Toruńskie 
Wydawnictwo Na-
ukowe w 2000 
roku, nie wiedzia-
łem, że wymienio-
ny na stronie 137 jako czynszownik leman Paweł Pawelczyk, 
ochrzczony w Kościele Parafialnym w Sierakowicach, jest moim 
praprapraprapradziadkiem. Występuje on również w tzw. Katastrze 
Fryderycjańskim z 1772 roku jako gbur posiadający na swoim 
gospodarstwie żonę, 1 syna powyżej 12 lat, 1 syna poniżej 12 lat 
i jedną córkę poniżej 12 lat (razem 5 osób na gospodarstwie) i jed-
ną włókę gruntu. Paweł (Paulus) Pawelczyk został ochrzczony 
22.01.1713 .To, że był on moim przodkiem, wynikało z tego że:

1) urodził się w Kamienicy Królewskiej, tam gdzie urodzili się 
Thomas i Joannes;

2) nosił imię Paulus, które to imię nosił ojciec Thomasa Pawel-
czyka; 

3) imię Paulus 
wystąpiło tylko raz 
pośród dzieci no-
szących nazwisko 
Pawelczyk na prze-
strzeni lat 1706-
1723, ochrzczonych 
w Parafii Sierako-
wice i tylko w od-
niesieniu do syna 
Blaziusa i Zophi.

Janusz 
Pawelczyk            

☞

Akt zgonu Cathariny Pawelczyk z d. Labuda

Akt ślubu Jacobusa Pawelczyka 
i Victorii Labudowej. Należy 

odczytać wiek Pana Młodego 
jako 48 lat a nie 40, jakby się 

wydawało...

Drzewo genealogiczne przodków i potomków 
Augustyna Pawelczyka-Drzymality kaszubskiego

Akt chrztu Paulusa Pawelczyka 
syna Baziusa i Zophi

Akt zgonu Jacobusa Pawelczyka
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17 kwietnia 2010 r. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” 
wyjechał do Rosji na III Festiwal „Srebrny Strumień”, który od-
bywał się w mieście Wałżki, w obwodzie Wołgogradzkim. Była 
to wyprawa trwająca 13 dni, w czasie których pokonaliśmy około 
5.700 kilometrów. Program obejmował też zwiedzanie takich miejsc 
jak: Katyń, Smoleńsk, Moskwa, Wołgograd, Charków, Kijów. Wspo-
mnienia i wrażenia z wyjazdu trudno byłoby zmieścić w jednym 
artykule, dlatego postanowiliśmy przedstawić je w kolejnych nu-
merach „Wiadomości Sierakowickich”.

Nasza 38-osobowa grupa wyjechała sprzed budynku GOK około 
8.00. Autobus był zaopatrzony nie tylko w planszę z nazwą zespołu, 
ale również w naszą flagę narodową przepasaną kirem. Około 14.00 
dotarliśmy do Warszawy, potem przez Siedlce i Międzyrzec – do 
Białej Podlaskiej, gdzie mieliśmy pierwszy nocleg.

Rano wyruszyliśmy w kierunku granicy w Terespolu. Po rutyno-
wej kontroli dokumentów i przesunięciu zegarków o 1 godzinę do 
przodu, pojechaliśmy dalej. Minęliśmy Brześć, potem Mińsk – stolicę 
Białorusi. Po obu stronach szosy widzieliśmy równiny, czasem na 
horyzoncie pojawiały się szare chaty wiosek, najczęściej jednak 
całymi kilometrami ciągnęły się lasy lub szpalery przydrożnych 
drzew zasłaniających pola.

Przed 18.00 dotarliśmy do granicy z Rosją. Tutaj nie było nawet 
kontroli paszportów, złożono nam tylko kondolencje z powodu nie-

dawnego wypadku pod Smoleńskiem (mijał tydzień od tego dnia) 
i mogliśmy udać się w dalszą podróż (zegarki znów przesunęliśmy 
o 1 godzinę). Tu krajobraz był podobny: lasy, bagna, przydrożne 
rozlewiska, bliżej drogi stare drewniane domki, najczęściej kryte 
eternitem.

Po godzinie byliśmy już w Katyniu przy Państwowym Kom-
pleksie Pamięci. Z powodu późnej pory postanowiliśmy tylko 
przejść do Polskiego Cmentarza Wojennego, upamiętniającego 
wymordowanych w 1940 r. polskich oficerów. Złożyliśmy tam 
kwiaty, zapaliliśmy znicze, wysłuchaliśmy bicia „podziemnego 
dzwonu” wbudowanego w pomnik. Wśród wieńców rzucał się 
w oczy prezydencki, wydobyty z wraku samolotu. Były też inne, 
przywiezione wcześniej. Jednak Ci, którzy mieli je składać, niestety 
nie dotarli na miejsce. To trudne dla nas przeżycie spotęgowała 
zagrana na trąbce przez Pawła Grubę „Cisza”. Staliśmy jeszcze 
chwilę w milczeniu, rozmyślając nad ludzkim losem i symboliką 
tego miejsca. Nocowaliśmy w pobliskim schronisku młodzieżowym, 
a rano z przewodnikiem – panią Tatianą Mickiewicz - dokładniej 
zwiedzaliśmy katyński „Memoriał” wybudowany w 2000 r.

Przez szklaną bramę, symbolizującą przejście do innego świata, 
weszliśmy na „Drogę śmierci”, którą kiedyś prowadzono na rozstrze-
lanie skazańców (w większości Polaków – katolików, ale także nie-
licznych prawosławnych, muzułmanów i wyznawców judaizmu). 

Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” w Rosji

☞

Brama w Katyniu

Sobór Uspieński w SmoleńskuPamiątki z mogił katyńskich
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☞ Zatrzymaliśmy się przy wagonie, którym przywo-
żono tu ludzi (takimi wagonami jeździli też zesłańcy na 
Syberię). W polskiej części przy ołtarzu znajduje się 

„ściana pamięci”, na której alfabetycznie umieszczono 
nazwiska zamordowanych. Na murze okalającym tę 
część odnotowano również datę urodzenia, stopień 
wojskowy, miejsce zamieszkania, zawód – zajęcie 
przed wojną. Zginęli tu nauczyciele, lekarze, studenci, 
prawnicy, księża i inni przedstawiciele polskiej inteli-
gencji, pogrzebani w siedmiu „dołach śmierci”.

Zwiedzaliśmy też rosyjską część, gdzie w latach 30. 
i 50. pochowano kilka tysięcy Rosjan – ofiar stalini-
zmu. Teren ten, w przeciwieństwie do tzw. „polskiej 
części”, nie jest jeszcze tak dokładnie przebadany 
i uporządkowany. W pobliżu tego miejsca znajduje 
się ósmy „dół śmierci”, nad którym stoi tylko prosty 
drewniany krzyż. Rok temu znaleziono przy nim 
ludzką czaszkę, którą dopiero po 70 latach „oddała 
ziemia”. W tym miejscu zasadzono malutki świerk.

Potem poszliśmy do muzeum, gdzie zgromadzono 
wiele pamiątek związanych z tym miejscem i jego hi-
storią. Znajdują się tam m.in. wydobyte z ciałami: sztuć-
ce, menażki, guziki, okulary, scyzoryki, listy itp. Do 
dawnych pamiątek dołączono nowsze, jak np. zdjęcia 
z poprzedniej wizyty Prezydenta RP w 2007 r. Jest też 
najnowsza pamiątka – oprawiona w ramkę i napisana 
w języku rosyjskim. Jest to „Spis pasażerów samolotu 
TU 154, którzy tragicznie zginęli w katastrofie lotniczej 
pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.”

Obecnie przy wejściu do „Memoriału” powstaje 
cerkiew, budowana zgodnie z porozumieniem z 7 
kwietnia 2010 r. podpisanym przez premierów Polski 
i Rosji: Donalda Tuska i Władimira Putina.

Następnie udaliśmy się na miejsce niedawnej kata-
strofy. Kilka metrów od szosy znajduje się plac, gdzie 
składane są kwiaty, palą się znicze, umieszczone są 
portrety Marii i Lecha Kaczyńskich. Złożyliśmy tam 
również swój wieniec, zapaliliśmy znicze i pomo-
dliliśmy się za dusze wszystkich, którzy tu zginęli. 
Potem zaczęliśmy oglądać miejsce: dookoła był las, 
mokradła, teren ogrodzony taśmą. Nie mogliśmy 
jednak oprzeć się pokusie, by nie pójść dalej. Wi-
dzieliśmy najpierw połamane gałęzie, potem ścięte 
wierzchołki drzew. Doszliśmy wreszcie do terenu 
przerytego, bądź przekopanego ciężkim sprzętem, po 
którym nie dało się już chodzić. Miejscami widać było 
świeżo wycięte drzewka, przeszkadzające zapewne 
w poszukiwaniach szczątków. Za tym rozległym miej-
scem zauważyliśmy milicjantów, którzy na szczęście 
nie podeszli do nas.

Potem udaliśmy się na drugą stronę szosy, gdzie 
w odległości ok. 800 m znajdowało się pierwsze 
drzewo, o które zahaczył samolot. Ktoś umieścił 
przy nim prawosławny krzyż. W drodze powrotnej 
do autobusu zastanawialiśmy się nad sensem tego 
tragicznego zdarzenia. 

Kolejnym etapem naszej wyprawy był Smoleńsk, 
miasto pięknie położone na siedmiu wzgórzach, 
o które w XVII w. toczyła się wojna polsko-rosyjska. 
Zwiedziliśmy tylko Sobór Uspieński. Resztę cieka-
wych miejsc podziwialiśmy z okien autobusu, gdyż 
mieliśmy jeszcze do przebycia kolejne odcinki drogi 
do Moskwy.

c.d.n. 
Bożena Skierka

Zdjęcia: Hanna i Paweł Gruba

Uczestnicy wyjazdu przy wagonie

Składanie kwiatów przy pomniku na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu

Prosty drewniany krzyż przy ósmym „dole śmierci”
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☞

Majówka 
z Zamkową Górą w tle
Niezwykłym powodzeniem cieszyła się zorganizo-
wana 2 maja wędrówka czerwonym szlakiem tu-
rystycznym od Leśnictwa Mirachowo na Zamkową 
Górę w Kamienickim Młynie.

Pomysł wspólnego spędzenia czasu w dniu ob-
chodzonym od sześciu lat jako Dzień Flagi wyszedł 
od Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Kaszubskiego, 
a konkretnie od Wandy Kiedrowskiej, wywodzącej 
swoje korzenie z Kamienicy Królewskiej. Wspominając 
dzieciństwo i wędrówki z ojcem leśnikiem, zawsze 
miała w pamięci wzniesienie, na które wchodzili, aby 
obejrzeć z góry sześć jezior. Często o tym mówiła. Nie 
mogła jednak sobie przypomnieć dokładnie miejsca. 
Z pomocą przyszli przedsiębiorczy mieszkańcy Kamie-
nicy Królewskiej, którzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu na 
Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska, jako 
jedno z ważniejszych swoich działań, zrealizowali zada-
nie przywrócenia świetności Zamkowej Górze. Pomysł 
był niezwykle trafiony, bo od momentu przygotowania 
podejścia i platformy widokowej, przez wzniesienie 
przewinęło się już mnóstwo turystów i pojawia się ich 
tu coraz więcej z dnia na dzień. 

Prestiżowa nagroda 
dla premiera Donalda Tuska 
– Kaszuby, Polaka, Europejczyka...
Aachen, Niemcy, 13 maja 2010 r., Premier RP – Donald Tusk – został tu uhono-
rowany Nagrodą im. Karola Wielkiego.  Wręczył ją burmistrz Akwizgranu von 
Marcel Philipp.

