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kowska, Stara Maszyna, Mrozy, Szklana, a także niewielkie odcinki 
w Kamienicy Królewskiej i Tuchlinie. 

Gmina Sierakowice angażuje się finansowo w przebudowę i re-
mont drogi powiatowej Sierakowice–Borucino. Jest to inwestycja 
realizowana przez Starostwo Powiatowe przy współudziale gmin 
Sierakowice i Stężyca. Wkład finansowy naszego samorządu wy-
nosi 2.182.776 zł. 

Na remont i modernizację dróg gminnych przeznacza się w tym 
roku 2 mln zł. W ramach prac modernizacyjnych zostanie wylana 
nowa warstwa asfaltu na drodze w kierunku Sierakowskiej Huty 
(1 km) oraz na półkilometrowym odcinku ulicy Kościerskiej w Sie-
rakowicach w kierunku Janowa. Podobnej długości odcinek drogi 
zostanie wybudowany łącznie z chodnikiem w Szklanej w kierunku 
siedziby firmy Elwoz. Natomiast na ulicy Piwnej zostanie położony 
nowy chodnik. 

Na zakup dziewięcioosobowej łodzi płaskodennej dla strażaków 
zostanie przeznaczone 65 tys. zł. 

Ponad 4,5 mln zł to kwota na inwestycje oświatowe obejmujące 
budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej, 
rozbudowę Zespołu Szkół w Gowidlinie, budowę ogrodzenia przy 
Szkole Podstawowej w Załakowie. Dodatkowo dla wszystkich szkół 
w gminie zostaną zakupione tablice interaktywne. 

330 tys. zł będzie kosztowała budowa skateparku przy ulicy Ku-
busia Puchatka w Sierakowicach, a 600 tys. zł – budowa trzeciego 
Orlika w gminie, które zostanie zlokalizowane w Sierakowicach 
przy szkole podstawowej. 

 
Budżet na 2011 rok 
Dochody w tegorocznym budżecie kształtują się w kwocie 67.563.593 zł, 
z tego dochody bieżące wynoszą 57.760.844 zł i majątkowe – 9.802.749 zł. 
Wysokość wydatków wyniesie 79.713.593 zł, z tego bieżące w kwocie 
48.566.902 zł i majątkowe – 31.146.691 zł.

Deficyt budżetu wynosi 12.150.000 zł i będzie sfinansowany 
przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji 
w kwocie 10.000.000 zł i zaciągniętego kredytu inwestycyjnego 
w kwocie 2.150.000 zł.

Przychody budżetu wynoszą 14.100.000 zł. Są to spłaty wcze-
śniej udzielonych pożyczek – 100.000 zł, sprzedaż wyemitowanych 
papierów wartościowych – 10.000.000 zł i kredyt inwestycyjny 
w kwocie 4.000.000 zł.

Grudniowa sesja Rady Gminy

Radni wybrali 
komisje stałe 
Do pięciu wzrosła liczba komisji stałych 
Rady Gminy Sierakowice. Na jednej z ostat-
nich sesji ubiegłego roku radni dokonali 
odpowiednich zmian w statucie gminy, aby 
powołać kolejną komisję. Poza tym dokonali 
wyboru składu poszczególnych komisji, pod-
jęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta 
Gminy oraz ustalili wysokość swoich diet. 

W miejsce komisji ds. społecznych, zajmu-
jącej się sprawami oświaty, kultury, sportu, 
pomocy społecznej i turystyki, powołane zo-
stały dwie nowe komisje: oświaty i pomocy 
społecznej oraz kultury, sportu i turystyki. 
Zgodnie ze statutem radny może być człon-
kiem najwyżej dwóch komisji stałych. Poza 
tym w trakcie trwania kadencji Rada Gmi-
ny – jeśli zaistnieje taka konieczność – może 
powołać doraźne komisje do wykonywania 

Budżet na 2011 rok, opłata targowa i nowa strefa 
płatnego parkowania, czyli…

Co radni uchwalili na sesji
Na rekordową kwotę ponad 31 milionów złotych opiewają tegorocz-
ne zadania inwestycyjne. O szczegółach inwestycji realizowanych 
w bieżącym roku poinformował radnych na sesji w dniu 20 stycznia 
wójt Tadeusz Kobiela. Radni zaakceptowali także tegoroczny budżet 
i podjęli szereg równie ważnych uchwał.

Zadania inwestycyjne 
Realizacja zaplanowanych na ten rok zadań inwestycyjnych opiewa 
na rekordową kwotę 31.146.691 zł. Dla porównania przypomnijmy, 
że w roku ubiegłym na inwestycje przeznaczono ponad 11,5 mln zł. 
Z kwoty ponad 31 mln zł, około jedna trzecia będzie stanowić 
środki własne gminy (10.026.904 zł), na kwotę 14 mln zł zostaną 
zaciągnięte pożyczki i wyemitowane obligacje, natomiast 7.119.787 zł 
to pieniądze pozyskane m.in. ze środków Unii. Kwota przeznaczo-
na na inwestycje nie obejmuje środków na budowę tzw. „dużej 
kanalizacji”, czyli projektu realizowanego przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. 

– Po zaciągnięciu kredytu i wyemitowaniu obligacji wskaźnik 
zadłużenia Gminy wyniesie 31,45% – powiedział wójt Tadeusz Ko-
biela. – Zaznaczam, że gminy mogą zadłużać się do 60% wysokości 
dochodu. My jesteśmy w połowie tego progu. W przyszłych latach 
nie zamierzamy korzystać z kredytów, a będziemy spłacać to, co 
jest po 2-3 mln rocznie, więc wskaźnik zadłużenia systematycznie 
będzie się zmniejszał.  

Największą tegoroczną inwestycją jest rozbudowa Gminnego 
Ośrodka Zdrowia. W tym roku na jej realizację przeznacza się 
9.200.000 zł z obligacji (7 mln zł) i ze środków unijnych (2 mln 200 tys. 
zł). Firma Elwoz, wykonawca inwestycji, zakończy prace budowlane 
jeszcze w tym roku ale płatność jest rozłożona na 2 lata. Dodatkowo 
na zakupy inwestycyjne dla GOZ przeznacza się 80 tys zł.

Na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców po-
przez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice” 
zostanie przeznaczone 5.600.000 zł. Jest to tzw. „mała kanalizacja”, 
która zasięgiem obejmie takie miejscowości jak: Wygoda Siera-

pewnych zadań, określając ich skład i za-
kres działania. Oto skład poszczególnych 
komisji stałych:

Komisja rewizyjna: Janusz Wenta 
– przewodniczący, Andrzej Krefta, Kazi-
mierz Klejna, Andrzej Bojanowski, Henryk 
Labuda.

Komisja budżetu, inicjatyw gospo-
darczych i infrastruktury: Rafał Makurat 
– przewodniczący, Mirosław Kuczkowski, 
Maria Marcińska, Jan Warmowski, Tadeusz 
Formela.

Komisja rolnictwa, leśnictwa i ochro-
ny środowiska: Zbigniew Suchta – prze-
wodniczący, Edmund Witt, Andrzej Krefta, 
Edmund Król, Tadeusz Formela.

Komisja oświaty i pomocy społecz-
nej: Witold Sildatk – przewodniczący, 
Henryk Labuda, Edmund Król, Andrzej 
Bojanowski, Edmund Witt.

Komisja kultury, sportu i turystyki: 
Jan Warmowski – przewodniczący, Witold 
Ropela, Witold Sildatk, Rafał Makurat, Maria 
Marcińska, Janusz Wenta. 

Radni ustalili także wysokość wynagro-
dzenia Wójta Gminy. Od 2008 r. obowiązuje 
ta sama kwota, która w dalszym ciągu pozo-
staje bez zmian. Na uposażenie Wójta składa 
się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 
6000 zł, dodatek funkcyjny wynoszący 2100 
zł, dodatek za wieloletnią pracę – 1200 zł 
oraz dodatek specjalny – 2997 zł, co daje 
łączną kwotę 12 297 zł brutto. 

O ile bez zmian pozostaje wynagrodzenie 
Wójta, to o 100 zł wzrastają miesięczne zry-
czałtowane diety radnych. Przewodniczący 
RG otrzyma 1200 zł, a jego zastępca 1000 zł. 
Radny, będący przewodniczącym komisji, 
otrzyma 550 zł, a radny nie pełniący żadnej 
funkcji – 450 zł. W przypadku nieobecności 
na  sesji lub posiedzeniu komisji potrąca się 
20% diety za każdą nieobecność. 

Zwiększa się także dieta dla sołtysów 
i wynosi 150 zł za udział w sesji. W przy-
padku, gdy sołtys jest jednocześnie radnym, 
otrzymuje wyłącznie dietę radnego. 

AK
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Rozchody budżetu ustala się na poziomie 1.950.000 zł ze spłaty 
otrzymanych kredytów (750.000 zł) i wykupu papierów wartościo-
wych (1.200.000 zł).

Pomoc finansowa dla Powiatu, zgoda na zaciągnięcie kredytu 
i emisję obligacji
Radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu. 
Dotyczy ona przekazania funduszy na modernizację drogi powiato-
wej z Sierakowic przez Mrozy, Szklaną do Borucina. Przypomnijmy, 
że realizatorem inwestycji jest Starostwo Powiatowe, a Gmina 
Sierakowice wspólnie z Gminą Stężyca współfinansują zadanie. 

Środki na ten cel (2 mln zł) będą pochodzić z zaciągniętego 
kredytu na kwotę 4 mln zł. Z tego samego kredytu jeden milion 
zostanie przeznaczony na budowę tzw. małej kanalizacji, a kolejny 
na rozbudowę szkoły w Gowidlinie. Spłata kredytu nastąpi w la-
tach 2016-2019.

Ponadto Gmina Sierakowice wyemituje do dziesięć tysięcy 
obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 
do 10.000.000 zł. Celem emisji obligacji jest finansowanie inwesty-
cji „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz 
z wyposażeniem” – 7 000 000 zł. i „Poprawa jakości życia miesz-
kańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Sierakowice”, tzw. „mała kanalizacja” – 3 000 000 zł.

