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Niech się weseli święty,
 bo bliski jest zwycięstwa.
Niech się raduje grzesznik,
 bo dane jest mu przebaczenie.
Niech powróci do życia poganin,
 bo do życia jest powołany.
W małym Świętym Dziecku
 Bóg daje nam Zbawienie.
Niech Gwiazdka Betlejemska
 zwiastuje nam w sercu
na nowo tę Dobrą Nowinę,
 Niech się rozraduje serce
I uwierzy Jezusowi.
 Niech się umocni nadzieja
Na cały Nowy Rok

tego życzą 

	 Tadeusz	Kobiela
 Wójt Gminy Sierakowice

	 Zbigniew	Fularczyk
 Zastępca Wójta Gminy

	 Zbigniew	Suchta
 Przewodniczący Rady Gminy

Boże Narodzenie 2010 r.

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, 
śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki. 
Świętą noc złocista gwiazda opromienia. 
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia. 
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym. 
Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.

Radosnych świąt 
Bożego Narodzenia 
i pomyślności 
w Nowym Roku 
życzy Redakcja
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Od wyborów samorządowych, które miały miejsce 21 listopada, minę-
ło już kilka tygodni. Poniżej przedstawiamy powyborcze statystyki.

W naszej gminie uprawnionych do głosowania było 12 600 wy-
borców. Komisje wydały 6968 kart do głosowania, a zatem frekwen-
cja wyniosła 55,27%. Oddano 6964 głosy, w tym 199 nieważnych.

Wybory wójta gminy Sierakowice
W czasie tegorocznych wyborów o urząd wójta ubiegało się troje 
kandydatów: Tadeusz Kobiela, Ewa Marcińska i Mirosław Łęcki. 
Na Tadeusza Kobielę, wieloletniego wójta gminy, zagłosowało 5621 
osób, czyli 81,43% biorących udział w wyborach. Tak wysokie 
poparcie pozwoliło na ponowne objęcie urzędu. 

Na Ewę Marcińską zagłosowały 642 osoby (9,3%), a na Mirosława 
Łęckiego – 640 osób (9,27%). 

Wybory do Rady Gminy 
O 15 mandatów w Radzie Gminy ubiegało się 46 osób. Oto liczba 
głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

Okręg nr 1 
Adam Węsierski (KW Prawo i Sprawiedliwość) 29
Marta Garska (KWW Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego) 7
Jerzy Baranowski (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 80
Halina Miotk (KWW My 2010) 136
Andrzej Krefta (KWW Samorządne Kaszuby - Naszé Sprawë) 213

Okręg nr 2
Dariusz Stencel (KW Prawo i Sprawiedliwość) 20
Tadeusz Formela (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 249
Ludwik Marciński (KWW Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego) 10
Ryszard Toruńczak (KWW My 2010) 223 

Okręg nr 3
Damian Rompa (KWW Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego) 47 
Katarzyna Bigus (KWW Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego) 58 
Zbigniew Suchta (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 387 
Henryk Mielewczyk (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 163 
Stanisław Cybulla (KWW My 2010) 150
Janusz Wenta (KWW Wspólna Sprawa 2010) 242

Okręg nr 4
Kazimierz Krefta (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 191
Marek Marciński (KWW Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego) 33
Michał Formela (KW Prawo i Sprawiedliwość) 19
Edmund Witt (KWW My 2010) 211

Okręg nr 5
Andrzej Więch (KWW Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego) 3
Wojciech Mierski (KW Prawo i Sprawiedliwość) 28
Jerzy Labuda (KWW My 2010) 70
Kazimierz Klejna (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 296

Okręg nr 6
Jerzy Meronk (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 148
Henryk Labuda (KWW My 2010) 234
Tomasz Formela (KW Prawo i Sprawiedliwość) 33

Okręg nr 7
Janina Młyńska (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 168
Witold Ropela (KWW My 2010) 185
Bożena Głodowska (KW Prawo i Sprawiedliwość) 72
Jarosław Ulenberg (KWW Inicjatywa Rozwoju Regionu Kartuskiego) 35

Okręg nr 8
Edmund Król (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 209
Anna Ramczyk ( KW Prawo i Sprawiedliwość) 46
Jerzy Klasa (KWW My 2010) 198

Okręg nr 9
Andrzej Bigus (KWW My 2010) 65
Maria Marcińska (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 255
Iwona Olszewska (KW Prawo i Sprawiedliwość) 26

Okręg nr 10
Witold Sildatk (KWW Wspólna Sprawa 2010)  
590
Eugeniusz Piotrowski (KWW Wspólna Sprawa 2010) 145
Łukasz Młyński (KWW My 2010) 248
Marek Młyński (KWW My 2010) 225
Ryszard Młyński (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 407
Andrzej Bojanowski (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 494
Jan Warmowski (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 435

Okręg nr 11
Rafał Makurat (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 446
Stanisław Rompa (KWW Porozumienie Samorządowe „Sierakowice”) 371
Mirosław Kuczkowski (KWW My 2010) 497

Mandat radnego otrzymali: Andrzej Krefta (okręg nr 1), Tadeusz 
Formela (okręg nr 2), Janusz Wenta i Zbigniew Suchta (okręg nr 3), 
Edmund Witt (okręg nr 4), Kazimierz Klejna (okręg nr 5), Henryk 
Labuda (okręg nr 6), Witold Ropela (okręg nr 7), Edmund Król 
(okręg nr 8), Maria Marcińska (okręg nr 9), Witold Sildatk, Andrzej 
Bojanowski i Jan Warmowski (okręg nr 10), Mirosław Kuczkowski 
i Rafał Makurat (okręg nr 11).

W nowo wybranej radzie zasiadło pięć nowych osób. Dwie 
spośród nich to dotychczasowi sołtysi – Maria Marcińska z Ka-
mienicy Królewskiej i Edmund Król z Mrozów. Doświadczenie 

Wybraliśmy, czyli powyborcze statystyki

Pragnę podziękować każdemu z wyborców, 

którzy mi zaufali i oddali na mnie swój głos 

w wyborach samorządowych 

Irena	Kulwikowska         

Szanowni Państwo,

chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, 

którzy w minionych wyborach samorządowych oddali 

na mnie swój głos.

Gratuluję Panu Wójtowi Tadeuszowi Kobieli wygranej 

i życzę samych sukcesów.

To był mój pierwszy start w wyborach samorządowych, 

a zarazem bardzo ważne i cenne doświadczenie.

Uzyskałam II lokatę na Urząd Wójta oraz 420 głosów 

do Rady Powiatu, które są dla mnie dowodem zaufania 

jakim mnie obdarzyliście.

Pragnę zapewnić, że będę kontynuować pracę dla lokalnej 

społeczności, służyć pomocą i wsparciem w codziennych 

sprawach.

Z wyrazami szacunku

Ewa	Marcińska
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w radzie ma Henryk Labuda, który był 
radnym III kadencji w latach 1998-2002. 
Nowe twarze w radzie to Tadeusz Formela 
i Jan Warmowski. 

Wybory do Rady Powiatu
Głosy oddane na kandydatów do Rady Po-
wiatu Kartuskiego – okręg nr 1 obejmujący 
gminy: Sierakowice, Sulęczyno i Chmielno

Lista nr 1 – KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 
1. Krzysztof Mrozowicz – Żakowo 178 
2. Bernard Recław – Sierakowice 80
3. Marek Fafiński – Sulęczyno 14 
4. Anna Pioch – Gowidlino 49 
5. Piotr Burandt – Sulęczyno 11 
6. Łukasz Białk – Sierakowice 53

Lista nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP 
1. Krzysztof Andryskowski – Sierakowice 692
2. Piotr Zengerski – Gowidlino 570 
3. Irena Żaczek – Chmielno 191 
4. Bożena Kuchta – Borzestowo 112 

Lista nr 5 – KW Prawo i Sprawiedliwość 
1. Mirosław Łęcki – Sierakowice 747
2. Marcin Cyrzan – Borzestowo 409 
3. Radosław Marszałek – Sierakowice 87 
4. Karol Szymichowski – Sulęczyno 123 
5. Karol Sawicki – Zdunowice 186

Lista nr 15 – KWW Checz 
1. Robert Gembal – Chmielno 85 
2. Grzegorz Ropella – Sierakowice 83 

5. Hanna Kaszuba – Miechucino 437 
6. Jarosław Jóskowski – Mojusz 349 
7. Stanisław Miotk – Ciechomie 96 
8. Andrzej Olszewski – Sierakowice 323 

Skład Rady Powiatu Kartuskiego: Krzysz-
tof Andryskowski, Andrzej Pryczkowski, 
Marek Trepczyk, Mirosław Żeromski 
i Iwona Formela – Platforma Obywatelska; 
Mirosław Łęcki i Andrzej Borzestowski 
– Prawo i Sprawiedliwość; Piotr Leszczyń-
ski, Zdzisław Sokół, Mirosław Szutenberg, 
Bogdan Łapa, Jan Wroński i Andrzej Klasa 
– Porozumienie Samorządowe dla Kaszub; 
Henryka Wolska – Inicjatywa Rozwoju 
Regionu Kartuskiego; Janina Kwiecień, 
Remigiusz Kostrzewski, Stanisław Piask, 
Jerzy Ropel, Mieczysław Woźniak, Piotr 
Fikus, Eugeniusz Pryczkowski, Janusz 
Bystron i Wincenty Bronk – Samorządne 
Kaszuby.  

Pierwsza sesja Rady Powiatu została 
zwołana na 28 listopada. Radni dokonali 
wówczas wyboru starosty i wicestarosty. 
Starostą ponownie została Janina Kwie-
cień, a na wicestarostę wybrano Bogdana 
Łapę. Przewodniczącym Rady Powiatu 
został Mieczysław Woźniak, a jego zastęp-
cami Mirosław Szutenberg i Eugeniusz 
Pryczkowski. 

Oprac. AK

3. Grażyna Kąkol – Miechucino 72 
4. Bartłomiej Drewa – Chmielno 52

Lista nr 16 – KWW Porozumienie Samorządowe 
dla Kaszub 
1. Piotr Leszczyński – Pałubice 710 
2. Irena Kulwikowska – Tuchlino 449 
3. Lechosław Borkowski – 
Kamienica Królewska 146 
4. Sławomir Bronk – Gowidlino 107 
5. Stanisław Klimowicz – Chmielno 578 
6. Ryszard Kurnikowski – Klukowa Huta 120 
7. Andrzej Kowalewski – Sierakowice 87 
8. Ludwika Meronk – Lisie Jamy 107 
9. Pioch Danuta – Mojusz 205 
10. Jerzy Zaworski – Mściszewice 137  

Lista nr 17 – KWW Inicjatywa Rozwoju 
Regionu Kartuskiego
1. Ewa Marcińska – Tuchlino 420 
2. Gerard Gawin – Sulęczyno 248 
3. Witold Krefta – Sierakowice 31 
4. Paweł Sela – Gowidlino 47 
5. Zbigniew Choszcz – Podjazy 25 
6. Andrzej Marszk – Kartuzy 33 
7. Franciszek Choszcz – Podjazy 41 
8. Norbert Maczulis – Miechucino 74 

Lista nr 18 – KWW Samorządne Kaszuby - 
Naszé Sprawë 
1. Janina Kwiecień – Sierakowice 1313 
2. Remigiusz Kostrzewski – Sulęczyno 814 
3. Stanisław Piask – Chmielno 566 
4. Jacek Formela – Sierakowice 76 

Pragnę jak najserdeczniej podziękować 

mieszkańcom gminy Sierakowice 

za liczny, jak zwykle, udział w minionych 

wyborach samorządowych. Świadczy on 

o naszej dojrzałości obywatelskiej.

Również niech mi wolno będzie 

skierować wyrazy wdzięczności 

i ukłony do tych Wyborców, którzy 

ponownie obdarzyli mnie zaufaniem 

i wybrali na swego wójta.

Zapewniam, że będę, jak dotychczas, 

wsłuchiwał się w głosy ludzi 

i starał się sprostać 

Państwa oczekiwaniom. 

 

Z wyrazami najwyższego szacunku

Tadeusz	Kobiela	

Szanowni Wyborcy,
Pragnę bardzo serdecznie podziękować za oddane na mnie głosy 
w wyborach samorządowych. Dziękuję za okazane zaufanie i poparcie. 
Jako radna postaram się sprostać wszelkim obowiązkom związanym 
z reprezentowaniem Waszych spraw. 
Składam gratulacje Wójtowi Panu Tadeuszowi Kobieli i Radnym Rady 
Gminy, życząc jednocześnie owocnej współpracy dla wspólnego dobra 
mieszkańców naszej gminy.

Maria	Marcińska

Szanowni Wyborcy,
Pragnę wyrazić swoją wdzięczność za okazane zaufanie i głosy 
oddane na moją osobę. Dzięki Wam po raz kolejny otrzymałem mandat 
radnego. Nie zawiodę Waszego zaufania i dołożę wszelkich starań, 
aby swoje obowiązki wypełniać sumiennie. 

Edmund	Witt – Radny z okręgu nr 4

Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy oddali na mnie swój głos 
w wyborach samorządowych. 
Dziękuję za zaufanie i poparcie. Otrzymałam 168 głosów. 
Niestety, wynik ten nie wystarczył na uzyskanie mandatu radnej. 
Nowo wybranym Radnym i Wójtowi składam gratulacje i życzę owocnej 
pracy w samorządzie.

Z wyrazami szacunku 
Janina	Młyńska
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Andrzej Bojanowski 
zamieszkały w Sierakowicach, 

lat 39, żonaty, dwoje 
dzieci, pracuje w Portowej 
Straży Pożarnej „Florian” 
w Gdańsku, pełni funkcję 

radnego po raz trzeci.

Maria Marcińska 
zamieszkała w Kamienicy 

Królewskiej, lat 42, 
zamężna, jedno dziecko, 

gospodyni domowa, 
sołtys, pełni funkcję 

radnego po raz pierwszy.

Rafał Makurat
zamieszkały w Sierakowi-

cach, lat 35, żonaty, 
troje dzieci, dyrektor 

KAPEO Sp. z o.o. w Kartu-
zach, pełni funkcję radne-

go po raz drugi.

Witold Sildatk 
zamieszkały w Sierakowi-
cach, lat 40, żonaty, troje 
dzieci, nauczyciel historii 
w Gimnazjum w Siera-
kowicach, pełni funkcję 
radnego po raz drugi.

Janusz Wenta
zamieszkały w Gowidlinie, 

lat 42, żonaty, czworo 
dzieci, rolnik, pełni funkcję 

radnego po raz drugi.

Zbigniew Suchta 
zamieszkały w Kowalach, 
lat 49, kawaler, leśniczy, 
pełni funkcję radnego 

po raz czwarty, przewod-
niczący Rady Gminy

Tadeusz Formela
zamieszały w Łyśniewie 

Sierakowickim, lat 47, 
żonaty, czworo dzieci, 
rolnik, pełni funkcję 

radnego po raz pierwszy. 

Witold Ropela 
zamieszkały w Szopie, 
lat 38, żonaty, dwoje 
dzieci, prezes firmy 
JT Mebel Sp. z o.o. 

w Kartuzach, pełni funkcję 
radnego po raz drugi.

Edmund Witt
zamieszkały w Tuchlinie, 

lat 65, żonaty, 
jedenaścioro dzieci, rolnik, 

pełni funkcję radnego 
po raz drugi.

Mirosław Kuczkowski 
zamieszkały w Sierako-
wicach, lat 49, żonaty, 

czworo dzieci, wicepre-
zes Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska 
w Sierakowicach, pełni 
funkcję radnego po raz 

czwarty, wiceprzewodni-
czący Rady Gminy.

Henryk Labuda 
zamieszkały w Szklanej, 

lat 44, żonaty, dwoje 
dzieci, właściciel firmy 

ogólnobudowlanej, 
pełni funkcję radnego 

po raz drugi.

Andrzej Krefta 
zamieszkały w Migach, 
lat 55, żonaty, czworo 

dzieci, rolnik, pełni funkcję 
radnego po raz drugi.

Edmund Król
zamieszkały w Mrozach, 
lat 52, kawaler, rencista, 
pełni funkcję radnego 

po raz pierwszy.

Kazimierz Klejna 
zamieszkały w Puzdrowie, 
lat 56, żonaty, troje dzieci, 

siedmioro wnucząt, 
właściciel Zakładu Usług 
Blacharsko-Dekarskich, 
pełni funkcję radnego 

po raz drugi.

Jan Warmowski
zamieszkały w Sierakowi-
cach, lat 52, żonaty, troje 
dzieci, właściciel szkoły 

nauki jazdy, pełni funkcję 
radnego po raz pierwszy.

Radni Rady Gminy Sierakowice VI kadencji
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Inauguracyjna sesja Rady Gminy 
VI kadencji 
Jedność  rady jest jej siłą – powiedział po wyborze na przewodniczącego sierako-
wickiej Rady Gminy Zbigniew Suchta. Podczas inauguracyjnej sesji, 30 listopada, 
nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i wybrali prezydium rady. 

Inauguracyjną sesję prowadził najstarszy radny, Edmund Witt. Sesja rozpo-
częła się odczytaniem wyników wyborów przez Marię Stenka - przewodniczącą 
Gminnej Komisji Wyborczej - i wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze. 
Po złożeniu przez radnych ślubowania, rozpoczęły się wybory prezydium rady 
– przewodniczącego i jego zastępcy. Obyło się bez jakichkolwiek zmian, mimo 
że zaproponowano kandydaturę na to stanowisko Rafała Makurata. On jednak 
nie wyraził zgody, tłumacząc się obowiązkami zawodowymi. Radni wykazali 
niezwykłą zgodność i zdecydowaną większością głosów – 14:1 – przewodniczą-
cym został Zbigniew Suchta. Na swojego zastępcę zaproponował Mirosława 
Kuczkowskiego, który 14 głosami poparcia, przy jednym głosie nieważnym, 
został wybrany na wiceprzewodniczącego. Dziękując za wybór podkreślił, że 
mieszkańcy gminy to priorytet rady. – To oni nas wybrali i to my jesteśmy 
dla nich – dodał. 

Nowo wybranym radnym pogratulował wójt Tadeusz Kobiela i ucieszył się, że 
znaczna większość radnych ma doświadczenie samorządowe. – Moim marzeniem 
jest, aby ta kadencja była taka jak poprzednia, którą uważam za najbardziej 
zgodną i gotową do współpracy – powiedział.  

Wójt przedstawił także krótką informację o stanie gminy. Zarysował zadania, 
jakie czekają Radę w nowej kadencji – to m.in. inwestycje drogowe, budowa sal 
gimnastycznych przy szkołach w Puzdrowie i Lisich Jamach, a także kontynuacja 
inwestycji kanalizacyjnych. 

Po krótkiej przerwie odbyła się druga sesja, podczas której został zaprzysię-
żony wójt. Składając ślubowanie powiedział: – Obejmując urząd Wójta Gminy 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. 
Tak mi dopomóż Bóg. 

Z gratulacjami dla wójta przybyła starosta Janina Kwiecień z wicestarostą 
Bogdanem Łapą. 

Podczas pierwszych sesji nie wybrano składu komisji stałych rady. Decyzje 
te, a także określenie wysokości diet radnych, przewodniczącego i jego zastępcy 
oraz wysokość wynagrodzenia dla Wójta Gminy, zostaną podjęte na kolejnej 
sesji, która odbędzie się 16 grudnia. 

AK
Foto: AK

Rafał Makurat czyta tekst przysięgi, z lewej prowadzący sesję 
Edmund Witt, z prawej Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta

Mirosław Kuczkowski i Zbigniew Suchta – prezydium 
Rady Gminy oraz Wójt Tadeusz Kobiela 

składający przysięgę

Janina Kwiecień i Bogdan Łapa 

17 listopada 2010 roku był długo wyczekiwanym dniem przez 
mieszkańców Kamienicy Królewskiej, a zwłaszcza przez uczniów 
uczęszczających do miejscowego Zespołu Szkół. Tego dnia bowiem 
oddano oficjalnie do użytku nową dydaktyczną część szkoły, która 
połączy placówkę z budowaną salą gimnastyczną.

Uroczystość odbyła się na górnym holu szkoły i rozpoczęła od  
odśpiewania hymnu narodowego. Następnie dyrektor szkoły Hanna 
Subkowska–Wójcik powitała przybyłych gości: dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Kościerzynie – Halinę Uchman, starostę 
Powiatu Kartuskiego – Janinę Kwiecień, wójta Gminy Sierakowice 
- Tadeusza Kobielę, miejscowych radnych na czele z przewodniczą-
cym Rady Gminy Sierakowice - Zbigniewem Suchtą, dyrektorów 
szkół Gminy Sierakowice, sołtysa Kamienicy Królewskiej - Marię 
Marcińską, Jana Marcińskiego – prezesa Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska, inspektora Nadzoru 
Budowlanego – Jana Tredera i inżynier Beatę Kisielewską, szefów 
firmy „Elwoz” – reprezentujących wykonawców robót - na czele 
z Kazimierzem Woźniakiem, prezesów tejże firmy: Adama Julke 

i Andrzeja Reclaw, kierowników budowy: Zbigniewa Wiśniew-
skiego oraz Marcina Niklasa. Ponadto wśród zaproszonych gości 
znaleźli się także przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczą-
cym Mirosławem Lejk, rodzice pierwszoklasistów, nauczyciele oraz 
uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej.

Dziękując wszystkim gościom za przybycie dyrektor  szkoły 
Hanna Subkowska–Wójcik przedstawiła trzy powody, dla których 
odbywa się ta ważna uroczystość. Po pierwsze, jest to ślubowanie 
pierwszoklasistów. Od września bowiem rozpoczęły edukację 
w miejscowej szkole dwa oddziały klasy pierwszej, w tym dzieci 
sześcioletnie, które zgodnie z nową podstawą programową podjęły 
naukę rok wcześniej na pisemny wniosek rodziców i zostały objęte 
subwencją oświatową. Drugim powodem świętowania są sukcesy 
dwóch gimnazjalistek: Ireny Miszk oraz Aleksandry Patelczyk, które 
otrzymały roczne Stypendium Marszałka Województwa Pomor-
skiego. Wreszcie trzecią okazją do świętowania jest poświęcenie 
i otwarcie nowych pomieszczeń dydaktycznych. Po tych słowach 
dyrektor zaprosiła wszystkich gości na uroczystość.

Otwarcie nowej części dydaktycznej 
Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej

☞
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Następnie rozpoczął się program artystyczny przygotowany na 
tę okazję przez uczniów pod opieką nauczycielek: Urszuli Baska, 
Krystyny Borek, Danuty Zelewskiej oraz Dominiki Formela. Ucznio-
wie klas pierwszych, ubrani na galowo, w żółtych i pomarańczo-
wych czapkach, zachwycili nie tylko swoim odświętnym wyglądem, 
ale i też doskonałą wiedzą o Ojczyźnie, odpowiadając na pytania 
zawarte w znanym wierszu Władysława Bełzy, zaczynającym się 
od słów: Kto ty jesteś? W zamian za swe umiejętności otrzymali 
od starszych kolegów: serce – za miłość do kraju, pszczółkę – za 
pracowitość, sowę – za mądrość i nutkę – za wspaniały taniec. 
Występ pierwszoklasistów bardzo podobał się wszystkim, o czym 
świadczyły gromkie brawa. Wiele emocji wzbudził ich żywiołowy 
taniec. W dalszej części programu dzieci, podniósłszy dwa palce, 
złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą punktualnie przychodzić 
do szkoły, szanować jej mienie, sumiennie wypełniać swe uczniow-
skie obowiązki. Dopełnieniem tej uroczystości było pasowanie 
każdego pierwszoklasisty przez dyrektor Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Kościerzynie – Halinę Uchman oraz dyrektor szkoły 
Hannę Subkowską–Wójcik. Pierwszaki otrzymały pamiątkowe 
dyplomy oraz prezenty.  

Po  ślubowaniu ponownie głos zabrała dyrektor szkoły, która wy-
raziła swój podziw i uznanie dla dwóch gimnazjalistek – Ireny Miszk 
oraz Aleksandry Patelczyk. Dziewczęta zostały nagrodzone za zaanga-
żowanie w życie szkoły oraz wysokie osiągnięcia w nauce i otrzymały 
na rok 2010/2011 stypendium marszałka Województwa Pomorskiego.