Akwizgran (niem. Aachen) – to miasto w Niemczech, w Nadrenii Północnej – 
Westfalii, niedaleko granicy z Belgią i Holandią. Ma bogatą historię, jego początki 
datowane są już na I wiek n.e. Zostało zbudowane przez rzymian i nazwane 
Aquae Grani lub Aquisgranum (Granus – bożek uzdrowień), ponieważ dyspono-
wało ciepłymi źródłami siarkowymi. Stało się ulubionym miejscem Pepina, który 
w VIII wieku zbudował na miejscu rzymskiej świątyni kaplicę i rezydencję. Jego 
syn - Karol Wielki (władca imperium Karolingów) – urządził w Akwizgranie 

Przygotowania do wręczenia nagrody, 
Angela Merkel ze swoim medalem na szyi, 

Donald Tusk oczekujący na jego zawieszenie

Przywitanie z Kaszubami

Widok zrekompensował wszystkie trudy☞ na str. 21
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swoją siedzibę, rozbudował rezydencję, zgromadził w kaplicy wiele cennych 
relikwii. Otton I koronował się w katedrze w X wieku, po nim koronowało się 
tam jeszcze 31 królów niemieckich.

Dzisiejszą sławę miasto zawdzięcza przede wszystkim Karolowi Wielkiemu, 
królowi Franków i Longobardów, a od 800 roku cesarzowi Imperium Rzym-
skiego. Za jego panowania w skład imperium wchodziły tereny: Francji (bez 
Bretanii), Belgii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, zachodnich Niemiec, północnych 
Włoch, Korsyki oraz północno-wschodnia część Hiszpanii i Baleary. To za jego 
panowania podział świata na rzymski i barbarzyński zastąpiono podziałem na 
świat chrześcijański i pogański. Ludy pod panowaniem Karola jednoczyły się ze 
sobą, aby dawać skuteczniejszy odpór nawale pogańskiej. W stosunku do jego 
poddanych użyto po raz pierwszy określenia „Europenses” – Europejczycy.

Po II wojnie światowej, od 1950 roku, przyznawana jest w Akwizgranie Mię-
dzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego – najbardziej znana polityczna nagroda 
w Niemczech, zwana często „politycznym noblem”. Otrzymują ją wybitne oso-
bistości i instytucje za zasługi na rzecz pokoju i jedności w Europie, które, tak 
jak Karol Wielki, integrują, dążą do jednoczenia, przeciwstawiają się podziałom. 
Nagroda jest zawsze wręczana w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego w Sali 
Cesarskiej ratusza, posadowionego na fundamentach pałacu Karola Wielkiego. 
Nagrodzony otrzymuje dyplom, medal z podobizną Karola Wielkiego i pieczęcią 
Akwizgranu na odwrocie oraz czek z określoną sumą pieniężną.

Przed tegorocznym laureatem – premierem RP Donaldem Tuskiem – nagrodę 
odebrali m.in.: twórca idei Paneuropy - hrabia Coudenhove - Kalergi (1950), 
Jean Monnet (1953), Winston Churchill (1955), Robert Schuman (1958), Komisja 
Europejska (1969),  brat Roger z Taizé (1989), minister spraw zagranicznych Bro-
nisław Geremek (1998), Tony Blair (1999), Bill Clinton (2000), Jan Paweł II (2004), 
Angela Merkel (2008). 

Przygotowania i spotkania odbywały się już w przeddzień Wniebowstąpienia 
Pańskiego. W dniu wręczania nagrody przy katedrze zgromadziły się tłumy, 
a ona sama wypełniona była po brzegi. Część polskiej delegacji i gości usado-
wiono w prezbiterium ponad 1200 – letniej katedry, która ma czym zachwycać: 
przede wszystkim jej monumentalność, gotycki wystrój, ogromne a jednocześnie 
wysmukłe okna, ciekawe witraże, i nade wszystko przepiękne dwa relikwiarze. 
Wśród tego przepychu i dostojeństwa Premier Donald Tusk z Żoną, Kanclerz 
Angela Merkel, goście: Norman Davies, Andrzej Wajda, Władysław Bartoszewski, 
Jerzy Buzek – uczestniczyli we mszy świętej.

Ceremonia wręczania nagrody odbyła się w Ratuszu. Po drodze laureata witała 
licznie zgromadzona Polonia: gratulacje, uściski dłoni, pozdrowienia, uśmiechy, 
gesty symbolizujące uznanie. Jakże pięknie w dostojnych murach musiał za-
brzmieć zagrany i zaśpiewany hymn polski obok niemieckiego. Jak cudownie 
popatrzeć na stojących obok siebie Polaków i Niemców – równoprawnych oby-
wateli Europy. Aż chciałoby się zaśpiewać za Janem Kaczmarkiem  „Warto było 
czekać na te piękne czasy, by na własne oczy cuda te zobaczyć” – ale chwila 
podniosła, więc polski sentymentalizm należało poskromić. Mowę laudacyjną 
wygłosiła sama Kanclerz Angela Merkel, potem burmistrz Aachen udekorował 
nagrodzonego medalem zawieszonym na żółtej wstędze. Miłym obowiązkiem każdego obdarowanego jest 

zawsze podziękowanie za dar. Premier, dziękując, 
odwołał się do spraw, które  pozwoliły fundatorom 
pomyśleć o nim, jako kandydacie godnym uhonoro-
wania. W dedykacji umieścił swoje pokolenie, ale 
nie zapomniał też o niedawnych ofiarach katastrofy 
pod Smoleńskiem.

Po ceremonii przemarsz do uniwersytetu, ponow-
ne spotkania z Polonią, z obecnymi tam Kaszubami, 
rozmowy, pozowanie do zdjęć, autografy, nieodłączne 
w takich sytuacjach „Sto lat” i powrót do kraju. 

A w Aachen znowu będą usilnie się zastanawiać, 
kto za rok zasłuży na Nagrodę Karola Wielkiego, kto 
osiągnie sukces w likwidowaniu barier, granic, kon-
fliktów, zasłuży się dla krzewienia pokoju, pojednania, 
dialogu, partnerstwa i braterstwa – bez oglądania się 
na małostkowe uprzedzenia i historyczne zaszłości.

Dziękuję Wandzie Lew–Kiedrowskiej – naocznemu 
świadkowi uroczystości - za udostępnienie materia-
łów oraz zdjęć – 

Danuta Pioch 

☞

Akwizgrańska katedra

Goście oczekujący na uroczystość, 
wśród nich Andrzej Wajda

Z polską delegacją były prezydent 
Aleksander Kwaśniewski

Gratulacje i oklaski
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☞

Do współorganizacji wędrówki włączyły się różne podmioty, odpowiedzialne 
za realizację kolejnych punktów zadania.

Pomorskie Centrum Pilotażu i Przewodnictwa przygotowało trasę, która zo-
stała wcześniej sprawdzona pod kątem przystępności dla turysty z każdej grupy 
wiekowej. PCPiP reprezentowali przewodnicy terenowi po Kaszubach: Genowefa 
Zasada, Lilianna Grosz, Wanda Kiedrowska i Danuta Pioch. Trzecia i czwarta 
z wymienionych były przewodnikami prowadzącymi grupę w tym dniu.

Gospodarzem imprezy był również Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, 
który wspierał imprezę logistycznie, wysyłał wcześniejsze zawiadomienia i informacje, 
wypożyczał uczestnikom flagi, zaopatrywał chętnych w materiały informacyjne.

Sporo pracy w przygotowanie imprezy włożyli członkowie Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska. Jego przedstawiciele dość licznie 
byli reprezentowani podczas marszu, a szczególnie w punkcie docelowym pod 
Zamkową Górą. Na strudzonych wędrówką piechurów czekały panie z kamie-
nickiego koła gospodyń, przedstawicielki Stowarzyszenia z panią sołtys Marią 
Marcińską na czele. Swoim paniom dzielnie asystowali mężowie. Ich dziełem były 
rozstawione namioty z przygotowanym kaszubskim jadłem, pysznymi ciastami, 
herbatą, regionalnymi zupami. Sporym zainteresowaniem cieszyły się też prace 
twórców ludowych. Biesiada u stóp wzniesienia przeplatana była opowieściami 
o pracach wokół przywrócenia turystom Zamkowej Góry, a także o innych za-
daniach podejmowanych przez Stowarzyszenie. Na tym zadania kamieniczan się 
nie kończyły. Po wejściu na platformę turyści spotykali kolejnych przedstawicieli 
gospodarzy z certyfikatami dla zdobywców szczytu – a nie jest łatwym zdobycie 
go. Choć wznosi się na wysokość 210 m n.p.m., to prowadzi do niego dość strome 
podejście i trzeba nie lada kondycji, by je pokonać. Za to widok z platformy rekom-
pensuje wszelkie wysiłki. Punkt widokowy na Zamkowej Górze oferuje bowiem 
przepiękną panoramę środkowych Kaszub z Kamienickim Młynem u swych stóp. 
Od lewej rozciąga się widok na jeziora: najbliższe Junno, prześwitujące w oddali 
Kamienickie, Białe, Czarne, Odnoga i Potęgowskie po prawej.

Wśród organizatorów nie można pominąć zarządcy Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, na którego terenie mieści się Zamkowa Góra, a właściwie 

„Zamkowisko”, jak mówił pan Marciński, który pamięta miejsce z czasów, gdy nie 
było ono jeszcze odwiedzane przez turystów. Piechurom towarzyszył przez cały 
czas strażnik KPK – Ryszard Szutenberg, który był zmotoryzowanym patrolem, 
podwożącym w razie potrzeby najbardziej zmęczonych, ale przede wszystkim 
czuwającym nad grupą, prowadzącym ją po najbardziej krętych i tajemniczych 
odcinkach. Bo też Lasy Mirachowskie potrafią, oprócz swego niezaprzeczalnego 
uroku i piękna, czasami przerazić tajemniczością i przepaścistością, jak to opisał 
Aleksander Majkowski w powieści „Żëcé i przigòdë Remùsa”: Dużi kawałk zemi 
kaszëbsczi pòkriwają lasë, ale żóden nie je taczi wiôldżi i pełen tajemnicë 
jak Las Mirachòwsczi (...) Dniama całima pò nim błądzëc mòżesz, nie naszedł-
szë żëwi dëszë. Leno wiôldżé jezora òtmikają duktë dlô wiatrów i słuńca 
i leżnosc dają wësoczim ùzémkóm i kòrunóm drzéwiãt do przezéraniô sã 
w zwiercadle swòjich wód.

Zupełnym zaskoczeniem dla organizatorów była liczebność grupy. Do wspól-
nego marszu stanęło 120 piechurów, w tym uczestnicy z powiatu bytowskiego 
z burmistrzem Ryszardem Sylką na czele, wypełniony po brzegi autokar z po-
wiatu kościerskiego, również spora grupa uczestników powiatu kartuskiego. Byli 
też indywidualni turyści z Trójmiasta.

Wędrujący mieli okazję odwiedzić malowniczą zabudowę parkingu przy 
leśniczówce, posłuchać nad jeziorem legendy o pochodzeniu nazwy Lubygość, 
zwanym często dla swego piękna „kaszubską Świtezią”, zadziwić się nad cudem 
natury w postaci wapiennych grot, zadumać nad losem młodych z czasów II 
wojny przy bunkrze TOW „Gryf Pomorski”. Dla żądnych wrażeń estetycznych 
sporym bodźcem był widok ze Szczeliny Lechickiej na rozpostarte u jej stóp 
jeziora Rynny Potęgowskiej. Wędrując ścieżkami opadającymi serpentynowo 
w dolinę jezior, turyści podziwiali wiekowe daglezje, przemierzali groble po-
między zbiornikami, szukali odpowiedzi na pytania konkursowe. Nagrodą za 
wysiłek i trud był niesamowity widok z Zamkowej Góry.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że pomysł wspólnego spędzenia czasu był 
niezwykle trafiony i zadeklarowali chęć uczestniczenia w kolejnych przedsię-
wzięciach.