Zmiany wysokości opłaty targowej
Uchwała podjęta przez radnych ma na celu zrównanie wysokości 
opłat w oba dni targowe. Przez trzy lata obowiązywały różne wy-
sokości opłat dla handlujących – w środę były niższe, a w soboty 
wyższe. Od 1 kwietnia będą obowiązywać stawki sobotnie. 

Jak zapewniał radnych Zbigniew Fularczyk zróżnicowanie 
stawek nie ma wpływu na handlujących, których i tak jest więcej 
w soboty, gdy opłaty targowe są wyższe. 

Zgodnie z zapisem w uchwale wysokość stawek dziennych opłaty 
targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organi-
zacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprze-
daży na targowisku przy ul. Piwnej w Sierakowicach, wynosi:

- od sprzedaży z samochodu osobowego - 20,00 zł;
- od sprzedaży z samochodu dostawczego o ładowności do 2 ton, 

ciągnika, samochodu osobowego z przyczepą - 25,00 zł;
- od sprzedaży z samochodu dostawczego o ładowności powyżej 

2 ton - 40,00 zł;
- od sprzedaży ze stołu targowego lub placu targowiska za 1 metr 

bieżący – 10,00 zł;
- od sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra itp. - 5,00 zł od 

każdej osoby;
- opłata targowa stała od każdego stanowiska handlowego - 30,00 zł 

miesięcznie;
- za pozostawienie samochodu, z którego nie prowadzi się sprze-

daży, w miejscu wyznaczonym do handlu pobiera się opłatę dzienną 
w wysokości 50,00 zł.

Opłata poza placem targowiska wynosi:
- od sprzedaży z samochodu osobowego – 40,00 zł;
- od sprzedaży z wozu konnego, samochodu dostawczego o ła-

downości do 2 ton, ciągnika, samochodu osobowego z przyczepą 
– 40,00 zł;

- od sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 2 ton – 40,00 zł;
- od sprzedaży ze stołu, placu - 15 zł za 1 metr bieżący;
- od sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra itp. - 5,00 zł od 

każdej osoby.
Od opłaty targowej zwolnione są osoby prawne i fizyczne, które 

są podatnikami podatku od nieruchomości stanowiących miejsce 
targowe.

Kolejna strefa płatnego parkowania w Sierakowicach
Do tej pory jedyny płatny parking znajdował się na Rynku w cen-
trum Sierakowic. Zmieni się to od 1 kwietnia br., kiedy to powstanie 
kolejna strefa płatnego parkowania. Zostanie zlokalizowana w po-
bliżu gminnego targowiska po obu stronach torów kolejowych. 

– Gmina przejęła od PKP działki bezpośrednio przyległe do placu 
targowego, które już od dawna są wykorzystywane jako miejsca 
parkingowe – powiedział Zbigniew Fularczyk. – Do tej pory 
ponieśliśmy znaczne koszty związane z przygotowaniem miejsc 
parkingowych, czyli odwodnieniem i wyrównaniem terenu. Ale 
trzeba to systematycznie poprawiać, a zimą dodatkowo odśnieżać. 
W związku z tym, że jest duże zapotrzebowanie na miejsca par-
kingowe, a każdy szuka go jak najbliżej targowiska, wprowadzenie 
strefy płatnego parkowania w pewnym sensie uporządkuje prze-
jezdność ulicą Piwną.

Na parkingu zostaną ustawione trzy parkomaty. Ich koszt zaku-
pu szacuje się na 36 tys. zł. Stawki za parkowanie wynosić będą 
2 zł do jednej godziny i złotówkę za każdą rozpoczętą następną 
godzinę. Zwolnieni z opłat zostaną handlowcy, którzy posiadają 
stałą rezerwację na targowisku. 

AK
Foto: AK

Komunikat Ośrodka Informacji 
dla Osób Niepełnosprawnych 

Pomoc dla niepełnosprawnych 
studentów
Od 1 lutego do 28 lutego 2011 r. przyjmowane będą wnioski o dofinan-
sowanie kosztów nauki  w ramach programu „Student II - kształcenie 
ustawiczne osób niepełnosprawnych”. Wnioski należy składać w sie-
dzibie Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON), właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły lub 
dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły (filii).

W ramach programu „Student II” osoby niepełnosprawne mogą 
ubiegać się m.in. o dofinansowanie czesnego, zakwaterowania 
(w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania), dojaz-
dów, instalacji i abonamentu za dostęp do internetu oraz zakupu 
przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę (w tym 
programów komputerowych). 

Szczegóły dotyczące programu jak również druk wniosku o do-
finansowanie kosztów nauki dostępne są na stronie internetowej 
funduszu (www.pfron.org.pl). Z osobami, które złożyły wniosek 
o dofinansowanie kosztów nauki w obu semestrach roku akademic-
kiego (szkolnego) 2010/2011, będą zawierane aneksy do podpisanej 
już umowy. Wypłata środków jest planowana na przełomie marca 
i kwietnia tego roku.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio lub 
telefonicznie z pracownikami Ośrodka Informacji dla Osób Niepełno-
sprawnych w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 14. tel. 58 694 62 06.
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Sierakowicach uprzejmie informuje, 
iż w związku ze zmianą ustawową od dnia 1 stycznia 2011 roku 
zmianie ulegają stawki podatku VAT na usługi związane z do-
starczaniem wody i odprowadzeniem ścieków z 7% na 8 % 
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578 z dnia 17.12.2010), jednocześnie zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Sierakowice Nr XLV/458/10 z dnia 5 października 2010 r., oraz 
Uchwałą Rady Gminy Sulęczyno nr XXVIII/227/2010 z dnia 13 października 
2010 r. na terenie gminy Sierakowice i gminy Sulęczyno w okresie od 01 
stycznia 2011 r. do 31 maja 2011 r. 

będą obowiązywać dotychczasowe stawki za wodę i odpro-
wadzanie ścieków, w następujących wysokościach:

Wysokość stawek za dostarczoną wodę

Wysokość stawek za odprowadzanie ścieków

1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług - Grupa ta obejmuje 
dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe, a także 
pozostałych odbiorców, którzy dostarczają ścieki z obiektów użyteczności 
publicznej.

2. Przemysł – Grupa to obejmuje dostawców ścieków z zakładów pro-
dukcyjnych i usługowych.

*Dopłata do pierwszej grupy taryfowej w zakresie odprowadzania 
ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XLV/459/10 
z dnia 5.10.2010 r. oraz Uchwały Rady Gminy Sulęczyno nr XXVII/228/2010 
z dnia 13.10.2010 r.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi 
zmianami), rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), 
uchwały Nr XI/121/07 Rady Gminy Sierakowice z dnia 20 listopa-
da 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, uchwały nr XIII/111/2008 Rady Gminy 
Sulęczyno z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także indywidualnej 
umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie 
wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku wg norm 
ryczałtowych określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 
zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości 
wody wynikającej z norm.

Ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. W przy-
padku, gdy odbiorca usług zainstalował na własny koszt wodomierz 
dodatkowy, ilość dostarczanych ścieków ustalana jest w wysokości 
różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia 
ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.

Odbiorcy usług, którzy nie są zaopatrywani w wodę przez 
Przedsiębiorstwo, rozliczani są za ilość odprowadzających ścieków 
na podstawie wskazań wodomierza własnego.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na 
obszarze działania Przedsiębiorstwa oraz indywidualna umowa 
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

         Prezes Zarządu 
Tomasz Zdanowicz

Lp. Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena Jedn. miary
 odbiorców  netto brutto 

1. Gospodarstwa Cena za 1 m3 2,55 2,75 zł/m3

 domowe  dostarczonej
 i pozostali  wody
 odbiorcy usług

Lp. Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena Jedn. miary
 odbiorców  netto brutto 

1. Gospodarstwa Cena za 1 m3 4,33 4,68 
 domowe  odprowadzanych -0,96* -1,04*
 i pozostali  ścieków 3,37 3,64 zł/m3

 odbiorcy usług

2. Przemysł Cena za 1 m3 4,38 4,73 zł/m3

   odprowadzanych
   ścieków

Szkolenie dla rolników
Referat Rolnictwa w Urzędzie Gminy Sierakowice zbiera 
zapisy chętnych na kurs ochrony roślin. Jednocześnie przypo-
minamy, że uprawnienia ważne są 5 lat, dlatego warto sprawdzić, 
czy nie upływa termin ważności.

Zapisy przyjmowane są w pokoju 108 Urzędu Gminy.

Ogłoszenie
Rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, zawar-
tego w cenie oleju napędowego, muszą zwrócić szczególną uwagę, 
aby na fakturze znajdowało się właściwe oznakowanie klasyfikacji 
kodowej i czy mieści się w granicach określonych w art. 1 ustawy 
z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego. 

Wymagane normy to:
CN 2710 19 41 do CN 2710 19 49
Faktury nieoznakowane klasyfikacją kodową nie będą przyjmo-

wane do zwrotu podatku akcyzowego.

UWAGA ROLNICY

Urząd Gminy w Sierakowicach informuje o zale-
ceniu zbierania faktur dokumentujących zakupio-
ne paliwo do ciągników i maszyn rolniczych

Przy zakupie oleju napędowego należy odebrać fakturę 
wystawioną na nazwisko właściciela lub użytkownika –praw-
nego dzierżawcy gruntu.

Powyższe dokumenty należy gromadzić jako załączniki 
do aktualnych dofinansowań lub zwrotu kosztów paliwa 
rolniczego.

Następne terminy składania wniosków:

- od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r.
 (wniosek + faktury za okres od 1 września 2010 r.                 
 do 28 lutego 2011 r.) 

- od 1 września 2011 r. do 30 września 2011 r.
 (wniosek + faktury za okres od 1 marca 2011 r.
 do 31 sierpnia 2011 r.)
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Kontrakt nr 8. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Sie-
rakowice. W ostatnim czasie uruchomiony został nowy kratopiaskownik. 
Wykonawca kontynuuje prace żelbetowe przy budowie reaktora biolo-
gicznego. Trwają również prace wykończeniowe w hali dmuchaw.