Z kolei przyszedł moment złożenia podziękowań wszystkim dobro-
czyńcom szkoły. Uczyniła to najpierw przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego – Anna Dobek, która w imieniu wszystkich uczniów 
wręczyła pamiątkowe prezenty - szklane serduszka „Serce za serce” 
m.in. wójtowi Gminy Sierakowice – Tadeuszowi Kobieli, staroście 
Powiatu Kartuskiego – Janinie Kwiecień, państwu Iwonie i Jerzemu 
Baranowskim, Kołu Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Królewskiej na 
czele z panią Marią Marcińską, państwu Mirelli i Andrzejowi Dobek, 
państwu Aleksandrze i Januszowi Wentom, przewodniczącemu Rady 
Rodziców – panu Mirosławowi Lejk oraz pani Grażynie Neumiler.

Dyrektor szkoły Hanna Subkowska–Wójcik wyraziła gorące 
podziękowania wszystkim darczyńcom za wsparcie. Podkreśliła, iż 
uznanie należy się również rodzicom udzielającym szkole wszelkiej 
pomocy i nauczycielom oddanym swojej pracy. Pięknym dopełnie-
niem tych słów była piosenka „Polskie kwiaty” wykonana przez 
chór szkolny pod opieką nauczycielki – Dominiki Formela.

Potem były przemówienia przedstawicieli władz oświatowych 
i samorządowych. Nie obyło się bez gratulacji, słów uznania i po-
dziwu dla dyrektor szkoły – Hanny Subkowskiej–Wójcik. Na ręce 
dyrektor szkoły wręczono kwiaty i upominki. 

Jako pierwszy zabrał głos wójt Gminy Sierakowice – Tadeusz 
Kobiela, który nie krył radości z powodu oddania do użytku nowej 
części szkoły. 

Z kolei przemówiła dyrektor Delegatury w Kościerzynie – Halina 
Uchman, wyrażając swój podziw i uznanie dla dyrektor szkoły 
za wszelkie starania zmierzające do utworzenia klasy pierwszej 
spośród uczniów sześcioletnich. Podkreśliła, iż jest to ewenement 
w skali gminy i całej Delegatury Kuratorium Oświaty w Koście-
rzynie. W imieniu nieobecnego Kuratora Oświaty – Zdzisława 
Szudrowicza wręczyła na ręce dyrektor szkoły list gratulacyjny.

W dalszej części uroczystości zabrał głos radny Andrzej Dobek, 
który podziękował wszystkim radnym za podjęcie uchwały w spra-
wie rozbudowy szkoły. Życząc nauczycielom zdolnych, odnoszących 
sukcesy uczniów, przytoczył słowa znanego fizyka Alberta Einsteina: 

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby 
uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.

Następnie przemówiła Janina Kwiecień – starosta Powiatu Kartu-
skiego, gratulując Wójtowi, całej Radzie Pedagogicznej oraz miesz-
kańcom nowego obiektu. Wyraziła swój podziw dla mieszkańców 
Kamienicy Królewskiej, podkreśliła, iż zachodzące we wsi zmiany 
i podjęte przez nich działania świadczą o dojrzałości społecznej. 
W dowód wdzięczności i podziękowania wręczyła dyrektor szkoły 
pamiątkowy album o dawnej Warszawie. 

Słowa uznania padły również z ust dyrektora Gimnazjum w Sie-
rakowicach – Krzysztofa Andryskowskiego, który życzył wszystkim 
dyrektorom takich mądrych i trafnych decyzji. Swoje ostatnie 
słowa skierował do pierwszaków, aby nie zapominali, że w szkole 
najważniejsza jest relacja: uczeń–mistrz, czyli nauczyciel.

Do gratulacji dołączyła się  dyrektor Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych – Krystyna Formela, życząc, aby współpraca między 
szkołą a władzami gminnymi dalej tak dobrze się układała. 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach – Irena 
Kulwikowska na ręce dyrektor szkoły Hanny Subkowskiej-Wójcik 
przekazała prezent. 

Następnie ks. proboszcz Tadeusz Kurach odmówił modlitwę 
i dokonał poświęcenia nowego budynku oraz krzyży, które zostały 
zawieszone we wszystkich salach lekcyjnych. Po wystąpieniach nad-
szedł kulminacyjny moment, na który wszyscy długo czekali. Przy 
dźwięku trąbki przedstawiciele kuratorium, władz powiatu, władz 
gminy, dyrektor szkoły i przedstawiciel uczniów dokonali uroczyste-
go przecięcia wstęgi i otworzyli drzwi do nowej części dydaktycznej 
szkoły, aby móc nacieszyć oko nowoczesnymi wnętrzami.  

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości zaproszono wszystkich 
gości oraz rodziców pierwszoklasistów na ciepły poczęstunek.

W.	Winczewska
Foto: B. Wójcik kl. II gim.

Klasa I A z wychowawczynią Urszulą Baska 
i dyrektor Hanną Subkowską-Wójcik

 Klasa I B z wychowawczynią Danuta Zelewską 
i dyrektor Hanną Subkowską-Wójcik

☞
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☞

Rozpoczęła się rozbudowa Gminnego 
Ośrodka Zdrowia. Czy to prawda, że 
czekał Pan na ten moment aż 13 lat? Jak 
wyglądała sytuacja w przychodni, gdy 
obejmował Pan kierownictwo w pla-
cówce?

W czerwcu 1997r., kiedy rozpoczynałem pracę 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sierakowicach, 
budynek przychodni był w opłakanym stanie. 
Zniszczona elewacja, dach pokryty azbestem 
z licznymi dziurami, zniszczone przewody komino-
we i wentylacyjne, zniszczona stolarka drzwiowa 
i okienna. Większość okien zabita gwoździami. 
Ściany wewnętrzne gabinetów zabrudzone, liczne 
ubytki w glazurze, podłogi pokryte płytkami PCV z ubytkami. Do 
tego aluminiowa instalacja elektryczna, żeliwna instalacja wodno-ka-
nalizacyjna, kotłownia węglowa, przestarzały piec pochłaniający ok. 
70 ton węgla rocznie. Doskwierał brak odpowiedniej liczby toalet dla 
pacjentów i personelu. W sferze obsługi pacjentów: zniszczone gabine-
ty lekarskie, dzieci zdrowe przyjmowane w tych samych pomieszcze-
niach co dzieci chore, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Jedyne 
wyposażenie, jakie posiadaliśmy, to aparat EKG, jeden gleukometr, 
dwa zdezelowane unity stomatologiczne, archaiczny sprzęt w poradni 
ginekologicznej. Przychodnia była czynna tylko od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 8.00-15.00. Praktycznie od 13.00 nie można było 
uzyskać żadnego świadczenia. Badania krwi pobierano tylko dwa razy 
w tygodniu z limitem dziennym ok. 20 osób. To był szok.

Wszystkie te zaniedbania były efektem braku zainteresowań 
w inwestowanie w gminne ośrodki zdrowia ZOZ w Kartuzach, 
który wcześniej był właścicielem GOZ Sierakowice. 

Sytuacja uległa zmianie po przyjęciu przychodni przez Samorząd 
Sierakowicki. To wtedy narodziła się idea rozbudowy i moderni-
zacji ośrodka.

W 1999 r. doszło do awarii instalacji elektrycznej, która wymusiła 
pilne prace remontowe. Wykonano wówczas renowację i malowa-
nie ścian, wymianę stolarki drzwiowej, okiennej, utworzono nowe 
gabinety lekarskie, wymieniono glazurę na ścianach, wymieniono 
wszystkie podłogi. Całkowicie 
zmodernizowano i wyposażono 
w nowy sprzęt poradnię gine-
kologiczną oraz gabinety sto-
matologiczne. Zakupiono nowy 
ultrasonograf oraz dwa unity 
stomatologiczne. Dzięki wspar-
ciu samorządu zakupiono nową 
karetkę przewozową.

W następnym etapie wykona-
no docieplenie całego budynku, 
wymianę azbestowego pokrycia 
dachowego na dachówkę, wy-
mianę nieekonomicznego ogrze-
wania węglowego na olejowe, 
zaadaptowano i przywrócono 
do użytku pomieszczenia na 
poddaszu. Od strony frontowej 
zbudowano podjazd dla wózków 
inwalidzkich.

Po roku 2000 utworzono 
nowe poradnie specjalistyczne: 
okulistyczną, laryngologiczną, 

ortopedyczną, chirurgiczną, neurologiczną, 
reumatologiczną oraz urologiczną. Te trzy 
ostatnie poradnie niestety zostały zamknięte po 
kilku latach ze względu na brak odpowiednich 
warunków lokalowych oraz odpowiedniego 
wyposażenia.

W 2005 roku zakupiono nowy ultrasonograf, 
wyższej generacji, z głowicą endokawitarną 
oraz funkcją dopplerowską. Zakupiono również: 
EKG, aparat do biochemicznej analizy moczu, 
koncentratory tlenowe, defibrylatory, pulsoksy-
metr, rektoskop i dużą ilość drobnego sprzętu 
oraz narzędzi niezbędnych do funkcjonowania 
przychodni.

Wysłużonego „Poloneza” zastąpiono nową karetką transportową 
wraz z zabudową i wyposażeniem – Renault Kangoo.

W 2002 r. zakupiono dużą karetkę reanimacyjną, dzięki czemu na 
terenie ośrodka otwarto Podstację Pogotowia Ratunkowego, która 
funkcjonuje do chwili obecnej, co znacznie skraca czas dojazdu 
karetki do miejsca zdarzenia i zwiększa skuteczność działań me-
dycznych w przypadku wypadku i nagłego zachorowania.

Wszystkie te inwestycje wykonano dzięki poważnemu wsparciu 
finansowemu i życzliwości Wójta Gminy Sierakowice pana Tade-
usza Kobieli oraz Rady Gminy Sierakowice.

Od wielu lat strategicznym sponsorem Gminnego Ośrodka 
zdrowia w Sierakowicach jest firma „BAT”. To dzięki właścicielom 
tej firmy - Panom Andrzejowi i Tadeuszowi Bigusom - udało się 
zakupić nowoczesny autoklaw do sterylizacji narzędzi medycznych 
oraz bilirubinometr – urządzenie do bezinwazyjnego oznaczania 
poziomu bilirubiny we krwi u noworodków.

W ostatnich latach znacznie wydłużono czas pracy ośrodka. 
Obecnie przychodnia czynna jest od 8.00 do 20.00, w godzinach 
nocnych, w soboty, niedziele i święta pełnione są dyżury lekarskie 
i pielęgniarskie całodobowo.

Co stałoby się z naszym ośrodkiem, gdyby nie udało się 
go teraz rozbudować i zmodernizować?

Obecnie, pomimo wielu prac remontowych i modernizacyjnych, 
budynek Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Sierakowicach nie 
spełnia w znacznym stopniu 
wymagań, jakim powinny od-
powiadać pod względem sa-
nitarnym i fachowym obiekty 
przeznaczone na działalność 
służby zdrowia. Obecne Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia jest 
bardzo restrykcyjne i ostateczny 
termin przystosowania budynku 
mija w 2012 roku.

Przede wszystkim budynek 
jest niedostępny dla osób nie-
pełnosprawnych – brak windy, 
brakuje dostatecznej ilości ga-
binetów lekarskich, w wielu ga-
binetach na zmiany pracuje po 
kilku lekarzy, brak poczekalni 
oraz odpowiedniego sprzętu, np. 
RTG, co uniemożliwia podpisa-
nie kontraktu z NFZ na niektóre 
poradnie, np. ortopedyczną.

O rozbudowie Gminnego Ośrodka Zdrowia 
i stanie zdrowia mieszkańców gminy Sierakowice 

rozmawiamy z kierownikiem placówki Stanisławem Czerwonką
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Jeżeli do 2012 roku przychodnia nie uległaby rozbudowie i mo-
dernizacji, zostałaby zamknięta, a mieszkańcy Gminy Sierakowice 
pozbawieni dostępu do świadczeń medycznych.

Proszę opisać, jak będzie wyglądał nowy obiekt. Już wie-
my, że będą to dwa skrzydła połączone łącznikiem ze starą 
częścią. Jakie usługi medyczne będą tam świadczone?

Nowy ośrodek będzie nowoczesnym obiektem, spełniającym 
wszystkie wymagania. Zyskamy całkowity dostęp dla osób nie-
pełnosprawnych. W budynku będą dwie windy. Parter będzie 
zajmować Poradnia Dziecięca z gabinetami szczepień, zabiegowym 
oraz niezależnymi wejściami i pomieszczeniami dla dzieci zdro-
wych i chorych. Usytuowana będzie też tu Poradnia Ginekologiczna 
z gabinetem zabiegowym.

Na I piętrze przeznaczono pomieszczenia na gabinety dla lekarzy 
POZ, gabinet zabiegowy, pracownię ultrasonograficzną, pracownię 
RTG, poradnię chirurgiczną i ortopedyczną z czystą i septyczną 
salą zabiegową oraz gipsownię. W tej części obiektu będzie wy-
dzielone miejsce na dwa łóżka obserwacyjne z monitoringiem, 
gdzie będzie można leczyć i diagnozować chorego w granicach 
możliwości przychodni.

Drugie piętro to, tworzone stopniowo obok istniejących, gabinety 
specjalistyczne: kardiologiczny, dermatologiczny, psychiatryczny, 
neurologiczny, reumatologiczny oraz urologiczny. Ponadto poradnie 
stomatologiczne i sterylizatornia.

Oczywiście wszystkie te poradnie nie zaczną funkcjonować 
w momencie oddania budynku do użytku. Będą one stopniowo 
uruchamiane w czasie 3-4 lat w miarę możliwości oraz zdolności 
NFZ do zawierania nowych kontraktów.

Co będzie się znajdować w dotychczasowym budynku 
przychodni?

Na parterze dotychczasowego budynku zostanie utworzony za-
kład rehabilitacji z szerokim zakresem zabiegów oraz Poradnia 
Rehabilitacyjna. Pomieszczenia na I piętrze przeznaczone będą na 
potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na poddaszu – 
pomieszczenia biurowe, archiwa i magazyny.

Kilkakrotnie wspominał Pan o trudnościach związanych 
z pozyskaniem dla Sierakowic lekarzy. Czy teraz też mogą 
pojawić się takie problemy?

Od kilku lat istnieje dość duży problem z pozyskaniem młodych 
lekarzy do pracy. Związane jest to ze starzeniem się tej grupy 
zawodowej, małym dopływem absolwentów uczelni medycznych 
na rynek pracy, zwłaszcza na tereny poza dużymi aglomeracjami 
miejskimi, oraz emigracją zarobkową. W największym stopniu 
dotyczy to lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Zupełnie 
inna sytuacja jest z zatrudnieniem pielęgniarek. Obecnie mamy 
kilkanaście ofert od osób zainteresowanych pracą w naszym 
ośrodku.

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy odpo-
wiednie środki na leczenie pacjentów nowego centrum 
medycznego?

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie środki w następnych la-
tach przeznaczy NFZ na leczenie pacjentów. W następnym roku 
będą one porównywalne z rokiem obecnym, co, biorąc pod uwagę 
wzrost kosztów, jest niewystarczające.

NFZ kontraktuje świadczenia w drodze konkursów. Aby do 
takiego konkursu przystąpić, musimy mieć odpowiednie pomiesz-
czenia oraz wyposażenie i fachowy personel. Obecnie kontrakty 
zawieszone są na lata 2011-2013. Od 2014 roku wchodzi w życie 
dyrektywa unijna w sprawie leczenia transgranicznego, gwarantuje 
ona każdemu obywatelowi UE swobodny wybór miejsca leczenia 
na terenie UE oraz kraju. NFZ będzie zobowiązany do pokrycia 
kosztów leczenia. Oznacza to w praktyce całkowite zniesienie 
limitowania świadczeń.

Jest to dla ośrodka wielka szansa, bo dysponując nowoczesnym 
obiektem i wyposażeniem będziemy mogli zaoferować szeroki 
wachlarz usług medycznych.

Na zakup sprzętu medycznego dla przychodni zostaną 
przeznaczone około trzy miliony złotych. Jaki to będzie 
sprzęt?

Za kwotę 3 mln złotych zostanie zakupiony głównie: cyfrowy aparat 
RTG (koszt 800.000 – 1.000.000 zł), dwa aparaty ultrasonograficzne, 
aparaty EKG, zestaw do prób wysiłkowych, unity stomatologiczne, 
wyposażenie gabinetów zabiegowych, sprzęt do rehabilitacji.

Środki te będą również przeznaczone na komputeryzację 
przychodni.

Porozmawiajmy o stanie zdrowia mieszkańców naszej 
gminy. Na co najczęściej chorujemy? 

Najczęstsze przyczyny wizyt pacjentów w GOZ Sierakowice to: 
choroby układu krążenia, narządów ruchu, przewodu pokarmo-
wego, układu oddechowego, cukrzyca, nowotwory – podobnie 
jak w innych rejonach województwa pomorskiego.

W ostatnim roku w naszej przychodni udzielono 171.012 porad, 
w tym 74.695 porad w podstawowej opiece zdrowotnej, 24.612 
w stomatologicznej, 13.592 w opiece specjalistycznej i wykonano 
32.847 analiz biochemicznych. Liczba porad w opiece specjali-
stycznej mogłaby być znacznie większa, gdyby nie ograniczenia 
narzucane przez NFZ.

W stomatologii do końca października tego roku wykonaliśmy 
ponad 70.000 punktów ponad limit. NFZ, mimo wcześniejszych 
zapewnień, nie zapłaci za te świadczenia, co narazi przychodnię 
na ponad 73.500 zł straty.

Czy sierakowiczanie wystarczająco dbają o swoje zdro-
wie? Czy korzystają z profilaktycznych programów 
zdrowotnych?

Głównymi grzechami wobec zdrowia mieszkańców gminy Sierakowi-
ce są: niezdrowy tryb życia, nałogi, mała aktywność fizyczna, prowa-
dząca do nadwagi i otyłości oraz w konsekwencji do rozwoju chorób 
układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy. W dalszej kolejności są: 
nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, niesystematyczne przyjmowanie 
leków oraz nieregularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne.

W tym roku dwukrotnie były wykonywane badania mammogra-
ficzne. Mammobus stał przy ośrodku. Zaproszone listownie kobiety 
z grup ryzyka mogły bezpłatnie wykonać na miejscu mammografię. 
Niestety wiele kobiet nie skorzystało z tego zaproszenia. Podobnie 
jest z cytologią.

Inną sprawą jest również nieprawidłowa organizacja i poziom 
finansowania programów profilaktyki przez NFZ.

Ilu pacjentów spoza gminy Sierakowice korzysta z usług 
ośrodka zdrowia? Z jakich są miejscowości?

Z usług naszego ośrodka korzysta wielu mieszkańców gmin ościen-
nych, głownie z takich miejscowości jak: Miechucino, Mściszewice, 
Rokity, Kamienica Szlachecka, Borzestowo, Łebunia, Czarna Dą-
brówka. Bywają też pacjenci z Kartuz czy Lęborka. Są to świadcze-
nia z zakresu podstawowej opieki medycznej, stomatologii, opieki 
specjalistycznej oraz zabiegi pielęgniarskie. Przeciętnie jest kilka 
tysięcy procedur medycznych rocznie.

Mimo wielu przeciwności udało się Panu utworzyć do-
brze prosperującą przychodnię z podstacją pogotowia 
ratunkowego. Stacjonuje tu jedna z najnowocześniejszych 
karetek w Polsce. Na czym polega „wyjątkowość” tej 
karetki, dlaczego trafiła akurat do Sierakowic?

Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Sierakowicach jest częścią 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kartuzach. Pierwszą karetkę re-
animacyjną zakupił GOZ Sierakowice. Służyła ona mieszkańcom 
gminy Sierakowice i gmin sąsiednich przez osiem lat. Obecna 
karetka została zakupiona ze środków unijnych dzięki staraniom 
Starostwa Powiatowego w Kartuzach i Starosty Pani Janiny Kwie-
cień. Jest to rzeczywiście karetka wysokiej klasy z wyposażeniem 
niezbędnym do ratowania zdrowia i życia. Niewiele placówek może 
pochwalić się posiadaniem takiej karetki.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Agnieszka	Rybakowska-Król

☞
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Kontrakt nr 8 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
Sierakowice. Wykonawca tj. firma Melbud S.A. z Grudziądza, prowadzi 
aktualnie roboty konstrukcyjno-żelbetowe. Zaawansowanie budowy kon-
strukcji komory reaktora biologicznego żelbetowego na dzień dzisiejszy 
wynosi ok. 60%.W chwili obecnej trwają prace związane z montażem 
elementów kartopiaskownika (tj. krata mechaniczna, piaskownik, prasa 
skratek itd.), urządzenie to zapewni skuteczniejsze oczyszczanie ścieków 
z piasku, tłuszczu i części stałych. Ponadto Wykonawca prowadzi również 
prace zbrojeniowe przy konstrukcji komory stabilizacji tlenowej osadu 

oraz roboty ziemne – makroniwelacja terenu. W listopadzie ukończone 
zostały prace przy nowym agregacie prądotwórczym, który zapewni 
zasilanie w przypadku wyłączenia energii elektrycznej.

Realizacja Projektu Funduszu Spójności w Gminach: 
Sierakowice i Sulęczyno

Kontrakt nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice 
obręb: Lemany–Gowidlino–Puzdrowo–Sierakowice. Roboty ziemne 
odbywają się w miejscowości Gowidlino, przy zlewniach przepompowni 
ścieków: PG1 (ul. Jeziorna), PG2 (ul. Jana Pawła II), PG5 (ul. Wyszyńskiego), 
PG6 (ul. Kartuska). Wykonawca zakończył już roboty przy zlewniach PSX 
(Puzdrowo) oraz PSY (Sierakowice ul. Jeziorna) i w najbliższym czasie pla-
nowane są dla odbiory etapowe dla tych zlewni. Długość wybudowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej, od początku realizacji projektu wg stanu na 
koniec listopada 2010 r., wynosi ok. 18 km. 

Kontrakt nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice 
obręb: Sierakowice–Paczewo–Bukowo. W najbliższym czasie plano-
wane są odbiory poszczególnych zlewni w miejscowości Sierakowice: 
PS1 (ul. Peplińskiego), PS2 (ul. Mirachowska), PS3 (ul. Lamka), PS4 (ul. 
Wita Stwosza), w miejscowości Bukowo PB1 oraz w miejscowości Pa-
czewo PP2. Zgodnie ze stanem na koniec listopada 2010 r. Wykonawca 
wybudował ponad 10 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.
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Kaszubi wybrali władze naczelne
Podczas XVIII Zjazdu Delegatów Łukasz Grzędzicki został wybrany 
221 głosami na nowego prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go (ZKP). Jego kontrkandydatką była Teresa Hoppe z gdyńskiego 
oddziału ZKP (89 głosów). Przez dłuższy czas kampanii oficjalnym 
kandydatem był również senator Kazimierz Kleina, który wycofał 
swoją kandydaturę w dniu wyborów – 4 XII.

Niezwykłe święto przeżywali Kaszubi 5 listopada w prześwietnych murach Pa-
łacu Przebendowskich i Keyserlingków w Wejherowie, pełniącego na co dzień 
funkcję Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Odbyła sie 
tam uroczysta promocja epopei narodowej „Pan Tadeusz”, przełożonej na język 
kaszubski przez Stanisława Janke, a wydanej przez  Wydawnictwo Maszoperia 
Literacka z Gdańska.

Konsultant językowy dzieła prof. dr hab. Jerzy Treder stwierdził, iż „zamysł 
tłumaczenia »Pana Tadeusza« na język kaszubski uznać trzeba za inicjatywę bez 
precedensu w krótkiej historii kaszubskiej translatoryki, doniosłością zbliżoną 
do przekładu na język kaszubski »Biblii«”. Kiedy weźmie się pod uwagę liczbę 
pełnych przekładów dzieła (ponad 50), to niewątpliwie cieszy fakt ulokowania 
w tej liczbie również kaszubszczyzny. Wspomniany już prof. J. Treder uważa, 
że „tłumaczenia z polskiego i innych języków przede wszystkim nobilitują 
sam język kaszubski i zwiększają zainteresowanie nim w Polsce i na świecie. 
Tłumaczenia zawsze weryfikują możliwości komunikacyjne i kreacyjne języka 
i w dalszej perspektywie sprzyjają jego rozwojowi, a także wyzwalają potencjał 
tkwiący w elitach twórczych”.