Danuta Pioch
Foto W. Lew–Kiedrowska

Ostatnie instrukcje przed wymarszem 
od leśniczówki w Mirachowie

Legenda nad Jeziorem Lubygość 
zainteresowała wszystkich

Punkt widokowy Szczelina Lechicka

Panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa 
Kamienica Królewska i ich wspaniałe wyroby

dokończenie ze str. 19Majówka
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22 maja 2010 roku w Gimnazjum w Sierakowicach miało miejsce niecodzienne 
wydarzenie – Festiwal Nauk Wszelakich. Był to jeden z najważniejszych elemen-
tów realizowanego w szkole projektu „Przystanek nauka”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wartość projektu wyniosła 445 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na dodatkowe 
zajęcia pozalekcyjne dla 203 uczniów klas trzecich z takich przedmiotów jak języki: 
francuski, niemiecki i angielski, polski, matematyka oraz informatyka. Projekt 
rozpoczął się w sierpniu 2009 roku i kończy się w lipcu bieżącego roku.

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu „Przystanek nauka” był 
tytułowy Festiwal Nauk Wszelakich. Uczniowie i ich nauczyciele przygotowywali 
się do niego od początku września, by ostatecznie 22 maja br. zaprezentować 
wyniki swojej pracy zaproszonym gościom, rodzicom i innym uczniom. Wśród 
gości byli między innymi pani Halina Uchman – dyrektor Delegatury Kuratorium 
w Kościerzynie, dyrektorzy i nauczyciele z okolicznych szkół oraz przedstawi-
ciele Rady Rodziców. 

Łącznie w festiwalu wzięło udział 17 grup, które przygotowały dziesięciomi-
nutowe prezentacje. Były zatem pokazy matematyczne, fizyczne, informatyczne, 
fragmenty przedstawień takich jak: Romeo i Julia, Balladyna, Mały Książę, 
w tym także po angielsku; występy kabaretu, prezentacje literackie, degustacje 
potraw kuchni niemieckiej czy francuskiej i wiele innych atrakcji. Po uroczystym 
otwarciu, którego dokonał o godzinie 10.00 Dyrektor Gimnazjum w Sierakowi-
cach - Krzysztof Andryskowski, zwiedzający w dwóch grupach ruszyli o 10.30 
na odwiedziny tytułowych przystanków. Celem festiwalu było wyłonienie i na-
grodzenie najlepszych grup. Po trzech godzinach, pełnych atrakcji, jury, które-
mu przewodził przewodniczący Rady Rodziców pan Edward Breza, dokonało 
podliczenia głosów. Niemniej jeszcze w trakcie trwania prac komisji, podczas 
poczęstunku w stołówce szkolnej, dało słyszeć się głosy, że ogrom pracy i za-
angażowania uczniów i zwłaszcza ich opiekunów był tak duży, że nagrodzenie 
jednych z pominięciem pozostałych byłoby co najmniej niestosowne. Dlatego 
też, po naradzie z Dyrektorem Gimnazjum oraz pozostałymi koordynatorami 
projektu, postanowiono, że nagrodzeni zostaną wszyscy, którzy bezpośrednio 
brali udział w festiwalu. Decyzja ta, ogłoszona przez Dyrektora, wzbudziła spo-
dziewany aplauz zebranych na sali gimnastycznej uczestników i gości festiwalu. 
Warto wspomnieć, że nagrodą w festiwalu będzie wyjazd do Trójmiasta z bardzo 
ciekawym programem dnia, który będzie miał miejsce w czerwcu.

Zakończenie imprezy uświetniły występy zespołu tanecznego „Black Dance” 
– laureata wielu nagród na przeglądach i konkursach tanecznych oraz koncert 
zespołu rockowego „Straight Fingers”.

Festiwal Nauk Wszelakich był wielkim świętem nauki i dowodem na to, że 
najlepsza inwestycja, to inwestycja w człowieka – co jest głównym mottem 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach 
którego projekt „Przystanek nauka” jest realizowa-
ny. Festiwal ujawnił, jak olbrzymi potencjał tkwi 
w uczniach Gimnazjum w Sierakowicach i jaką pomy-
słowość i zaangażowanie mają 
ich nauczyciele. Po raz pierwszy 
w historii naszej gminy, powiatu 
a może i województwa, poka-
zano tego typu przedsięwzięcie. 
Nie byłoby to możliwe bez 
wsparcia finansowego ze źródeł 
Unii Europejskiej. Trzeba mieć 
nadzieję, że nie była to ostatnia 
tego typu impreza, bo trudno 
wyobrazić sobie lepszą szansę 
na integrację różnych grup 
społecznych, a przede wszyst-
kim rodziców ze środowiskiem 
szkoły, co z punktu widzenia działań dydaktyczno 
wychowawczych szkoły ma niebagatelne znaczenie. 

W tym miejscu wszystkim uczestnikom, ich nauczy-
cielom oraz koordynatorom Festiwalu - Wiesławie 
Płotka i Tomaszowi Ziemann - składam serdeczne 
gratulacje i podziękowanie za niewyobrażalne po-
święcenie i ogrom pracy, jaki włożyli w ostateczny 
efekt zaprezentowany podczas uroczystości.

Adrian Klawikowski
koordynator projektu „Przystanek nauka”

Foto: AK

Święto nauki 
w sierakowickim gimnazjum

Matematyka z Pitagorasem nie jest trudna

Uczniowie z nauczycielem prezentują projekt 
„Gwiezdne wojny”

Z prezentacji „Co nieco o rycerzach” goście poznali 
najsłynniejszych rycerzy Europy średniowiecznej 
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Przed dziećmi i młodzieżą, które lubią recytować, pojawiła się 
kolejna okazja do zademonstrowania swoich umiejętności. Zespół 
Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie i Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta zorganizowało Pierwszy 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Fraszek Ewy War-
mowskiej. Odbył się on 14 maja w „Małej Szkole” w Szopie. 

Celem konkursu jest popularyzacja w szerokim kręgu, a w szcze-
gólności wśród dzieci i młodzieży, kaszubskiej i polskiej twórczości 
Ewy Warmowskiej, laureatki wielu konkursów literackich. Pani 
Ewa jest nauczycielką wychowania przedszkolnego i języka kaszub-
skiego. Od kilku lat pisze wiersze i krótkie opowiadania w języku 
polskim i kaszubskim. W 2006 r. ukazał się jej debiutancki tomik 
poezji kaszubskiej „Trapë do nieba”, w 2008 r. – „Dzéń za dniã”, 
a rok później kaszubsko- i polskojęzyczny tomik zatytułowany 

„A serce bije jedno…”.
Do konkursu zgłosiło się 84 uczniów z terenu województwa 

pomorskiego, którzy zostali zakwalifikowani do pięciu kategorii 
wiekowych. Ich recytacje oceniała komisja konkursowa w składzie: 
Ewa Warmowska – przewodnicząca, Joanna Telega – Dyrektor Bi-
blioteki Publicznej Gminy Sierakowice, Emilia Maszke – nauczyciel 
j. kaszubskiego i j. polskiego SP w Puzdrowie, Sabina Lejk – na-
uczyciel j. polskiego SP w Szopie.

Mimo że uczniowie mogli recytować także utwory w języku pol-
skim, zdecydowana większość wybrała wiersze kaszubskojęzyczne. 
Najpopularniejsze to m.in. „Trapë do nieba”, „A serce bije jedno...” 
i „Marzëbiónka” oraz opowiadanie „Apartnô ùczba”. 

Oto wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:
zerówka i młodsi

I miejsce - Michał Galiński - Przedszkole w Przodkowie
II miejsce - Paweł Kotłowski - Sierakowice
III miejsce - Dominika Gawin - Przedszkole w Sierakowicach

klasy I-III
I miejsce - Joanna Rusiecka - SP im. ks. J. Bigusa w Baninie
II miejsce - Bartosz Synakowski - SP im. Kard. S. Wyszyńskiego 
w Somoninie
III miejsce - Klaudiusz Teclaf - SP w Mojuszu

klasy IV-VI
I miejsce - Monika Kreft - ZS w Sulęczynie
II miejsce - Klaudia Węsierska - SP im. ks. A. Sadowskiego w Lisich 
Jamach
III miejsce - Adriana Grzenkowicz - Mała Szkoła w Szopie

gimnazja
I miejsce - Klaudia Kopczyńska - ZKiW im. ks. A. Peplińskiego 
w Kamienicy Szlacheckiej
II miejsce - Angelika Orczykowska - ZSP i PG w Przodkowie
III miejsce - Weronika Damps - Gimnazjum w Sierakowicach

szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Katarzyna Wojdak - ZSZiO im. I Brygady Pancernej 
im. Boh. Westerplatte w Kartuzach
II miejsce - Magdalena Bigus - ZSP w Sierakowicach
III miejsce - Krzysztof Gangalewski - ZSZiO im. I Brygady Pan-
cernej im. Boh. Westerplatte w Kartuzach

Każdy z uczestników konkursu oraz każdy nauczyciel-opiekun 
otrzymał pakiet książek, a laureaci czołowych miejsc także ręcznie 
zdobione gliniane wazony wykonane przez pracownię garncarstwa 
Bożeny i Pawła Selów z Gowidlina. 

Podczas konkursu miało miejsce bardzo miłe wydarzenie. 
Pani Ewa Warmowska otrzymała nagrodę Wójta Gminy Siera-
kowice, którą przekazała Danuta Pioch, pełnomocnik wójta ds. 
j. kaszubskiego i regionalizmu. Cała sala gromkimi brawami 
pogratulowała pani Ewie sukcesu i wyraziła uznanie dla jej 
twórczości. 

AK

Foto: AK

I Wojewódzki Konkurs Recytatorski 
Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej

Nagrody i dyplomy wręczała laureatom poetka Ewa Warmowska

Panie z komisji konkursowej: Sabina Lejk, Joanna Telega i Emilia Maszke
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Za pan brat z nauką 
„Za pan brat z nauką – wyrównywanie 
szans edukacyjnych” - pod taką nazwą 
w Zespole Szkół w Gowidlinie od 
września 2009 roku realizowany jest 
Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W ramach tego Projektu uczniowie 
brali udział w zajęciach pozalekcyj-
nych z  przedmiotów matematyczno 
– przyrodniczych, na których, dzięki 
różnorodnym metodom pracy, rozwi-
jali umiejętności kluczowe, doskona-
lili zastosowanie wiedzy teoretycznej 
w praktyce oraz łączyli wiedzę z róż-
nych dziedzin. Ponadto na kole języka 
angielskiego doskonalili komunikację 

językową. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczyli 
w zajęciach wyrównawczych z matematyki, zajęciach terapii pedagogicznej i lo-
gopedycznej oraz byli objęci opieką psychologiczną. Ogółem w Projekcie bierze 
udział 175 uczniów. Tygodniowa liczba w/w zajęć wynosi 21 godzin.