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 
uzależnione są od warunków atmosferycznych, kontrakt realizowany jest 
zgodnie z warunkami technicznymi oraz zaleceniami producenta materia-
łów. W obecnym czasie roboty odbywają się w miejscowości Gowi-
dlino, przy zlewniach przepompowni ścieków: PG5 (ul. Wyszyńskiego), 
PG6 (ul. Kartuska), PG4 (na trasie do Sulęczyna) oraz w miejscowości 
Lemany przy zlewni PL1. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sa-
nitarnej, od początku realizacji projektu wg stanu na koniec grudnia 
2010 r., wynosi ok. 24 km. 

Kontrakt nr 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice, 
obręb: Sierakowice–Paczewo–Bukowo. Ze względu na niesprzyjają-
ce warunki atmosferyczne podpisano aneks do umowy o przedłużenie 
terminu ukończenia realizacji zadania. Kanalizacja sanitarna została 
wybudowana w całości. Pozostały do wykonania prace wykończeniowe 
związane ze stabilizacją studzien, naprawą nawierzchni drogowych oraz 
rozruchem przepompowni ścieków.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.
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Po podpisaniu w końcu października 2010 r. umowy z Minister-
stwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację Lokalnej Strategii LGR 
KASZUBY uzyskała do dyspozycji 42,86 mln zł. Gmina Sierakowice, 
jako jedna z siedmiu gmin objętych strategią, intensywnie podej-
muje działania w celu uruchomienia i wykorzystania dostępnych 
środków.

W Wieżycy 11 stycznia br. odbyło się spotkanie burmistrza 
i wójtów gmin, zrzeszonych w LGR, z dyrektorem Departamentu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
- Justyną Durzyńską - na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
Obszarów Rybackich LGR KASZUBY.

Dwa dni później odbyło się spotkanie członków Zarządu, Komi-
tetu, Komisji Rewizyjnej LGR. Obecny na spotkaniu był także Adam 
Budzisz z referatu ds. PO RYBY w Departamencie Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Mariusz Mówka – współtwórca 
LSROR - jako doradcy.

Omawiano kryteria, terminy składania wniosków o dofinanso-
wanie projektów osi oraz tematy, na które beneficjenci dostaną 
dofinansowanie.

Pieniądze mogą uzyskać podmioty z trzech sektorów. Sektor 
publiczny przeznaczony jest dla gmin, szkół, gminnych ośrodków 
kultury. Sektory: gospodarczy i społeczny przeznaczone są dla 
osób prywatnych, przedsiębiorców, stowarzyszeń i tu jest prze-
znaczonych najwięcej pieniędzy, bo około 70% budżetu (czyli do 
27 mln złotych). 

Oś 4 PO RYBY obejmuje cztery działania, które są skierowane do 
poszczególnych sektorów z odpowiednią ilością środków do nich 
przypisaną. Konkursy organizowane mogą być już w pierwszej 
połowie 2011 roku.

Działanie I „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” skierowane jest 
do wszystkich trzech sektorów, z możliwą refundacją poniesionych 
kosztów kwalifikowanych operacji do 85%. Projekty będzie można 
składać z zakresu:

1. Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone 
usługi dostępu do sieci Internet.

2. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego poprzez 
budowę, przebudowę, remont lub odbudowę małej architektury 
służącej wykonywaniu działalności związanej z tym transportem.

3. Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego 
projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, par-
kingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, 
budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno 
– kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu.

4. Remont, odbudowa lub przebudowa obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.

5. Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
6. Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury tury-

stycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, 
miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk 
dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej wraz ze ścieżkami 
i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją.

7. Dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno – sporto-
wych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

8. Tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skanse-
nów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki 
i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi.

9. Promocja obszaru objętego LSROR. 
Działanie II „Restrukturyzacja i reorientacja działalności go-

spodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę 
związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy” skierowane jest dla sektorów gospodarczego i społecz-

nego, z możliwą refundacją poniesionych kosztów kwalifikowanych 
projektu do 60%. Konkurs będzie zawierał projekty z zakresu:

1. Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma 
być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszko-
dliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki.

2. Zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona 
działalność gospodarcza.

3. Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowa-
dzona działalność gospodarcza w zakresie niezbędnym do jej 
prowadzenia.

4. Remont i adaptacja statku rybackiego do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.

5. Udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych 
formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawo-
dowych.

Działanie III „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, 
rozwoju usług na rzecz ludności zamieszkującej obszary zależne 
od rybactwa” skierowane jest do wszystkich sektorów, przy zwro-
cie kosztów kwalifikowanych do 60%. Konkurs z następujących 
tematów :

1. Tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej pro-
duktów rybactwa.

2. Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
a) konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłą-

czeniem motocykli,
b) naprawy i konserwacji statków i łodzi,
c) handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego po-

jazdami samochodowymi,
d) działalności usługowej związanej z wyżywieniem,
e) działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem 

w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej,
f) działalności prawniczej, rachunkowo – księgowej i doradztwa 

podatkowego,
g) działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz 

technicznych,
h) opieki zdrowotnej,
i) działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,
j) naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku oso-

bistego i domowego,
k) wykonywania robót budowlanych i wykończeniowych.
Działanie IV „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodni-

czego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania 
jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego 
sektora rybactwa, przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 
żywiołowej”. 

W ostatnim działaniu projekty mogą być pisane przez trzy sek-
tory i można ubiegać się o stuprocentowy zwrot kosztów kwali-
fikowanych. Konkursy będą rozpisane w III i IV kwartale 2011 r. 
z zakresu:

1. Inwestycje melioracyjne związane z:
a) rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników 

wodnych,
b) ochroną przeciwpowodziową,
c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację pro-

gramu małej retencji,
d) racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi,
e) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej - z wyłą-

czeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu 
i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.

2. Budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych.
3. Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatun-

ków ryb lub innych organizmów wodnych.

Ruszyły prace w Lokalnej Grupie Rybackiej KASZUBY
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4. Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi 
formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000.

5. Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.
6. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody.
7. Remont lub odbudowa budynków lub budowli, wraz z insta-

lacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem 
działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku 
klęski żywiołowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 
558, z późn. zmianami) lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym 
do prowadzenia działalności rybackiej.

8. Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku 
klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz od-
tworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

Gminy skupione w LGR KASZUBY umożliwiają swoim mieszkań-
com nie tylko bezpośrednio związanym z rybactwem i jeziorami 
uzyskanie znaczącego dofinansowania w wyżej wymienionych 
działaniach. Od umiejętności, pomysłowości i aktywności miesz-
kańców zależeć będzie ilość pozyskanych i zainwestowanych 
środków na terenie każdej gminy. LGR KASZUBY w każdej gmi-
nie, w celu usprawnienia pracy, zamierza utworzyć w dogodnych 

miejscach punkty konsultacyjne, pozwalające każdemu chcącemu 
skorzystać ze środków dysponowanych przez LGR na szybką 
i fachową obsługę.

Referat Rolnictwa UG Sierakowice

Dziewiątego stycznia po raz 19. w całej Polsce zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kolejny raz młodzież z Gimnazjum 
w Sierakowicach i Zespołu Szkół w Gowidlinie przyłączyła się do 
szlachetniej akcji i od wczesnych godzin porannych kwestowała 
w kilku miejscowościach gminy. W tym roku pieniądze zbierano 
na sprzęt do leczenia dzieci z chorobami urologicznymi i nefrolo-
gicznymi. Mieszkańcy naszej gminy ponownie pokazali, że serca 
mają wielkie i chętnie wspomagają potrzebujących. Podczas tego-
rocznego finału udało się zebrać 18 135,22 zł.

Oprócz kwestowania organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. 
Na hali sportowej sierakowickiego gimnazjum rozegrano mecz 
koszykówki. Przed publicznością wystąpiła grupa taneczna Black 
Dance. Zaśpiewała także Ania Brzeska, laureatka szkolnego kon-
kursu Wyraź siebie 2010 i uczestniczka Kaszubskiego Idola. 

Oto nazwiska czterdziestu wolontariuszy, którzy z wielkim 
poświęceniem zbierali pieniądze na leczenie dzieci. Z sierakowic-
kiego gimnazjum kwestowali – Karolina Labuda, Eryka Gilmajster, 
Dawid Brzeski, Joanna Studzińska, Marta Lis, Zofia Reclaf, Karol 
Abramowski, Paulina Młyńska, Agata Czerwonka, Paulina Tandek, 
Agata Zielonka, Martyna Myszk, Olga Ludwikowska, Angelika 
Malek, Patrycja Labuda, Szymon Mielewczyk, Joanna Skrzyp-
kowska, Julita Lewna, Klaudia Chmielecka, Martyna Terman, 
Anna Miotk, Magdalena Maszke, Weronika Lis, Anna Mielewczyk, 
Aleksandra Szneider, Agata Stencel, Klaudia Koss, Patrycja Blok, 
Agnieszka Szulc, Paulina Wendt. Wspomagali ich wolontariusze 
z Zespołu Szkół w Gowidlinie: Helena Bigus, Szymon Bulczak, 
Natalia Cybulla, Aneta Głodowska, Małgorzata Gronowska, Ewa 
Jażdżewska, Natalia Liss, Dominika Sobisz, Patrycja Sobisz, Ka-
tarzyna Wenta.

Gminny sztab znajdował się w gimnazjum w Sierakowicach, 
a jego szefową była Wiesława Płotka. 

AK
Foto: AK

19. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Sierakowice

Wolontariusze zebrali ponad 18 tysięcy złotych!

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Gowidlinie (foto: ZS Gowidlino)
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Pod koniec ubiegłego roku po raz drugi wrę-
czono wyróżnienia w powiatowym plebiscy-
cie Osoba Niezwykła. Ten zaszczytny tytuł 
kapituła przyznała Marzenie Korzeniewskiej, 
która jest prezesem sierakowickiej filii Stowa-
rzyszenia Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym oraz pełnomocnikiem Wójta Gminy 
Sierakowice ds. osób niepełnosprawnych. 