Trzeba przyznać, że tłumacz – Stanisław Janke – podjął się nie lada wyzwania. 
Udało mu się w pełni zachować 13-sylabowiec, średniówkowy akcent, w więk-
szości parzysty (żeński) rym, który stopniem dokładności nie ustępuje na ogół 
oryginałowi. Praca nad przekładem trwała trzy lata i przyniosła oczekiwane 
efekty. Trudno się zresztą dziwić, gdyż pracy podjął się artysta obcujący z lite-
raturą na co dzień.

Stanisław Janke jest poetą, mającym w swym dorobku siedem tomików poezji 
(Ju nie jem mòtélnikem – 1983, Żużónka jak mrzónka – 1984, Kòl kùńca wiekù 
– 1990, Do biôłégò rena – 1994, Krôjczi pôjczi – 1997, Piesniodzejanié – 2003, Pò 
mie swiata nie mdze – 2007).

Bogaty jest też jego dorobek prozatorski, zarówno utwory pisane po polsku jak 
i po kaszubsku (powieść „Łiskawica” – 1998, „Złoty kamień – 1998, opowiadanie 
„Psë” – 2001, „Lelek” – 2001, „Piękniewo – 2005, „Droga do korony” – 2008).

W dorobku translatorskim należy wymienić  choćby baśnie Jana Patocka 
przełożone na język polski, „Klechdy kaszubskie”, „Sonety krymskie”, „Odę do 
młodości”.

Sporą część twórczych działań stanowi dziennikar-
stwo. S. Janke przez 23 lata związany był zawodowo 
z „Pomeranią”, współpracował też z takimi tytułami 
jak: „Gazeta Gdańska”, „Pielgrzym”, „Wieczór Wy-
brzeża”, „Kurier Wejherowski”.

Tłumacz ma też w swoim dorobku pozycje dotyczą-
ce historii literatury kaszubskiej – opublikował dwie 
biografie literackie: ks. dr. L. Heykego i Hieronima 
Derdowskiego.

Danuta Stenka w roli Zosi i Telimeny 
po kaszubsku

Stanisław Janke nie krył wzruszenia

Od czasu powstania ZKP (1956 r.) organizacją będzie kie-
rował po raz pierwszy tak młody człowiek (30-letni). Dał się 
jednak już poznać z dobrej strony, pełniąc odpowiedzialne 
funkcje w sejmiku wojewódzkim, a także w roli wiceprezesa 
ZKP podczas prezesury Artura Jabłońskiego. W programie 
przedwyborczym dokonał podsumowania swoich dokonań 
na rzecz kaszubszczyzny w ciągu ostatnich 10 lat i wymienił 
prace w Zarządzie Głównym oraz Radzie Naczelnej ZKP, prze-
wodniczenie Zespołowi ds. Regulacji Prawnych i Monitoringu. 
W jego dorobku znalazły się działania wzmacniające status 
języka kaszubskiego: prace związane z ustanowieniem ustawy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych, ratyfikowaniem Eu-
ropejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych przez 
Polskę, tworzenie Strategii Rozwoju Języka i Kultury Kaszubskiej. 
Za jego przyczyną stawiane są dwujęzyczne tablice, dokonuje 
się poprawek w kwestionariuszach do spisu powszechnego 
ludności w 2011 roku, aby tym razem Kaszubi mieli możliwość 
swobodnego zadeklarowania swojej etniczności.

Łukasz Grzędzicki jest dwunastym prezesem ZKP. Dotychczas 
funkcje te pełnili: w latach 1956-1959 Aleksander Arendt; 1959-1971 
Bernard Szczęsny; 1971-1976 Jerzy Kiedrowski; 1976-1980 Stanisław 
Pestka; 1980-1983 Izabella Trojanowska, 1983-1986 Szczepan Lewna; 
1986-1992 Józef Borzyszkowski;  1992-1994 Stanisław Pestka; 1994-
1998 Jan Wyrowiński; 1998-2004 Brunon Synak; 2004 – 2010 Artur 
Jabłoński.

Poza wyborem prezesa dokonywano też wyboru członków 
organów ZKP: Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Ostatnie narady kandydatów przed wyborami (K. Kleina, Ł. Grzędzicki)
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Uroczysta promocja dzieła w wersji kaszubskiej nie 
mogła się obyć bez odświętnej oprawy. Prawdziwą 
ucztę zgotowali organizatorzy licznie przybyłym 
gościom (Dyrektor MPiMKP – Radosław Kamiński – 
stwierdził, że takiego „najazdu” muzeum dawno już 
nie doświadczyło), prosząc o przedstawienie frag-
mentów dzieła znanych artystów. W rolę Telimeny 
i Zosi po mistrzowsku wcieliła się Pierwsza Dama 
Polskiej Sceny – Danuta Stenka, która tak biegle włada 
językiem kaszubskim, a do tego dodaje mistrzowską 
grę aktorską, że słuchacze wpadali zarazem we 
wzruszenie i podziw nad artyzmem wykonania. Role 
męskie wybranych fragmentów interpretował Maciej 
Miecznikowski. Wtórował partnerce, prowadząc 
z nią dysputę jako Sędzia, potem – Tadeusz. Oboje 
zachwycili publiczność swoim profesjonalizmem, jak 
również gotowością do prezentacji w „mowie ojców”, 
przecież także ich „rodnej mowy”, niekoniecznie do-
tychczas zbytnio eksponowanej w wykonaniu takich 
osobistości.

Ucztę duchową kontynuowali także: Aleksan-
dra Kucharska-Szefler, Tomasz Fopke i Witosława 
Frankowska. Przy dźwiękach fortepianu, za którym 
zasiadła W. Frankowska (zasłużona dla muzyki ka-
szubskiej), pięknie zabrzmiał barytonowy głos T. Fop-
ki w połączeniu z sopranem A. Kucharskiej-Szefler. 
Trio to niejednokrotnie już udowadniało, że muzyka 
kaszubska brzmi nie mniej pięknie od każdej innej 
i ma w swych zasobach utwory świetnie nadające 
się do wzniosłych uroczystości.

Na uroczystej promocji nie zabrakło artysty pla-
styka Jarosława Wróbla, który przekład zilustrował. 
Dotychczas przygotowywał przede wszystkim okład-
ki do książek o tematyce militarnej. W kaszubskim 
przekładzie Pana Tadeusza pokazał swoje twórcze 
umiejętności, nawiązując w swoich wizjach do ilu-
stracji Michała Andriollego.

W czasie spotkania można było nabyć wersję standardową „Pana Tadeusza” 
w promocyjnej cenie 90 zł. Przyjmowano też zamówienia na wersję w oprawie 
płóciennej z futerałem oraz limitowaną edycję w skórze cielęcej.

Znaczenie wydarzenia oddają doskonale słowa prof. J. Tredera: „Dzieło 
Mickiewicza ma określoną rangę w literaturze polskiej i światowej, a zatem 
jego kaszubskie tłumaczenie widzieć należy jako ważny akt docenienia języka 
i literatury polskiej dla zachowania tożsamości Kaszubów oraz dla rozwoju ich 
własnego języka literackiego i piśmiennictwa, własnej literatury pięknej. Może 
ono zarazem być powodem do dumy Kaszubów, którzy w stosunkowo krótkim 
czasie i w bardzo niesprzyjających warunkach obiektywnych (...) wykazali się 
zdolnością i odwagą, zrównując się z wieloma innymi narodami i językami, 
w których już wcześniej zaistniała polska epopeja narodowa Pan Tadeusz”.

Danuta	Pioch
Foto D. Pioch

Danuta Stenka i Maciej Miecznikowski – próby przed występem

Koleżeńskiego. Obecnie organizacja liczy ponad 5 tysięcy człon-
ków zrzeszonych w ponad 70 oddziałach terenowych. Zatem 
potrzeba odpowiednio dobranych struktur, które będą wspierały 
i kierowały działalnością tej największej organizacji pozarządowej 
na Pomorzu.

W skład Rady Naczelnej weszło 52 kandydatów z zapropo-
nowanych 91. Są wśród nich reprezentanci różnych oddziałów, 

jednak nie wszystkich, skoro jest ich ponad 70.  RN jest organem 
sprawującym władzę w ZKP pod przewodnictwem prezesa. Po-
siada dość szerokie kompetencje zarówno w zakresie stanowienia 
prawa, podejmowania wiążących decyzji, jak też kontrolowania 
działalności organizacji.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano 10 członków. Ich za-
daniem będzie głównie kontrolowanie działalności programowej 
i organizacyjnej Zrzeszenia oraz kontrola gospodarki finansowej 
i majątkowej.

W tak dużej organizacji działa też Sąd Koleżeński. Wybrano do 
niego 5 osób. Główne zadania takiego organu sprowadzają się do 
rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszaniem 
zasad współżycia społecznego, rozsądzania spraw godzących w do-
bre imię ZKP, rozwiązywania sporów związanych z działalnością 
zrzeszeniową.

Kadencja w ZKP trwa trzy lata. W tym czasie realizowana 
będzie polityka i założenia wypracowane przez nowego prezesa 
i wszystkie wymienione organy, jak również przez Zarząd Główny 
wybierany przez Radę Naczelną ze wskazania prezesa. Zrzeszeniu 
Kaszubsko-Pomorskiemu udało się wiele osiągnąć w półwiecznej 
swej historii. Osiągnięcia te są na tyle imponujące, że przyglądają 
się im i pragną czerpać z nich wzorce inne grupy regionalne czy 
etniczne Europy i nie tylko.

Danuta	Pioch 
– przedstawiciel sierakowickiego oddziału ZKP 
na XVIII Zjazd Delegatów

Foto: Wanda Lew-Kiedrowska
Sierakowiccy delegaci: Joanna Lejk, Danuta Pioch, Tadeusz Bigus, 

Jan Warmowski, Andrzej Cyman
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br. Zbigniew Joskowski OFMConv.

Nadawanie imion chrzcielnych 
na terenie parafii sierakowickiej 
do końca XIX wieku
Wprowadzenie
Dotąd na łamach „Wiadomości Sierakowickich” prezentowałem 
kilka artykułów o tematyce szeroko pojętej historii lokalnej, 
osadzając ich zakres badawczy głównie na XIX i początek XX 
wieku. Podobnie postąpię w niniejszym artykule, prezentując 
kwestię nadawania imion (łac. nomenclatio) chrzestnych dzieciom 
w okresie od drugiej połowy XVIII do końca XIX wieku. 

Niniejszy zarys, dotyczący nadawania imion, pragnę zapre-
zentować w związku ze zbliżającą się uroczystością Narodzenia 
Pańskiego, bowiem w okresie Adwentu oraz Bożego Narodzenia 
często z kościelnych ambon słyszymy opisy narodzin ważnych 
postaci Starego i Nowego Testamentu. Jednym z ciekawych 
wątków owych biblijnych perykop jest nadawanie imion z poda-
niem ich znaczenia w życiu postaci1. Ponadto liturgia przewiduje 
w tym okresie czytanie fragmentu biblijnego, gdzie zaprezento-
wany jest rodowód Jezusa2 oraz kwestia związana z nadaniem 
Mu imienia3. Imię i jego znaczenie w Biblii jest sprawą bardzo 
ważną, bowiem samo słowo „imię” jest wymieniane w tej Księdze 
ponad tysiąc razy.

W ramach stosunkowo krótkiego wywodu pragnę zarysować 
problematykę związaną z nadawaniem dzieciom na chrzcie imion, 
a także zastanowić się nad motywami, jakie mogły kierować ro-
dzicami w takim a nie innym ich wyborze. 

Polska nauka może poszczycić się bogatą literaturą przedmiotu 
w zakresie zagadnień onomastycznych, które stanowią pokłosie 
wyników badań w tym zakresie na przykładach konkretnych 
miejscowości czy nawet regionów4. Jednakże na terenie Kaszub, 
a tym bardziej Sierakowic i jego okolic, poza niewieloma, aczkol-
wiek istotnymi artykułami5, gdzie bardzo ogólnie dotknięta została 
problematyka imion, dotąd nie poczyniono bardziej szczegółowych 
badań w zakresie nadawania imion i kulturowego znaczenia. 

W ramach tego artykułu zamierzam wyjaśnić jedynie główne 
zjawiska onomastyczne, jakie zaobserwowałem przy okazji pro-
wadzenia kwerend genealogicznych kilkunastu rodów, mających 
swoje korzenie na terenie parafii sierakowickiej i gowidlińskiej 
oraz strzepskiej, sianowskiej a także luzińskiej. Doświadczenie wy-
niesione z tego typu badań oraz ciekawe spostrzeżenia dotyczące 
nomenklatury osób, a także analiza sporych rozmiarów mojego 
archiwum genealogicznego (metryki, kopie ksiąg metrykalnych, 
odpisy, elektroniczna baza danych), skłaniają mnie do ich prezen-
tacji w formie artykułu. 

Imię w kulturze
Na początku należałoby zapytać: czym jest imię w ujęciu antro-
pologicznym? Od najdawniejszych czasów istniało przekonanie 
o tym, że imię wyróżnia jego nosiciela, określa go, przez co 
stanowi część składową jego osobowości. Można powiedzieć, że 
ten, kto nie zna imienia, ten nie zna osoby, bowiem osobę się 
poznaje po jego imieniu. Imię jest wymiernym bogactwem czło-
wieka, które zarówno dawniej, jak i obecnie podlega ochronie 
prawnej6. W kulturze słowiańskiej imię odpowiadało istocie jego 
nosiciela – było, jak to się po łacinie zwykło określać, „Nomen est 
omen”. Zatem imię było znakiem, określnikiem osoby, która je 
nosiła. Owo łacińskie „omen” ma także drugie znaczenie, którym 
jest „wróżba i przepowiednia”7. Szczególnie u Żydów – których 
semicka kultura wywarła pewien wpływ na kształtowanie kultury 
polskiej – istniało przekonanie, że imię jest owym wieloznacznym 
„omen” – znakiem i dobrą wróżbą. Jednak można było w doro-
słym życiu zmienić imię, jeśli pierwsze przyniosło złe zrządzenie8. 
Podobnie można było zmienić imię w przypadku diametralnych 
zmian w życiu, a dokładniej szczególnego wybrania czy powo-
łania przez Boga, jak to miało miejsce chociażby w przypadku 
nowotestamentalnego rybaka Szymona, któremu Pan Jezus nadał 
nowe imię Piotr, jednocześnie podając jego znaczenie i istotę – 
skała, opoka9. 

Ten aspekt kulturowy – imię jako znak i dobra wróżba – daje się 
zauważyć także u Słowian. Nadawali imiona z intencją życzenia, 
by konstytuowało osobowość ich nosicieli. Imię niejako określało 
charakter osoby i jej istoty (kim jest). Tę kwestię tłumaczy etymo-
logia słowiańskich (choć nie tylko) imion10. Można tego dowieść 
i zobrazować to na konkretnych przykładach imion męskich z ich 
żeńskimi wariantami: Bogumił/a (miły/a Bogu)11, Bronisław/a (bro-
ni sławy)12, Dobrogost (dobro gości)13, Kazimierz/ra (1. kazić mir 
czyli niszczyć pokój, 2. kazić mer czyli kazić sławę)14, Leszek (daw-
niej Lestek, od starosłowiańskiego lście oznaczającego chytrość)15, 
Przemysław, dawniej Przemysł (prze-z u-mysł, za-mysł, na-mysł)16, 
Stanisław/a (stani-e się sławnym/ną)17, Świętopełk (święty pełk/
połk czyli święta gromada, drużyna, pułk)18, Wojciech (woj-ownik 
i ciech-a / po-ciecha / u-ciecha, czyli ten, który ma pociechę, 
uciechę z wojowania)19, Zbigniew/a – dawniej Zbygniew/a (zby-ć 
się gniewu, czyli pozbyć się gniewu)20.

Podobnie rzecz ma się z imionami pochodzenia łacińskiego 
i greckiego, a także germańskiego, litewskiego, skandynawskiego 
i innych. A wspomniany wyżej aspekt odgrywał swoją rolę prak-
tycznie do XX wieku21.

Jednak fakty dowodzą tego, że nie we wszystkich wypadkach 
tożsamość imienia (jego znaczenie, „dobra wróżba”) było faktycznie 
i w sposób wyraźny tożsamością osoby, a jego znaczenie nie zawsze 
odzwierciedlane jest w życiu jego nosiciela22. 
I Rzeczypospolita
W praktyce kościelnej podczas chrztu nadawano katechume-
nom w pierwszej kolejności imiona, które nosili Apostołowie, 
następnie imiona osób, których świętość została stwierdzona 
i oficjalnie uznana przez Kościół. Zwyczaj ten był praktyko-
wany od wielu wieków, aby nowo ochrzczeni w całym swoim 
życiu naśladowali cnoty swoich świętych patronów i prosili 
o ich wstawiennictwo23. Praktycznie idea nadawania dzieciom 
przy chrzcie imion świętych patronów jest wcielana w życie do 
czasów obecnych24. Kult świętych przez wiele wieków stanowił 
znamienną cechę polskiej pobożności25 i miał również wpływ 
na zwyczaj nadawania imion26. Jednakże w historii I Rzeczy-
pospolitej nie było to zjawiskiem do końca bezproblemowym, 
bo często zdarzały się odstępstwa od tej pobożnej praktyki. 
Bowiem rodzice po narodzinach dzieci nadawali im imiona 
słowiańskie, które niekoniecznie musiały być reprezentowane 
przez świętego patrona. W myśl uchwał Soboru Trydenckiego 
z 1563 roku biskupi polscy zabraniali nadawania katechume-
nom takich imion, które nie byłyby imionami świętych. Ów 

Pani Anieli Maszk 
szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Teściowej

ś.†p. 
Rozalii Maszk

składają 
koleżanki i koledzy sołtysi 

Gminy Sierakowice



1312 (246) grudzień 2010 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

☞

sprzeciw hierarchów był reakcją na różnego rodzaju nadużycia 
w tej kwestii. Od dawna praktykowano w Kościele udzielania 
sakramentu chrztu i bierzmowania podczas jednej ceremonii. 
Dlatego polscy duchowni wykorzystał tę sytuację, by pogodzić 
panujący wśród ludności stary zwyczaj z wymogami uchwał 
wspomnianego Soboru. Czynili to w ten sposób, że do imienia 
słowiańskiego dodawano imię, które nosił któryś ze świętych 
Kościoła ujętego w martyrologium27. 

Przy nadawaniu dzieciom imion świętych patronów posługiwano 
się również kalendarium wspomnień świętych. Tę kwestię dowodzi 
wnikliwa analiza zapisów ksiąg metrykalnych. W wielu (ale nie 
wszystkich) przypadkach nadawano imię patrona dnia, w którym 
urodziło się dziecko. 

Ponadto wielką popularnością cieszyli się w sposób szczególny 
patronowie parafii. W przypadku Sierakowic był nim św. Mar-
cin. Wielki rozkwit jego kultu nastąpił w okresie średniowiecza. 
Tutejszy kościół i parafia pod wezwaniem św. Marcina powstały 
w około 1392 roku28, a ich patron przez wieki cieszył się ogromną 
popularnością, o czym świadczą lokalne zwyczaje oraz przysłowia 
(skądinąd popularne w całej Polsce w parafiach świętomarciń-
skich) oraz porzekadła prognozujące pogodę. Jednym z takich 
przykładów jest: „Môrcën na biôłim … czôrnim kòniu przëjachôł”29. 
Z dniem św. Marcina (11 listopada) definitywnie kończono jakie-
kolwiek prace polowe przez zimą.

Od czasów średniowiecza okresy płatności podatków na rzecz 
zwierzchności państwowej wyznaczał rytm życia wsi. Okolice te 
były terenami rolniczymi, więc podatek i jego wymierność wyzna-
czano w naturze (płody ziemi). Pierwszym okresem płatności był 
dzień św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), drugi zaś na zakończenie 
prac polowych przed okresem zimowym – św. Marcina. Na dzień 
św. Marcina uiszczano zasadniczą część podatku, a na Matki Bożej 
Gromnicznej (2 lutego) i św. Jana Chrzciciela – pozostałą. Również 
św. Jan Chrzciciel był otoczony wielkim kultem, a z dniem jego 
wspomnienia były związane zwyczaje, różnorakie przysłowia, po-
rzekadła. W wigilię tego dnia praktykowane były ludowe obrzędy 
o korzeniach pogańskich (sobótki)30. Jednak jako patron parafii 
św. Jan Chrzciciel zagościł na dobre w Sierakowicach dopiero 
w 1888 roku, kiedy powstał tu zbór ewangelicki31, a kilkadziesiąt 
lat temu parafia katolicka. Zaś o jego wielowiekowej popularności 
świadczy znaczna ilość osób noszących jego imię.

W XVIII wieku spotykamy na terenie parafii sierakowickiej 
imiona zarówno słowiańskie, jak i nowotestamentalne. W każdym 
z przypadków są to takie imiona, które reprezentują osoby wpisane 
w poczet świętych. Patronami byli nie tylko polscy święci: Wojciech 
(występujące również w zdrobniałej formie Wojtek), Stanisław 
(także w formie Staś); ale i Apostołowie i postacie biblijne: Adam, 
Andrzej (także w staropolskim wariancie Jędrzej), Filip, Jakub, 

Jan, Józef, Maciej (również w łacińskiej formie Mathias), Mateusz, 
Michał, Piotr, Szczepan, Szymon (także w zdrobniałej formie Szy-
mek), Tomasz; a także inni święci: Krystian, Marcin, Wawrzyniec 
(również w zgermanizowanej formie Lorenc). W wypadku płci 
żeńskiej spośród biblijnych patronów znajdujemy takie imiona jak: 
Anna, Ewa, Magdalena, Zuzanna; a następnie świętych dziewic 
i męczennic: Dorota, Katarzyna, Krystyna, Marianna32.

Pod zaborem pruskim
W okresie wielkiej ekspansji w zaborze pruskim (obejmującym 
również nasze tereny) luteranizmu, wraz z narzuconą przez zaborcę 
kolonizacją Niemców33, nasilała się germanizacja, a w parze z nią 
rozwijała się sieć zborów ewangelickich oraz szkół niemieckich 
(z wykładowym językiem niemieckim)34. 

Na terenie parafii sierakowickiej i gowidlińskiej (w ich XIX-
wiecznych granicach terytorialnych) bywały częste przypadki, 
kiedy w wyborze imienia germańskiego brali udział pastorzy 
ewangeliccy35, którzy szczególnie w okresie zaborów starali się 
wywierać wpływ na realizację polityki germanizacyjnej36 nie 
tylko w sferze religijnej, ale i kulturowej (językowej, obyczajo-
wej). Stąd na tym terenie zaczęły się częściej pojawiać imiona 
pochodzenia germańskiego37 oraz łacińskiego i greckiego. Przy 
ich nadawaniu korzystano najpewniej z niemieckojęzycznych 
ogólnokościelnych katalogów świętych38. Zauważa się wystę-
powanie takich imion męskich jak: Antoni, Augustyn (od łac. 
augur – uświęcony przez dobre przepowiednie)39, Bernard (od 
germ. ber i hart – niedźwiedź i mocny)40, Franciszek – Franz 
(od germ. frank – wolno urodzony)41, Fryderyk (od germ. fridu 
i rihhi – pokój i panowanie)42, Ignacy (łac. ignis – ogień)43, Leon 
(od gr. leo – lew)44, Wiktor (od łac. victor – zwycięzca)45, Wilhelm 
(od germ. wille i helm – chęć i pomoc)46.

W XIX wieku można wyróżnić dwa okresy, z których każdy 
charakteryzował się własną specyfiką pod względem liczby imion 
nadawanych przy chrzcie. 

Pierwszy z nich, to w przybliżeniu lata 1800-1850. Domino-
wała wówczas tendencja nadawania jednego imienia, zarówno 
pochodzenia słowiańskiego (szczególnie Wojciech – w formie 
zlatynizowanej Adalbert) jak i pozostałych, reprezentowanych 
przez świętych patronów, o których wyżej wspominałem. 

Jednak już od około 1840 roku coraz częściej można spotkać 
przypadki nadawania dwóch imion przy chrzcie. Rozkwit tego 
zwyczaju przypadł na lata 1850-1870. Praktykowały to nie tylko 
rodziny szlacheckie, dokumentowane w księgach metrykalnych 
oznaczeniem nobilitacji szlacheckiej przed nazwiskiem z formie 
niemieckiej „von” czy łacińskiej „de” i „nobil”. Czyniły to z po-
wodzeniem także rodziny chłopskie o bardzo zróżnicowanym 
poziomie zamożności. Można pokusić się o stwierdzenie, że w tej 
kwestii swoją rolę odegrała w pewnym stopniu obowiązkowa 
edukacja szkolna, wprowadzona na terenie zaboru pruskiego 
w 1825 roku47. Jednak, jak już tego dowodziłem w artykule „Książ-
ki w domowych biblioteczkach na przełomie XIX i XX wieku 
w okolicach Sierakowic”, zwyczaj czytania książek nie cieszył 
się zainteresowaniem na wielką skalę na terenach wiejskich 
w tym konkretnym czasie. Przypadł on na czasy nieco późniejsze, 
a szczególnie okres Kulturkampfu48. 