18 czerwca 2010 roku (piątek) o godz. 1300 w Zespole Szkół w Gowidlinie 
odbędzie się podsumowanie Projektu za rok szkolny 2009/2010. Serdecznie 
zapraszamy rodziców uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach oraz rodziców 
uczniów, którzy chcieliby, aby w przyszłym roku brały w takich zajęciach udział. 
W czasie spotkania rodzice otrzymają biuletyn informacyjny o Projekcie oraz 
folder ze zrealizowanych zajęć, natomiast uczniowie, którzy brali udział w Pro-
jekcie, otrzymają certyfikaty.

Koordynatorzy Projektu

Sukces Michała 

Michał Szostek, uczeń klasy V d Szkoły Podstawowej 
w Sierakowicach, dnia 29 marca 2010 roku odebrał 
w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku z rąk 
Pomorskiego Kuratora Oświaty Zdzisława Szudro-
wicza certyfikat  laureata Wojewódzkiego Konkursu 
Interdyscyplinarnego „Matematyka z przyrodą”. 

Michał zajął drugie miejsce w finale wojewódzkim 
tego konkursu. Rywalizował z 91 uczniami z całego 
województwa pomorskiego. Wśród laureatów był 
jedynym uczniem klasy piątej. Otrzymanie certyfi-
katu umożliwia mu wstęp do wybranego gimnazjum, 
zwalnia z egzaminu szóstoklasisty, zapewniając mu 
jednocześnie z owego egzaminu maksymalną liczbę 
punktów. Michał przygotowywał się do konkursu pod 
opieką pań: Ewy Bednarek – matematyka i Jolanty 
Skierka - przyroda. Gratulujemy sukcesu.

21 maja w Chojnicach odbył się II Wo-
jewódzki Przegląd Form Taneczno - Ryt-
micznych, w którym między innymi wzięły 
udział formacje z Sierakowic. Grup było 
tak dużo, że prezentacje odbywały się na 
dwóch salach. Trudno wymienić wszystkie, 
byli reprezentanci z Kościerzyny, Rumi, 
Słupska, Czerska itd. Wszystkie formacje, 

duety i solówki oceniane były przez surowe 
chojnickie jury. 

Nagrodzono wszystkie występy, żaden 
uczestnik nie wyszedł bez nagrody za swoją 
pracę, co było miłym gestem ze strony orga-
nizatorów. Z Sierakowic wystąpiły formacja: 
Black Dance, mini formacje: Foquss, Iskierki 
i Eksplozja, jak również dziewczęce pokazy 

Kolejny sukces sierakowickich tancerek duetów i solówek. Dziewczyny z Sierakowic 
pokazały się kolejny raz z jak najlepszej stro-
ny, co przyniosło im wysoko punktowane 
miejsca i wiele nagród. Zwyciężyła formacja 
Black Dance w odsłonie „Zombie”, zajmując 
I miejsce. Gratulacje! 

Reasumując – dziewczyny zdobyły na-
stępujące lokaty: Black Dance - miejsce I, 
Eksplozja - miejsce III, IV miejsce - Foquss 
i miejsce V – Iskierki. W kategorii duety hip-hop 
III miejsce zdobyły: Katarzyna Łęcka i Julia 
Kotłowska – uczestniczka castingu do You 
Can Dance. V miejsce w kategorii duety 
taniec współczesny dla Katarzyny Łęckiej 
i Magdaleny Dolata. W solówce miejsce 
I zdobyła Katarzyna Łęcka. Wszystkie grupo-
we puchary, medale i nagrody zdobyte przez 
sierakowiczanki można zobaczyć w GOK 
i w Szkole Podstawowej w Sierakowicach.

W czerwcu, dzięki przychylności pani 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ireny 
Kulikowskiej, dziewczyny wyjeżdżają na VII 
Ogólnopolski Festiwal Formacji Tanecznych 

„Zatańcz z Nami!” do Częstochowy. Będzie 
to wyjazd połączony z kilkudniowym wy-
poczynkiem w Zakopanem. Zapracowały 
sobie na to, niech nabiorą siły, aby dalej 
toczyć walkę o czołowe miejsca. 

E. Gawin
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30 kwietnia w Lęborku odbył się III Międzynarodowy 
Dzień Tańca. W tym roku przyjął formę konkursu, 
a nie jak w poprzednich latach przeglądu grup 
tanecznych. Nagrodą za pierwsze miejsce był nie 
tylko puchar, ale również nominacja do udziału w 37 
Harcerskim Festiwalu Kultury i Młodzieży Szkolnej 

„Kielce – 010”, który reprezentowała pani hm. Elżbieta 
Kubiec – komendant kieleckiego festiwalu i członek 
jury. W tej imprezie biorą udział zespoły taneczne, 
muzyczne, teatralne i folklorystyczne, reprezentujące 
placówki kultury, szkoły i drużyny harcerskie o spe-
cjalności artystycznej. Było więc o co walczyć.

Sierakowice reprezentowały dwie formacje pod 
kierownictwem i choreografią pani Edyty Gawin. 
Istniejący przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sierako-
wicach Black Dance wystąpił w kategorii – inne formy 
tańca 12-16 lat. Natomiast Fokus, grupa skupiająca 
młodzież ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach, 
wystąpiła w kategorii hip - hop do lat 11. Formacja 
powstała pięć miesięcy temu. Był to drugi występ 
tej grupy. Dziewczyny miały ogromną tremę, którą 
potęgowała liczność i wysoki poziom „konkurencji”. 
Na scenie naprawdę dały z siebie wszystko, za co 
publiczność podziękowała im gromkimi brawami.

Black Dance wystąpił jako siódmy z dziewięciu 
grup. Reprezentanci z Gdańska, Gdyni i Malborka 
podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko. Konkurs zakoń-
czył się ok. godziny 1400. Jury obradowało bardzo 
długo, co podnosiło i tak gorącą  atmosferę wśród 
grup i na widowni.

Po godz. 1500 przewodniczący jury - Sebastian 
Białobrzeski - ogłosił wyniki, na które wszyscy 
czekali z niecierpliwością. Płynęły łzy radości i żalu. 
I tak między innymi na podium znalazła się formacja 
FOKUS, zajmując I miejsce i nominację na wyjazd 
do Kielc. BLACK DANCE również zajął miejsce na 
podium, wytańczył III miejsce.

Ogromne podziękowania należą się Dyrektor 
GOK Pani Irenie Kulwikowskiej oraz dyrekcji Szko-
ły Podstawowej w Sierakowicach za umożliwienie 
dziewczętom udziału w Festiwalu. 

E.G.

Międzynarodowy Dzień Tańca Lębork 2010

Sierakowickie dziewczyny po raz kolejny pokazały, na co je stać…

Fokus po rozdaniu nagród w towarzystwie instruktorki i członków jury

Black Dance podczas występu

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ
Jesteśmy Europejczykami

W Zespole Szkół w Gowidlinie obchodziliśmy 10 maja Dzień Eu-
ropy pod hasłem „Europa to nasz wielki dom”. Uroczystość rozpo-
częła się odśpiewaniem hymnu zjednoczonej Europy, a następnie 
przypomniano krótką historię Unii Europejskiej.

W dalszej części programu podziwiać  mogliśmy różnego rodzaju 
tańce w wykonaniu gimnazjalistów z poszczególnych klas. Sporto-
wych emocji dostarczyli nam „zawodowi” bokserzy, w rolę których 
wcielili się uczniowie kl. II a gimnazjum. Podziwialiśmy również 
występujących  na naszej szkolnej scenie śpiewaków operowych, pił-
karzy renomowanych klubów sportowych. Uwieńczeniem widowiska 
był pokaz mody damskiej i męskiej. Śmiechu było co niemiara.

Godzinny występ naszych szkolnych artystów pozwolił na odby-
cie fantastycznej podróży po naszym kontynencie, za co jesteśmy im 

wdzięczni. Dziękujemy również nauczycielom, którzy czuwali nad 
przygotowaniem i przebiegiem tej uroczystości: paniom Joannie 
Neubauer i Barbarze Salamon.

Opracowała Paulina Rompa

Pamiętny dzień – 3 Maja
219. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzono w Zespole 
Szkół w Gowidlinie. Tego dnia odbyła się uroczysta akademia, 
przygotowana przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Hasłem 
tegorocznej uroczystości był fragment wiersza:  Maj – rocznica 
pięknych serc. Maj – rocznica pięknych myśli  oraz słowa ,,Nie 
umiera to, co trwa w pamięci żywych. Udział w uroczystości 
szkolnej wzięli uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Treść utworów prezentowanych podczas akademii ściśle ☞
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Szkolny Projekt 
„Rozwój przez kompetencje”

Dnia 11 maja, po zajęciach lekcyjnych, nasza wychowawczy-
ni - Kamila Sołtysek - zapoznała nas z celami projektu „Rozwój 
przez kompetencje”. Organizatorami są: CombiData i Uniwersytet 
Białostocki.

nawiązywała do minionych wydarzeń. Uroczystość swoim 
występem uświetnił szkolny chór ,,Kantylena”. Uczniowie klas VI 
przygotowali także prace plastyczne, upamiętniające wydarzenia 
związane z 3 maja 1791 r. Dokładnie w dzień rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w kościele parafialnym w Gowidlinie, o godzinie 
10.30, przedstawiciele społeczności szkolnej zaprezentowali montaż 
słowno – muzyczny. Nad oprawą uroczystości czuwała pani Joanna 
Neubauer – nauczycielka historii.

Urszula Bigus

☞

Karol ChukNatalia Niklas

Dowiedzieliśmy się, że służyć on będzie podwyższeniu naszej 
wiedzy, a tym samym najprawdopodobniej zwiększeniu ilości punk-
tów na Teście Kompetencji klas 3. Przez 50 godzin (po zajęciach 
lekcyjnych) będziemy realizować program matematyczno-przyrod-
niczy. Program ten będzie obejmować też I półrocze następnego 
roku szkolnego 2010/1011. Jest on przeznaczony dla chętnych 
uczniów z naszego sierakowickiego gimnazjum.

Na spotkaniu organizacyjnym Pani Kamila poprosiła nas o wyko-
nanie rysunków. Każdy narysował siebie. Zapisał cechy, którymi się 
odznacza. Uwzględnił też swoje oczekiwania wobec tego projektu. 
Po przedstawieniu wszystkich uczestników, wybraliśmy przewod-
niczącego, jego zastępcę, kronikarza i pomocnika kronikarza. 

Aron Paracki Ig
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You Can Dance
30 marca 2010 r. w ZSP Sierakowicach zorganizowana została trze-
cia edycja konkursu tanecznego You Can Dance. W eliminacjach 
szkolnych udział wzięły klasy: I b LO, I a LO, II a LO, II b LO, II 
TA, II TŻ, III TŻ. I miejsce uzyskała grupa z II b LO Versative 
Group, która reprezentowała nas w międzyszkolnym konkursie, 
zorganizowanym w naszej szkole 22 kwietnia. Celem konkursu było 
nawiązanie współpracy między szkołami, konfrontacja możliwości 
uczniów z różnych ośrodków edukacyjnych, popularyzacja tańca 
i jego walorów wychowawczych.

W tym roku do udziału w rywalizacji zostali zaproszeni ucznio-
wie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego. 
Zaproszenie przyjęli uczniowie szkół w Sierakowicach (opiekun 
Wioletta Kuchta), Kamienicy Szlacheckiej (opiekun Janina Mejer), 
Stężycy (opiekun Kamila Simon), Staniszewie (opiekun Tatiana 
Hmielina), ZSZiO w Kartuzach (opiekun Ewa Plichta), ZSZiO w Żu-
kowie (opiekun Katarzyna Grabowska – Sulka) i I LO w Kartuzach. 
W przerwie na obrady jury gościnnie przedstawił swój pokaz 
zespół „Paradise” z Karsina.