Tytuł Osoby Niezwykłej kapituła przyznała 
Marzenie Korzeniewskiej „za odkrywanie sen-
su przekraczania barier, za wierność pasjom 
i wartościom, za nadzwyczajny i niepospolity 
wymiar pełnionych przez siebie ról społecznych, 
rodzinnych i zawodowych”. Jak zapewnia jeden 
z członków komisji, wszystkie kandydatury 
oceniano pod wieloma względami – życia ro-
dzinnego, zawodowego i społecznego. – Marzena 
w każdej z tych kategorii się spełniła – dodaje. 

Marzena Korzeniewska jest osobą bardzo 
aktywną. Ponad  dwanaście lat temu współ-
tworzyła struktury SPON w Sierakowicach 
pomagając osobom niepełnosprawnym 

„wyjść” z domu i uaktywnić się społecznie. 
Jest wolontariuszką, która wspólnie z kil-
koma innymi osobami niepełnosprawnymi 
ze Stowarzyszenia realizuje wśród uczniów 
program profilaktyki wypadkowej „Bez-
pieczna młodość, bezpieczne wakacje”. Poza 
tym organizuje turnusy rehabilitacyjne dla 
osób niepełnosprawnych. Swój wolny czas 
poświęca rodzinie i swoim pasjom – pracy 
w ogrodzie i marszom nordic walking. 

– Zupełnie nie spodziewałam się tego wyróż-
nienia – mówi Marzena Korzeniewska i dodaje, 
że nawet nie ma pojęcia kto nominował ją do 
plebiscytu. Na pytanie, ile dla niej znaczy to 
wyróżnienie odpowiada: – Telefony z gratu-
lacjami od dawno nie widzianych znajomych 
i dalszej rodziny utwierdzają w przekonaniu, 
że decyzja kapituły była słuszna. Ale tak jak 
większość ludzi nie robię tego wszystkiego 
by zostać wyróżnioną. Największą satysfak-
cję sprawia mi to, że mogę pomóc ludziom. 
A jeżeli ktoś docenia to, że robię coś ponad 

moje urzędowe obowiązki, to jest to dla mnie 
bardzo miłe. Tytuł Osoby Niezwykłej oznacza 
dla mnie przede wszystkim kolejną poprzecz-
kę i zobowiązanie. 

Plebiscyt Osoba Niezwykła zorganizował 
Powiat Kartuski we współpracy z Ośrodkiem 
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Ce-
lem Plebiscytu jest promowanie aktywnych 
postaw osób z niepełnosprawnością, prze-
łamywanie barier i obalanie stereotypów 
dotyczących niepełnosprawności.

AK
Foto: AK

Marzena Korzeniewska Osobą Niezwykłą

Bë nie zabëc mòwë starków

Nagrody Haliny Ewy Buchacz 
rozdane po raz czwarty

Czas około świąteczny zwykle obfituje w przyjemne wydarzenia i prezenty. Nie 
bez znaczenia jest zatem wybór tego terminu na wręczanie nagród fundowa-
nych przez Halinę Ewę Buchacz i jej syna Marcina najlepszym absolwentom 
w dziedzinie języka kaszubskiego. Pomysł honorowania młodych ludzi za ich 
szczególną troskę o język i kulturę kaszubską narodził się cztery lata temu. Jak 
mówi pomysłodawczyni i sponsor w jednej osobie, ma to być powód do zwrócenia 
uwagi młodzieży w kierunku korzeni, małego rodzinnego świata, z którego się 
wyszło, a dalej już biegnie w kierunku wielkiego świata, w którym dobrze by 
było pamiętać o Tatczëznie, pielęgnować jej tradycje, kultywować język. Nagroda 
ma stymulować do rozwoju dobra, które wynosi się z rodzinnego domu, szkoły, 
otoczenia; pobudzać do poczucia dumy z bycia Kaszubą.

W pierwszej i drugiej edycji (2007 i 2008 r.) nagradzani byli tylko absolwenci 
gimnazjum. Pierwszą laureatką została absolwentka Gimnazjum w Sierakowi-
cach – Dajana Borowska. W następnym roku nagroda została przyznana Patrycji 
Borowskiej, siostrze laureatki z 2007 roku. Fundatorka nagrody stwierdziła zatem, 
że należy uhonorować jeszcze kolejną osobę, którą była Karolina Kurs – obie 
absolwentki gimnazjum w Sierakowicach. Podczas obu edycji nagrody wręczano 
w okresie świątecznym podczas szkolnych wigilii sierakowickiego gimnazjum.

W roku 2009 formuła konkursu została rozszerzona 
także na absolwentów szkół podstawowych. Zatem 
zwiększyła się potencjalna liczba nagradzanych. W 2009 
roku po raz pierwszy wręczono nagrodę następującym 
absolwentkom szkoły podstawowej: Alicji Rejter z SP 
w Mojuszu i Kamili Kiedrowskiej z SP w Puzdrowie. 
Gimnazjalistów godnie reprezentowała Justyna Neumil-
ler z Gimnazjum w Sierakowicach. W tej edycji zmianie 
uległo też miejsce wręczania nagród. Uroczystość od-
była się podczas sesji Rady Gminy Sierakowice.

Czwarta edycja konkursu miała finał 16 grudnia 
2010 roku, również podczas sesji RG. Jej laureatami 
zostali: Klaudia Węsierska z SP w Lisich Jamach 
i Tomasz Malek z SP w Puzdrowie – absolwenci szkół 
podstawowych. Spośród gimnazjalistów tym razem 
na wyróżnienie zasłużyła Klaudia Kuchta z Zespołu 
Szkół w Kamienicy Królewskiej. Od początku laure-
aci nagrody otrzymują za swoje osiągnięcia pięknie 
wykonane dyplomy oraz nagrody pieniężne.

Na uroczystość zostali zaproszeni nie tylko uczniowie, 
ale również ich rodzice, dyrekcje szkół i prowadzący 
nauczyciele. Nie od dziś bowiem wiadomo, iż edukacja 
w języku kaszubskim nie tyle odbywa się z woli dziecka, 
ile głównie z woli jego rodziców. Szkoły, tj. dyrekcje i na-
uczyciele, również mają duży wkład w tworzenie wokół 
nauczania języka kaszubskiego odpowiednio ciepłego 
klimatu. Zatem dyrektorom szkół, do których uczęszczali 
tegoroczni laureaci: Aleksandrze Dąbrowskiej-Kąkol, Miro-
sławie Masowa i Hannie Subkowskiej-Wójcik oraz nauczy-
cielom ich przygotowującym: Halinie Winczewskiej, Emilii 
Maszke i Sabinie Wiśniewskiej należą się słowa uznania 
i szczere podziękowania za trud włożony w formowanie 
obywateli świadomych swego pochodzenia i dumnych 
z poczucia wartości, jakie niesie kultura kaszubska.

Gratulujemy zwycięzcom, a uczniom  szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu Gminy Sierakowice życzymy 
zakwalifikowania się do grona laureatów piątej edycji 
konkursu po zakończeniu bieżącego roku szkolnego.

Danuta Pioch
Foto: AK
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Wyróżnienie dla projektu 
„Świat zabawy światem nauki”

Realizowany przez Gminę Sierakowice projekt „Świat zabawy światem nauki – 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” otrzymał 
wyróżnienie w konkursie „Dobre praktyki EFS w Powiecie Kartuskim”. Jest to 
jeden z czterech nagrodzonych projektów spośród  dwunastu zgłoszonych do 
konkursu. Wyróżnienia zostały przyznane jeszcze w listopadzie.

Magdalena Szweda, Błażej Recław i Marzanna Sobotka-Pobłocka 
z Biura Projektu „Świat zabawy światem nauki”

Projekty oceniała kapituła, w której zasiadali przed-
stawiciele Starostwa Powiatowego i Powiatowego 
Urzędu Pracy –  Jolanta Tersa, Olga Walaszkowska 
i Jan Geras. Kapituła przyznała 4 równoważne wy-
różnienia dla projektów, które przyczyniły się do roz-
woju społeczno-gospodarczego powiatu. Członkowie, 
oceniając nadesłane projekty, kładli nacisk przede 
wszystkim na rezultaty projektów w odniesieniu do 
mieszkańców powiatu, trafność podejmowanych dzia-
łań z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej 
regionu, sposoby promocji oraz zarządzanie. 

Wyróżnienie dla projektu „Świat zabawy światem 
nauki” kapituła uzasadniła następująco: „za wnikli-
wą analizę potrzeb odbiorców projektu – rodziców 
i dzieci, zaprojektowanie i realizację zadań projektu 
ukierunkowanych na rozwój psychospołeczny dzieci 
oraz włączenie rodziców w życie przedszkola poprzez 
wspólne zajęcia i imprezy okolicznościowe”.

Przypomnijmy: projekt „Świat zabawy światem 
nauki” realizowany jest od początku roku szkolnego 
2009/2010, a zakończy się w połowie 2011 roku. Dzięki 
projektowi w pięciu szkołach powstało siedem od-
działów przedszkolnych dla dzieci pięcioletnich – trzy 
w Sierakowicach i po jednym w Gowidlinie, Kamieni-
cy Królewskiej, Tuchlinie i Lisich Jamach. Tylko w jed-
nym roku szkolnym opieka objęto 144 dzieci. Pięciolatki 
biorą udział w podstawowych zajęciach dydaktyczno-
wychowawczych, a także zajęciach specjalistycznych 
(terapia logopedyczna, pedagogiczna, rytmika i język 
angielski). Dla rodziców i dzieci organizowane są zi-
mowe i letnie warsztaty, dzięki którym poznają nowe 
możliwości nauki i zabawy z dzieckiem. 

Już po zakończeniu pierwszego etapu projektu moż-
na było mówić o jego sukcesie. Rodzice dzieci prze-
konali się o zaletach nauczania przedszkolnego i jego 
pozytywnym wpływie na rozwój swoich pociech. 

AK
Foto: AK

Kolejny rok z projektem 
„Sięgaj po wiedzę”
W Zespole Szkół w Tuchlinie rozpoczął się kolejny rok z projektem „Sięgaj po 
wiedzę” – program wyrównywania szans uczniów, współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 
2009 – 2011. Tak jak w minionym roku odbywają się zajęcia, na których uczniowie 
rozwijają, kształcą i zdobywają różne umiejętności. 