Z wielkim prawdopodobieństwem zwyczaj nadawania przy 
chrzcie dwóch imion (obu reprezentowanych przez świętych pa-
tronów) może mieć u swego podłoża takie motywacje intencjonalne 
jak: podniesienie wartości osoby, niejako jej nobilitację, na wzór 
rodzin legitymujących się szlacheckim herbem, u których praktyka 
nadawania dwóch imion była stosunkowo powszechna. 

Podczas przeprowadzanej kwerendy i analizy ksiąg metry-
kalnych chrzcielnych parafii sierakowickiej zaobserwowałem 
również liczne przypadki osób noszących to samo imię i nazwi-
sko. Ponadto osoby te były ze sobą spokrewnione, w dodatku 
mieszkające w tej samej miejscowości. Dwa imiona nada-
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Imiona męskie

Imię 1801-1850 1851-1900
  (7663 chrztów) (12442 chrztów)

  Ilość imion Ilość imion

Adam 200 224
Andrzej 58 20
Antoni 299 342
Augustyn 41 545
Bazyli 2 159
Bernard 6 78
Franciszek 579 920
Fryderyk 5 13
Ignacy 84 49
Jakub 507 293
Jan 928 1130
Józef 731 900
Karol 25 35
Kazimierz 16 8
Klemens 0 10
Konstanty 1 10
Leon 9 642
Ludwik 6 16
Maciej 177 55
Marceli 17 36
Marcin 303 203
Mateusz 14 2
Michał 278 282
Paweł 190 0
Piotr 110 112
Robert 4 36
Roman 7 16
Stanisław 86 65
Stefan 70 99
Szymon 14 6
Tomasz 39 23
Wawrzyniec 21 16
Wiktor 0 77
Wilhelm 19 25
Wincenty 5 15
Wojciech 184 38

Tabela – liczba imion nadanych podczas chrztu.
Analizę przeprowadziłem na podstawie ksiąg chrztów parafii 

św. Marcina w Sierakowicach z lat 1800-1900, znajdujących się w: 
Archiwum Państwowym w Gdańsku, 
Archiwum Diecezji Pelplińskiej, 
Archiwum parafii św. Marcina w Sierakowicach.

Przypisy
1 Poszerzam tę listę osób: Ewa (Rdz 3,20); Izaak (Rdz 12,19); Jan Chrzciciel (Łk 1,13.60.63); 

Józef (Rdz 30,24); Samson (Sdz 13,24); Samuel (1 Sm 1,20); Salomon (2 Sm 12,28).
2 Mt 1,1-17.
3 Iż 7,14; Mt 1,21; Łk 1,31.
4 Wybrane przykłady: W. Taszycki, Najdawniejsze	polskie	imiona	osobowe, 

Kraków 1925; Bibliografia	onomastyki	polskiej, opr. W. Taszycki, M. karaś, a. 
TurasieWicz, Cz. 1 do r. 1958, Kraków 1960 oraz Cz. 2 do r. 1970 włącznie, Warsza-
wa-Kraków 1972; Słownik	staropolskich	nazw	osobowych, red. W. Taszycki, T. 
1-4, Wrocław 1965-1974; T. MileWski, Indoeuropejskie	imiona	osobowe, Wrocław 
1969; M. Malec, Wkład	 krakowskiego	 językoznawstwa	 polonistycznego	 do	
nauki	o	imionach	osobowych, „LingVaria”, R. I (2006), nr 1, s. 127-137.

5 D. Pioch, Maria	-	„błogosławiona	między	niewiastami”, „Wiadomości Sierako-
wickie”,	nr 12(222), grudzień 2008, s. 10; D. Pioch, Józef	i	jego	imiennicy	w	naszej	
gminie, „Wiadomości Sierakowickie”,	nr 12(234), grudzień 2009, s. 11.

6 Ustawa	z	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101 i Nr 153, poz. 1271, z późniejszymi zmianami).

wano zapewne w celu możności rozróżniania osób o tych 
samych personaliach. Szczególnie dowodzą tego liczne przykłady 
zauważone i przeanalizowane przeze mnie podczas opracowania 
drzew genealogicznych kilkunastu rodów, gdzie wspomniane 
osoby później wymieniane są pod swoim drugim imieniem (przy 
zawieraniu małżeństw, a także zgonach).

Ponadto w XVIII, a szczególnie XIX wieku, stało się zwyczajem, 
że jeden z chłopców w rodzinie (niekoniecznie najstarszy) otrzymy-
wał imię swego ojca. Analogicznie postępowano z dziewczętami. 
Praktyka ta miała miejsce w około 60% rodzin.

Wśród członków rodzin szlacheckich, określanych mianem „Szla-
chetni”, możemy spotkać wiele osób noszących trzy, a nawet cztery 
imiona. Nie były to wcale wyjątkowe przypadki, ale powszechne 
zjawisko. Czynili tak głównie „Wielmożni mości Panowie szlach-
ta” Łaszewscy, których z racji wysokiego statusu majątkowego 
i społecznego tytułowano wielmożnymi49. Taki zwyczaj panował 
również w rodzinie „Wielmożnych” von der Marwiczów (Marwit-
zów) z Tuchlina50.

Ilościowy wykaz występowania imion
Do najrzadszych imion na terenie parafii sierakowickiej w latach 
1800-1900 należą: Aniela, Daniel, Ernest, Galan, Grzegorz, Gwidon, 
Jerzy, Kandyda, Krystian, Krystyna, Onufry, Sebastian, Tadeusz, 
Witold, Zygmunt.

Natomiast najpopularniejszymi pod względem ilości są: Jan, 
Franciszek, Józef, Leon, Anna, Marianna, Paulina.

Szczegółowy wykaz imion i ilości ich nadawania w parafii św. 
Marcina w Sierakowicach podczas obrzędu przedstawiłem w po-
niższej tabeli. Najczęściej występujące w księgach metrykalnych 
wspomnianej parafii wyróżniłem pogrubioną czcionką. 

Imiona żeńskie

Imię 1801-1850 1851-1900
  (7663 chrztów) (12442 chrztów)

  Ilość imion Ilość imion

Agnieszka 22 52
Anastazja 5 369
Anna 573 627
Antonina 100 142
Augustyna 128 385
Barbara 324 361
Ewa 323 184
Cecylia 18 61
Dorota 18 8
Jadwiga 39 12
Joanna 13 29
Józefina 466 361
Julianna 304 285
Karolina 101 36
Katarzyna 319 43
Konstancja 1 9
Łucja 24 353
Magdalena 207 49
Marianna 1038 612
Paulina 197 640
Teresa 42 110
Zuzanna 86 63

Tabela – liczba imion nadanych podczas chrztu.
Analizę przeprowadziłem na podstawie ksiąg chrztów parafii 
św. Marcina w Sierakowicach z lat 1800-1900, znajdujących się w: 
Archiwum Państwowym w Gdańsku, 
Archiwum Diecezji Pelplińskiej, 
Archiwum parafii św. Marcina w Sierakowicach.

☞
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7 h. Fros, F. soWa, Twoje	 imię, Kraków 1976, s. 11, k. Długosz-kurczaboWa, 
Przedmowa, w:	J. s. bysTroń, Nazwiska	polskie, Warszawa 1993, s. 7-8.

8 a. unTerMan, Rytuał	w	życiu	Żydów,	„Literatura na świecie”, miesięcznik nr 
4(189), kwiecień 1987, s. 186.

9 Czytaj ewangeliczne perykopy: Mt 16,18; Łk 6,14; J 1,42.
10 h. Fros, F. soWa, Twoje	imię..., s. 14-15.
11 Tamże, s. 106.
12 Tamże, s. 113.
13 Tamże, s. 136.
14 Tamże, s. 283.
15 Tamże, s. 307.
16 Tamże, s. 389.
17 Tamże, s. 414.
18 Tamże, s. 424.
19 Tamże, s. 462.
20 Tamże, s. 465-466.
21 J. s. bysTroń, Dzieje	obyczajów	w	dawnej	Polsce	:	wiek	XVI-XVIII,	Tom 2, 

Warszawa 1933, s. 68.
22 Odpowiedź	na	list	otwarty	A.	Z.	Hecla,	o	najdawniejszych	nadaniach	

klasztoru	benedyktynów	w	Mogilnie	przez	Augusta	Bielowskiego, „Biblioteka 
Ossolińskich : pismo historyi, literturze, umiejętnościom i rzeczom narodowym 
poświęcone”,	Tom siódmy, Lwów 1865, s. 827.

23 J. J. gauMe, Zasady	i	całość	wiary	katolickiej, Część II, T. IV, Warszawa 
1857, s. 24.
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Warszawa 1933, s. 320.
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Więzi w rodzinie
Od kilku lat słyszę utyskiwania młodych ludzi, że nie lubią Świąt 
Bożego Narodzenia, które nierozerwalnie związane są ze spotkaniami 
z nudną rodziną, która zadaje niedyskretne pytania w stylu: a kiedy 
zamierzacie wziąć ślub?, dlaczego nie macie dzieci? itp; że na święta 
trzeba wydać „kasę” na nie zawsze trafione prezenty, że te dni są 

„wielkim żarciem” tuczących potraw. Słyszy się jeszcze wiele innych 
zarzutów przeciw rodzinnemu spędzaniu Świąt. Młode pokolenie 
preferuje wyjazd ze znajomymi lub przyjaciółmi w góry i spędza-
nie tam czasu do nowego roku lub dłużej – byle daleko od rodziny. 
Młodzi mają prawo tak myśleć. Natomiast rodzice są od tego, aby 
budować więzi w rodzinie i dbać o podtrzymywanie tradycji. Rodzice 
w tym względzie muszą być niemodni i konserwatywni.

Święta Bożego Narodzenia, spędzane wspólnie w rodzinnym 
gronie, to jedna z okazji do budowania więzi rodzinnych. Więź – to 
coś niezwykle ważnego w każdej rodzinie, co jakże trudno budować 
wśród członków rodziny. Więź to coś, co łączy, jednoczy, zespala 
ludzi ze sobą, buduje związek rodziców z dziećmi i dzieci z rodzica-
mi. Więzi decydują o szczęściu, poczuciu bezpieczeństwa, poczuciu 
przynależności. To więzi decydują o tym czy rodzina jest spójna, czy 
nie, czy dana rodzina może właściwie się rozwijać lub przeżywać 
kryzys, czy jest zdrowa społeczne, czy jest dysfunkcyjna?

Na pierwszym miejscu w tworzeniu i umacnianiu więzi między 
członkami rodziny wysuwa się bycie razem. W te Święta najzwyczaj-
niej w świecie mamy być razem. Mamy mieć czas na bycie ze sobą. 
Drugim elementem tworzenia więzi jest rozmowa, nie ograniczająca 
się do wymiany informacji czy analizy faktów, ale rozmowa dotycząca 
uczuć, emocji, przeżyć każdego członka rodziny. Rozmowa dająca 
odczuć miłość, zaufanie, życzliwość i troskę. Na jakość więzi rodzinnej 
będą wpływały również podejmowane tematy rozmów. Niech będą 
one głębokie i ważne, a nie dotyczą tylko spraw zupełnie nieistotnych. 
Czy będzie to mówienie tylko dla podtrzymania rozmowy, czy też 
poszukiwanie sposobów rozwiązywania trudnych spraw. 

By ze sobą rozmawiać, trzeba się wzajemnie widzieć. Najwy-
godniej rozmawia się siedząc wokół stołu, przy którym wcale nie 
trzeba się przejadać. Stół powinien być taki, by mogli przy nim 
usiąść wszyscy domownicy naraz. Stół jest ogromnie ważnym 
meblem i powinien znaleźć się w każdym domu, nawet jeśli psuje 
nowoczesność wnętrza. Im częściej uda się jadać wspólnie, tym 
więcej członkowie rodziny wiedzą o sobie i tym bardziej interesują 
się wzajemnie swoimi sprawami. Wspólny posiłek jest najbardziej 
naturalnym i najlepszym czasem na integrację rodziny.

Tym, co łączy rodzinę, jest również praca. Chodzi tutaj o pracę 
wykonywaną razem, czy to w domu, czy poza nim, ale dla wspólnego 
dobra. Rodzina zajmująca się wspólnie czymś tak prozaicznym jak 
zmywanie naczyń, sprzątanie domu, robienie zakupów, gotowa-
nie, pieczenie, ubieranie choinki - cementuje się i zespala. Wtedy 
członkowie rodziny lepiej się poznają, uświadamiają sobie własne 
uzdolnienia, doceniają włożony trud. W związku z tym bardziej też 
będą szanowali owoce wspólnego wysiłku. Poszczególne osoby nie 
będą też czuły się zbyt obciążone, czy wykorzystywane nadmiarem 
obowiązków. Godne podkreślenia jest też właściwe ustawienie roli 
i zadań gospodyni domu. Aby mogła brać czynny udział w tworzeniu 
więzi rodzinnej, nie może cały czas pozostawać w kuchni, zajmując 
się wyłącznie oprawą kulinarną Świąt. Jej rolą przy stole jest troska 
o miłą i ciepłą atmosferę i ewentualne łagodzenie napięć. 

Nie tylko obowiązki jednoczą rodzinę, ale także rekreacja. To 
czwarty punkt tworzący więzi w rodzinie. Wspólnie, radośnie prze-
żyte chwile bardzo silnie przybliżają do siebie wszystkich członków 
rodziny. Wspólny wypoczynek pozwala jeszcze lepiej poznać pozo-
stałe osoby. W święta powinno się znaleźć czas na wspólny spacer, 
wspólny wyjazd, czy podczas niepogody na gry i konkursy w pokoju, 
w którym jest wyłączony telewizor, (koniecznie wyłączony!). Owo-
cem wspólnie spędzonych chwil może być drzewo genealogiczne 
rodziny. Na jego podstawie można dzieciom wyjaśnić, kto kim ☞
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jest w rodzinie. Może zostać w ten sposób zapoczątkowane za-
interesowanie młodego pokolenia sprawami rodziny i jej historią.

Dla budowania więzi w rodzinie ważne jest przygotowywanie 
upominków. Nie muszą być kupowane w sklepach. Najlepsze 
i najcenniejsze są wykonane własnoręcznie. Dzieci, które zawsze 
chętnie okazują miłości swoim rodzicom czy dziadkom, nie będą 
szczędziły czasu ani pomysłowości, aby uprzyjemnić Święta mamie 
i tacie lub dziadkom. Istotne jest okazanie uczuć i pamięci, cho-
ciażby przez najdrobniejszy gest. To on będzie tym, co szczególnie 
długo pozostanie w pamięci.

Elementem integrującym rodzinę, o którym - niestety - tak często 
się zapomina, jest podtrzymywana rodzinna tradycja. Rodzinne 
zwyczaje nie powstają same z siebie. Są rezultatem świadomego 

☞ działania rodziców, ciągłego inicjowania zdarzeń i sytuacji, aż do 
momentu, kiedy wszystkim będzie się zdawać, że tak było zawsze.

Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o tym, że, najbardziej 
cementuje rodzinę trzeźwość jej członków, czyli brak alkoholu 
w rodzinie.  

Trudno wyobrazić sobie szczęśliwą rodzinę, której członkowie 
nie przebywają ze sobą, nie prowadzą rozmów, nie pomagają 
sobie w pracy, nie spędzają razem wolnego czasu, wspólnie nie 
przezwyciężają konfliktów. Taka rodzina miałaby nikłe szanse na 
przetrwanie trudów codziennego życia. Życie niesie ze sobą wiele 
trosk i wcale nie chodzi o to aby było łatwo, ale o to, aby razem 
pokonywać wszelkie trudności. 

Maria	Karolak

Księdza wykład zdominował dzisiej-
szą konferencję, poświęconą zapobie-
ganiu szeroko pojmowanym patolo-
giom społecznym. Większość z nas, 
tu zgromadzonych, szuka źródła 
patologii w środowisku społecznym,  
w lansowanej modzie, w dominacji 
techniki nad uczuciami itp.  Nato-
miast Ksiądz jednoznacznie wskazał, 
że losy państwa i narodu, a nawet 
świata, zależą od relacji między dwoj-
giem ludzi – między mężem i żoną, 
między mężczyzną i kobietą? 

Jest to ogromny skrót myślowy, ale tak jest. 
Już na początku Księgi Rodzaju Bóg wyjaśnia 
nam, że los ludzkości najbardziej zależy nie 
od ustroju państwa czy stanu gospodarki, 
lecz od relacji miedzy kobietą a mężczyzną!

Stawia ksiądz wysokie wymagania 
mężczyznom.

Ponieważ jestem mężczyzną i wiem, czego 
od siebie wymagam. Męskość to – obok ko-
biecości – jeden z dwóch  sposobów bycia 
człowiekiem. Specyfika bycia mężczyzną – 
w odróżnieniu  od bycia kobietą – polega na 
tym, że mężczyzna z reguły łatwej i lepiej 
funkcjonuje w świecie rzeczy, przedmiotów, 
produkcji, organizacji. Natomiast kobieta 
jest wrażliwsza na świat osób i ma zwykle 
większe predyspozycje w budowaniu więzi 
międzyosobowych. Mężczyzna, czasem na-
wet osoby traktuje przedmiotowo. Kontakt 
z osobami stawia mężczyźnie dużo większe 
wyzwania  niż kontakt z przedmiotami, dla-
tego dobrze jest, gdy ma on tego świadomość 
i chętnie uczy się od swojej mamy, żony  
lub innych kobiet, rozumienia osób oraz 
dojrzałej postawy wobec osób. 

Według księdza, na czym polega 
prawdziwa męskość, której kobiety 
poszukują w swoich mężach, narze-
czonych, ojcach?

Trudno wyrazić to w jednym zdaniu. Po-
wiedziałbym, że męskość to bycie mężnym 
w uczeniu się miłości do kobiety i w odważ-
nym okazywaniu tej miłości. Wiele męstwa 
potrzeba mężczyźnie również w mierzeniu 

się z samym sobą, z własnymi słabościami, 
ograniczeniami, wadami. Kochać kobietę 
może tylko taki mężczyzna, który panuje 
nad swymi popędami i uczuciami, który, na 
przykład poprzez wysiłek sportowy czy pra-
cowitość w wielu płaszczyznach, zdobywa 
największą władzę we wszechświecie - czyli 
władzę nad samym sobą. 

Nastolatek, a później mężczyzna, ma nie-
mal codziennie wiele okazji do tego, aby mie-
rzyć się z twardą rzeczywistością, która sta-
wia mu wymagania. Niestety w dzisiejszych 
czasach spotykamy wielu takich mężczyzn, 
którzy są przeciwieństwem kogoś mężnego, 
albowiem są tchórzami. I to nie tylko tchó-
rzami wobec świata zewnętrznego, ale też 
tchórzami wobec prawdy o sobie, o wła-
snych zachowaniach i ich skutkach, o wła-
snych myślach, przeżyciach, obowiązkach. 
Mało męscy mężczyźni uciekają w alkohol, 
narkotyki, przemoc, przestępczość, sterydy 
i dopalacze. To są najbardziej prymitywne 
i najbardziej bolesne formy tchórzostwa 
mężczyzny. A pierwszą ofiarą tchórzostwa 
mężczyzny jest zwykle kobieta. 

Dziś prawdziwa męskość nie kojarzy się  
z mężną miłością, lecz raczej ze stereotypem 
macho, zdobywającego kolejne „partnerki” 
seksualne, albo ze stereotypem faceta, któ-
remu do „szczęścia” wystarczy kanapa, pilot 
do telewizora i piwo. Takie stereotypy są 
kpiną z mężczyzny, a ten, kto im ulega, kpi 
z samego siebie, z własnej godności i nigdy 
nie doświadczy pełnej radości i głębi szczę-
ścia. Ogranicza się bowiem do szukania 
chwilowej przyjemności, a przecież taka 
egoistyczna filozofia życia oddala od radości, 
gdyż oddala od miłości. 

W pierwszym przypadku mężczyzna re-
dukuje swoje istnienie i swoje aspiracje do 
bycia głównie cielesnością, a czasem wręcz 
do bycia samcem. Macho rezygnuje z wła-
dzy kierowania swoim życiem świadomie 
i odpowiedzialnie, poddaje się instynktom 
i popędom. A to z kolei prowadzi do uzależ-
nień i rozpaczy. To przejaw rozpaczy, gdy 
jakiś mężczyzna dąży do tego, aby współżyć 

gdziekolwiek, z kimkolwiek i kiedykolwiek. 
Taki mężczyzna traci nie tylko honor, sumie-
nie i zdolność do założenia rodziny, ale nawet 
instynkt samozachowawczy, gdyż dla seksu 
ryzykuje własnym zdrowiem i życiem. 

Stereotyp drugi to obraz mężczyzny le-
niwego, egoistycznego, bezmyślnego i uza-
leżnionego. Kto tak postępuje, ten nie żyje, 
a jedynie wegetuje, gdyż nie jest darem dla 
nikogo i nikogo nie potrafi pokochać, nawet 
samego siebie. Reasumując, oba powyższe 
stereotypy to katastrofalne w skutkach 
wypaczenie sensu istnienia mężczyzny. 
Prowadzą one do kryzysu męskości na taką 
skalę jak nigdy dotąd. 

W Europie nigdy jeszcze nie było aż tak 
wielu alkoholików, erotomanów, narkoma-
nów, hazardzistów, mężczyzn z zaburze-
niami psychicznymi, czy też niezdolnych 
do małżeństwa i założenia rodziny. To są 
właśnie skutki wiary w to, że „prawdziwy” 
mężczyzna dokonuje seksualnych podbo-
jów, egoistycznie skupia się na sobie i na 
wygodnym trybie życia. 

Czy nie przypuszcza Ksiądz, że takie 
postawy są efektem lansowanej po-
wszechnie mody?

Tak, to prawda. W dzisiejszych czasach 
bardzo groźna stała się agresywnie lan-
sowana prymitywna kultura, która skupia 
człowieka jedynie na popędach, instynktach, 
cielesnościach, emocjonalności i doraźnej 
przyjemności. Ta kultura – czy raczej już 
antykultura! – usiłuje wmówić nam, że 
o zachowaniu nie my sami decydujemy, ale 
biochemia, hormony i feromony, czyli to, co 
mamy wspólnego ze światem zwierząt. 

Preferowana kultura pomija to, co w czło-
wieku – i w mężczyźnie! – niezwykłe i co spra-
wia, że jest on osobą, czyli kimś świadomym, 
wolnym i zdolnym do miłości. Kobieta ze 
swej natury jest na tyle wrażliwa na tajem-
nice człowieka i na jego godność, że nawet 
w niskiej kulturze zachowuje świadomość, że 
nie jest ani rzeczą, ani zwierzęciem. Nato-
miast mężczyzna w tak chorej kulturze może 
zapomnieć o tym, że jego aspiracją jest trwa-
ła radość, a nie chwilowa przyjemność.

Prymitywna kultura działa najbardziej 
demoralizująco właśnie na mężczyzn, zwłasz-
cza tych w okresie dorastania. To prawda, że 

Aby mężczyźni byli męscy, a kobiety – kobiece
Rozmowa z ks. Markiem Drzewieckim
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obecnie mężczyźnie trudniej jest dorastać do 
najpiękniejszej wersji samego siebie. Każda 
epoka niesie ze sobą specyficzne szanse 
i zagrożenia w tym względzie, ale dominująca 
dziś prymitywna kultura utrudnia mężczy-
znom  dorastanie  do męstwa w miłości, 
odpowiedzialności i szlachetności. Ci chłopcy, 
którzy mają dobre wzorce w domu rodzin-
nym i w najbliższym środowisku, którzy od 
dzieciństwa zaprzyjaźniają się z Jezusem, 
i którzy stawiają sobie wysokie wymagania, 
potrafią dorastać  do dojrzałego i radosnego 
bycia mężczyzną. Jest sporo takich dojrza-
łych mężczyzn! Są oni szlachetnymi, wytrwa-
łymi a jednocześnie czułymi mężami, ojcami, 
braćmi, przyjaciółmi. Dojrzała męskość 
zakorzeniona jest w mądrej, pogłębionej 
duchowości.  Duchowość to bowiem ta sfera, 
w której człowiek odkrywa własną tajemnicę, 
sens życia, niezbywalną godność. Ducho-
wość otwiera nas na największe aspiracje, 
ideały i marzenia. Sprawia, że rozwijamy 
w sobie bogate człowieczeństwo. 