W komisji konkursu zasiedli Iwona Laska – instruktor i cho-
reograf tańca, Anna Dereń – dyrektor Centrum Inicjatyw Eduka-
cyjnych w Kartuzach i Edyta Gawin – instruktor tańca. Oceniając 
występy młodych tancerzy jury brało pod uwagę: opracowanie 
choreograficzne; styl i charakter tańca; dobór i estetykę kostiumów, 
rekwizytów; nowe formy taneczne i ogólny wyraz artystyczny.

I miejsce zajął ZSZiO z Kartuz, II miejsce – ZSP z Sierakowic 
i III miejsce - I LO z Kartuz. Publiczność okazywała ogromne 
zainteresowanie i nagradzała gromkimi brawami wychodzących 
na parkiet tancerzy, zaś uczestnicy starali się zaprezentować z jak 
najlepszej strony.

Zabawa była wspaniała, uczniowie szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych wykazali się bardzo dużymi umiejętnościami 
tanecznymi. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w kon-
kursie. Zwycięzcom gratulujemy ! 

Anna Woźniak

Światowy Dzień Ziemi – myśl globalnie, 
działaj lokalnie

Pod takim hasłem 23 kwietnia 2010 roku uczniowie wybranych 
klas naszej szkoły zostali zaproszeni do uczestniczenia w apelu 
z okazji Dnia Ziemi. Podczas uroczystości wystąpili uczniowie 
klasy I Technikum, którzy przedstawili obecnym prezentację mul-
timedialną o sposobach radzenia sobie z odpadami oraz zapoznali 
zgromadzonych z tematyką dotyczącą projektu ,,Najwyższa pora 
ratować kaszubskie jeziora’’, w ramach którego przedstawiono stan 
jeziora Bukowskiego. 

I. Tesmer 

Konstytucja 3 Maja 
Aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w Zespole 
Szkół Ponadgimazjalnych w Sierakowicach odbył się 29 kwietnia 
2010 roku uroczysty apel. Miał on na celu przybliżenie wszystkim 
okoliczności związanych z uchwaleniem tego tak istotnego dla nas 
dokumentu, a zaprezentowane wiersze miały przedstawić najistot-
niejsze ideały, jakie przyświecały jego twórcom tj. patriotyzm, dumę 
z bycia Polakiem, czy zdolność do poświęceń. Tę krótką lekcję 
historii przedstawiła klasa I Technikum pod nadzorem nauczyciela 
historii Adama Wróblewskiego i bibliotekarki Marioli Leszczyk.

Przedstawienie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu narodowe-
go i krótkim wstępem poświęconym powstaniu niezwykle ważnej 
ustawy – konstytucji. Następnie narratorzy wraz z recytatorami 
-Marzena Markowska, Alicja Cirocka, Karolina Kwidzińska, Ju-
styna Damaszk, Krzysztof Cybula, Paweł Biernat, Tomasz Treder, 
Piotr Kożyczkowski i Renata Pranczk - przedstawili najistotniejsze 
informacje o konstytucji. Na zakończenie wszyscy wysłuchali 
Mazurka 3 Maja. Apel zakończył się wystąpieniem pani dyrektor 
Krystyny Formela, która zwróciła uwagę na historyczną ważność 
Konstytucji 3 Maja.  

M. Leszczyk 

Tak niedawno żeśmy się spotkali…
Od sentencji Heraklita z Efezu Pantha rei czyli „Wszystko płynie” 
pani dyrektor Krystyna Formela rozpoczęła przemówienie skie-
rowane do tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Sierakowicach. Uroczyste pożegnanie maturzystów 
miało miejsce 30 kwietnia bieżącego roku w nowym budynku 
szkoły przy ul. Dworcowej 3. Wzięli w nim udział szanowni goście: 
dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach 
pani Jolanta Tersa, przewodnicząca Rady Rodziców pani Irena 
Rychert, ksiądz proboszcz parafii św. Marcina Bronisław Dawicki 
oraz rodzice uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. 
Gospodarzem uroczystości była pani dyrektor Krystyna Formela. 
Doniosłości spotkaniu dodała obecność wychowawców, nauczycieli 
oraz wszystkich uczniów szkoły. 

Jednym z pierwszych elementów uroczystości było wręczenie 
na forum całej społeczności szkolnej świadectw uczniom poszcze-
gólnych klas. Dodatkowo wyróżniono tych absolwentów, którzy 
uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Ich rodzice z rąk pani Dyrektor 
i wychowawców otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty. Spośród 
uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego wyróżnieni zostali: 
Ewelina Kamińska, Aleksandra Pusdrowska i Ewa Wenta, z III 
klasy Liceum Profilowanego: Iwona Labuda i Paulina Teclaf, z IV 
Technikum Agrobiznesu: Krzysztof Okuniewski i Paweł Malek, zaś 
z IV Technikum Żywienia  i Gospodarstwa Domowego: Wioleta 
Kwidzińska, Katarzyna Wolska oraz Katarzyna Gosz.

W tym roku w uroczystości pożegnania absolwentów ZSP wzięli 
udział również słuchacze Uzupełniającego Liceum Ogólnokształ-
cącego dla Dorosłych. Łącznie mury szkoły na ul. Dworcowej 3 
opuściło 128 absolwentów klas licealnych i techników.Uczniowie ZSP z Sierakowic, którzy zajęli II miejsce ☞
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Uroczystość pożegnania uczniów klas maturalnych zbiegła się 
w czasie z jubileuszem trzydziestu lat pracy obchodzonym przez  
panią dyrektor  Krystynę Formela. Z tej okazji pani Jolanta Tersa, 
w imieniu Starosty Powiatu Kartuskiego pani Janiny Kwiecień, 
przekazała jubilatce gratulacje oraz życzenia wielu lat równie 
efektywnej pracy na zajmowanym stanowisku.

Wyrazem wdzięczności uczniów wobec Dyrekcji i nauczycieli 
były słowa podziękowania Iwony Labuda, przemawiającej w imie-
niu młodzieży, oraz pani Edyty Klejna, zabierającej głos w imieniu 
słuchaczy ULO. Symbolicznym dowodem pamięci były kwiaty 
wręczone Dyrekcji oraz wszystkim pracownikom szkoły przez 
absolwentów. 

Zgodnie z tradycją maturzyści otrzymali od Samorządu Uczniow-
skiego pamiątki w postaci emblematów z logo szkoły, by ciepło 

wspominali i chętnie odwiedzali szkołę, gdy podążą drogą w pełni 
dorosłego życia. 

Po części oficjalnej nastąpił program artystyczny przygotowany 
przez uczniów klas: III TŻ (Zosię Kotłowską, Kamilę Hinca, Natalię 
Wenta), I a LO (Joannę Formela i Mikołaja Kapusta) oraz II b LO 
(Katarzynę Borówka). W prezentowanym montażu słowno-mu-
zycznym wspomnienia z lat nauki w szkole średniej przeplatały 
się z przebojami ostatnich lat, śpiewanymi do dźwięków gitar, oraz 
prezentacją multimedialną zawierającą zdjęcia maturzystów. 

Uroczystość zakończono życzeniami szczęścia, satysfakcji i uda-
nych wyborów w różnych sytuacjach życiowych, a w obliczu 
matury i egzaminów zawodowych wysokich wyników i pomyślnej 
rekrutacji na studia.

Renata Brzezińska

Sukces Janusza w Ogólnopolskim 
Konkursie Informatycznym 

Janusz Błonk zajął 7. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Infor-
matycznym „Mikroprofesor”. Biorąc pod uwagę to, że w tym roku 
wzięło udział w konkursie 460 uczestników z całego kraju, był to 
wielki sukces ucznia II klasy Technikum Żywienia. Finał konkursu 
odbył się 23 kwietnia w Oświęcimiu.

Z uwagi na to, że w zamierzeniach organizatorów konkurs ma na 
celu rozwijanie zainteresowań młodzieży w różnych dziedzinach, 
na uroczyste ogłoszenie wyników zapraszani są honorowi goście. 
W tym roku była nim Wiesława Lehnert, żona zmarłego przed 
kilku laty Henryka Lehnerta, utytułowanego na wielu festiwalach 
i wpisanego do Księgi Rekordów Guinnesa filmowca-amatora. 
Tegoroczny konkurs był trudny, wymagał od uczestników wiele 

☞

Klasa III LO Klasa IV TŻ

Klasa III LP Klasa ULO (Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące) 

Klasa IV TA
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Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
Spotkania autorskie

W maju odwiedziło nas dwóch pisarzy: Grzegorz Kasdepke z War-
szawy i Janusz Mamelski z naszych rodzinnych Kaszub, a dokładnie 
ze Staniszewa. 

Z Grzegorzem Kasdepke w bibliotece w Sierakowicach spotkali 
się uczniowie Szkoły Podstawowej z Łyśniewa, a w Filii w Gowi-
dlinie uczniowie młodszych klas z miejscowej szkoły. Grzegorz 
Kasdepke jest autorem ponad dwudziestu książek przeznaczonych 
głównie dla dzieci młodszych i nastolatków. Książki są pełne hu-
moru, dzięki czemu cieszą się dużą popularnością wśród młodych 
czytelników. Uczestnicy obu spotkań z panem Grzegorzem również 
deklarowali chęć sięgania po jego książki, co daje nadzieję, że 
czytelnictwo wzrośnie. Takie bezpośrednie spotkanie z pisarzem 
ma bardzo dobry wpływ na młodych odbiorców literatury. Po 
ciekawym spotkaniu z autorem prawie zawsze przybywa nowych 
czytelników. Zakupiliśmy książki pana Grzegorza dla biblioteki 
i filii i zachęcamy do odwiedzania naszych placówek, z pewnością 
nikt nie będzie się nudził przy takiej lekturze.

Janusz Mamelski spotkał się z uczniami klasy III (wychowaw-
ca pani Beata Pioch) z SP w Sierakowicach oraz uczniami z ZS 
w Tuchlinie z opiekunem - panią Elżbietą Recław. Obie panie 
uczą języka kaszubskiego i z chęcią wzięły udział w tym spotka-
niu. W tym roku ukazała się kolejna książka pana Janusza „Bajki 

kaszubskie”, które zawierają  wierszowane bajki wydane w wersji 
polskiej i kaszubskiej. 

W maju, jak co roku, odwiedzili nas uczniowie wszystkich klas 
III z SP w Sierakowicach. Wycieczki do biblioteki zorganizowała 
pani Maria Płotka z biblioteki szkolnej. To bardzo dobra okazja do 
zapoznania się z placówką, jej księgozbiorem i ofertą kulturalną.

Godziny otwarcia biblioteki 
w okresie urlopowym

Informujemy, że w okresie letnim (urlopy wypoczynkowe pra-
cowników) od 1 czerwca 2010 do 11 września 2010 r. biblioteka 
w Sierakowicach będzie czynna w następujących godzinach:

Wypożyczalnia:
poniedziałek 12 - 19
wtorek  12 - 19
środa  9 - 16
czwartek 9- 16
piątek  9 - 16
sobota nieczynne

Filia w Gowidlinie będzie nieczynna w trakcie urlopu wypoczyn-
kowego kierownika, a czytelnicy zostaną poinformowani wcześniej 
o terminie urlopu. 

Joanna Telega

zaangażowania i pracy, umiejętności realizacji zadań zespołowych, 
głębokiej wiedzy, zarówno z zakresu filmu jak i informatyki. Ja-
nusz zapowiada, że w przyszłym roku również weźmie udział 
w „Mikroprocesorze” i pokaże „lwi pazur” sięgając po zwycięstwo. 
Życzymy mu tego z całego serca!