W szkole podstawowej uczniowie uczestniczą w zajęciach z matematyki, przy-
rody, ICT, języka obcego oraz sportowo – rekreacyjnych. W gimnazjum odbywają 
się zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka niemieckiego, 
ICT oraz organizuje się zajęcia sportowo – rekreacyjne. Swoje uzdolnienia 
i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w Klubach Młodego Badacza oraz 
w Klubie Młodego Redaktora. W ramach tych zajęć odbywają się także wyjazdy 
do placówek naukowo – badawczych oraz wyjazdy do planetarium w Toruniu.    

W ramach projektu odbywają się też zajęcia terapeutyczne z pedagogiem, 
prowadzony jest punkt konsultacyjny przez psychologa.

Na zajęciach wykorzystywane są zakupione pomoce dydaktyczne m.in.: kompu-
tery, rzutniki, tablice suchościeralne, lornetki, mikroskopy, programy komputerowe 
i in. Uczniowie otrzymali piórniki z pełnym wyposażeniem oraz 
koszulki, które, zakładane podczas zajęć czy wyjazdów, są wi-
zytówką projektu. Podczas trwania całego projektu uczniowie 
otrzymują posiłek regeneracyjny.

Uczestnicy projektu chętnie biorą udział w zajęciach, wiedząc, 
że pomogą im one nadrobić zaległości bądź rozwinąć nowe 

umiejętności dotyczące m.in.: sprawnego posługiwania 
się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 
wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania 
danych w sposób konstruktywny oraz krytyczny.

Dzięki zajęciom uczniowie kształcą umiejętności 
myślenia matematyczno – przyrodniczego, sprawnego 
porozumiewania się w języku obcym w celu otwar-
cia  na inne kultury i poszanowania innych osób 
oraz rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 
efektywnego współdziałania w zespole, skutecznego 
porozumiewania się w różnych sytuacjach.

Foto: ZS Tuchlino
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5 lutego 2011 Fundacja DKMS Polska organizuje w Sierakowicach 
Dzień Dawcy Szpiku, którego celem jest propagowanie dawstwa 
szpiku oraz rejestracja potencjalnych dawców. Inicjatorami akcji 
Dnia Dawcy są: Karina Wenta, Małgorzata Labuda, Marzena Cy-
perska, Izabela Stencel oraz Rada Szkoły Podstawowej w Sierako-
wicach. To dzięki zaangażowaniu tych osób, 5 lutego mieszkańcy 
Sierakowic i okolicy będą mogli zarejestrować się jako potencjalni 
dawcy szpiku w bazie Fundacji DKMS Polska. 

Inicjatorzy akcji podjęli się również organizacji happeningu, 
którego celem jest zwrócenie uwagi ludności lokalnej na problemy 
chorych na nowotwory krwi. Happening rozpocznie się 2 lutego 
o godzinie 10:50 i będzie miał formę przemarszu przez wieś, w któ-
rym weźmie udział około 1600 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 
Floriana Ceynowy, Gimnazjum im. Józefa Piłsudzkiego oraz Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Każda z klas przy-
gotuje transparent promujący dawstwo szpiku kostnego. Happening 
zakończy się w Parku Ośmiu Błogosławieństw (Ołtarz Papieski), 
wypuszczeniem 1600 czerwonych baloników symbolizujących to, 
że działając wspólnie można wygrać walkę z białaczką. Przemarsz 
będzie zabezpieczany przez strażaków z OSP Sierakowice. Swoją 
obecność na happeningu zapowiedziały władze lokalne. 

Patronat honorowy nad akcją objął Wójt Gminy Sierakowice 
i Starosta Powiatu Kartuskiego. Patronat Medialny: „Dziennik Bał-
tycki”, „Wiadomości Sierakowickie”, „Gazeta Kartuska”. Wsparcie 
finansowe: Przedsiębiorcy Sierakowiccy. 

Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się w sobotę 
5 lutego 2010 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w Szkole Pod-
stawowej w Sierakowicach przy ul. Kubusia Puchatka 7.  

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować się może każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 

a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). 
Rejestracja polega na pobraniu 4 ml krwi i zajmuje tylko chwilę. 
Na podstawie pobranej krwi zostaną określone cechy zgodności 
antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza 
się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszcze-
pu. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą 
dokument tożsamości z nr PESEL.

Dlaczego w Polsce nadal tak mało ludzi decyduje się na 
to by zostać dawcą szpiku?
Przede wszystkim wynika to z niewiedzy. Większość osób, które 

chcą pomóc innym boi się, że ratując komuś życie, narażają swoje. 
Istnieje stereotyp związany z oddaniem szpiku kostnego. Duża 
strzykawka, zastrzyk w kręgosłup i paraliż. Tymczasem jest to 
nieprawda. Drugim czynnikiem są oczywiście finanse. Badania 
potencjalnych dawców kosztują i nie są finansowane przez Mini-
sterstwo Zdrowia, tylko ze środków własnych Fundacji (darowizny 
od instytucji i osób prywatnych).

Jakie ludzie najczęściej mają obawy?
Z doświadczenia wiemy, że ci którzy chcą pomóc innym, obawia-

ją się przede wszystkim o własne zdrowie i życie. A tak naprawdę 
zostanie dawcą szpiku, to jedyne bycie dawcą, które nie wiąże się 
z oddaniem czegoś kosztem nas samych – tak, jak to jest w przy-
padku oddania nerki, czy wykorzystania narządów w przypadku 
stwierdzenia śmierci klinicznej dawcy.

Ludzie, którzy chcą zostać dawcami szpiku obawiają się, że 
będzie związane to z kosztami. Na etapie rejestracji i badania 
materiału genetycznego w celu określenia cech zgodności antyge-
nowej, na podstawie, których poszukuje się zgodnego genetycznie 
bliźniaka dawca nie ponosi kosztów badania. Jeśli oczywiście ktoś 

może wesprzeć Fundację i oprócz rejestracji pokryć koszty badania, 
to jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast wsparcie finansowe nie 
jest warunkiem dokonania rejestracji.

Na etapie pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej 
lub szpiku z talerza kości biodrowej dawca nie ponosi żadnych 
kosztów. Zwracane są wszystkie koszty dojazdu do kliniki, ewentu-
alnego pobytu w hotelu, koszty nieobecności w pracy, ewentualne 
koszty opieki nad dziećmi w czasie zabiegu, etc. Należy pamiętać, 
że zostanie dawcą jest wolontaryjne i ustawowo nie może być z tego 
tytułu pobierane wynagrodzenie, zwracane są natomiast wszelkie 
koszty poniesione przez dawcę.

O czym powinna pamiętać osoba, która decyduje się na 
to by dołączyć do bazy i zostać potencjalnym dawcą?
Zostanie potencjalnym dawcą to bardzo poważna decyzja, którą 

podejmujemy na całe życie. Należy pamiętać o tym, że rejestracja 
zajmuje chwilę, a pobranie 4 ml krwi bądź wymazu z policzka nie 
boli, ale kiedyś, za rok, dwa, pięć czy dziesięć lat, dawca może 
otrzymać telefon z informacją, że jest pacjent, któremu być może, 
można uratować życie. Jest to moment, w którym możemy zre-
zygnować. Ale chyba lepiej nie rejestrować się, jeśli miałoby się 
okazać, że wśród prawie 14 000 000 dawców na świecie, to właśnie 
my możemy uratować komuś życie.

Istnieją dwie metody pobrania – stosowana w około 80% pobrań 
zarówno w Polsce, jak i na świecie to pobranie komórek macierzy-
stych z krwi obwodowej, druga, to pobranie szpiku z talerza kości 
biodrowej. O metodzie pobrania decyduje lekarz dokonujący prze-
szczepu u pacjenta. Zanim dojdzie jednak do pobrania, dawca musi 
przejść badania, których celem jest sprawdzenie jego stanu zdrowia, 
zarówno pod kątem bezpieczeństwa dla pacjenta, jak i samego 
dawcy. W momencie ostatecznego potwierdzenia, że może dojść do 
przeszczepu zarówno dawca, jak i pacjent przygotowywani są do 
przeszczepu. Na pięć dni przed przeszczepem pacjent dostaje chemię, 
która ma spowodować obniżenie jego odporności do zera, po to, aby 
jego organizm przyjął komórki obce. Jeśli na tym etapie dawca by 
się wycofał lub z jakiegokolwiek powodu nie mogłoby dojść do po-
brania, a w efekcie do przeszczepu, życie pacjenta byłoby zagrożone. 
W przypadku pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej, 
na pięć dni przed pobraniem, dawca przyjmuje zastrzyki stymulujące 
produkcję komórek macierzystych szpiku, skąd przedostają się do krwi 
obwodowej, a następnie są z niej bezpośrednio pobierane. Zastrzyki 
robi dwa razy dziennie sam dawca, albo podskórnie poniżej poślad-
ków, albo w brzuch. Robione są cieniutką, ok. 1cm długości igiełką, 
przy czym wrażenie jest takie, jak przy ukąszeniu komara. Samo 
pobranie komórek odbywa się na drodze tzw. aferezy, jest to zabieg 
przypominający autotransfuzję. Siedząc lub leżąc mamy wbite igły 
jedną w zgięcie łokciowe, drugą w nadgarstek. Z przetaczanej krwi 
separowane są komórki macierzyste. Cały zabieg trwa maksymalnie 
4 godziny, a ilość pobranego płynu to mniej niż puszka Coca-Coli. Po 
kilku godzinach odpoczynku możemy już normalnie funkcjonować 
nie odczuwając praktycznie żadnych skutków ubocznych.

Druga metoda, czyli pobranie szpiku z talerza kości biodrowej 
wymaga już ok. 2 dniowego pobytu w szpitalu, ponieważ zabieg 
wykonywany jest w pełnym znieczuleniu. Dawca przyjmowany 
jest na oddział wieczorem w dniu poprzedzającym pobranie, na-
stępnego dnia rano odbywa się zabieg, który wraz z narkozą trwa 
maksymalnie godzinę. W trakcie zabiegu dawca leży na brzuchu, 
a dwóch lekarzy równolegle pobiera szpik z talerza kości biodrowej 
– dwa dołeczki, które każdy ma powyżej pośladków. Następnego 
dnia po zabiegu dawca wypuszczany jest do domu. Szpik regene-
ruje się w ciągu dwóch tygodni.