Młode pokolenie potrzebuje wzorca, 
ideału, którego współczesność nie 
potrafi jednoznacznie i w sposób 
zdecydowany wskazać? Kto dla Księ-
dza był i jest ideałem męskości?

Ludzie wierzący nie powinny mieć w tej 
kwestii żadnych wątpliwości. Wzorcem męż-
czyzny powinien być i dla mnie jest - Jezus. 
On potrafił być wrażliwy i delikatny dla ludzi 
delikatnych i szlachetnych, ale kiedy spo-

tykał tych, którzy byli cyniczni, agresywni 
czy prymitywni, wtedy – mówiąc z uśmie-
chem – okazywał się skrzyżowaniem Clinta 
Eastwooda z Rambo. Potrafił mówić mocne 
słowa: „Nie rzuca się pereł przed wieprze!”. 
Rozwalał stoły kupczącym w świątyni! Do 
złych duchownych mówił, że są plemieniem 
żmijowym! On sam jeden niepokoił elitę wła-
dzy, cały establishment! Miał taką odwagę, 
mądrość i stanowczość, że naruszył system 
ówczesnej manipulacji, korupcji i społecz-
nych układów! Takim właśnie mężczyzną był 
Jezus! Nie chwytał za miecz bo on sam był 
mieczem na zło! On – nieprawdopodobnie 
odważny, mądry i sprytny – mówił do swoich 
uczniów: bądźcie nieskazitelni jak gołębie 
i sprytni jak węże. Jezus był uosobieniem 
sprytu w czynieniu dobra i w przeciwsta-
wianiu się złu. Cynicy mogli Go zabić, ale 
nie byli w stanie Go pokonać! Nigdy nie 
było w historii ludzkości aż tak niezwykłego 
mężczyzny! Wpatrzonym w Niego ludziom 
stawia wysoko poprzeczkę.

Dojrzały mężczyzna - czyli ktoś podobny 
do Jezusa -  jest delikatny i czuły w stosun-
ku do kobiet i dzieci, ale kiedy spotka kogoś 
agresywnego czy przewrotnego, okazuje się 
kimś walecznym i nieustraszonym. Okazuje 
się mocarzem ducha, promieniuje miłością 
i uczciwością, zachwyca ludzi dobrej woli 
i przeraża cyników. 

Mężczyzna, gdy słucha pięknej piosenki, 
to wzrusza się do łez - także wtedy, gdy 

ktoś inny jest obok. Nie ukrywa wzruszenia, 
bo jest mężczyzną. Prawdziwy mężczyzna 
nie boi się łez ani wzruszenia! Tylko ludzie 
tchórzliwi boją się okazywania wzruszeń 
i własnych emocji. Jezus nie bał się ani 
wzruszać do łez nad grobem Łazarza, ani 
okazywać czułości jawnogrzesznicy, ani 
cierpieć, aż do pocenia się krwią w Ogrójcu. 
Na krzyżu – po męsku – wykrzyczał swój 
bunt – „ Boże mój, czemuś mnie opuścił?” 
jednak w postępowaniu nie kierował się 
emocjami, lecz zaufaniem: „ Ojcze w Twoje 
ręce oddaje ducha mego!” Jezus to prawdzi-
wy mężczyzna, prawdziwymi mężczyznami 
stają się także ci, którzy naśladują Jezusa!   

Zbliżają się Święta Bożego Narodze-
nia. Czego chciałby Ksiądz życzyć 
czytelnikom „Wiadomości Sierako-
wickich”?

Życzę Świąt rodzinnych, w gronie najbliż-
szych; Świąt pełnych wzajemnej czułości, 
zrozumienia i przebaczenia. Kobietom życzę, 
aby u ich boku byli prawdziwie męscy męż-
czyźni, a mężczyznom życzę, aby ich kobiety 
były w pełni kobiece. Natomiast wszyscy 
zapatrzmy się w Świętą Rodzinę, w której 
są (poślubieni sobie!) – mężczyzna i kobieta 
oraz dziecko! Niech Święta Rodzina będzie 
dla wszystkich wzorem do naśladowania we 
wzajemnej miłości, szacunku i troski.

Dziękują za rozmowę. Odwzajem-
niam najpiękniejsze życzenia!

Maria	Karolak
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Pieszo, bryczką, samochodami i na motorach przybył 
cały zastęp Mikołajów ze słodkimi podarunkami dla 
wszystkich dzieci. Na ten szczególny dzień wszystkie 
dzieci – starsze i młodsze – czekały z niecierpliwością 
przez cały rok. 

Mikołaje pojawiły się w różnych miejscach już od 
rana. Odwiedziły poszczególne sołectwa i szkoły.

Dzieci w Szklanej z wielką niecierpliwością ocze-
kiwały wizyty tego szczególnego gościa, który miał 
pojawić się na motorze. Czas oczekiwania w świetlicy 
umilała dwuosobowa orkiestra panów Klein. I wresz-
cie przyjechali! Bo Mikołajów było kilku. Zostali bardzo 
ciepło powitani przez dzieci i rodziców oraz przez 
sołtys panią Grażynę Warmowską i pana Henryka 
Labudę, tamtejszego radnego. 

Dla dzieciaków wielką atrakcją były motocykle. 
Niemal każde z nich chętnie siadało na tym nowo-
czesnym pojeździe świętego Mikołaja. A mamy w tym 
czasie „pstrykały” fotki uśmiechniętym maluchom. 

Ale wreszcie nastąpił długo oczekiwany moment 
i Mikołaje otworzyły worki pełne słodkości. Dzieci 
grzecznie ustawiły się w kolejce, a później zaśpiewały 
Mikołajom głośne „Sto lat!” i zaprosiły do wspólnej 
zabawy.

Mikołaje na motorach, czyli członkowie Stowarzy-
szenia Kaszubskie Czarty z panem Andrzejem Drywą 
na czele, zawitały nie tylko do Szklanej. Odwiedziły 
także dzieci w Szopie, Puzdrowie, a także w Chmiel-
nie i Miechucinie. 

Kolejne spotkanie z Mikołajami za rok. Zapewne 
wiele dzieci już nie może się doczekać.

AK

6 grudnia – Mikołajki w gminie Sierakowice
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6 grudnia - jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie i każde dziecko prezent dostanie.

Jak co roku Święte Mikołaje odwiedziły wszystkie sołectwa z terenu Gminy 
Sierakowice, rozdając dzieciom słodycze. 

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach składa gorące podziękowania za 
okazane serce i przekazane dary: 

- Wójtowi Gminy Sierakowice;
- sołectwom: Bącka Huta, Długi Kierz, Leszczynki, Mojusz, Nowa Ameryka, 

Paczewo, Szklana, Tuchlino;
- właścicielom Sklepu Spożywczego ALKOR – Sierakowice; 
- Mieczysławowi Skibińskiemu – Hurtownia Ogólnospożywcza Sierakowice;
- Marii Kostuch - Sklep „Helga” – Sierakowice ;
- Markowi i Gabrieli Bojanowskim – Sklep spożywczy – Sierakowice;
- Elżbiecie Grzenkowicz – Sklep drogeryjno-przemysłowy – Sierakowice;
- Grażynie Brzeskiej – Sklep odzieżowy – Sierakowice;
- Henrykowi Furman – Sklep spożywczy – Sierakowice.
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Kaszubskie menu na święta
Najważniejszym świętem w liturgii kościoła jest Wielkanoc, ale to 
właśnie Boże Narodzenie Polacy uważają za najbardziej rodzinne 
i niezwykłe ze świąt. Dawniej na Kaszubach wigilię uważano za 
najważniejszy dzień w roku, którego kulminacją była wspólna, 
rodzinna kolacja przy udekorowanym wcześniej drzewku. Wi-
gilijny jadłospis był prosty. Zachowywano post, więc nie było 
potraw smażonych, tylko gotowane. Spożywano zupę z „brzadu” 
czyli z suszonych owoców, „pulki” ze śledziami w occie, a z ciast 
– drożdżowe. Tradycyjna kolacja wigilijna była postna, dopiero 
w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia pozwalano 
sobie na smażone potrawy i mięsiwo.  

Podane niżej przepisy pochodzą z książki „Tradycyjne kaszubskie 
potrawy i przysmaki bożonarodzeniowe” wydanej przez panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Paczewa. Promocja tej publikacji 
odbyła się w grudniu ubiegłego roku. 

Szefowej koła, pani Halinie Miotk, serdecznie dziękuję za zgodę 
na przedrukowanie kilku przepisów na świąteczne smakołyki. Nie 
ma to jak uczyć się od najlepszych gospodyń na Kaszubach. 

AK
Foto: Przemysław Łagosz

Barszcz świąteczny (przepis Wandy Miotk)
Składniki: 2 kg buraków, sól, cukier, ocet, kilka suszonych grzy-

bów, majeranek.
Buraki umyć i obrać ze skóry. Gotować w garnku z dużą ilością 

wody. Po ugotowaniu wyjąć buraki, a do wywaru dodać suszone 
grzyby i przyprawy do smaku. 

Barszcz można podawać czysty do picia lub zagęścić zacierką 
(mąką zmieszaną z wodą, z czego wyrabiane są małe kluseczki).

Buraki można wykorzystać jako przystawkę do obiadu, ucierając 
na tarce i przyprawiając cukrem, solą i octem.

Zupa grzybowa (przepis Haliny Miotk)
Składniki: 0,5 kg świeżych grzybów, 2 l wody, wywar z kury, sól, 

pieprz, 4 ziarenka ziela angielskiego, 1 szklanka śmietany.
Grzyby oczyścić, pokroić i gotować w wodzie około 15 minut. 

Odcedzić, dodać do wywaru z kury i dodać przyprawy. Wlać 
słodką śmietanę zagęszczoną 2 łyżkami mąki. Do gotującej się 
zupy dodajemy kluski zrobione z jajek i mąki.

Przepis na kluski: 2 jaja posolić, rozbić, dodać 4 łyżki mleka i mąki 
na tyle, aby ciasto było gęste. Kłaść łyżką do gotującej się zupy. 

Zupa owocowa (przepis Anny Landowskiej)
Składniki: 4 l wody, 30 dag suszonych śliwek, 30 dag suszonych 

jabłek, 30 dag suszonych gruszek, 5 goździków, 2 szklanki cukru.
Lane kluski: 10 dag mąki, 2 jaja, 1 łyżka wody.
Składniki na zupę gotujemy na małym ogniu. Przygotowujemy 

ciasto na kluski – jaja z wodą dokładnie wymieszać i dodać prze-

sianą mąkę. Ciasto dokładnie wyrabiamy, aby wtłoczyć do niego 
dużą ilość powietrza. Ciasto wlewamy cienkim strumieniem do 
wrzącej zupy.

Zupa rybna (przepis Lilli Markowskiej)
Składniki: 1 średniej wielkości okoń, 2 l wody, 2 cebule, 3 liście 

laurowe, 5 ziarenek ziela angielskiego, 2 łyżki mąki pszennej, 
szklanka śmietany 30%, sól, cukier, ocet do smaku. 

W osolonej wodzie ugotować rybę z przyprawami. Następnie 
rybę wyjąć, a wywar zagęścić mąką wymieszaną ze śmietaną. 
Doprawić do smaku.

Kaczka duszona z jabłkami (przepis Małgorzaty Walkusz)
Składniki: 1 średnia kaczka, 4-5 kwaśnych jabłek, majeranek, 

sól, pieprz.
Sprawioną kaczkę natrzeć przyprawami, odstawić w chłodne 

miejsce. Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne. Przygotowane 
jabłka włożyć do przyprawionej kaczki tak, aby można ją było 
zszyć. Kaczkę umieścić w brytfannie i polać odrobiną tłuszczu. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec ok. 2-2,5 godziny. Od 
czasu do czasu polewać kaczkę utworzonym sosem.

Pieczeń wieprzowa (przepis Magdaleny Leyk)
Składniki: 2 kg wieprzowiny od szynki, cebula, majeranek, pieprz, 

sól, smalec.
Świeże mięso przygotować nieco wcześniej. Skórę naciąć w uko-

śną kratkę, posypać majerankiem, pieprzem i solą. Zostawić na 
kilka godzin pod przykryciem. Zrumienić na smalcu. Włożyć do 
brytfanny i dodać cebulę. Podlewać wrzątkiem i dusić do miękkości. 
Mięso często obracać, aby nabrało równomiernego koloru. 

Piernik z marchwi (przepis Bogusławy Bigus)

Składniki: 1 kg mąki, 2 szklanki cukru, 1 kostka tłuszczu, 3 jajka, 
0,5 kg marchwi, 10 dag rodzynek, 10 dag orzechów, 10 dag migdałów, 
1,5 łyżeczki sody, 3 torebki przypraw korzennych.

Lukier: 10 dag cukru pudru, 5 łyżeczek wody, 2 łyżeczki soku 
z cytryny.

Tłuszcz utrzeć z cukrem, dodawać po jednym jajku. Powoli 
wsypywać mąkę z przyprawami i sodę. Marchew utrzeć na drob-
nych oczkach, dodać do ciasta i wymieszać. Dodać bakalie. Piec 
ok. 1 godziny. Upieczone ciasto wyjąć z formy i pozostawić do 
ostygnięcia. Polukrować.

Pierniki babci Moniki (przepis Gabrieli Labuda)
Składniki: 2,5 kg mąki tortowej, 0,5 kg mąki żytniej, 1 kg cukru 

(0,5 kg na karmel), 1 kostka tłuszczu, 25 dag miodu, 2 paczki przy-
prawy do pierników, 2 łyżki amoniaku, 1 łyżka sody, 4 żółtka, 1 
l kawy zbożowej.
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Lukier: 40 dag cukru pudru, 2 białka.
Do garnka wsypać 0,5 kg cukru i upalić na karmel. Wsypać 

resztę cukru, dodać tłuszcz, miód, a kiedy wszystko się roztopi, 
dobrze wymieszać i dodać gorącą kawę zbożową ciągle mieszając. 
Do dużej miski wsypać mąkę, przyprawy, amoniak, sodę i żółt-
ka. Wszystko dokładnie wymieszać i dodać roztopione produkty. 
Następnie wszystko razem wygnieść, rozwałkować i foremkami 
wycinać ciasteczka. Piec w nagrzanym piekarniku (185°C) przez 
15 minut. Zdjąć z blachy szerokim nożem i ostudzić. Przygotować 
lukier: utrzeć cukier puder z białkiem na jednolitą masę. Polukro-
wać wierzch pierników.

Makowiec (przepis Teresy Kupper)
Składniki: kostka tłuszczu, cukier waniliowy, 1 szklanka cukru, 

4 jajka, 2 szklanki mąki, proszek do pieczenia, 0,5 szklanki mleka.
Masa makowa: 50 dag maku, 25 dag cukru, 10 dag masła, 2 jajka, 

olejek migdałowy, 10 dag rodzynek.

Przygotowujemy kruche ciasto. Tłuszcz ucieramy z cukrem i cu-
krem waniliowym. Dodajemy jajka i mąkę z proszkiem do pieczenia. 
Wszystko należy dobrze „ukręcić”. Ciasto dzielimy na dwie części. 
Jedną z nich mieszamy z 0,5 szklanki mleka – ta część będzie sta-
nowić wierzch ciasta. W formę nakładamy kolejno: ciasto, masę 
makową i pozostałe ciasto (wymieszane wcześniej z mlekiem).

Masa makowa: mak parzymy i przez 10 min. gotujemy. Mielimy 
dwa razy przez maszynkę i dodajemy cukier, masło, jajka, olejek 
migdałowy i rodzynki.

Ciasto piec 50 minut w temperaturze 180°C. 
Lukier: 30 dag cukru pudru wymieszać z 15 łyżeczkami goto-

wanej wody i 3 kroplami olejku migdałowego.

Przed nami 19. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Już niedługo, 9 stycznia 2011 roku, po raz dziewiętnasty zagra 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak co roku tysiące 
wolontariuszy wyjdzie na ulice, by zbierać pieniądze na zakup 
najnowocześniejszego sprzętu medycznego dla polskich szpitali. 
Pieniądze zebrane podczas 19. finału zostaną przeznaczone na 
zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrolo-
gicznymi. 

Dlaczego urologia i nefrologia? Na stronie internetowej WOŚP czyta-
my wyjaśnienie eksperta: doc. dr hab. n. med. Sylwestra Prokurata:
„Zależy nam na tym, by wcześniej wykrywać wady układu mo-

czowego u dzieci z możliwością wczesnego rozpoczęcia leczenia 
i interwencji urologicznej. To bardzo ważne, bo wczesne rozpo-
znanie może w sposób decydujący wpływać na dalsze losy dzieci, 
a później osób dorosłych.

W przypadku stwierdzenia wady rozwojowej układu moczowego 
u małego pacjenta konieczna jest dalsza diagnostyka, w tym badania 
czynności pęcherza moczowego oraz wczesne leczenie z wykorzy-
staniem precyzyjnego sprzętu urologicznego, bo dotyczy to między 
innymi dzieci w okresie noworodkowym i niemowlęcym.

Innym, bardzo ważnym problemem w zakresie ratowania dzieci 
z niewydolnością nerek, jest narastająca częstość występowania 
ostrego uszkodzenia nerek. W miarę postępu medycyny, prowa-
dzenia szeregu trudnych, ale koniecznych zabiegów takich jak 
transplantacje szpiku, wątroby lub serca, wzrasta liczba dzieci ze 
stwierdzaną ostrą niewydolnością nerek.

Niebywale istotna jest możliwość zastosowania i dostępność do 
tzw. ciągłych metod leczenia nerko zastępczego, bezpośrednio po 
przyjęciu chorego do szpitala, a nie przekazywanie do odległego 
niekiedy o setki kilometrów ośrodka, dysponującego możliwościami 
stosowania metod eliminacji toksyn. Dzisiaj w zakresie tzw. inten-
sywnej nefrologii mieści 
się pojęcie wczesnego 
leczenia nerkow-
spomagającego 
lub nerkozastep-
czego, którego 
celem jest stabi-
lizacja stanu kli-
nicznego chore-
go, kontrola jego 
stanu nawodnienia, 
wspomaganie lecze-
nia sepsy (zwłaszcza 
w pierwszych 24 godzi-
nach leczenia), eliminacja 
toksyn w przypadku zatrucia 
lekami, grzybami lub innymi 
substancjami. 

W tych wszystkich przypadkach decydującą rolę odgrywa czas 
i dostępność leczenia. Współczesne aparaty do prowadzenia cią-
głych metod pozwalają na stosowanie szeregu opcji terapeutycz-
nych, począwszy od pacjentów najmłodszych, z wykorzystaniem 
także zabiegów plazmaferezy (terapeutycznej wymiany osocza) 
w przypadku zatruć. Metody te zalecane są i stosowane we wszyst-
kich krajach europejskich.”

Także na terenie gminy Sierakowice, jak co roku, wolontariusze 
będą zbierać pieniądze – 30 gimnazjalistów ze szkoły w Sierako-
wicach i 10 uczniów Zespołu Szkół w Gowidlinie. Organizatorzy 
sierakowickiego finału zapowiadają niespodziankę. Szczegóły na 
plakatach na początku stycznia.

AK
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Jem	dbë,	że	żëcé	lëdzczé	jidze	wkrąg.	Skądka	wińdzesz	pòrenë	dzecynną	
nogą,	tam	sã	wrócysz	na	wieczór	pòdpiarti	czijã	wãdrownym.

 A. Majkowski „Życie i przygody Remusa”

Od 2003 roku dzieci i młodzież szkół z terenu gminy Sierakowice próbują swo-
ich sił w tworzeniu własnych tekstów w języku kaszubskim. W bieżącym roku 
uczestnicy spotkali się 22 października, od kilku lat tradycyjnie już w progach 
sierakowickiego gimnazjum.

Konkurs jest organizowany z inicjatywy oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Sierakowicach. Głównym jego celem jest zachęcanie i wdrażanie 
uczniów do pisemnego wypowiadania się w języku ojców, a wiadomo, iż starsze 
pokolenie świetnie nim włada, ale tylko w mowie. Czytanie i pisanie natomiast 
staje się coraz częściej kompetencją młodych, którzy co prawda często nie wy-
noszą już języka z domu rodzinnego, lecz uczą się go w szkole, nadrabiając w ten 
sposób przerwany przekaz pokoleniowy.

Można powiedzieć, że pobierający naukę języka kaszubskiego w naszej gminie 
tworzą już całkiem pokaźną gromadkę. Liczba z roku na rok wykazuje rosnące 
tendencje: w roku 2008/2009 – 730 uczniów (566 w szkołach podstawowych 
i 124 w gimnazjach); w roku szkolnym 2009/2010 – 790 uczniów (667 w szkołach 
podstawowych i 123 w gimnazjach); w roku szkolnym 2010/2011 – 805 uczniów 
(676 w szkołach podstawowych i 129 w gimnazjach). Nauczyciele starają się 
zaproponować swoim wychowankom na tyle ciekawą ofertę edukacyjną, że po-
jawiają się nowi chętni do podjęcia nauki, niewymaganej zresztą obligatoryjnie, 
zawsze dobrowolnie wybieranej przez ucznia i rodziców. Jedną z form zachęty 

są właśnie konkursy, dzięki którym uczniowie mogą 
wykazać się swoją wiedzą, językowymi kompeten-
cjami, szczególnymi rodzajami talentów.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VI 
szkoły podstawowej, klas I-III gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych. W tegorocznej edycji uczestni-
cy ze szkół podstawowych pisali tekst tematycznie 
związany z następującymi obszarami: najbliższym 
otoczeniem, kulturą, mitologią kaszubską. Starsi 
uczniowie zmagali się z tematami dotyczącymi re-
fleksji zawartych w powiedzeniach i przysłowiach, 
analizowali prawdy życiowe wypływające z lite-
ratury kaszubskiej. Uczestnikom zaproponowano 
następujące tematy:

- Klasy IV-VI:
1. Ùdokaznij, że w słowach „Wszãdze dobrze, ale 

doma nôlepi” je wiele prôwdë.
2. Móm przeczëtóné wiele ksążków. Bédëjã Cë do 

przeczëtaniô ... (titel, autor), bò...
3. Czejbë jô béł kaszëbsczim stolemã, tej ...
- Gimnazja, szkoły średnie:
1. Co mëslisz ò prôwdach zawiartëch w pòwie-

dzenim„Czegò Jónk sã nie naùczi, tegò Jón nie mdze 
rozmiôł”?

2. Nôbarżi z bòhaterów kaszëbsczi lëteraturë 
przëpôdł mie do serca ... Ùdokaznij czemù.

3. Rozwiń mëslë zawiarté w słowach z pòwiescë 
A. Majkòwsczégò „Żëcé i przigòdë Remùsa” – „Jem 
dbë, że żëcé lëdzczé jidze wkrąg. Skądka wińdzesz 
pòrenë dzecynną nogą, tam sã wrócysz na wieczór 
pòdpiarti czijã wãdrownym”.

Formuła Konkursu jest dwuetapowa: etap szkolny, 
potem zmagania na szczeblu gminnym. Każda ze 
szkół mogła wytypować po trzech reprezentantów 
z każdego szczebla edukacyjnego. W sumie w Kon-
kursie uczestniczyło 26 uczestników: 16 ze szkół 
podstawowych (Gowidlina, Kamienicy Królewskiej, 
Mojusza, Sierakowic, Szopy, Tuchlina) i 10 z gimna-
zjów (Gowidlina, Kamienicy Królewskiej, Sierakowic, 
Tuchlina).

Komisja Konkursowa w składzie: Joanna Lejk, 
Barbara Klawikowska, Janina Mielewczyk, Danuta 
Pioch i Zbigniew Wenta oceniła prace, biorąc pod 
uwagę różne aspekty: stopień realizacji tematu; po-
prawny zapis (zgodnie z zasadami pisowni w języku 
kaszubskim); bogactwo słownictwa; estetykę pracy. 
Na podstawie tych kryteriów wyłoniono następują-
cych laureatów:

- w kategorii szkół podstawowych: I – Paulina 
Szczodrowska z SP w Szopie; II – Hanna Marszk z SP 
w Tuchlinie;  III – Julia Kobiela z SP w Gowidlinie; 
wyróżnienia: Emilia Tryba z SP w Mojuszu, Dawid 
Szymikowski z SP w Sierakowicach,  Karol Ziegert 
z SP w Kamienicy Królewskiej;

- w kategorii gimnazjalistów: I – Weronika 
Damps z Sierakowic; II – Justyna Cybula z Tuchlina; 
III – Marta Kurs z Sierakowic; wyróżnienie – Kata-
rzyna Wenta z Gowidlina.