Grzegorz Jacewicz 

Zofia Kotłowska wśród laureatów 
olimpiady rolniczej 

W dniach 9-10 kwietnia w Zespole Szkół w Bielicach (woj. kujaw-
sko-pomorskie) odbyły się okręgowe eliminacje XXXIV Olimpia-
dy Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wzięło w nich udział 149 
uczestników z 41 szkół.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach reprezen-
towały dwie uczennice Technikum w zawodzie technik żywienia 
i gospodarstwa domowego: Zofia Kotłowska z klasy III i Emilia 
Klawikowska z klasy IV. Do konkursu przygotowały się pod kierun-
kiem nauczycielek Agnieszki Kazimierczak i Mirosławy Cyman.

Eliminacje w bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe 
składały się z dwóch etapów. Część teoretyczna obejmowała test 
złożony z 60 pytań, a po niej nastąpiła część praktyczna. Poziom 
rywalizacji był bardzo wysoki, więc tym bardziej cieszy sukces Zofii 
Kotłowskiej, która zajęła II miejsce i uzyskała tytuł laureatki. Została 
uhonorowana dyplomem i licznymi nagrodami rzeczowymi. Jako 
laureatka uczennica weźmie udział w finale Olimpiady – jej elimi-
nacjach centralnych, które odbędą się 28 maja w Bolesławowie. 

Zofia Kotłowska z kl. III T

Czytelnia, 
w tym czytelnia internetowa:
poniedziałek 11 - 19
wtorek 11 - 19
środa  9 - 16
czwartek 9 - 16
piątek  9 - 16
sobota nieczynne

Uczniowie klasy III SP w Sierakowicach na spotkaniu z Januszem Mamelskim

Grzegorz Kasdepke - Filia w Gowidlinie
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbędą się w niedzielę 
6 czerwca na stadionie w Sierakowicach. Początek o godz. 13,00.

.
Gminny Klub Sportowy SIERAKOWICE i Gminny Ośrodek Kultury 
zapraszają w dniach 7-9 czerwca 2010 r. na XI Gminne Igrzyska 
Młodzieży. Konkurencje sportowe będą rozgrywane w godz. 10.00– 
15.00 na stadionie sportowym w Sierakowicach.

.
III Zawody Gruntowe o Puchar Prezesa Koła Wędkarskiego 
Nr 72 w Sierakowicach odbędą się w sobotę 12 czerwca nad 
Jeziorem Miemino.

.
12 czerwca na sali sportowej Gimnazjum w Sierakowicach odbę-
dzie się jednodniowy turniej tenisa stołowego im. Andrzeja 
Grubby dla mieszkańców gminy Sierakowice. 

.
Jednodniowy turniej szóstek piłkarskich „OLDBOY 2010” o puchar 
Prezesa Banku Spółdzielczego w Sierakowicach odbędzie się 19 
czerwca (sobota) na stadionie w Sierakowicach.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na Kaszubską 
Sobótkę 23 czerwca 2010 r. (środa). Początek godz. 19.00. 

Atrakcje wieczoru:
Park Ośmiu Błogosławieństw – Ołtarz Papieski:

– puszczanie wianków na wodę 
– konkurs na najpiękniejszy wianek

Amfiteatr Szerokowidze:
– Tańce czarownic – Formacja BLACK DANCE
– Konkursy latania na miotle  
–  Szukanie kwiatu paproci
– „Romeo i Julia” – światowe szlagiery
– „Ścinanie kani”
– Ognisko
– „Czarne Kapelusze” – biesiada sobótkowa

Super atrakcje dla całej rodziny!
.

Spławikowe Mistrzostwa Koła Wędkarskiego Nr 72 odbędą 
się w niedzielę 27 czerwca nad Jeziorem Miemino.

.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska 
zaprasza na Piknik Królewski, który odbędzie się 3 lipca (sobota) 
na palcu „Stara Składnica”.

.
Otwarte Mistrzostwa Polski w klasie VAURIEN – regaty towa-
rzyszące w klasie OPTIMIST, FIN, OMEGA NAUTICA 450 - odbędą 
się w dniach 3 i 4 lipca nad Jeziorem Kamienickim. 

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na wysta-
wę: „Nasi Twórcy Ludowi – Maria Bordewicz” w miesiącach 
lipiec–sierpień do sali Stałej Ekspozycji Muzealnej.

.
IV otwarty ogólnopolski Turniej Szóstek Piłkarskich kibiców 
piłki nożnej odbędzie się w sobotę 10 lipca na stadionie w Siera-
kowicach, a tydzień później – 17 lipca – Turniej Szóstek Piłkarskich 
dla mieszkańców gminy Sierakowice o puchar Prezesa GKS.

.
Zarząd Powiatu Kartuskiego, Gmina Sierakowice i Gminny Ośrodek 
Kultury w Sierakowicach zapraszają na Biesiadę Kaszubską – 
Dni Powiatu Kartuskiego w dniu 17 lipca 2010 roku, godz. 16.00 
w Amfiteatrze Szerokowidze.

.
17 lipca zapraszamy na III Zakładowe Zawody Wędkarskie, 
które odbędą się nad Jeziorem Miemino. 

.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza na otwarcie 
wystawy „Myśliwskie instrumenty muzyczne” - kolekcja Piotra 
Grzywacza z Tucholi - w dniu 21 lipca 2010 r.,  sala konferencyjna 
GOK. Wystawa będzie czynna do 30 września 2010 r.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Stowarzyszenie In-
żynierów Techników Leśnictwa i Drzewiarstwa oraz Pomorskie 
Towarzystwo Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej zapraszają 
na Zawody Strzeleckie o memoriał Bronisława Lisa w dniu 
24 lipca 2010 r. (sobota) w Bietowie – Nadleśnictwo Lubichowo.

.
Wójt Gminy Sierakowice, Wójt Gminy Somonino, Pomorskie To-
warzystwo Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej oraz Centrum 
Myśliwskie Zamek w Gniewie zapraszają na VII Festiwal Kultury 
Łowieckiej – Knieja 2010:
31 lipca 2010 r. - Amfiteatr SZEROKOWIDZE, Scena w Ostrzycach
1 sierpnia 2010 r. - Jarmark św. Dominika w Gdańsku

.
W dniach 31 lipca – 1 sierpnia, nad Jeziorem Gowidlińskim, odbędą 
się „Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego 
o Puchar Jeziora Gowidlińskiego”.

.
W sobotę, 7 sierpnia, w leśniczówce w Mirachowie odbędzie się 
Biesiada Myśliwska.

.
Dzień później – 8 sierpnia – nad Jeziorem Miemino będzie miał 
miejsce dwumecz Kół Wędkarskich Nr 72 i Nr 38.

.
Zapraszamy na Kaszubską Noc pod Gwiazdami – 14 sierpnia 
(sobota) do Amfiteatru Szerokowidze.

.
22 sierpnia nad Jeziorem Miemino odbędą się Otwarte Zawody 
Wędkarskie o Puchar Dyrektora GOK w Sierakowicach.

.
Gminne dożynki odbędą się 29 sierpnia. Rozpoczną się mszą. św. 
kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Tuchlinie, a dalsze 
uroczystości będą miały miejsce w Sierakowicach w Amfiteatrze 
Szerokowidze. 

Nowa książka ks. Jarosława Dunajskiego

„Przebrzmiałe echo”
„Przebrzmiałe echo” – tak zatytułowana jest nowa książka ks. 
Jarosława Dunajskiego, proboszcza parafii w Tuchlinie. Jest to 

historia kleryckiego zespołu 
CIS (1968-1997), opracowana na 
podstawie wspomnień jego by-
łych członków. Do książki dołą-
czona jest płyta z unikatowymi 
nagraniami  zarejestrowanymi 
podczas próby zespołu w 1988 
r. w „Auli Maxima” (utwo-
ry z repertuaru m.in. Piotra 
Szczepanika, Krzysztofa Kraw-
czyka i zespołu Dżem). Zdjęcia 
pochodzą z prywatnych zbio-
rów byłych członków zespołu. 
Publikację w cenie 18 złotych 
można zakupić w sierakowic-
kich księgarniach. 

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych
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SPORT
Igrzyska Młodzieży Sierakowice 2010

W dniach 7-9 czerwca na Stadionie w Sierakowicach odbędą się 
już po raz jedenasty Gminne Igrzyska Młodzieży Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjalnych. Głównymi organizatorami tej największej 
młodzieżowej imprezy sportowej są przede wszystkim: Gminny 
Klub Sportowy SIERAKOWICE i Klub Sportowy BAT Sierakowice 
przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach 
oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stolem”.

W zawodach uczestniczy ponad 600 uczestników, wywodzących 
się ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy 
Sierakowice. W ubiegłym roku w igrzyskach wzięły udział repre-
zentacje 11 szkół podstawowych (Sierakowice, Tuchlino, Gowidlino, 
Puzdrowo, Łyśniewo, Załakowo, Kamienica Królewska, Jelonko, 
Mojusz, Szopa i Lisie Jamy) oraz 4 gimnazja (Sierakowice, Gowi-
dlino, Kamienica Królewska i Tuchlino). 

W programie trzydniowych zawodów organizatorzy przewidują 
konkurencje lekkoatletyczne, piłkę siatkową, piłkę nożną oraz dwa 
ognie. Najlepsi w każdej konkurencji otrzymają pamiątkowe medale, 
natomiast w klasyfikacji zespołowej zwycięskie szkoły otrzymają 
okazałe patery. 

Ciekawostką tych zawodów jest fakt, że w programie zawarty jest 
cały ceremoniał olimpijski, czyli hymn, zapalenie znicza, przysięga 
olimpijska no i oczywiście flaga olimpijska. Natomiast dekorowanie 
zwycięzców odbywa się w sposób bardzo uroczysty i podniosły, 
dlatego też najlepszym przynosi to wiele satysfakcji i splendoru. 
Igrzyska są organizowane pod koniec roku szkolnego, co powinno 
być podsumowaniem osiągnięć sportowych młodzieży. 

Co roku, szczególnie w konkurencjach lekkoatletycznych, mło-
dzież osiąga wiele wysokich wyników. Miejmy nadzieję, że w roku 
bieżącym będzie podobnie. Zapraszamy.

gminy pewnie wygrały pierwszego seta, w drugim przegrywały 
22:18, ale ostatecznie rozstrzygnęły go na swoją korzyść 25:23 i zajęły 
pierwsze miejsce w swojej grupie.

W zawodach o trzecie miejsce ekipa z Kartuz ograła 2:0 Przod-
kowo, choć musiały się sporo napracować. Mniej zacięty był poje-
dynek finałowy pomiędzy Gowidlinem a Żukowem- „rozkręcone” 
dziewczęta z Gowidlina pokonały rywalki 25:10 oraz 25:19 i okazały 
się najlepszą ekipą tego dnia. 

Ostateczna Klasyfikacja: 1. Gowidlino, 2. Żukowo, 3. Kartuzy I, 
4. Przodkowo, 5. Szymbark, 6. Kartuzy II.