Ważne również, żeby informować DKMS o wszelkich zmianach 
adresowych (chodzi tutaj o jak najszybszy kontakt), czy ewentual-

Dzień Dawcy Szpiku w Sierakowicach 
Zarejestruj się – możesz uratować komuś życie!
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nych zdrowotnych, a w przypadku kobiet o ciąży i ewentualnym 
terminie porodu. Kobiety w ciąży mogą dokonać rejestracji, jednak 
kobiety spodziewające się dziecka są blokowane w bazie Fundacji 
na okres ciąży oraz 6 miesięcy po porodzie. 

Dołączając do bazy dawców DKMS stajemy się poten-
cjalnym dawcą dla pacjentów w Polsce czy na całym 
świecie?
Dołączając do bazy dawców Fundacji DKMS możemy zostać 

dawcą dla pacjenta zarówno w Polsce, jak i gdziekolwiek na świecie. 
Fundacja DKMS Polska zarządza pełnymi danymi osobowymi daw-
ców, jak również danymi sensytywnymi, czyli dotyczącymi stanu 
zdrowia. Zbiór danych osobowych prowadzonych przez Fundację 
DKMS Polska wpisany jest do księgi rejestrowej w GIODO (Główny 
Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) pod numerem 077862. 
Dane dawców w postaci anonimowej (wiek, płeć, wyniki typowania 
antygenów HLA) są przekazywane do bazy światowej. Potencjalny 
dawca z Polski dostępny jest dla pacjenta z Niemiec, Australii, czy 
Norwegii, tak samo, jak potencjalny dawca z USA, Francji, czy też 
Włoch może uratować życie pacjentowi z Polski. 

Jakie jest faktyczne obciążenie dla zdrowia dawcy, który 
ma „genetycznego bliźniaka” i decyduje się na oddane 
swoich komórek macierzystych?
Fundacja DKMS Polska ma swoje korzenie w Niemczech, gdzie 

działa od 20 lat. W tym czasie DKMS stał się największą bazą po-
tencjalnych dawców na świecie liczącą ponad 2 200 000 potencjal-
nych dawców. Swoje komórki oddało ponad 25 000 dawców. Każdy 
z dawców zarejestrowanych w Fundacji DKMS jest ubezpieczony, 
każdy przez pięć lat od momentu pobrania jest monitorowany pod 
kątem stanu zdrowia. Więc tak naprawdę biorąc pod uwagę nasze 
20-letnie doświadczenie oraz ilość dawców, którzy fizycznie zostali 
dawcami, nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że są jakieś ob-
ciążenia dla zdrowia dawcy.

Ilu dawców w Polsce zostało już zarejestrowanych za 
pośrednictwem DKMS Polska?
W ciągu prawie dwóch lat naszej działalności zarejestrowaliśmy 

i przebadaliśmy ponad 110 000 potencjalnych dawców. To w dal-
szym ciągu kropla w morzu potrzebujących, ale to kolejnych 110 
000  potencjalnych szans na nowe życie. 42 osoby z bazy DKMS 
Polska oddało swoje komórki macierzyste ratując życie pacjentom 
zarówno w Polsce (16 osób), jak i na świecie (18 osób). Dla porów-
nania w Niemczech, państwie o dwukrotnie wyższej populacji jest 
ponad 4 000 000 potencjalnych dawców, podczas kiedy w Polsce 
tylko niewiele ponad 160 000.

Czy dawcy są ubezpieczeni?
Tak, dawcy są ubezpieczeni i to już w momencie dokonywania 

rejestracji. Podczas rejestracji każdy dawca jest ubezpieczony na 
kwotę 50 000 Euro, a w momencie zapytania o dawcę i urucho-
mienia procedury pobrania komórek macierzystych bądź szpiku 
każdy dawca ubezpieczony jest na kwotę 150 000 Euro. 

Przekaż 1% podatku dla Fundacji DKMS 

Przekazując go na rzecz 
Fundacji DKMS Polska 
pomagasz walczyć z bia-
łaczką. Dzięki wpłatom 
z 1% podatku będziemy 
mogli zrekrutować i prze-
badać jeszcze więcej 
potencjalnych dawców 
szpiku, a tym samym 
uratować jeszcze więcej osób chorych na białaczkę, dla których 
ratunkiem jest przeszczep od dawcy niespokrewnionego.
KRS: 0000318602
Nr konta: PEKAO SA 78 124059 181111 001022 253391

Demografia gminna
Jak co roku podajemy dane statystyczne dotyczące liczby miesz-
kańców naszej gminy. Gmina Sierakowice od lat charakteryzuje 
się dodatnim przyrostem naturalnym. Wielu zaciekawi zapewne 
fakt, że w ubiegłym roku został „pobity” rekord liczby urodzeń 
mieszkańców gminy w ostatnim dwudziestoleciu. 

Liczba mieszkańców gminy pod koniec grudnia 2010 roku wynio-
sła 17 835 osób zameldowanych na pobyt stały. Dodając do tego 261 
osób zameldowanych czasowo otrzymujemy 18 058 mieszkańców. 
W samych Sierakowicach w ubiegłym roku mieszkało 6744 osób, 
co łącznie z zameldowanymi na pobyt czasowy daje 6877. 

W ubiegłym roku urodziło się 364 mieszkańców gminy. Jest to 
o troje dzieci więcej niż w roku 1990 i o 48 więcej niż w 2009. 

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

1990 13 431  361  95

1991 13 745 337  90

1992 13 873 344  102

1993 14 487 351  100

1994 14 954 332  103

1995 15 070 322  111

1996 15 186 325  90

1997 15 393 282  100

1998 15 595 288  92

1999 15 769 270  109

2000 15 915 260  94

2001 16 100 274  101

2002 16 210 280  92

2003 16 369 240  101

2004 16 577 249  93

2005 16 717 271  96

2006 16 883 277  107

2007 17 154 306  91

2008 17 333 307  111

2009 17 586 316  97

2010 17 835 364  108

oprac. AK

Podziękowanie
To już kolejne święta Bożego Narodzenia, z okazji których uczniowie 
i wychowawcy ze szkoły św. Jana de la Salle z Gdańska przeka-
zują pieniądze z kiermaszu świątecznego na paczki dla uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach. 

Chciałabym podziękować wszystkim uczniom, rodzicom oraz 
wychowawcom: Małgorzacie Cubała, Aleksandrze Badźmierow-
skiej, Anecie Tarasiuk, Renacie Gorczycy, Julicie Ogonowskiej, 
Ewie Dunowskiej, Marzenie Michałowskiej, Marioli Jemioł oraz 
Urszuli Jaroszek - to dzięki wam siedem rodzin miało radośniejsze 
święta. 

Grażyna BrzeskaWięcej informacji na stronie fundacji: www.dkms.pl
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Urodził się  10.09.1949 w Gowidlinie. W latach 1965 -1971był człon-
kiem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby” z Kartuz. 
Od 1980 roku – współzałożyciel i członek Kaszubskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Sierakowice” oraz członek oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego oddziału Sierakowice. W latach 1983–2001 
kierował zespołem „Sierakowice”, od 2002 roku był prezesem 
Zarządu Zespołu.

Wniósł wielkie zasługi w rozwój Zespołu, przyczynił się do roz-
sławienia ziemi kaszubskiej w kraju i za granicą. Pod jego kierow-
nictwem zespół był laureatem wielu prestiżowych nagród: otrzymał 
m.in. Medal Stolema – najwyższe odznaczenie Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, przyznawane przez Klub Studentów „Pomorania” 
(1992 r.), przyznano mu tytuł „Zasłużony dla Gminy Sierakowice” 
(1992 r.). Zespół po raz pierwszy wyjechał za granicę w 1985 r., 
potem były kolejne wyjazdy, udział w międzynarodowych festi-
walach: 1987 rok – Włochy, 1988 r. – Niemcy, Włochy, 1990 r. - 
Turcja, Litwa, 1991 r. – Pyrzyce, 1992 r. – Francja, Sopot, Włochy, 
1993 r. – Niemcy, 1994 r. – Włochy, 1996 r. – Luksemburg, 1997 r. - 
Niemcy, 1998 r. – Litwa, 1999 r. – Holandia, 2002 r. – Belgia, Tydzień 
Kultury Beskidzkiej, 2003 r. – Szwecja.

W opiniach wielu znawców był to najlepszy zespół kaszubski. Nic 
zatem dziwnego, że ten zdobywał wiele prestiżowych nagród, właśnie 
w czasach, gdy kierował nim Zygmunt Miotk. Warto wspomnieć:

- I miejsce – Przegląd Dorobku Kulturalnego Wsi w Kolbudach 
(rok 1981–1984);

- „Brązowy Tur” – Przegląd Pieśni, Tańca i Gawędy Kaszubskiej 
w Chojnicach rok 1984;

- „Srebrny Tur” rok 1985;
- „Złoty Tur” rok 1986 i 1989;

- „Bursztynowy Neptun” - Festiwal Zespołów Folklorystycznych 
Polski Północnej w Gdańsku rok 1984 i 1986;

- I miejsce (1984 i 1990)-Międzynarodowy Przegląd Kapel i Ga-
wędziarzy Ludowych – Żnin;

- tytuł - „Zasłużony dla Gminy Sierakowice” rok 1992;
- Medal Stolema rok 1992;
- nagroda -Przegląd Zespołów Folklorystycznych Pojezierza Po-

morskiego w Złocieńcu w 2002 roku;
- I miejsce – Przegląd zespołów Folklorystycznych Pojezierza 

Pomorskiego – Złocieniec.
Od 1995 roku zespół pod Jego kierownictwem brał udział w Mię-

dzynarodowym Festiwalu Folkloru „Dni Kultury Kaszubskiej” , a od 
1996r. do 2003r. był współorganizatorem tego festiwalu.