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody, 
które zapewniło Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
o. Sierakowice oraz sponsorzy. Nagrody te, zgodnie 
ze zwyczajem, komisja zawiozła do szkół, w których 
uczą się laureaci, aby tam, wśród kolegów i koleżanek 
oraz  nauczycieli, wręczyć upominki, zachęcając tym 
samym innych do rywalizacji w przyszłym roku.

Danuta	Pioch

VIII Gminny Konkurs Pisania 
w Języku Kaszubskim
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Filip Gruchała-Węsierski 
mistrzem kaszubskiej pisowni
Mija już dziewiąty rok, odkąd Kaszubi zmagają się z arkanami 
własnej ortografii. Konkurs zainicjowała w 2002 roku Wanda 
Lew-Kiedrowska. Miał on spełniać rolę stymulującą środowisko 
kaszubskie do doskonalenia pisowni w ojczystym języku. I trzeba 
uznać, że tak właśnie się stało. Nie można chyba było wymyśleć 
lepszej formy motywacji. Corocznie w kolejnych edycjach pojawia-
ły się coraz szersze rzesze uczestników. Trzeba było dokonywać 
regulaminowych ograniczeń, by komisja była w stanie ogarnąć 
rzesze startujących.

Każda edycja Konkursu odbywa się w innym zakątku Kaszub, co 
jest dodatkową atrakcją dla uczestników, pozwala się też zaprezento-
wać kolejnym organizatorom, wypromować miejsca, pomóc w god-
nym przygotowaniu święta języka kaszubskiego. Corocznie wybiera 
się do dyktowania teksty innego twórcy, zwykle są to fragmenty 
utworów tego pisarza, którego rok jest ogłoszony przez ZKP. 

Począwszy od pierwszej edycji w roku 2002, która miała miejsce 
na Uniwersytecie Gdańskim, kolejne odbywały się w: Wejherowie, 
Kartuzach, Pucku, Żukowie, Sopocie, Kościerzynie, Sierakowicach, 
z tegoroczną w Bytowie.

Podczas każdej z edycji królowały teksty różnych twór-
ców: I – Hieronima Derdowskiego, II – Aleksandra Maj-
kowskiego, III – Anny Łajming, IV – Józefa Ceynowy,  
V – Aleksandra Majkowskiego, VI – Bernarda Sychty, VII – Aleksan-
dra Majkowskiego,  VIII – braci Antoniego i Aleksego Peplińskich, 
IX – Jana Karnowskiego.

Podtytuł imprezy „Królewiónka w pałacu” jest zaczerpnięty 
z wiersza Jana Trepczyka. Ze słów: „Më cë dómë w pałac przińc 
i w pierszé sadnąc rédżi” wynika, iż Kaszubi gotowi są na wszystko, 
by swoją mowę – królewiankę przenieść przez rzekę przeciwności 
i posadzić na należnym jej złotym tronie. Dwukrotnie w trakcie 
trwania Konkursu kaszubszczyzna była w pałacu: raz w Wejhe-
rowie w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków, po raz drugi 
w murach Uniwersytetu Gdańskiego, który (kto by sie kiedyś spo-
dziewał) też ją gościł i gości po dziś, oferując w formach kształcenia 
zgłębianie kaszubistyki.

Dwie pierwsze edycje Konkursu dzieliły uczestników na dwie 
kategorie: w pierwszej uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów; 
w drugiej – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. Ponieważ 
tak dobrane grupy nie dawały większych szans młodszym uczest-
nikom, postanowiono dokonać bardziej sprawiedliwego podziału. 
Od trzeciej edycji startujący zmagali się w pięciu kategoriach: 
szkoły podstawowe, gimnazja, młodzież ponadgimnazjalna, dorośli 
i profesjonaliści.

W każdej z kategorii przyznaje się oddzielnie tytuły i nagrody 
laureatom, być może dlatego Konkurs cieszy się coraz większym 

powodzeniem, bo daje jednocześnie szanse zdobyć laury kilkuna-
stu uczestnikom. Laureaci pierwszych miejsc w każdej z kategorii 
otrzymują tytuł: I – môłi mésterk, II – strzédny mésterk, III – wiôldżi 
mésterk, IV – méster, V – warkòwi méster kaszëbsczégò pisënkù.

IX edycja Dyktanda Kaszubskiego ściągnęła do Bytowa 221 
uczestników. Na podstawie tekstów Jana Karnowskiego, przygoto-
wanych przez prof. Jerzego Tredera i dr Justynę Pomierską z UG, 
wyłoniono w pierwszym etapie 44 finalistów.

Podczas gdy komisja w składzie: Maria Adamczyk, Irena Brzuste-
wicz, Katarzyna Butowska, Tomasz Fopke, Jadwiga Hewelt, Dorota 
Kerlin, Katarzyna Kiedrowska-Zagozdon, Wanda Lew-Kiedrowska, 
Iwona Makurat, Wojciech Makurat, Janusz Mamelski, Eugeniusz 
Pryczkowski, Marzena Reglińska, Bożena Ugowska, Halina Win-
czewska– pod kierunkiem przewodniczącej Danuty Pioch – oceniała 
prace, uczestnicy korzystali z przygotowanych atrakcji. Spotkali 
się z artystami - Danutą Stenką i Maciejem Miecznikowskim - pro-
mującymi kaszubski przekład „Pana Tadeusza”, zwiedzili zamek 
krzyżacki oraz obejrzeli występy artystyczne Kapeli Młodzieżowej 
z Lipnicy, Marleny Brzeskiej, Grupy Teatralnej „Zamkowa 2” oraz 
Natalii Szroeder.

Efekty zmagań w II etapie przedstawia poniższe zestawienie:
- grupa szkół podstawowych, do II etapu Dyktanda zakwali-

fikowało się 17 uczestników. ☞

Zdobywca tytułu „Môłi Mésterk Kaszëbsczégò Pisënkù” odbiera nagrodę 
z rąk Łukasza Grzędzickiego, obecnego prezesa ZKP (foto: P. Łagosz)

Filip z koleżankami: Emilią Tryba i Agnieszką Cyman (reprezentanci SP 
w Mojuszu na IX Dyktandzie) oraz trofeami (foto D. Pioch)
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Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Filip Gruchała-Węsierski (Mojusz), tytuł „MÔŁI 

MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ”, nagroda pieniężna o war-
tości 750,00 zł + nagrody rzeczowe.

II miejsce – Robert Wenta (Przodkowo), nagroda pieniężna 
o wartości 400,00 zł + nagrody rzeczowe.

III miejsce – Paulina Kulas (Sulęczyno), nagroda pieniężna o war-
tości 250,00 zł + nagrody rzeczowe.

Wyróżnienia – Julia Plichta (Przodkowo), Paulina Szczodrowska 
(Szopa), Natalia Pobłocka (Gowidlino), Krystian Kwidziński (Wielki 
Podleś), Alicja Jutrzenka-Trzebiatowska (Sulęczyno), Jacek Neumiller 
(Borzestowo), Julia Formela (Gowidlino), Monika Teclaf (Szopa), 
Patrycja Ringwelska (Tuchomie), Julia Kobiela (Gowidlino), Karolina 
Burka (Przodkowo), Agnieszka Cyman (Mojusz), Katarzyna Wesółka 
(Puzdrowo), Weronika Płotka (Pomieszyno) – wszyscy otrzymali 
nagrody rzeczowe.

- grupa szkół gimnazjalnych, do II etapu Dyktanda zakwali-
fikowało się 7 uczestników.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Marta Miszczak (Kościerzyna) tytuł „STRZÉDNY 

MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ”, nagroda pieniężna o war-
tości 750,00 zł + nagrody rzeczowe.

II miejsce – Gracjana Potrykus (Przodkowo), nagroda pieniężna 
o wartości 400,00 zł + nagrody rzeczowe.

III miejsce – Angelika Orczykowska (Przodkowo), nagroda pie-
niężna o wartości 750,00 zł +nagrody rzeczowe.

Wyróżnienia – Angelika Grubba (Szemud), Magdalena Borzysz-
kowska (Tuchomie), Małgorzata Flisikowska (Przodkowo), Patrycja 
Miętka (Lipnica) – nagrody rzeczowe.

- grupa szkół ponadgimnazjalnych, do II etapu Dyktanda 
zakwalifikowało się 7 uczestników.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Tomasz Urbański (Kościerzyna) tytuł „WIÔLDŻI 

MÉSTERK KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ”, nagroda pieniężna o war-
tości 1.400,00 zł + nagrody rzeczowe.

II miejsce – Faustyna Hinc (Kościerzyna), nagroda pieniężna 
o wartości 750,00 zł +nagrody rzeczowe.

III miejsce – Paweł Ruszkowski (Kościerzyna), nagroda pieniężna 
o wartości 500,00 zł + nagrody rzeczowe.

Wyróżnienia – Justyna Neumiller (Kartuzy), Lidia Hinz (Koście-
rzyna), Sławomir Serkowski (Kartuzy), Joanna Pupka Lipińska 

(Bytów) – nagrody rzeczowe. 
- grupa dorosłych, do II etapu Dyktanda zakwalifikowało się 

5 uczestników.
Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Wojciech Myszk (Wdzydze Kiszewskie) tytuł „MÉSTER 

KASZËBSCZÉGÒ  PISËNKÙ”, nagroda pieniężna - 1.400,00 zł + 
nagrody rzeczowe.

II miejsce – Alicja Szopińska (Kosobudy), nagroda pieniężna 
o wartości 750,00 zł + nagrody rzeczowe.

III miejsce – Karolina Serkowska (Kartuzy), nagroda pieniężna 
o wartości 500,00 zł + nagrody rzeczowe.

Wyróżnienia – Alicja Pioch (Mojusz), Teresa Klasa (Sierakowice) 
– nagrody rzeczowe.

- grupa zawodowców - do II etapu Dyktanda zakwalifikowało 
się 8 uczestników.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Katarzyna Kozłowska (Bytów) tytuł „WARKÒWI 

MÉSTER KASZËBSCZÉGÒ  PISËNKÙ”, nagroda pieniężna o warto-
ści 1.750,00 zł + nagrody rzeczowe + 300,00 zł – nagroda Akademii 
Kształcenia Zawodowego.

II miejsce – Urszula Kniter-Paszko (Pomysk Wielki), nagroda 
pieniężna o wartości 750,00 zł + nagrody rzeczowe.

III miejsce – Edyta Jankowska-Giermek (Rumia), nagroda pie-
niężna o wartości 500,00 zł + nagrody rzeczowe.

Wyróżnienia – Ida Czaja (Szymbark), Henryk Klasa (Sierakowice), 
Teresa Dunst-Jędrzejak (Przywidz), Anna Gliszczyńska (Lipnica), 
Emilia Maszke (Puzdrowo) – nagrody rzeczowe. 

Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Marszałka 
Województwa Pomorskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiat 
Bytowski, Powiat Wejherowski, Instytut Kaszubski, Grupę Energa 
i pozostałych darczyńców. 

Dodatkowo najmłodsza uczestniczka Dyktanda – 10-letnia Marta 
Majewska - otrzymała pieniężną Nagrodę Akademii Kształcenia 
Zawodowego o wartości 300,00 zł.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane 
przez Powiat Bytowski, Instytut Kaszubski, bytowski oddział Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zarówno zwycięzcy jak i pozostali 
uczestnicy obiecali, że za rok, podczas dziesiątej edycji Konkursu, 
znowu sie spotkają. Tym razem, z okazji jubileuszu, znowu w miej-
scu gdzie się wszystko zaczęło, czyli na Uniwersytecie Gdańskim.

Danuta	Pioch 

„Miej czas na uśmiech – to muzyka duszy”, te 
słowa Matki Teresy z Kalkuty pięknie pod-
kreślają, jak ważny jest uśmiech i jaką ma 
moc ten gest. Rolę uśmiechu i jego znacze-
nie postanowili zaakcentować pracownicy 
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
w Szklanej, urządzając 16 listopada obchody 
Dnia Uśmiechu. 

To niezwykłe święto stało się okazją do 
wspólnej zabawy, której motywem prze-
wodnim był świat smerfów. Organizatorzy 
zadbali, by każdy szczegół przybliżał do 
tej bajkowej krainy. Przygotowano piękne 
dekoracje, a wszyscy wychowankowie oraz 
pedagodzy mieli na sobie ubrania w kolorze 
niebieskim. Przy dźwiękach muzyki rozpo-
częły się tańce przeplatane różnorodnymi 
konkurencjami. Wiele radości przysporzyło 
m.in. karmienie kota Klakiera oraz zbiera-
nie smerfowych jagód. Bardzo ciekawym 
doświadczeniem dla wychowanków była 
obserwacja zadania, w którym ich nauczy-

Miej czas na uśmiech…
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ciele musieli z uśmiechem na twarzy wypić 
szklankę soku z cytryny. 

Po raz pierwszy w historii Ośrodka pod-
czas uroczystości miało miejsce także ważne 
wydarzenie, jakim było symboliczne paso-
wanie na uczniów, które z pewnością na 
stałe zapisze się w kalendarzu imprez. Było 
ono z pewnością niezwykłym przeżyciem 
dla dzieci, które dopiero zaczęły swoją edu-
kację. Pierwsze kroki stawiane w placówce 
z pewnością nie są łatwe, jednak dzięki 
zaangażowaniu nauczycieli i przyjaznej 
atmosferze ze strony rówieśników stają się 
początkiem drogi pozwalającej na pełniejsze 
uczestnictwo w życiu społecznym, które 
nie zawsze sprzyja ludziom dotkniętym 
niepełnosprawnością. Dlatego tak ważna 
jest rola uśmiechu w naszym życiu, to on 
przełamuje bariery i pozwala dotrzeć głę-
boko do ludzkich serc.

Sebastian	Formela
Foto: ORW Szklana

Święto Misia w Przedszkolu 
Samorządowym
Pluszowy miś to ulubiona zabawka wszystkich dzieci. Nic dziwnego, że doczekała się 
swojego święta. Od kilku lat, 25 listopada, obchodzi się Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
Święto zostało ustanowione w 2002 roku, czyli w setną rocznicę „narodzin” maskotki.

W Przedszkolu Samorządowym w Sierakowicach nie zapomniano o tym wyjątkowym 
święcie i jego bohaterze. W piątek, 26 listopada, przedszkolaki przyniosły ze sobą swoje 
ulubione misie, zarówno te małe, jak i całkiem spore. 

Tego dnia Przedszkole odwiedził także Kubuś Puchatek. Z wielką uwagą oglądał występy 
dzieci, które zaprezentowały swoje ulubione „misiowe” postaci. Każda grupa przygotowała 
występ poświęcony innemu misiowi. Były więc piosenki i wiersze o takich bohaterach 
bajek jak Miś Ptyś, Paddington, Uszatek, Kubuś Puchatek i Colargol. Dzieci poznały także 
historię powstania pluszowej zabawki. Były wspólne tańce i wesoła zabawa, a na zakoń-
czenie słodki poczęstunek. Bo co to za święto bez pysznego tortu?

AK
Foto: AK
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Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

Uroczystość nadania imienia
Gimnazjum w Sierakowicach oficjalnie nosi imię Józefa Piłsudskiego od 25 maja br., 
kiedy to Rada Gminy – przychylając się do wniosku uczniów, rodziców i nauczycieli 
– podjęła stosowną uchwałę. Uroczyste nadanie imienia, poświęcenie i przekazanie 
sztandaru miało miejsce 9 listopada, dwa dni przed kolejną rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W najważniejszym dla szkolnej społeczności dniu nie 
zabrakło wielu znamienitych gości, którzy zechcieli dzielić tę wyjątkową chwilę. 

– Zastanawiałem się długo, która z wielu myśli Piłsudskiego odpowiadałaby 
dzisiejszemu spotkaniu – mówił dyrektor Gimnazjum Krzysztof Andryskowski, 
rozpoczynając uroczystość. – Patrząc na tych, którzy zgromadzili się na naszej 
sali, dochodzę do wniosku, że myśl mówiąca o marzeniach. Każdy z Państwa ma 
marzenia, ja także. I najważniejsze jest to, żeby te nasze marzenia zamienić w czyn, 
jak mówił Marszałek. Ta szkoła to marzenie wielu ludzi, które się spełniło. 

Swoje słowa do gimnazjalistów skierował wójt Ta-
deusz Kobiela: – Któryś z kolei rok korzystacie z dobro-
dziejstwa, jakim jest ta szkoła. Zmieniają się roczniki: 
jedni odchodzą, inni przychodzą. Nie było wam dane 
cztery lata temu uczestniczyć w uroczystości, kiedy 
oddawaliśmy już ostatni blok tego kompleksu. Dziś nato-
miast możemy mówić o koronacji całego przedsięwzię-
cia, czyli poświęceniu sztandaru i nadaniu imienia. 

Wójt przypomniał historię powstania gimnazjum 
– od podjęcia decyzji przez radnych trzeciej kadencji 
o budowie nowego kompleksu szkolnego, łącznie z peł-
nowymiarową halą sportową, poprzez wmurowanie 
kamienia węgielnego, budowę i oddanie do użytku 
kolejnych bloków dydaktycznych. Zaapelował do mło-
dzieży, aby zachowała w pamięci tych, dzięki którym 
realizacja tego marzenia była możliwa: senatorów 
Edmunda Wittbrodta i Kazimierza Kleinę, dawnego 
marszałka województwa pomorskiego Jana Kozłow-
skiego, prof. Brunona Synaka –osoby, które szczególnie 
pomagały zabiegać o środki na budowę szkoły. Wójt 
przypomniał także, że koszt budowy gimnazjum to 
równowartość czteroletnich wydatków inwestycyjnych 
gminy. Mówiąc o patronie szkoły, podkreślił, że Piłsud-
ski to  postać dana nam przez Opatrzność w niezwykle 
trudnym momencie historii Polski. Marszałek, według 
opinii większości historyków, był drugą, po Janie 
Pawle II, najwybitniejszą postacią w dziejach naszego 
państwa, a zatem wybór takiego patrona zobowiązuje. 
Dla Piłsudskiego najważniejszymi wartościami były 
Naród i Ojczyzna, a to zobowiązuje uczniów do ich 
poszanowania i wprowadzania w życie. Dziś młodzi 
ludzie nie muszą walczyć o wolność ojczyzny, ale 
mogą uczynić bardzo wiele dla jej dobra, najpierw 
poprzez solidne wypełnianie swoich uczniowskich 
obowiązków, a w przyszłości jako prawi obywatele 
i sumienni pracownicy. 

W tym dniu szkoła otrzymała sztandar, który został 
poświęcony przez ks. Bronisława Dawickiego. Nazwi-
ska fundatorów zostały wyczytane, a oni sami wbili 
pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru. Dyrektor Krzysztof Andryskowski przekazuje sztandar uczniom

Dzieło artystyczne 
Jarosława Wójcika
9 listopada br. w Gimnazjum w Sierakowi-
cach odbyła się uroczystość nadania szkole 
imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Jak 
wszystkie uroczystości w tym Gimnazjum, 
i ta – dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
nauczycieli i uczniów - była doskonała 
organizacyjnie i perfekcyjna w szczegó-
łach. Jednym z elementów tej doniosłej 
uroczystości było odsłonięcie kompozycji 
rzeźbiarskiej, składającej się z trzymetrowej  
figury Marszałka, stojącej na tle kamiennej 
mozaiki Autorem tego dzieła artystycznego 
jest pan Jarosław Wójcik. Oto co sam autor 
mówi o symbolice swojego dzieła:  

Moim zadaniem było stworzenie kom-
pozycji plastycznej, honorującej Józefa Pił-
sudskiego. Rzeźba, ustawiona w centralnym 
holu gimnazjum, powinna stać się, w zamy-
śle zamawiającego, wizytówką i dekoracją 
szkoły oraz posiadać walory edukacyjne 
i patriotyczne.

Przyznam, że po raz pierwszy projektowa-
łem coś tak wielkiego dla młodzieży szkolnej, 
której upodobania estetyczne, mówiąc w skró-
cie, nie zawsze są zgodne z „oczekiwaniami” 
dorosłych. Nie będę zaprzeczał, że zacząłem 
od rozmyślań, co by było, gdybym wykonał 
coś w technice graffiti (sprayem na ścianie).

Jednak ważny był sam temat, który po-
winien być opisany, przez formę plastyczną, 
w możliwie najpełniejszy sposób, a nie 
tylko zadawalać się chwilowym wrażeniem, 
choćby „najfajniejszym”.

Istotą przedstawień o charakterze repre-
zentacyjnym jest ich ponadczasowość. Moim 
marzeniem jest, aby wykonana przeze mnie 
kompozycja nie tylko była akceptowana przez 
uczniów dziś, ale również wtedy, kiedy doro-
sną. Kiedy już jako absolwenci będą budować, 
również za pomocą symboli, emocjonalną więź 
ze swoją szkołą, z Sierakowicami, z Polską.

Marszałka Józefa Piłsudskiego wyrzeź-
biłem w konwencji rzeźby pomnikowej 
z buławą i przy szabli, co w kontekście 
portretowania patrona szkoły, wydało mi 
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Niezwykle ważnym momentem było ślubowa-
nie, kiedy to uczniowie przyrzekali dbać o honor 
i dobre imię szkoły, w każdej sytuacji zachowywać 
się w sposób godny Polaka, wypełniać rzetelnie 
obowiązki, wykorzystywać zdobywaną wiedzę 
i umiejętności dla własnego dobra i dobra ojczy-
zny, kształcić w sobie cechy, które posiadał patron, 
a w szczególności umiłowanie do nauki i drugiego 
człowieka. 

Na uroczystości nie zabrakło delegacji i pocztu 
sztandarowego z 9. Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni wraz z dyrek-

tor placówki Aliną Mroczkowską, która nie ukrywała zadowolenia, że wreszcie 
kolejna szkoła nosi imię wielkiego Polaka: – Życzę, aby społeczność gimnazjum 
czerpała pozytywne wzorce z działalności wielkiego Polaka XX wieku, zacho-
wując pamięć o historii swojej ojczyzny. Gratuluję wyboru na patrona wybitnego 
męża stanu, który dał Polsce granice, wolność, moc i szacunek. 

Dodać należy, że sierakowickie gimnazjum jest drugą w województwie po-
morskim szkołą noszącą imię Marszałka. 

– Cieszę się bardzo, że gimnazjum w Sierakowicach wybrało na patrona mar-
szałka Józefa Piłsudskiego – z wielkim wzruszeniem mówiła dyrektor zaprzyjaź-
nionej Szkoły Średniej im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu na Litwie. – Wybranie 
tego imienia jeszcze bardziej złączy Sierakowice i Podbrzezie, bo przecież 30 km 
od Podbrzezia znajduje się Wilno, które tak kochał Marszałek i któremu oddał 
swoje serce, a 8 km od Podbrzezia znajdują się Pikieliszki, gdzie stoi jeszcze 
dworek Piłsudskiego – dodała i wręczyła dyrektorowi Andryskowskiemu wy-
konane kilka dni wcześniej zdjęcie dworu.

W czasie uroczystości Grupa Rekonstrukcji Historycznych zaprezentowała 
elementy musztry. Grupa wystąpiła w strojach z czasów Józefa Piłsudskiego. 
Natomiast gimnazjaliści przedstawili postać patrona, a szkolny chór zaśpiewał 
wiązankę pieśni patriotycznych. 

Na zakończenie została odsłonięta mozaika w auli szkoły. Autorem dzieła jest 
Jarosław Wójcik. Na kompozycję składa się marmurowa mozaika, przestawiająca 
zarys kontynentu europejskiego z elementami siatki kartograficznej, i rzeźba 
marszałka Józefa Piłsudskiego. 

AK
Foto: AK

się ze wszech miar stosowne. Ten oficjalny wizerunek zestawiłem 
z obrazem Europy w formie kamiennej mozaiki, która może być 
interpretowana jako wizja samego J. Piłsudskiego.