Oprócz pucharów i dyplomów organizatorzy przygotowali 
również nagrody indywidualne dla wyróżniających się siatkarek 
turnieju. Oto kategoria i jej zwyciężczyni:
- najlepsza zawodniczka turnieju - Alicja Zelewska (Gowidlino);
- najlepsza atakująca - Magdalena Lejk (Kartuzy I);
- najlepsza rozgrywająca - Alicja Grucza (Gowidlino);
- najlepsza przyjmująca - Martyna Byczkowska (Kartuzy I);
- najlepsza zagrywająca - Natalia Riegiel (Przodkowo).
Zespół z gimnazjum w Gowidlinie wystąpił w składzie: Ala Ze-

lewska, Ala Grucza, Martyna Bigus, Rita Miotk, Kasia Ruszewska, 
Karina Bojanowska, Beata Grucza, Aneta Głodowska, Klaudia 
Krefta, Natalia Bojanowska.

GA

Siatkówka szkolna 
Turniej o Puchar Dyrektora Gimnazjum 

w Kartuzach

Gimnazjum w Kartuzach po raz drugi zorganizowało turniej dla 
dziewcząt w piłce siatkowej. W zeszłorocznym turnieju, w meczu 
finałowym, gimnazjalistki z  Sierakowic pokonały koleżanki z Go-
widlina 2:1 po bardzo zaciętym meczu. 

We wtorek 25 maja w zawodach wystartowało sześć drużyn. 
Zostały podzielone na dwie grupy 3-zespołowe. Zwycięzcy grup 
grali w finale o I miejsce, a zespoły z drugich miejsc o III lokatę.

W grupie 1 spotkały się: Kartuzy I, Szymbark oraz Żukowo. 
W pierwszym meczu Żukowo 2:0 pokonało Szymbark. Drugi mecz 
w tej grupie był niezwykle zacięty i zakończył się niespodzian-
ką – teoretycznie silniejsza ekipa z Kartuz I przegrała w tie-bre-
ak’u z Szymbarkiem 1:2 i mecz ostatni: Kartuzy I grały o wszystko 
z Żukowem. Pierwszą partię Żukowo wygrało, natomiast drugi set 
był najbardziej dramatyczny w tym turnieju: dziewczęta z Kartuz 
prowadziły 24:18. Przeciwniczki zaczęły odrabiać straty i zrobiło 
się 24:24, jednak dwie ostatnie piłki należały do gospodyń – 26:24 
wygrały Kartuzy I. W tie-break’u Żukowo uległo i podopieczne Ani 
Walendziak mogły się cieszyć z wygranego meczu. O kolejności 
w tej grupie decydowała liczba setów, gdyż każdy zespół miał taką 
samą ilość punktów. Ostatecznie grupę wygrało Żukowo przed 
Kartuzami I i Szymbarkiem.

W grupie 2 grały: Kartuzy II, Przodkowo i Gowidlino. Tu mecze 
były mniej zacięte – wszystkie zakończyły się wynikami 2:0. Kar-
tuzy II to dziewczyny z klasy I gimnazjum, miały więc mniejsze 
szanse ze starszymi koleżankami i oba mecze przegrały. Ciekawy 
był mecz trzeci – Gowidlina z Przodkowem: dziewczęta z naszej Drużyna dziewcząt z gimnazjum w Gowidlinie

Ala Zelewska i Ala Grucza prezentują wyróżnienia indywidualne
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SPORT Trzebiatowskiego również z GKS Lis Sierakowice i Sławomira 
Dosza z Pogoni Lębork w setach 3:1. 

Wśród dziewcząt 8. miejsce zajęła Kinga Łosińska. Tak więc 
w tych zawodach nasz klub pokazał zdecydowaną wyższość nad ta-
kimi ośrodkami jak: Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz czy Inowrocław.

P.M.

Piłka nożna 

Po zwycięstwie w Żelistrzewie drużyna GKS Drywa Sierakowice 
rozegrała kolejne spotkania V ligi z zespołami: 

GKS Drywa Sierakowice : Orzeł Choczewo wynik 0:1,
GKS Drywa Sierakowice : Gedania Gdańsk wynik 1:1,
KP Sopot : GKS Sierakowice wynik 2:0.
W rundzie wiosennej, po rozegraniu czterech meczy, drużyna 

zdobyła 7 punktów. W chwili obecnej zespół zajmuje w tabeli 
7 miejsce na 14 drużyn. Biorąc pod uwagę, że wiosną kadrę 
zespołu w większości uzupełnili miejscowi zawodnicy, grają-
cy jeszcze jesienią w klasie „B”, to trzeba te wyniki uznać za 
bardzo dobre.

Kolejną drużyną grającą w klasie „B” jest zespół seniorów GKS 
II Sierakowice. Mimo trudności kadrowych tej drużyny (wynik 
przesunięcia wielu graczy do pierwszego zespołu), po rozegraniu 
trzech spotkań dwa wygrała oraz doznała jednej porażki:

GKS II Sierakowice : GTS Przywidz  wynik 4:1,
Królewscy Czapielisk : GKS Sierakowice  wynik 3:1,
GKS II Sierakowice : Rozłazino  wynik 1:0.

Znakomite występy pingpongistów 
GKS Lis Sierakowice

Znakomicie dla tenisistów stołowych GKS Lis Sierakowice zakoń-
czyły się w pierwszomajowy weekend Półfinały Ogólnopolskie 
rozegrane w Luboniu oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików rozegrane w Gdańsku. W Luboniu spotkało się po 2 
najlepszych tenisistów oraz 2 najlepsze drużyny z 4 województw: 
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego 
oraz pomorskiego, wcześniej wyłonionych w eliminacjach woje-
wódzkich.

W grach singlowych w kategorii młodzików nasz klub repre-
zentował Wiktor Nawrocki, a w drużynówce, w tej samej kategorii, 
partnerem Wiktora był Maciej Kleinschmidt. Wiktor nie zawiódł 
i wygrał całe zawody, awansując do Mistrzostw Polski Młodzików. 
Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo. W pierwszej rundzie po-
konał Witczaka 3:1 z Łobzonki Wyrzysk, z którym w poprzednim 
sezonie przegrywał. W drugiej rundzie Wiktor pokonał turniejową 
1 Jakuba Leśniewskiego, sklasyfikowanego na 26 miejscu w ran-
kingu ogólnopolskim. Z tym zawodnikiem Wiktor grał dwukrotnie 
w ubiegłym roku i dwa razy musiał uznać jego wyższość. W tym 
meczu nasz reprezentant przygrywał już 2:1 i 7:0 w 4. secie, by 
ostatecznie tryumfować 3:2. W finale pokonał Alana Jachowicza 
z MRKS Gdańsk 3:2, z którym tydzień wcześniej przegrał w Pelplinie 
w eliminacjach wojewódzkich. Wiktor w tych grach wykazał się 
znakomitą odpornością psychiczną i udowodnił swoją postawą, że 
warto walczyć o każdą piłkę. 

Oprócz Wiktora nasz klub w Pucharze Polski Młodzików repre-
zentować również będą: Kinga Łosińska oraz Maciej Kleischmidt, 
którzy z racji wysokiego rankingu ogólnopolskiego nie musieli 
przebijać się przez eliminacje. 

Nasza drużyna również nie zawiodła i wygrała całe zawody. 
Wiktor z Maćkiem kolejno pokonali: Elektryk Toruń 3:0 i Polonię 
Śmigiel 3:1. To niewątpliwie największy sukces i jednocześnie 
promocja małej miejscowości, jaką są Sierakowice. 

- To jeden z największych i najważniejszych, jak do tej pory, suk-
cesów w mojej karierze trenerskiej – ocenia trener pingpongistów 
Paweł Michna.

Dzień później w Gdańsku odbyły się równie prestiżowe zawody: 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. W finale tych zawo-
dów spotkali się dwaj nasi reprezentacji: Wiktor Nawrocki i Maciej 
Kleischmidt. Wygrał Maciej 3:0. Wiktor z Maćkiem triumfowali 
również w grze podwójnej, pokonując w finale Michała Jutrzenkę 

GKS II Sierakowice

Drużyna Junior C-2
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Zdobywając 6 punktów nadal jest ta drużyna na pierwszym miej-
scu w tabeli. Wyprzedzają między innymi bardzo doświadczoną, 
grającą od wielu lat, drużynę FC Gowidlino aż o 11 punktów oraz 
rozpoczynającą przygodę z piłką drużynę z Kamienicy Królewskiej 
o 28 punktów. Tym bardziej cieszy fakt, gdyż drużyna z Sierakowic 
to bardzo młody zespół istniejący zaledwie od 2 lat.

Kolejnymi drużynami grającymi w juniorach są: drużyna prowa-
dzona przez trenera Macieja Lewandowskiego – Junior C- 2 oraz 
drużyna Junior D- 2 trenowana przez Michała Woźniaka. Obie 
drużyny rozegrały po dwa spotkania, z których jedno wygrały 
i jedno przegrały. Obie drużyny w swoich grupach wiekowych 
zajmują 5 miejsca w tabeli. 

Waldemar Formela

Mecz 
GKS Drywa Sierakowice - ORKAN II Rumia

W dniu 8 maja na stadionie w Sierakowicach zespół GKS Drywa 
Sierakowice rozegrał kolejne spotkanie ligi V z zespołem Orkan II 
Rumia. Gra w pierwszej połowie meczu była wyrównana – żadna 
z drużyn nie uzyskała wyraźnej przewagi na boisku. W 20. mi-
nucie meczu, po długiej wrzutce piłki w pole szesnastu metrów 
przez Miłosza Lipke, bramkarz gości popełnił błąd wypuszczając 
piłkę z rąk, co wykorzystał nadbiegający z prawego skrzydła 
Rafał Gliszczyński, umieszczając piłkę w siatce. Pierwsza połowa 
zakończyła się wynikiem 1:0. 

W drugiej połowie gra obu zespołów ożywiła się, w wyniku cze-
go goście w 70. minucie doprowadzili do remisu. Końcówka meczu 
należała do gospodarzy, którzy przeprowadzili kilka groźnych akcji 
lewym skrzydłem – jedna z nich, po dokładnym dośrodkowaniu 
przez Michała Klamana, przyniosła drugą zwycięską bramkę, 
strzeloną z głowy przez Dawida Bulczaka. Końcowy wynik meczu 
2:1 dla GKS Drywa Sierakowice.

Skład zespołu: Maciej Zengierski, Paweł Labuda, Rafał Bronk, Ka-
rol Sychta (70 Maciej Jóskowski), Karol Stefański, Rafał Gliszczyński 
(70. min Bogdan Deik), Miłosz Lipka-Wszołczyk, Aleksander Klejna, 
Dawid Bulczak, Michał Klaman, Krystian Gilmajster – rezerwowy, 
Wojciech Mierski i Maciej Płotka. 

Waldemar Formela

.
Zarząd GKS Sierakowice zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich 
użytkowników boiska ze sztuczną nawierzchnią o zachowanie 
w tym miejscu czystości oraz korzystanie z obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, aby mógł służyć jak najdłużej wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy.

Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt – 
Kinder Cup 2010 w Wejherowie

Aby najmłodsi adepci siatkówki mogli zdobywać pierwsze siatkar-
skie szlify, Pomorski Związek Piłki Siatkowej co roku organizuje 
turnieje z cyklu KINDER CUP dla uczniów klas IV-VI. Dziewczęta 
i chłopcy grają tam w zespołach 2-osobowych (klasy IV), 3-oso-
bowych (kl. V) oraz 4-osobowych (kl. VI). 

W sobotę 8 maja w Wejherowie odbył się półfinał wojewódzki 
dziewcząt w kategorii „2” i „3”. Oprócz dziewczynek z klubu spor-
towego „BAT” Sierakowice udział wzięły takie drużyny jak: Zatoka 
Puck, UKS „6” Wejherowo, TPS Rumia, Troyan Chmielno, Gdynia. 
W kategorii „2” udział wzięło 20 drużyn, w kat. „3” – 13 zespołów.