Tyle lat prowadzenia  zespołu i zdobyte w tym czasie liczne pre-
stiżowe nagrody - można powiedzieć, że Zygmunt Miotk wykonał 
stolemową pracę i należą mu się solidne podziękowania: wychował 
wiele pokoleń miłośników kultury kaszubskiej, wspaniale zarządzał 
grupą ludzi, przyczyniał się do sukcesów zespołu w kraju i poza 
granicami, współorganizował „Międzynarodowy Festiwal Folkloru”. 
Był wybitnym działaczem kultury i znawcą regionu. W 2006 roku 
świętował razem ze swoim zespołem 25 lat jego istnienia.

Za życia doczekał się uznania dla swoich zasług. Przyznano Mu:
- brązowy i srebrny Krzyż Zasługi;
- tytuł „Zasłużony dla Gminy Sierakowice” 1996;
- odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” (2005 r.).
Odszedł od nas 19.01.2011 r.
Żegnały go rzesze ludzi. Oficjalnego pożegnania dokonała obecna 

kierownik KZPiT Sierakowice – Irena Kulwikowska – następują-
cymi słowami:

Wspomnienie o śp. Zygmuncie Miotku

Obchody XX-lecia KZPiT „Sierakowice” w amfiteatrze „Szerokowidze” 
– Zygmunt Miotk odbiera gratulacje z rąk wójta Tadeusza Kobieli

Zygmunt Miotk jako aktor grający zwykle pierwszoplanowe role 
w sztukach wystawianych przez sierakowicką grupę teatralną „Bina” 

(tu w sztuce Jana Rompskiego „Jô chcã na swiat” 
jako stary kawaler Semsczi – w sali OSP w Sierakowicach

23 lutego 1992 r.)
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Tam, dze Bôłtu szëmią jasné wòdë,
Dze w skromny chëczi ma kòlibka stoja.
Dze nad Wierzëcą kaszëbsczé zôgardë,
Tam w òjców wierze mie matka chòwała
I rzekla do mie: Ò sënie kòchóny,
Chto Kaszëbą rodã, Kaszëbą òstónie.

       Fr. Sãdzëcczi

Lubòtny Drëchù Zygmùnce!

Jakùż słowa Wastë Sãdzëcczégò pasëją do 
Ce i do Twòjégò dzejaniô.

Ùrodzony Kaszëba, chtëren gôdôł, mëslôł 
i kòchôł pò kaszëbskù. Ze swòjich 61 lat 
żëcégò jaż 36 pòswiãcył jes dlô Kaszëb, dlô 
swòji môłi Tatczëznë.

W latach 1965–1971 Të béł nôleżnikã 
karna Kaszëbë z Kartuz, a òd 1980 rokù 
nôleżnikã serakòwsczégò partu Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, ale przede wszët-
czim nôleżnikã i wespółzałóżcą Kaszëbsczégò 
Karna Piesni i Tuńca „Serakòjce” i prawie 
bez 20 lat jegò przédnikã. W tim czasu dzeje 
karna Serakòjce bëłë Twòjima dzejama. Całé 
żëcé dodrzeniałégò człowieka pòswiãcył 

Ce dzys przeprosëc. Prôwdą są słowa 
pòetë  „Chcemë miłowac lëdzy, tak chùtkò 
òdchôdają”.

Dzys dzãkùjemë Cë za Twòje talentë, za 
wiôldżé serce dlô kaszëbiznë, za rozmiłowa-
nié nas w kùlturze kaszëbsczi, za to wszëtkò, 
co bëło nóm dóné przeżëc, a nade wszëtkò 
za redosc żëcégò i ùsmiéwk.

Bãdze nóm Cebie felało. Niech Pón Bóg 
przëjimnie Ce do królestwa zbawionëch 
w niebie. Òdpòcziwôj w Bògù.

Nadeszły liczne kondolencje, m.in. od:
- Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 

we Wdzydzach Kiszewskich, z którym 
współpracował;

- Zespołu Tańca Ludowego Biawena 
z Białej Podlaskiej;

- przyjaciół z Belgii;
- a także Konsula RP w Brukseli.

Opracowanie na podstawie materiałów udo-
stępnionych przez I. Kulwikowską – D. Pioch

Foto ze zbiorów GOK

jes kaszëbiznie. Wiedno òddóny, zajiscony. 
Twòja wspaniałô i cãżkô robòta przëniosła 
nôwikszi rozwij karna Serakòjce. Tobie 
nigdë nie bëło cãżkò jachac do Warszawë 
pò wizë, do Krakòwa na zéńdzenia „Lëdowi 
Binë”, skądka brałë sã kontaktë i karno bëło 
baro flot znóné w Pòlsce i za grańcą.

Za Twòjich czasów Karno dostało Me-
dal Stolema, titel „Zasłużony dlô Gminë 
Serakòjce”, a wczora (21 stëcznika 2011) 
Minister Kùlturë przëznôł mù titel „Za-
służony dlô Pòlsczi Kùlturë” i w tim téż je 
wiôldżi dzél Twòji zasłudżi. Na to sã złożiłë 
te Złoté Turë, Bùrztinowé Neptunë, tësące 
przejachónëch kilométrów.

Waju chëcze, Twòje i Stefczi, bëłë wied-
no òtemkłé szerok, bëłë biurã, magazynã 
i bazą wëpadową. Të przë kòżdi leżnoscë 
pòdczorchiwôł wiôldżé rozmienié białczi 
Stefanii dlô Twòjégò dzejaniô i dzãkòwôł Ji 
za wspiarcé. Të sã nigdë nie pitôł, wiele jô 
z tegò bãdã miôł. Të gôdôł, że dżentelmeni 
ò dëtkach nie gôdają.

Czë më wiedzelë, jaczi më mielë skôrb 
i czë më to doceniwelë? I za to jô chcã 

Kiedy my płaczemy po Tobie
Niebo Tobą się raduje.

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

ś.†p.  

Zygmunta Miotk
naszego kolegę 

i długoletniego kierownika
Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Sierakowice”,
zasłużonego działacza kultury.

Żonie Stefanii i Rodzinie zmarłego
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

składają
członkowie Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Sierakowice”
Dyrektor i pracownicy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach

Pani Halinie Puzdrowskiej
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

męża Leona
składają 

członkowie Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Sierakowice”

Pani Gabrieli Bulczak
oraz Najbliższej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci 

Męża i Ojca
składają 

członkowie Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Sierakowice

Mirosławowi i Irenie Warmowskim
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  

Ojca i Teścia
składają

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
 w Sierakowicach 

oraz członkowie Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Sierakowice”
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Nowy rok jaki, cały rok taki
Pożegnaliśmy 2010 rok, kończący pierwszą dekadę XXI wieku. 
Nie przebrzmiały jeszcze echa obchodów dwutysiąclecia (jakby 
to było wczoraj), a tu minęło już kolejnych dziesięć lat. Jak ten 
czas leci!!! I w związku z tym próbujemy pewne momenty silniej 
zaakcentować, nadać im specyficznego klimatu, aby dłużej zostały 
w pamięci. Do takich chwil niewątpliwie zaliczane jest pożegnanie 
starego i powitanie nowego roku.

Okres ten przepełniony jest swoistą dla każdego regionu magią, 
wierzeniami i zwyczajami. Świetnym ich odbiciem są funkcjonujące 
przysłowia, które dość silnie wpływają na ludzką podświadomość. 
Niby nie jesteśmy przesądni, niby działamy i myślimy racjonal-
nie, a tu co chwila samych nas zastanawia, dlaczego właściwie 
poddajemy się nieracjonalnemu myśleniu. Wiele z tych wierzeń 
mimowolnie staramy się wcielić w życie. Staramy się zatem być 
mili dla wszystkich wokół pierwszego dnia nowego roku, wcześnie 
wstać (Chto w Nowi Rok reno wstanie, òb całi rok nieskòri na 
wëléganié), w miarę uczciwie krzątać się w obejściu, systematycz-
nie i precyzyjnie wykonywać pracę (o ile o takowej w święto może 
być mowa), bo przecież Nowy rok jaki, cały rok taki – a nikt nie 
chce z powodu zaniedbań z jednego dnia pokutować przez pozo-
stałe 364 dni. Wstajemy zatem zmęczeni po sylwestrowych balach, 
humor mamy wisielczy, na siłę uśmiechamy się do bliskich – usilnie 
wypatrując mężczyzny w okularach (byle nie kobiety), bo tylko on 
wróży szczęście w nadchodzącym roku. A może by tak nie ruszać 
się z domu, bo prawdopodobieństwo spotkania kobiety jest bardzo 
duże, wszak to one nadrabiają wszelkie domowe zaległości już od 
rana, szykują posiłek dla rodziny, krzątają się w obejściu – jeszcze 
taka się pokaże sąsiadom przed mężczyzną, któremu  się nie spieszy, 
i nieszczęście gotowe.

 To jednak nie wszystko, w co się wierzy w związku z nowym 
rokiem. Ci, którzy raczej w tej kwestii są niedowiarkami, czasami 
mogą się łapać za głowę, analizując ludzką pomysłowość w tym 
zakresie. Ważną sprawą są fundusze, które wraz z przejściem 
w nowy okres powinny być uregulowane. Nie należy mieć u nikogo 
długów, zatem wszyscy usilnie przypominają sobie, czy nie mają 
w tym względzie żadnych zaniedbań i starają się regulować zobo-
wiązania. Spokój mógł towarzyszyć tylko temu, który generalnie 
stosował się do maksymy Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Ale jak 
w gospodarce rynkowej funkcjonować bez kredytów?