Mozaika o wymiarach 6 m na 3 m wykonana jest z różnych 
gatunków kamienia. Kolorowy kamień użyty do wykonania mapy 
kontynentu, jego różnorodna geologiczna struktura, podkreślają 
energię narodów, ich terytorialne roszczenia, polityczne resenty-
menty oraz dążenie do znoszenia zastanych granic oraz układów 
społeczno-politycznych w Europie na początku XX wieku. Tak 
zobrazowana mapa uzmysławia nie tylko burzliwą historię, ale 
również potrzebę troski o pokojową równowagę w przyszłości; 
codzienną, nieustającą troskę o demokrację. 

Wizja Polski Józefa Piłsudskiego przewidywała miejsce nasze-
go kraju w rodzinie państw europejskich z całym bogactwem 
odniesień historycznych, kulturowych i etnicznych. Dziś, patrząc 
na nowy budynek szkoły, wydaje się, że jednym ze „szklanych 
domów”, o którym marzyło pokolenie Józefa Piłsudskiego, stało 
się na naszych oczach gimnazjum w Sierakowicach.

Obecnie Gimnazjum jest jeszcze piękniejsze i bogatsze o szcze-
gólny element artystyczny, umieszczony w holu – dzieło pana 
Jarosława Wójcika. Gratuluję twórcy dzieła!

M.	Karolak
Foto: Mirosław Chaber Kompozycja plastyczna w holu Gimnazjum
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WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ

92. rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę

Listopad roku 1918 jest pamiętny dla Europy, a w szczególności dla 
Polaków. Europejczycy obchodzą dzień 11 listopada w sposób nie 
tyle radosny, ile refleksyjny — data ta jest pamiętana jako dzień za-
kończenia I wojny światowej, która pochłonęła 8,5 miliona ofiar. 

W Zespole Szkół w Gowidlinie tę uroczystość świętowaliśmy 10 
listopada. Tego dnia odbyła się uroczysta akademia przygotowana 
przez społeczność naszej szkoły. Hasłem tegorocznej uroczysto-
ści były słowa Prymasa Wyszyńskiego ,,Sztuką jest umierać dla 
ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”. Występ 
uczniów uświetnił chór Kantylena oraz pantomima. Uczniowie 
klas VI przygotowali także prace plastyczne związane ze Świętem 
Niepodległości, które upiększyły naszą szkołę w tym dniu. Nato-
miast 11 listopada w kościele parafialnym w Gowidlinie, po mszy 
świętej o godz. 9.30, uczniowie wystąpili z częścią artystyczną. Nad 
całością przygotowań czuwały panie Joanna Neubauer, Elżbieta 
Rompa i Anna Piotrowska.

Opracowała Natalia	Choszcz

X Pielgrzymka Rodzin Szkół im. Jana Pawła II 
z udziałem uczniów 

Zespołu Szkół w Gowidlinie
Ponad 20 tysięcy uczniów uczestniczyło na Jasnej Górze w X piel-
grzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Spotkanie upływało 
pod znakiem papieskiego krzyża i było okazją do przypomnienia 
o szczególnym znaczeniu tego symbolu wiary. Młodym w modli-
twie towarzyszył krzyż, który papież trzymał w dłoniach podczas 
swojej ostatniej wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej. 

W Polsce i na świecie jest już ponad 1150 placówek oświatowych, 
których patronem jest Jan Paweł II. Na pielgrzymkę przyjechali re-
prezentanci 193 gimnazjów, 164 szkół podstawowych, 113 zespołów 

szkół, 12 liceów, dwóch uczelni wyższych oraz dwie szkoły z Wilna. 
Nie zabrakło na niej również uczniów z naszego regionu. Obecni 
na spotkaniu byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II i Gimnazjum w Gowidlinie, którzy już tradycyjnie pielgrzymują 
na spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W drodze na Ja-
sną Górę uczniowie z Gowidlina zwiedzili Sanktuarium Maryjne 
w Licheniu i wzięli udział we mszy świętej.

Biskup Henryk Tomasik – krajowy duszpasterz szkół im. Jana 
Pawła II – wzywał młodych do odkrywania miłości Jezusa na krzy-
żu. Apelował o realizowanie w życiu trzech zasad proponowanych 
przez Jana Pawła II: szukania Jezusa, kochania Go i dawania o Nim 
świadectwa.

Pielgrzymka szkół Jana Pawła II była także okazją do modlitwy 
o rychłą beatyfikację papieża z Polski. Dla wielu młodych Ojciec 
Święty wciąż pozostaje wielkim autorytetem. 

Każdy z uczestników pielgrzymki otrzymał pamiątkowy znaczek 
z wizerunkiem Jana Pawła II i krzyżem oraz obrazek przedstawia-
jący papieża z Polski trzymającego krzyż.

Z okazji dziesiątej pielgrzymki jako wotum wdzięczności pielgrzy-
mi złożyli kielich liturgiczny ozdobiony postaciami: Jana Pawła II, 
Karoliny Kózkówny – patronki Ruchu Czystych Serc, Stanisława Kost-
ki – patrona młodzieży i św. Królowej Jadwigi – patronki oświaty.

Uczestnicy X Pielgrzymki Rodziny Szkół Jana Pawła II wysto-
sowali telegram do papieża Benedykta XVI, prosząc o rychłą be-
atyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II i kolejny raz wypowiedzieli 
słowa Aktu Zawierzenia Jasnogórskiej Maryi.

Konrad	Salamon uczeń klasy III gimnazjum
Foto: ZS Gowidlino

Warsztaty tańca współczesnego
W dniach 29-30 października w Szkole Podstawowej w Sierakowi-
cach miały miejsce warsztaty tańca współczesnego. Pomysłodawcą 
i organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach. 
Zajęcia miały na celu doskonalenie warsztatu tanecznego człon-
kiń formacji działających przy GOK, ale również poznanie tańca 
współczesnego przez chętnych nie zrzeszonych w żadnych klu-
bach tanecznych. Prowadzącą zajęcia była p. Aniela Bródnowska 

- tancerka i choreograf z Poznania, a z zajęć skorzystało ponad 30 
osób w wieku 8-16 lat.

Podczas dwóch dni warsztatów uczestnicy poznali podstawowe 
tajniki tańca współczesnego, mieli także okazję tworzyć własne im-
prowizacje. Pod koniec pierwszego dnia odbyła się „bitwa taneczna” 
pomiędzy tancerkami formacji Black Dance, a dziewczynami ze 
Szkoły Tańca z Poznania. 

Uczestnicy warsztatów dziękują p. Irenie Kulwikowskiej za 
wsparcie tej inicjatywy oraz Dyrektorowi S.P. w Sierakowicach za 
użyczenie sali do ćwiczeń.

Edyta	Gawin - instruktor i choreograf Formacji Black Dance
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było ułożyć z klocków na tablicy. W innej grupie przedstawiono wy-
konywanie drzeworytów. Przyglądaliśmy się, jak powstaje obrazek, 
a potem dostawaliśmy go na pamiątkę. Wreszcie, już samodzielnie, 
wykonaliśmy miseczkę z materiałów przywiezionych z Korei.

Przy dobrej zabawie czas mijał ciekawie i szybko.
Chętnie uczestniczylibyśmy w przyszłości w takich warsztatach, 

żeby jeszcze dokładniej poznać kulturę tego wspaniałego i odległe-
go kraju. A może Koreańczycy zechcą przyjechać do Sierakowic?

Angelika	Leik Gimnazjum Sierakowice

Inne wypowiedzi uczniów kl. V-VI SP w Sierakowicach:
- Najbardziej podobały mi się różnokolorowe haftowane kwiaty 

i ptaki, które były umieszczone na planszach (Zyta Woelke).

- Cieszę się z pamiątkowego obrazka i kartki z moim imieniem 
(Paulina Abramowska).

- Koreańczycy są do siebie bardzo podobni. Trudno ich odróżnić. 
Podobały mi się walki Taekwondo (Angelika Bronk).

- Podobało mi się robienie miseczek i ćwiczenia z naszym udzia-
łem w trafianiu ręką albo nogą do celu (Ewelina Skrzypkowska).

- Odpowiedziałam dobrze na pytanie konkursowe, ale pewnie za 
cicho i pani nie usłyszała. A mogłam wrócić do domu z nagrodą 
(Laura Węsierska).

- Pani Ana, która pomagała nam robić miseczki, była bardzo 
cierpliwa i sympatyczna. Czasami śmiesznie przekręcała polskie 
wyrazy (Maja Wróbel).

Rumunia w szkole i za granicą
9 października 2010 roku, w ramach projektu Comenius „Europa 
na talerzu” realizowanym w ramach programu Uczenie się przez 
całe życie, trzy uczennice Technikum Żywienia i Gospodarstwa 
Domowego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, 
wraz z opiekunami wyruszyły do miejscowości Oradea w Rumunii. 
W wizycie brały udział również inne szkoły partnerskie z Belgii, 
Francji, Bułgarii oraz Portugalii.

Gości przywitano bufetem powitalnym, podczas którego za-
prezentowano tradycyjne dania kraju goszczącego. W kuchni ru-
muńskiej istnieje wiele wpływów bałkańskich, co odzwierciedlają 
ostre przyprawy oraz miłość do białego sera. Uczniowie poznali 
narodowe potrawy rumuńskie takie jak : mamałyga, czyli kasza 
kukurydziana przyrządzana na wiele sposobów; ciorba – zupa ja-
rzynowa z kawałkami mięsa oraz Sarmale – danie przypominające 
polskie „gołąbki z kapustą”. ☞

Sukces gimnazjalistek Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej

W roku szkolnym 2010/2011 w ramach „Programu pomocy 
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru 
województwa pomorskiego” stypendium otrzymało 400 uczniów 
naszego województwa. W tym wspaniałym gronie świetnie za-
powiadających się intelektualistów znalazły się w bieżącym roku 
szkolnym dwie uczennice Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej: 
Irena Miszk i Aleksandra Patelczyk. W ubiegłym roku szkolnym 
to wielkie wyróżnienie i wsparcie finansowe otrzymała również 
uczennica gimnazjum Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej – 
Kamila Wasilewska.

W ten sposób, poprzez tworzenie lepszych warunków edukacyj-
nych, wzmacnia się zainteresowanie i motywację uczniów do nauki 
przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i technicznych. Sty-
pendium przyznano na okres 12 miesięcy, w trakcie których będzie 
wypłacane comiesięcznie. Stypendysta w trakcie trwania Programu 
objęty zostaje również opieką dydaktyczną przez nauczyciela.

Uroczystość z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego  od-
była się 10 listopada 2010 r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 

Składając gratulacje ubiegłorocznym i tegorocznym stypendyst-
kom, mamy nadzieje, że w przyszłym roku znajdą się ich godni 
naśladowcy.

Krystyna	Borek,	Bartłomiej	Leszk

Dzień Koreański w Wicku
3 listopada z sześcioma koleżankami z sekcji sztuki ludowej, działa-
jącej w GOK w Sierakowicach i opiekunem panią Bożeną Skierką 
pojechałyśmy do Wicka na obchody Dnia Koreańskiego. Organi-
zatorem było Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei oraz 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku. Program przewidywał 
m. in.: koncert muzyki koreańskiej, pokaz sztuki walki Taekwondo, 
zapisywanie imion w hanglu, warsztaty hanji i drzeworytów.

Chociaż koreańscy przedstawiciele nie zdążyli dojechać z War-
szawy na czas, to i tak pobyt w Wicku zapowiadał się ciekawie. 
Najpierw Koreańczycy wyświetlili filmy, opowiedzieli nam nieco 
o swoim kraju i kulturze, ludności, a potem przeprowadzili mały 
konkurs z nagrodami.

Następnie był pokaz walk i słuchanie muzyki wykonanej na instru-
mencie przypominającym dwa połączone bębny. Później rozeszliśmy 
się na zajęcia w grupach. Koreańczyk pokazywał nam, jak się pisze 
specjalnym pędzlem maczanym w tuszu. Każdy z nas dostał kartkę 
ze swoim imieniem napisanym w ich języku, które wcześniej trzeba 

Stypendystki z Hanną Subkowską-Wójcik, dyrektor Zespołu Szkół 
w Kamienicy Królewskiej

Walki Taekwondo
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Uczestnicy byli zafascynowani pięknem barokowych budowli 
w mieście Oradea. Zwiedzili również okoliczne wsie, w których 
mili i gościnni domownicy częstowali lokalnymi przysmakami. 
Mieli okazję uczestniczyć w zabijaniu prosiaka, gdyż, jak tłuma-
czyli mieszkańcy, jest to rumuńska, bożonarodzeniowa tradycja. 
Zwiedziliśmy także jaskinię niedźwiedzia, w której można zobaczyć 
nietypowe skały i niespotykane gatunki  nietoperzy.

Ostatniego dnia odbył się konkurs na najlepszą dekorację stołu, 
kompozycję kwiatową, przyrządzenie potrawy regionalnej oraz quiz 
o Rumunii. Rywalizacja była zacięta, ale przedstawiciele naszej 
szkoły zdobyli  II miejsce w tym konkursie. Wieczorem odbyła 
się kolacja pożegnalna, gdzie wszyscy bawili się przy tradycyjnej 
muzyce rumuńskiej. 

Po powrocie do kraju uczestniczki wyjazdu zorganizowały Dzień 
Rumunii, podczas którego zaprezentowano wrażenia z wyjazdu 
i pamiątki oraz przygotowano dania rumuńskie. W dniu tym 
uczestniczyli również uczniowie gimnazjów z Sierakowic, Cewic, 
Mściszewic, Linii, Kamienicy Królewskiej i Gowidlina, którzy mogli 
zmierzyć się w konkursach z języka angielskiego, niemieckiego oraz 
geografii. Ostateczna rywalizacja przedstawia się następująco :

geografia
I miejsce – Marek Wenta z Gimnazjum w Gowidlinie,
II miejsce – Piotr Bulczak z ZS w Kamienicy Królewskiej,
III miejsce – Karol Bronk z Gimnazjum w Gowidlinie,

język niemiecki
I miejsce – Kamil Kowalski z Gimnazjum w Cewicach,
II miejsce – Piotr Zelewski z Gimnazjum w Gowidlinie,
III miejsce – Daniel Stencel z Gimnazjum w Cewicach,

język angielski
I miejsce – Michał Czerwonka i Klaudia Koszałka z Gimnazjum 
w Sierakowicach,
II miejsce – Łukasz Pawelczyk z Gimnazjum w Gowidlinie.

Gimnazjaliści mogli sprawdzić swoją wiedzę z wyżej wymienio-
nych przedmiotów, zapoznać się z pracą w projekcie Comenius, 
a także zobaczyć szkołę od wewnątrz.

Zwycięzcy konkursów otrzymali cenne nagrody – pendrive’y, gry 
komputerowe, książki, filmy DVD oraz artykuły papiernicze.

XVIII Konkurs Literacki
16 listopada 201o r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przod-
kowie odbył się finał XVIII już Konkursu Literackiego.

W sumie  do konkursu nadesłano 882 wiersze autorstwa 294 
młodych poetów.

Jury konkursowe miało więc niełatwe zadanie, by wyłonić 
najciekawsze prace.

Każdy z uczestników nadesłał co najmniej trzy prace o dowolnej 
tematyce. Co ciekawe, wielu uczniów zdecydowało się na twórczość 

☞

w języku kaszubskim, co z pewnością świadczy o tym, że nasz 
rodzimy język żyje w świadomości młodego pokolenia.

Na uroczyste wręczenie nagród zaproszono laureatów z kategorii 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na gali obecni byli przedstawiciele władzy gminy, Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, jury konkursowe, media oraz oczywiście 
zaproszeni laureaci wraz z opiekunami.

Wśród wyróżnionych znalazły się dwie uczennice naszej 
szkoły: Magdalena Bigus z klasy IIa LO, która zajęła II miejsce 
oraz Daria Jeżewska z klasy IIb LO, która uplasowała się na 
trzecim miejscu. 

Uroczystość uświetnił występ Igi Fierki - finalistki „Szansy na 
sukces” oraz recytacje wierszy nagrodzonych osób. Po części ofi-
cjalnej wszystkich gości zaproszono na słodki poczęstunek.

Magdalena	Bigus z kl. II a LO

Stypendia na rok szkolny 2010/2011 
przyznane

26 października 2010 r. Uchwałą Zarządu Województwa Pomor-
skiego zatwierdzona została lista stypendystów projektu „Pomor-
skie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa 
pomorskiego” na rok szkolny 2010/2011.

Stypendium przyznano 400 uczniom, którzy uczęszczają do 
gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych. Z gminy Sierakowice 
takie stypendium otrzymało 8 uczniów, w tym 4 z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

Rozdanie  stypendiów odbyło się 10 listopada br. w Filharmonii 
Bałtyckiej w Gdańsku. Gospodarzem tej uroczystości był Marsza-
łek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, który każdemu 
stypendyście osobiście pogratulował i wręczył dyplom przyznania 
stypendium. W tej uroczystości wzięli udział również przedstawi-
ciele władz samorządowych, szkolnictwa wyższego, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i rodzice.

Stypendystami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowi-
cach są: Małgorzata Potraca z kl. IV Technikum w zawodzie technik 
agrobiznesu, Piotr Teclaf z III a Liceum Ogólnokształcącego, Angelika 
Pioch i Katarzyna Zielonka z II b Liceum Ogólnokształcącego. 

Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, zwią-
zanych z  rozwijaniem  uzdolnień. 

Elżbieta	Szczypior

Światowy Dzień Walki z AIDS
Od 1988 r. na całym świecie obchodzony jest dzień walki z AIDS. 
1 grudnia to dzień, który ma zwrócić uwagę na śmiertelną chorobę, 
która wciąż zbiera obfite żniwo. Mimo wielu akcji informacyjnych 
świadomość społeczeństwa w jaki sposób można się zarazić i wie-
dza na temat samej choroby jest wciąż bardzo mała.  
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AIDS czyli zespół nabytego niedoboru odporności to choroba, 
wywołana przez wirus HIV, który prowadzi do wyniszczenia ukła-
du odpornościowego. Na skutek tego łatwiej zapada się na wszelkie 
choroby mogące zakończyć się śmiercią pacjenta.

Statystyki są przerażające. Jak szacuje UNAIDS (Wspólny 
Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS) do tej pory na 
świecie wirusem HIV zakaziło się ok. 68 mln osób, a z wirusem 
żyje ok. 33 mln ludzi. Co 6 sekund na świecie ktoś zakaża się HIV, 
co 9 sekund jakaś osoba umiera na AIDS. Dane epidemiologiczne 
w Polsce wskazują, że liczba osób zakażonych HIV jest co najmniej 
dwa razy wyższa od liczby potwierdzonych i wykrytych zakażeń 
HIV! Oznacza to, że około 20 tys. osób nie wie o swoim zakażeniu! 
W Polsce od 1985 roku do końca czerwca 2010 r. wykryto około 
13 tysięcy zakażeń. 

Zakażenie wirusem HIV ma charakter epidemii, a zważywszy 
jego ogólnoświatowy zakres - pandemii. Codziennie przybywa 
kolejnych kilkadziesiąt osób zarażonych wirusem. HIV dotyka 
przede wszystkim osób młodych, a rozprzestrzenia się głównie 
poprzez kontakty seksualne. Mimo pozornie coraz większej wie-
dzy nt. HIV/AIDS, brakuje świadomości, że problem ten może 
dotyczyć każdego.

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami przygotowali 
dwie scenki teatralne poświęcone tematyce AIDS. Obie zostały 

pokazane uczniom ZSP i gimnazjalistom z Sierakowicach. 
Nietypowa scenka, bo w języku niemieckim, została przygotowa-

na przez uczniów klasy I LO i III T pod kierunkiem Anny Woźniak. 
Opowiada historię Laury, młodej dziewczyny, która na imprezie 
spotyka dealera i kupuje od niego narkotyki. Dziewczyna wpada 
w nałóg. Później okazuje się, że Laura jest zakażona. W końcowej 
scenie dziewczyna umiera na AIDS. 

Bohaterami kolejnej scenki teatralnej, przygotowanej przez 
uczniów klas II a LO i II b LO pod kierunkiem Marii Browarczyk 
i Marzeny Majcher, są także młodzi ludzie – dwie dziewczyny 
i chłopak. Każde z nich opowiada o drodze, która doprowadziła 
do najgorszego: nieuleczalnej choroby. 

Obie inscenizacje niosą ważne przesłanie skierowane do mło-
dych ludzi: „Bez względu na to jak się ubierasz, jakiej słuchasz 
muzyki, czy masz długie, czy krótkie włosy w dowolnym kolorze, 
gdzie mieszkasz i z kim się przyjaźnisz, bez względu na to, o czym 
marzysz i jaka czeka cię przyszłość, daj sobie szansę na życie bez 
HIV, na życie bez AIDS. Zastanów się, zdecyduj... żyj! Przecież 
można inaczej...”

AK
źródło danych o AIDS: internet
Foto: AK

Wszystkim życzliwym nam osobom i instytucjom 

dziękujemy za okazaną pomoc, wsparcie finansowe, 

zainteresowanie naszą pracą i osiągnięciami, a z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszelkiej 

pomyślności, satysfakcji, pogody ducha, radości w 

nadchodzącym Nowym Roku 2011.

Społeczność Szkolna

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Sierakowicach

Reklama świetlna
Nową formę reklamy i informacji zastosował Gminny Ośrodek Kultury. Na 
ścianie budynku gospodarczego na targowisku gminnym w Sierakowicach zo-
stała zamontowana tablica diodowa, która wyświetla informacje o najbliższych 
imprezach organizowanych przez naszą placówkę kulturalną. 

– Udało nam się stworzyć nowoczesną formę reklamy i promocji imprez kul-
turalno–rekreacyjno–oświatowo–sportowych poprzez zakup telebimu diodowego 
LED – mówi Barbara Gojtowska z GOK. –  Inwestycja ta była możliwa dzięki 
pozyskanym środkom finansowym z programu Leader. 

AK
Foto: Barbara Gojtowska
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Gminny Ośrodek Kultury zaprasza

Ferie na sportowo15–30 stycznia 2011 r.

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza byłych i obecnych członków 
Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „SIERAKOWICE” na Bal 
z okazji 30-lecia KZPiT „SIERAKOWICE”, który odbędzie się 
12 lutego 2011 w Gościńcu nad Słupią w Tuchlinie. 

Koszt biletu 200 zł/para. Bilety można rezerwować i nabyć 
w naszej placówce (ul. Kartuska 27, Sierakowice, tel. 58 681 62 14, 
e-mail: gok.sierakowie@gmail.com).

.
W grudniu i styczniu zapraszamy do Stałej Ekspozycji 
Muzealnej na wystawę pn. „Gwiazdka na Kaszubach” w go-
dzinach pracy placówki.

,
6 stycznia 2011 r. zapraszamy na Koncert Kolęd w kościele 
w Tuchlinie.

.

„Hej, kolędy to czas” Gminne Kolędowanie 
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach uprzejmie informuje, że 
XXI Przegląd Zespołów Kolędniczych odbędzie się 16 stycznia 
2011 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Królewskiej: 

GOK Sierakowice wraz z współorganizatorami, zaprasza wszystkich 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimna-
zjalnych na sportowe ferie!

W dniach 16.01.2011 – 30.01.2011 r. przewidziane zostały nastę-
pujące turnieje i zabawy:

Otwarty turniej minisiatkówki dla uczniów szkół podstawowych
Miejsce:  Zespół Szkół w Gowidlinie. Termin: 18.01.2011 r. (wtorek) 

godz: 9-15. Kategorie:  chłopcy, dziewczęta. Drużyny: 4-osobowe.
Zapisy w dniu turnieju.
  
Otwarty turniej siatkówki dla uczniów szkół gimnazjalnych

Miejsce: Zespół Szkół w Gowidlinie. Termin: 20. 01.2011 r. (czwar-
tek) Chłopcy Gimnazjum; 27. 01.2011 r. (czwartek) Dziewczęta Gim-
nazjum. Godz: 9-15. Drużyny: 6-osobowe. Zapisy w dniu turnieju. 

Otwarty turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach. Termin: 25.01.2011 r. 

(wtorek) godz: 9-15. Kategorie: IV-VI klasa. Drużyny: 5-osobowe 
(4 zawodników + bramkarz). Zapisy w dniu turnieju 

Otwarty turniej piłki nożnej dla uczniów szkół gimnazjalnych                                    
i ponadgimnazjalnych

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Termin: 
24.01.2011 r. (poniedziałek) godz: 9-15. Kategorie: 9-12 uczniowie 
szkół gimnazjalnych; 12-15 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
Drużyny: 5-osobowe (4 zawodników + bramkarz). Zapisy w dniu 
turnieju. 