KS „BAT” zgłosił do rozgrywek 4 drużyny – po dwie w każdej kate-
gorii. Dziewczęta rozgrywały swój pierwszy turniej, nigdy wcześniej 
nie brały udziału w tego typu zawodach. Ta rywalizacja dała im 
możliwość zobaczenia najlepszych drużyn i skonfrontowania z nimi 
swoich umiejętności. W siatkarskiej zabawie wynik nie był najważniej- KS BAT Sierakowice

Agata i Monika po zwycięskim meczu o III miejsce

szy, ale miłą niespodziankę sprawiła drużyna dwóch czwartoklasistek: 
Agaty Ruszkowskiej i Moniki Tandek, która zajęła trzecie miejsce 
i awansowała do turnieju finałowego, gdzie zmierzą się z dziesięcioma 
najlepszymi drużynami województwa pomorskiego.

W swej pierwszej siatkarskiej przygodzie w barwach KS „BAT” 
Sierakowice udział wzięły: Andżelika Wenta, Kornelia Jankow-
ska, Agnieszka Grucza, Natalia Pobłocka, Ania Gawin, Patrycja 
Dawidowska, Monika Tandek, Agata Ruszkowska, Julia Labuda 
i Agata Choszcz.

G.A.
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Pomóżmy Oli
Po raz kolejny gdyńska Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepeł-
nosprawnych „POMÓŻ I TY”, za pośrednictwem naszego miesięcznika, 
zwraca się o pomoc dla swoich podopiecznych. Niżej publikujemy apel 
zarządu Fundacji o wsparcie finansowe operacji siedemnastoletniej Oli.

Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych 
„POMÓŻ I TY” zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową 
na rzecz naszej podopiecznej 17-letniej Aleksandry Bartkowiak, 
która cierpi na wrodzone naczyniowe zniekształcenie prawej 
części twarzy.

Aby usunąć anomalię, Aleksandra musi przejść niezwykle trudną 
operację w wyspecjalizowanej Klinice Chirurgii Głowy w Berlinie. 
Koszt operacji szacowany jest na 14.000 euro i znacznie przewyższa 
możliwości finansowe rodziców Oli.

Dzięki Państwa pomocy możemy dać Oli szansę na normalne, 
godne życie, bez szpecącego jej twarz zniekształcenia. Operacja 
usunięcia anomalii jest konieczna i niezwykle ważna, gdyż za-
pobiegnie powiększaniu się guza, a ponadto zapewni komfort 
psychiczny Oli, która będzie mogła bez wstydu i kompleksów 
w pełni cieszyć się pięknem świata tak jak jej zdrowi rówieśnicy, 
jak również ułatwi tej młodej dziewczynie wejście w dorosłe życie. 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielenie wsparcia, wpłaty pro-

Koncert charytatywny na rzecz Kacpra i Gracjana 
Kwidzińskich

Jeden sposób na życie
23 maja w sierakowickim amfiteatrze odbył się koncert charytatywny „Jeden 
sposób na życie” na rzecz Kacpra i Gracjana Kwidzińskich z Kamienicy Królew-
skiej. Na scenie zagrały młodzieżowe zespoły rockowe z Kaszub. Wolontariusze 
ze Wspólnoty Ewangelizacyjno –Modlitewnej „Jedność”, działającej przy parafii 
św. Marcina, zbierali podczas koncertu pieniądze na leczenie braci. 

Czternastoletni bliźniacy - Kacper i Gracjan - od urodzenia zmagają się z wie-
loma chorobami. Kolejną przeszkodą w ich rozwoju jest głęboki niedobór wagi 
i wzrostu (tzw. zespół IUGR). Koszt miesięcznej kuracji chłopców wynosi 7 tys. 
zł. Niestety, leczenie nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Rodzina sama nie jest w stanie zebrać pieniędzy na leczenie.  

Z pomocą przyszły Ania i Ewa Lehmann, które wspólnie z młodzieżą ze 
Wspólnoty Ewangelizacyjno – Modlitewnej „Jedność” zorganizowały koncert 
charytatywny. Do współpracy zgłosiły się młodzieżowe zespoły rockowe: 

Wzrock, Śmig i Straight Fingers, które zagrały 
podczas koncertu. Tym, którzy wsparli szczytny cel 
imprezy, sierakowicki klub motocyklowy oferował 
przejażdżkę na motorze. Pieniądze zebrane podczas 
koncertu – 1180,15 zł – zostały przekazane rodzinie 
Kacpra i Gracjana. 

Mieszkańcy gminy Sierakowice wielokrotnie udo-
wodnili, że serca mają wielkie. Redakcja „Wiadomo-
ści Sierakowickich” apeluje o pomoc do wszystkich, 
którym nie jest obojętny los chłopców. Prosimy 
o wpłaty na konto:  

Stowarzyszenie Pomocy Chorym 
z Zespołem Turnera
ul. Korzeniowskiego 5 lok. 5
02-049 Warszawa
PKO BP SA IX Oddział Warszawa 
Nr konta: 25 1020 1097 0000 7702 0109 2485
Z dopiskiem: 
„Na leczenie Kacpra Kwidzińskiego”

Foto: AK

simy kierować na konto Fundacji: BANK MILLENNIUM S.A. nr 
63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem „Operacja usu-
nięcia anomalii twarzy Aleksandry Bartkowiak”. Każdemu 
darczyńcy przesyłamy potwierdzenie wpłaty darowizny w postaci 
dyplomu-podziękowania.

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych 
„POMÓŻ I TY” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 22 
marca 1995 r. Przesłaniem Fundacji jest pomoc środowisku osób 
niewidomych i niepełnosprawnych m.in. poprzez sponsorowanie 
specjalistycznych operacji, rehabilitacji i oprotezowania naszych 
podopiecznych, którymi głównie są dzieci. Fundacja działa w sferze 
pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

„O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz.U. Nr 96 
z 2003 r. poz. 873). Efekty naszych działań spotkały się z uznaniem 
i poparciem m.in. ze strony śp. Ojca Świętego Jana Pawła II i innych 
wybitnych postaci życia publicznego.

Informacje o naszej dotychczasowej pomocy, udzielonej podopiecz-
nym Fundacji, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji 
www.fundacjapomozity.sprint.pl w zakładce „Podopieczni”.

Łączymy wyrazy szacunku i z góry dzię-
kujemy za okazaną pomoc i zrozumienie nie 
tylko w imieniu własnym, ale przede wszyst-
kim w imieniu podopiecznej Aleksandry oraz 
jej rodziców.

Alicja Sawicka i Krzysztof Petta – wolontariusze 
z grupy modlitewnej „Jedność”

Na scenie zagrały młodzieżowe zespoły z Sierakowic, Stężycy i Kościerzyny
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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.

Gospodarstwo rolno-rybackie „Złota Rybka” 
oferuje do sprzedaży ryby kolorowe, 

karpie, węgorze, amury, sumy, jesiotry i tołpygi oraz rośliny wodne.
Sierakowice, ul. Kościerska 57, tel. 608 283 407 i 606 337 686.

USŁUGI

Poprowadzę imprezę okolicznościową: poprawiny, 18-stki, urodziny, jubileusze. 
Ceny już od 400 zł, tel. 669 412 759.

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.

WYNAJMĘ

Hurtownię o powierzchni 100 m2 w dobrej lokalizacji w Sierakowicach, 
tel. 509 395 161.

Kawalerkę w Sierakowicach, tel. 509 395 161.

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: 

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

Ośrodek Informacji 
dla Osób 
Niepełnosprawnych 
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach uprzej-
mie informuje, że od 8 czerwca 2010 r. zostanie utworzony Punkt 
Konsultacyjny dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem, 
w ramach którego udzielane będzie specjalistyczne poradnictwo 
przez pedagoga i psychologa.

Punkt konsultacyjny czynny będzie w każdy drugi wtorek mie-
siąca w godzinach od 10.00 do 15.00.

Adres punktu konsultacyjnego: Centrum Interwencji Kryzyso-
wej w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 12 (wejście od ul. Piłsudskiego 
przy Domu Dziecka).

Terminy udzielania porad w roku 2010: 8 czerwca, 13 lipca, 10 
sierpnia, 14 września, 12 października, 9 listopada, 14 grudnia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny pod numerem telefonu 58 694 62 06 od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-15.00.  

.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach serdecznie 
zaprasza na spotkanie informacyjno-edukacyjne „Schizofre-
nia – nie zamykaj drzwi”, które odbędzie się w środę 9 czerwca 
2010 r. o godz. 15.00 w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie 
przy ul. Polnej 3.

W programie:
15.00–15.10 – powitanie uczestników
15.10–16.00 – Jerzy Tokaj – psycholog, „Schizofrenia - nie zamykaj 

drzwi”
16.00–16.10 – działalność Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń” 

w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi w woj. 
pomorskim.

16.10–16.25 – dyskusja
16.25–16.35 – wnioski i zakończenie spotkania
Wstęp wolny.
Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psy-

chicznymi „Przyjazna Dłoń” w Gdańsku, Ośrodek Informacji dla 
Osób Niepełnosprawnych w Kartuzach. Więcej informacji na temat 
spotkania pod numerem tel. 58 694 62 06.

Wakacyjne kolonie i obozy 
z językiem obcym
Ogólnopolska Szkoła Języków Obcych eMKa, powołana przez 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zaprasza na Wakacyjne 
Kolonie i Obozy Języków Obcych.

W bieżącym roku obozy językowe odbędą się w Nowęcinie k. 
Łeby. Nauka języka angielskiego, połączona z nauką jazdy konnej, 
sprawi, że nie będą się nudzić nawet najbardziej wymagający mali 
obozowicze. Zapraszamy również do uczestnictwa w obozach 
językowych w Zamku Bierzgłowskim koło Torunia, w tym 
miejscu proponujemy naukę języka angielskiego wraz z nauką tańca 
towarzyskiego, co pozwoli uczestnikom na aktywny wypoczynek. 
Podczas koloni i obozów odbędą się również zajęcia sportowe, 
ogniska, konkursy z ciekawymi nagrodami i inne atrakcje tury-
styczne. Ceny już od 999 zł.

Pragniemy podkreślić, że celem Szkoły Języków Obcych eMKa 
jest nie tylko edukacja, ale również wychowanie dzieci i młodzieży 
w połączeniu z nauką języków obcych.

Bliższe informacje: 
Biuro KSM, ul. Moczyńskiego 8/10, 87-100 Toruń, tel. 56 621 14 12 

lub na stronie www.ksm-torun.pl
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• denko rynny  150
• narożnik rynny  150
• uchwyt rynny  150-metalowy
• uchwyt rynny  150 plastikowy
• złączka rynny  150
• rynna plastikowa  150
• rura PCV 2 m, 3 m, 4 m
• rura PCV  75 – 1 m
• kolano PCV  90
• kolano ocynk  150
• obejma rury metal  100

Gminna Spółdzielnia „SCh” Sierakowice, ul. Piwna 20 
– Stoisko metalowe, tel. 58 681 67 91

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”
83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 4
tel. 58 681 60 61
tel./fax 58 681 65 69
www.schsierakowice.pl

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”
83-340 Sierakowice
ul. Kartuska 4
tel. 58 681 60 61
tel./fax 58 681 65 69
www.schsierakowice.pl

zatrudni kierownika punktu sprzedaży

Wymagania:
• doświadczenie zawodowe
• wykształcenie minimum średnie
• znajomość branży budowlanej
• znajomość obsługi komputera
• prawo jazdy kat. B

WYPRZEDAŻ ORYNNOWANIA 
po atrakcyjnych cenach