Otwarty turniej tenisa stołowego dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. 
Termin: 26.01.2011 r. (środa) godz: 9-15. Zapisy w dniu turnieju.

Otwarty turniej unihokeja dla uczniów szkół podstawowych 
oraz gimnazjalnych

Miejsce: Zespół Szkół w Tuchlinie. Termin: 17.01.2011 r. (ponie-
działek) godz: 8.30-15. Kategorie: szkoły Podstawowe (dziewczęta 

i chłopcy) 8:30; szkoły gimnazjalne (dziewczęta i chłopcy) 11:30. Druży-
ny: 4-osobowe (3 zawodników + bramkarz). Zapisy w dniu turnieju.

Uczestnictwo w ww. turniejach: ważna legitymacja szkolna, 
pisemna zgoda rodziców, strój sportowy, zmienne obuwie, 
zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Spotkanie z Policją
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Sierakowicach. Termin: 21.01.2011 r. 

(piątek) godz 10:00.
Zapraszamy dzieci oraz młodzież na spotkanie z aspirantem Ste-

fanem Karczem z Komisariatu Policji w Sierakowicach. Spotkanie 
będzie miało charakter informacyjno-pokazowy  bezpieczeństwa 
podczas ferii zimowych. Podczas spotkania zostanie przedstawiony 
pokaz samoobrony.

Nordic Walking 
Zapraszamy na cykl spacerów Nordic Walking. Spacer popro-

wadzi instruktor – Barbara Gojtowska.
19.01.2011 r. (środa). Start: parking pod Zamkową Górą (Kamienicki 

Młyn), godz. 11:00, możliwość wynajęcia kijków (liczba ograniczona)
21.01.2011 r.(piątek). Start: GOK Sierakowice, godz. 13:00, możli-

wość wynajęcia kijów (liczba ograniczona).
28.01.2011 r. (piatek). Start: Dworek na Błotach, godzina 11:00,  

możliwość wynajęcia kijów (liczba ograniczona).

Kulig
Zbiórka: (droga w kierunku Piekiełka) przy stadionie. Dla dzieci 

do 6 lat – 15 stycznia (sobota), godz 12-14. Dzieci powyżej 6 lat – 22 
stycznia (sobota), godz 11–14. Zapisy w GOK-u Sierakowice: dzieci 
do lat 6 z opiekunami, dzieci powyżej 6 lat pisemna zgoda rodzi-
ców, udział z własnymi sankami, liczba miejsc ograniczona.
Impreza może być odwołana ze względu na warunki pogodowe 
(informacja zostanie podana na stronie www.gok.sierakowice.pl).

Wszystkie informacje znajdują się na stronie
www.gok.sierakowice.pl pod zakładką Sport.
Serdecznie zapraszamy!

- zbiórka kolędników przy kościele o godzinie 11.45;
- przemarsz do sali remizy;
- wspólne kolędowanie (prezentacja grup).
Organizatorzy: 
- Gminny Ośrodek Kultury,  
- Koło Gospodyń Wiejskich Kamienica Królewska,
- OSP Kamienica Królewska,
- Sołectwo Kamienica Królewska,
- Oddział ZK-P Sierakowice.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

wielu głębokich i radosnych przeżyć

oraz błogosławieństwa Dzieciątka

Narodzonego w każdym dniu nadchodzącego

Nowego Roku życzą pracownicy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach
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SPORT

15. edycja Ligi Halowej im. Tadeusza Wesółki
W dniu 5 grudnia 2010 roku w Gimnazjum w Sierakowicach 
rozpoczęła się 15. edycja Ligi Halowej im. Tadeusza Wesółki Sie-
rakowice 2010/2011, organizowana przez Gminny Klub Sportowy 
Sierakowice. Do rozgrywek zgłosiło się dziewięć drużyn: MURKAZ 
Paczewo, BANK SPÓŁDZIELCZY Sierakowice, MARCJAN Kamie-
nica Królewska, MARCJAN Kamienica Królewska II, IMPEROLL 
Sierakowice, CLASSIC FIVE, DOSSCHE, LKS Łebunia, KLEJNA 
DACHY Sierakowice.

Po pierwszej kolejce uzyskano następujące wyniki:
1. BS Sierakowice – CLASSIC Five 8 : 1
2. MARCJAN Kamienica Królewska – DOSSCHE 10 : 0
3. IMPEROLL – KLEJNA Dachy Sierakowice 0 : 0
4. MARCJAN Kamienica Królewska II – LKS Łebunia 3 : 3
5. MURKAZ Paczewo –  PAUZA 

Na pierwszym miejscu uplasował się zespół:
  punkty  bramki
1. MARCJAN Kamienica Królewska  3  10 : 0
2. BS Sierakowice  3  8 : 1
3. LKS Łebunia  1  3 : 3
4. MARCJAN Kamienica Królewska II  1  3 : 3
5. IMPEROLL Sierakowice  1  0 : 0
6. KLEJNA Dachy Sierakowice  1  0 : 0
7. CLASSIC FIVE  0  1 : 8 
8. DOSSCHE  0  0 : 10
9. MURKAZ Paczewo – PAUZA  0  0
Najlepsi strzelcy: Józef Maszk i Sławomir Czaja – po 3 bramki.

Gminny Klub Sportowy Sierakowice zaprasza wszystkich 
kibiców do wzięcia udziału w dopingowaniu swoich drużyn 
w niżej podanych terminach, od godz. 14.00 do godz. 17.00.

TERMIN II  12.12.2010 rok - (niedziela )
14.00 MURKAZ  Paczewo -  MARCJAN Kamienica Królewska II
14.45 CLASSIC FIVE - MARCJAN Kamienica Królewska  
15.30 DOSSCHE - LKS Łebunia
16.15 BANK SPÓŁDZIELCZY Sierakowice - IMPEROLL Sierakowice  
PAUZA KLEJNA DACHY Sierakowice  
TERMIN III 19.12.2010 rok - ( niedziela )
14.00 KLEJNA DACHY Sierakowice    -   BANK SPÓŁDZIELCZY Sierakowice
14.45 CLASSIC FIVE - LKS Łebunia
15.30 DOSSCHE - MURKAZ  Paczewo
16.15 MARCJAN Kamienica Królewska - MARCJAN Kamienica Królewska II 
PAUZA IMPEROLL Sierakowice
TERMIN IV 02.01.2011 rok - ( niedziela )
14.00 LKS Łebunia - MURKAZ  Paczewo
14.45 KLEJNA DACHY Sierakowice   -  CLASSIC FIVE 
15.30 IMPEROLL Sierakowice - MARCJAN Kamienica Królewska  
16.15 DOSSCHE  -  MARCJAN Kamienica Królewska II  
PAUZA BANK SPÓŁDZIELCZY Sierakowice

Waldemar	Formela

XII Kaszubski Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Prezesa Zarządu GS 

„Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach

GKS „Sierakowice”, wzorem lat ubiegłych, zorganizował w dniach 
13 i 14 listopada 2010 r. turniej piłki siatkowej dla amatorów, spon-
sorowany przez GS „SCH” w Sierakowicach, Starostwo Powiatowe 
w Kartuzach oraz Gminę Sierakowice. W rozgrywkach finałowych 
wystąpiło 8 zespołów z takich miejscowości jak: Gdańsk, Kartuzy, 
Dziemiany, Kołczygłowy, Goręczyno, Kościerzyna, Przodkowo 
i Sierakowice.

13 listopada rozegrano mecze eliminacyjne. Z grupy A awanso-
wały drużyny DWS Kościerzyna, Orzeł Kartuzy i KS Kołczygłowy, 
z grupy B bat Sierakowice, Relaks Dziemiany i PiDM Kunikowski 
Przodkowo. Najbardziej emocjonujące spotkania miały miejsce 
w grupie B, gdzie rozstrzygnięcie o awansie nastąpiło dopiero 
w ostatnim meczu. Liczni kibice Relaksu Dziemiany robili wszystko 
co mogli, aby dopingować swoją drużynę, sala huczała jak nigdy. 
I udało się, nerwy i błędy serwisowe spowodowały, że Gryf Go-
ręczyno odpadł z dalszych rozgrywek. 

14 listopada rozegrano półfinał i finał. Mistrzem został zespół KS 
Kołczygłowy (z wójtem gminy Kołczygłowy Wacławem Kozłowskim 
na czele) po wspaniałych meczach z PiDM Kunikowski i bat Siera-
kowice. Było to ich trzecie zwycięstwo w historii turnieju, drugie 
miejsce zajął zespół bat Sierakowice, a trzecie PiDM Kunikowski. 
Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Marek Iglewski z KS 
Kołczygłowy. Nagrody wręczał główny sponsor imprezy - prezes 
GS „SCH” w Sierakowicach Józef Formela, dzięki któremu każda 
drużyna otrzymała upominki.

Sportowa rywalizacja, zabawa i rozrywka – tak w trzech słowach 
można skomentować ten siatkarski maraton. Wspaniała atmosfera, 
emocjonujące pojedynki i licznie zgromadzona publiczność spowo-
dowały, że XII Turniej Piłki Siatkowej, którego finały rozgrywane 
były w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach, 
przejdzie do historii jako impreza stojąca na bardzo wysokim po-
ziomie sportowym i organizacyjnym, obejmująca swym zasięgiem 

zawodników – amatorów niemal z całego województwa pomorskiego. 
Do zobaczenia za rok w kolejnym XIII Turnieju.

WYNIKI KOŃCOWE:
I miejsce  - KS Kołczygłowy
II miejsce  - BAT Sierakowice
III miejsce  - PiDM Kunikowski
IV miejsce  - Relaks Dziemiany
V miejsce  - DWS Kościerzyna
VI miejsce  - Orzeł Kartuzy
VII miejsce  - Gryf Goręczyno
 - GKS Sierakowice   

Kołczygłowy – mistrz turnieju
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Podsumowanie rundy jesiennej 
sezonu 2010/2011 drużyn piłkarskich 

Gminnego Klubu Sportowego „Sierakowice”

W dniu 13 listopada zakończyły się rozgrywki ligi piłki nożnej rundy 
jesiennej sezonu 2010/2011 na szczeblu wojewódzkim. W rozgryw-
kach tych wzięły udział cztery drużyny piłkarskie GKS Sierakowice: 
dwie drużyny seniorskie oraz dwie juniorskie.

W najwyższej klasie rozgrywkowej wziął udział zespół 
GKS DRYWA Sierakowice, występujący w lidze okręgowej. Dru-
żyna ta rozegrała 13 meczów, z których 6 przegrała, 1 zremisowała 
i 6 wygrała. W meczach tych zespół strzelił 24 bramki, a stracił 
21. Zdobywając 19 punktów zajął ostatecznie po rundzie jesiennej 
bardzo dobre 7 miejsce. Rundę jesienną trzeba uznać za bardzo 
udaną, gdyż w naszym zespole grali w większości młodzi zawod-
nicy z Sierakowic i okolic, którzy zostali przesunięci z zespołu 
GKS Sierakowice, grającego klasie B. Zajęcie 7 miejsca w tabeli, 
najwyższego z występujących w tych rozgrywkach drużyn powiatu 
kartuskiego, przy początkowym założeniu walki o utrzymanie się 
w V lidze, należy uznać za duży sukces tej młodej drużyny. 

Skład Drużyny GKS DRYWA Sierakowice:
bramkarze: Maciej Zengerski (kapitan drużyny) i Maciej Płotka;
obrońcy: Rafał Bronk, Marek Dawidowski, Wojciech Mierski, Mar-
cin Ostaszewski, Karol Stefański, Karol Sychta, Filip Ustowski;
pomocnicy: Piotr Biernat, Dawid Bulczak, Krystian Gilmajster, Rafał 
Gliszczyński, Aleksander Klejna, Arkadiusz Jagodziński, Tomasz 
Płachecki, Mateusz Studziński;
napastnicy: Bogdan Deik, Artur Formela, Maciej Jóskowski, Piotr 
Kowalczyk;
trener: Waldemar Formela. 

Należy podkreślić, iż w drużynie tej wystąpiło w rozgrywkach 
jesiennych aż 14 wychowanków GKS Sierakowice.

– W miejscu tym chciałbym jako trener podziękować wszystkim 
zawodnikom za obecność i zaangażowanie na treningach i me-
czach oraz za dobrą współpracę: wielkie dzięki – mówi Waldemar 
Formela. – Ponadto pragnę poinformować, iż z uwagi na natłok 
prac związanych z działalnością w klubie jestem zmuszony do 
rezygnacji z dalszego prowadzenia drużyny w rundzie wiosennej. 
Życzę dalszych sukcesów sportowych zawodnikom i nowemu 
trenerowi zespołu.

W związku z powyższym zarząd GKS „Sierakowice” prosi 
o zgłoszenie się do klubu chętnych do objęcia funkcji trene-
ra I zespołu GKS DRYWA Sierakowice - tel. 669 320 340.

Tabela końcowa po rundzie jesiennej 2010/2011
M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. Polonia Gdańsk 13 33 11 0 2 40 -  9
2. Gedania Gdańsk 13 28 9 1 3 29 - 13
3. Potok Pszczółki 13 27 9 0 4 30 - 17
4. Orzeł Choczewo 13 24 7 3 3 32 - 22
5. Wikęd Kębłowo 13 24 7 3 3 23 - 14
6. Orzeł Trąbki Wielkie 13 22 6 4 3 21 - 19
7. GKS DRYWA Sierakowice 13 19 6 1 6 24 - 21
8. Grunke Somonino 13 18 6 0 7 32 - 38
9. Korona Żelistrzewo 13 15 4 3 6 15 - 14
10. Czarni Przemysław 13 13 4 1 8 19 - 30
11. Korona Cedry Małe 13 12 4 0 9 17 - 39
12. KS Chwaszczyno 13 11 3 2 8 16 - 24
13. Czarni Pruszcz Gdański 13 10 3 1 9 22 - 38
14. Błękitni Sobowidz 13 7 2 1 10 16 - 38

Drugim zespołem biorącym udział w rozgrywkach klasy B jest 
GKS II Sierakowice. Drużyna ta sprawiła ogromną niespo-
dziankę w rozgrywkach, ponieważ mimo bardzo młodego zespołu 
(średnia wieku 19 lat), w skład którego wchodzą tylko zawodnicy 
z Sierakowic, zajęła bardzo wysokie 4 miejsce po rundzie jesiennej. 
Drużyna rozegrała 11 spotkań, z których 4 przegrała i 7 wygrała, 
między innymi z zespołami takimi jak: Gowidlino, Goręczyno czy 
też Korner Korne tworzącymi czołówkę tabeli.

W skład drużyny wchodzą:
bramkarz: Arkadiusz Garski (kapitan drużyny);
obrońcy: Damian Bulczak, Damian Kwidziński, Krzysztof Leszczyń-
ski, Paweł Malek, Dawid Malinowski, Krzysztof Cierocki; 
pomocnicy: Mariusz Bigus, Rafał Kotłowski, Bartosz Rzeszutek, 
Mateusz Studziński, Wojciech Woźniak, Mateusz Holk-Łebiński;
napastnicy: Maciej Jóskowski, Dariusz Kropidłowski, Szymon 
Reiter;
trener: Artur Formela.

Mamy nadzieję, iż uzyskane tak dobre wyniki przez ten mło-
dy zespół piłkarski zmobilizują innych młodych i nie tylko do 
uprawiania tej dyscypliny sportu w naszym klubie - serdecznie 
wszystkich zapraszamy.

Tabela końcowa po rundzie jesiennej 2010/2011
M Drużyna M Pkt Z R P Bramki

1. KS Rozłazino  11 28 9 1 1 36 - 13
2. Atlas Goręczyno  11 22 7 1 3 21  - 9
3. Korner Korne  11 22 6 1 3 35 - 18
4. GKS II Sierakowice  11 21 7 0 4 22 - 10
5. FC Gowidlino  11 21 7 0 4 37 - 23
6. Słupia Sulęczyno  11 18 6 0 4 31 - 27
7. Orzeł Gołubie  11 18 5 3 3 26 - 24
8. Gwiazda Karsin  11 14 4 2 5 22 - 31
9. Kaliszanka Dziemiany  11 12 4 0 7 29 - 39
10. KS Kamienica Królewska  11 10 3 1 7 21 - 41
11. Potęga Węsiory  11 4 1 1 9 13 - 32
12. KS Mściszewice  11 2 0 2 9 14 - 40

GKS Drywa
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SPRZEDAM

Kuchenkę – płytę indukcyjną, tel. 695 50 20 44.

Działkę budowlaną o pow. 3100 m2 na trasie Sierakowice–Mirachowo, woda na 
terenie działki, prąd w pobliżu, tel. 608 587 940.

Dom mieszkalny w centrum Lęborka o pow. 225 m2, pow. działki 650 m2 w cenie 
600 000,00 zł; stan bardzo dobry; tel. 604 307 713.

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

Usługi Kelnerskie wesela, osiemnastki, imprezy okolicznościowe, 
tel. 725 129 954.

Profesjonalne filmowanie imprez, nowatorskie metody filmowania i montażu, 
fotografia plenerowa i reportażowa, tel. 512 220 035.

Oferuję zimowe przejażdżki bryczką konną, tel. 667 157 948;
Sierakowice, ul. Leśna 42. 

WYNAJMĘ

Dom w Sierakowicach o pow. 210 m2 z przeznaczeniem 

na działalność gospodarczą (gabinet lekarski, kosmetyczny itp.) 

na zagospodarowanej działce o pow. 1400 m2; 

tel. kontaktowy 58 681 60 70, proszę dzwonić po godz. 18.00.

INNE

Skup zwierząt rzeźnych

Ubój z konieczności

Rzeźnia MIĘSPOL Sp. z o.o.

Żuromino, 83-323 Kamienica Szlachecka

tel. 784 510 125, 608 028 174, 603 503 567

OGŁOSZENIA DROBNE

Kolejnymi zespołami biorącymi udział w rozgrywkach rundy 
jesiennej naszego klubu są dwa zespoły juniorskie: Junior C1 
(rocznik 1986 i młodsi) i Junior D1 (rocznik 1998 i młodsi).

Junior C-1, po słabszej pierwszej części rozgrywek, w drugiej 
nie dał szans innym drużynom biorącym udział w rozgrywkach 
tej grupy, nie doznając w ostatnich trzech meczach żadnej porażki. 
Zespół rozegrał 8 meczów, z  których 3 przegrał, 1 zremisował 
i 4 wygrał. Zdobywając 13 punktów ostatecznie po rundzie 
jesiennej sezonu 2010/2011 uplasował się na bardzo dobrym 2 
miejscu w tabeli.  

Skład drużyny: Jan Cymerman, Jacek Byczkowski, Bartosz Szulc, 
Michał Piwka, Tomasz Lis, Szymon Król, Sebastian Lewna, Maciej 
Wolski, Szymon Choszcz, Dawid Klejna, Sylwester Kropidłowski, 
Kazimierz Pobłocki, Grzegorz Cierocki, Seweryn Stencel, Artur 
Markowski, Karol Drywa, Michał Król, Artur Regliński, Jacek 
Skrzypkowski, trener – Maciej Lewandowski.

Zespół Junior D-1 rozegrał 7 meczów, z których 3 przegrał, 
1 zremisował i 3 wygrał. Zdobywając 10 punktów ostatecznie 
po rundzie jesiennej sezonu 2010/11 uplasował się na V miej-
scu w tabeli. Biorąc pod uwagę, iż zespół zmagał się za takimi 
zespołami jak Olivia Gdańsk, Cartusia Kartuzy czy Stargard 
Gdański, zajęcie V miejsca należy uznać za dobry wynik tego 
młodego zespołu. 

Skład drużyny: Adrian Staniszewski, Seweryn Niklas, Robert 
Niklas, Dominik Niklas, Maciej Lis, Michał Wejer, Arkadiusz 
Górski, Bartosz Sadowski, Radosław Wnuk-Lipiński, Patryk 
Wnuk-Lipiński, Woźniak Kinga, Damian Kitowski, Filip Borecki, 
Przemysław Markowski, Damian Wojda, Piotr Stenka, Damian 
Lis, Tomasz Rzeszutek, Ignacy Wolski, Patryk Breza, Jakub Róż-
niczki, Michał Tutkowski; trenerzy: Michał Woźniak i Eugeniusz 
Wnuk-Lipiński.

Jak wszystkim wiadomo w grupach juniorskich nie najważniejsze 
są uzyskiwane wyniki, lecz wyszkolenie kolejnych kadr mogących 
uzupełnić drużyny seniorskie naszego klubu.

Podsumowując grę w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 należy 
być zadowolonym z uzyskanych wyników naszych drużyn pił-
karskich. Biorąc pod uwagę fakt, iż tylko kilku zawodników spoza 
naszej gminy gra w I zespole GKS Drywa Sierakowice, natomiast 
pozostali zawodnicy, jak i wszyscy inni grający w pozostałych 
drużynach, są mieszkańcami naszej gminy – mamy dodatkowy 
powód do radości. Zarząd klubu dziękuje za dobrze wykonaną 
pracę trenerom, za dobre wyniki zawodnikom i życzy wszystkim 
drużynom dalszych sukcesów sportowych.

Waldemar	Formela	

Mikołajki z Lechią Gdańsk
We wtorek 7 grudnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Siera-
kowicach został rozegrany Turniej Piłki Nożnej „Mikołajki z Lechią 
Gdańsk” Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Kibiców 
Sierakowic przy współpracy GKS Sierakowice oraz Szkoły Podsta-
wowej Sierakowice. Głównym sponsorem turnieju był Urząd Gminy. 
Nie zabrakło również mikołajkowych słodyczy, które ufundowały 
hurtownie spożywcze Ribena oraz Skibiński. Patronat medialny nad 
turniejem objął internetowy portal SportowePomorze.pl. 

W zawodach wzięło udział sześć drużyn złożonych z dzieci klas 
SP Sierakowice. We wstępnej fazie zespoły rywalizowały ze sobą 
w dwóch grupach, następnie mecze odbywały się systemem pu-
charowym. Zwycięzcą turnieju został zespół FC Neostrada, który 
w finale pokonał Nike Team 4:1. 

Gośćmi specjalnymi turnieju byli Tomasz Dawidowski i Luiz 
Carlos Santos Deleu piłkarze najlepszego klubu piłkarskiego na 
Pomorzu – Lechii Gdańsk. Lechiści wręczyli zespołom nagrody, 
puchary oraz medale, następnie udali się na spotkanie, w czasie 
którego odpowiadali na pytania dotyczące Lechii, pozowali do 
wspólnych zdjęć oraz rozdawali autografy.

Wyniki turnieju:

GRUPA A:
Siema Eniu - Mistrzowie CR7 0:0 
Siema Eniu - Nike Team 0:0
Mistrzowie CR7 - Nike Team 2:2 (karne 1:2)
1. Nike Team 2 pkt. 2-2, 
2. Mistrzowie CR7 2 pkt. 2-2,
3. Siema Eniu 2 pkt. 0-0

GRUPA B
FC Neostrada - Biało-Zieloni 3:0
FC Neostrada - Niezwyciężeni 5:0
Biało-Zieloni - Niezwyciężeni 2:1
1. FC Neostrada 6 pkt. 8-0, 
2. Biało-Zieloni 3 pkt. 2-4, 
3. Niezwyciężeni 0 pkt. 1:7

PÓŁFINAŁY
Nike Team - Biało-Zieloni 3:3 (karne 2:1),
FC Neostrada - Mistrzowice CR7 0:0 (karne 2:1)

MECZ O III MIEJSCE:
Bialo-Zieloni - Mistrzowie CR7 2:2 (karne 1:2)

MECZ O I MIEJSCE
FC Neostrada - Nike Team 4:1
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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: 

28 stycznia 2011, 25 lutego, 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 
29 lipca, 26 sierpnia, 30 września, 28 października, 25 listopada, 16 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

SKLEP Z MARKOWĄ ODZIEŻĄ 
nową i używaną

Sierakowice, ul. Przedszkolna 6
(w budynku sklepu rolniczego „Acer”)

od 27.12 do 31.12.2010
wyprzedaż asortymentu 

cena od 1 do 5 zł sztuka 
Nowa dostawa w poniedziałek 

czwartek -10%
piątek -20%
sobota -30%

Na wybrane towary -50% (buty i kurtki zimowe).
Duży wybór odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej

 Buty, torebki, sukienki, zabawki, duże rozmiary.