Jeszcze niedawno zwyczaj nakazywał odwiedzać rodzinę, są-
siadów, znajomych i składać im życzenia. Dziś obowiązek ten 
załatwiają szeroko rozwinięte zdobycze techniki, a szkoda, bo 
nic nie zastąpi kontaktu z człowiekiem i nie jest w stanie wyrazić 
w dostateczny sposób serdeczności. Zwykle jaszcze w końcówce 
starego roku życzymy sobie po staropolsku Do siego roku. Nie 
wiemy już wprawdzie, co to życzenie oznacza, ale go używamy 
słusznie mniemając, iż nikt nie wymyśliłby tekstu życzeń z ne-
gatywnym wydźwiękiem. W staropolskim języku funkcjonował 
zaimek wskazujący sien(si), sia, sie dziś realizowany jako ten, ta, 
to (zaimek ten jest żywy w formach gwarowych i regionalnych 
odmianach językowych, widać go np. w słowie latoś – tego lata, 
czy kaszubskim latos; funkcjonuje też w powiedzeniach: ni to, ni 
sio; tak czy siak; taki, siaki i owaki). Oczywiście jako zaimek od-
mienny posiadał swoje formy w przypadkach zależnych, a używana 
w treści życzeń postać siego jest formą dopełniaczową. Dokonując 
zatem tłumaczenia wyrażenia  Do siego roku otrzymujemy Do tego 
roku. Oczywiście składający te życzenia miał na uwadze dalszy 
ciąg, którego często już nie wypowiadał: abyście zdrowi i szczęśliwi 
byli. Życzenia niby krótkotrwałe, ale gdy się je powtarzało co roku, 
była okazja przenoszenia ich magicznej siły na kolejne lata. 

Nowy rok był też ważnym dniem w czasie tzw. dwunastek liczo-
nych od Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. Każdy dzień 
przepowiada pogodę dla kolejnego miesiąca, nowy rok zwiastuje 

lipcową pogodę. Ale jedno z przysłów kaszubskich mówi, że nie 
powinna ona być zbyt ładna, bo Czej w nowi rok słuńce swiécy, 
pùsté bãdą stodołë i sécë. W zderzeniu tych dwu wierzeń powstaje 
konflikt. Z jednej strony chciałoby się pięknej pogody w najbardziej 
letnim miesiącu, z drugiej zaś dobrze by było pozyskać obfite plony, 
a te , w myśl przysłowia,  nie będą zadowalające, gdy nowy rok 
przyniesie piękną aurę.

Jeszcze niedawno w wejherowskiem pielęgnowano zwyczaj wy-
piekania obrzędowego placka zwanego latkiem. Wspomina o nim 
w swoich opowiadaniach Bolesław Bork. Gospodyni przyrządzała 
bardzo proste ciasto z cukru, mąki i wody; piekła płaskie krążki 
na blasze, kroiła znakiem krzyża na cztery części i posmarowane 
miodem wręczała w sylwestra każdemu z domowników z życze-
niami zdrowia i szczęścia w nadchodzącym roku.

Młodzieży do dziś odpowiada sylwestrowo-noworoczny zwyczaj 
czynienia psot w sąsiednich zagrodach. Pod osłoną nocy dzieją się 
niestworzone rzeczy. Dokazują zwykle młodzieńcy i rano można 
obejrzeć wytwory ich fantazji - przeniesione w inne miejsca wszyst-
kie ruchome elementy otoczenia. Czasem obserwatorzy bywają 
bardzo zaskoczeni pomysłowością harcowników. Stara tradycja 
mówi, że o takie harce nie należy się obrażać, jednak nie mogą 
one być czynione z czyjąkolwiek szkodą, no i nie wolno dać się 
przy tym procederze złapać.

Swoje znaczenie ma też żegnanie starego roku i witanie nowego 
z hukiem (w języku funkcjonuje zwrot hucznie witać nowy rok). 
Na przestrzeni wieków te „huki” zmieniały oblicze, zawsze jednak 
musiało być głośno. Dlaczego? Ano trzeba było odpędzić na granicy 
kolejnych lat ewentualne nieszczęścia, które zwykle ciągną się za 
człowiekiem (choroba, bieda, plagi, nieurodzaje, wojny – całe zło 
tego świata). Pasterze strzelali dawniej z batów, potem używano 
broni palnej, wreszcie zaczęły obowiązywać fajerwerki. Nikt i nic 
nie jest w stanie namówić ludzi do porzucenia tego zwyczaju, jest 
on jednym z bardziej lubianych sposobów witania nowego roku.

Na Kaszubach nie obchodzono dawniej zbyt uroczyście tzw. za-
baw andrzejkowych, za to cała oprawa wróżebno-zabawowa tego 
dnia obowiązywała w sylwestra. Szczególnie młode dziewczęta 
były aktywnie zaangażowane w rożnego rodzaju wróżenie, lanie 
wosku, wyciąganie źdźbeł słomy, rzucanie drewniaków, głośne 
krzyki i nasłuchiwania echa (z tej strony miał nadejść ukochany).

Zwieńczeniem kaszubskich ludowych tradycji w sylwestrowy 
wieczór był pochód Gwiżdży (nie mylić z Gwiazdkami). Przebierań-
cy ci mieli w swoim gronie gwiżdża (dawnego nocnego stróża wiej-
skiego), który (razem z koniem, kominiarzem, bocianem, diabłem 
i chłopem z niedźwiedziem)  życzył wszystkim  szczęścia i zdrowia, 
a pozycją ich repertuaru była obrzędowa pieśń, składająca się ze 
słów Co nóm przëniese nowi rok, nowi rok szczestlëwi. A kòmù 
szczescô òdstąpi Bóg, ten sã ùszczestlëwi. Jidrzné jabka, jidrz-
né krëszczi,jidrzné zela, jidrzny óws. Jidrzné bùlwë, jidrzné 
wszëtkò, w naszim chléwie dobri chów.

Danuta Pioch

Serdeczne podziękowanie 
za modlitwę, wyrazy współczucia 

i udział w pogrzebie  
ś.†p.

Zygmunta Miotk 
krewnym, sąsiadom, znajomym i delegacjom

składa 
żona Stefania z rodziną
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Zrzeszonëch waju nicht nie złómie – któż nie zna słów zaczerp-
niętych z powieści Aleksandra Majkowskiego, włożonych tam 
w usta księcia Świętopełka, który na śmiertelnym łożu, zatroskany 
o losy swoich następców, przeprowadził na własnych synach test 
na solidarność. Z tą słynną literacką frazą identyfikuje się wiele 
spraw w ruchu kaszubskim. Przede wszystkim nazwa naczelnej 
organizacji Kaszubów – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, potem 
ludzie do niej przynależący – zrzeszeńcy, formacja literacko-kultu-
ralna – Zrzeszeńcy, hasło wyhaftowane na sztandarze ZG ZKP. 

Trzeba przyznać, że czasownik rzeszëc (wiazać, łączyć),jak mało 
który, może się legitymować bogatym zbiorem form pochodnych 
( w słowniku B. Sychty notowane są liczne jego pochodne, np.: 
òdrzeszëc, òbrzeszëc, pòrzeszëc, rozrzeszëc, ùrzeszëc, zarzeszëc, 
zrzeszëc). Przytoczone przykłady pokazują, jak nośnym słowem 
jest ten czasownik. Nic zatem dziwnego, że pojawia się często 
w literaturze, tekstach użytkowych i języku codziennym. Kaszubi 
doskonale konotują jego znaczenia i szybko czynią na jego pod-
stawie swoiste odniesienia. Co więcej stał się również zrozumiały 
dla ludzi spoza kaszubskiego kręgu. 

Zrzeszeńcy – jak sama nazwa wskazuje – lubią się zrzeszać. Siera-
kowicki oddział ZKP stworzył kolejną ku temu okazję. W niedzielny 
wieczór, 19 grudnia, w restauracji Jantar stawili się, na zaproszenie 
prezes Joanny Lejk, punktualnie o 16,00 zrzeszeni członkowie wraz 
z rodzinami. W okołoświątecznym czasie atmosfera była już na 
tyle podniosła i uroczysta, iż nie trzeba było wielkiego wysiłku, by 
ją wzmocnić i wykorzystać do wprowadzenia odpowiedniego do 
sytuacji nastroju. A sytuacja była niepoślednia – spotkanie opłatko-

we. I choć przymiotnik opłatkowe wskazuje na główną przyczynę 
spotkania, nie tylko ona jedna miała rację bytu tego wieczoru. 

Sierakowicki rynek w wieczornym świetle lamp, z pięknie oświetloną 
wieżą kościoła św. Marcina górującą nad otoczeniem, z błyskającą setka-
mi lampek monumentalną choinką, z delikatnie słyszalnymi z głośników 
kolędami, budynkami (tymi samymi od lat, a jakże innymi) spowitymi 
przedwcześnie zsypanym w tym roku śniegiem – wszystko to razem, 
widziane z okien, zakręcone płatkami wirującego śniegu, dodawało 
ucztującym poczucia niezwykłej magii, potęgowało radość z bycia 
razem – tu i teraz – na przekór całej nędzy tego świata wylewającej się 
z krzykliwych radioodbiorników, telewizorów, gazet. Zresztą tak właśnie 
zapisano w zaproszeniach – „chciejmy w tym dniu być razem” – a coraz 
rzadziej mamy ku temu okazję, czy nie czasami z własnej woli?

Wigilijny stół – przy nim się zwykle tyle dzieje. Był więc opłatek 
z pasterskim słowem ks. B. Dawickiego, były życzenia, była chwila 
ciszy po tych, którzy nagle i niespodziewanie opuścili szeregi, nie 
zabrakło tradycyjnych postnych potraw przygotowanych przez per-
sonel restauracji, zabrzmiały kolędy w języku polskim i kaszubskim 
z towarzyszeniem akordeonu J. Klasy, przyszedł nawet gwiazdor 
łudząco przypominający H. Kossa. Prawdziwą jednak ucztę ducho-
wą przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły z Bukowiny. Chór 
pod kierunkiem Huberta Szczypiorskiego zaprezentował bardziej 
i mniej znane kolędy i pastorałki we własnej aranżacji – a burza 
oklasków była wyrazem ogromnego zadowolenia słuchaczy.

Uroczystość uświetnili zrzeszeńcom swoją obecnością dostojni 
goście: proboszcz parafii św. Marcina, starosta powiatu kartuskiego, 
wójt gminy Sierakowice – co dało możliwość rozmów nt. budującej się 
świątyni, losów zabytkowego drewnianego kościółka, planowanych 
w gminie inwestycji, planów współpracy pomiędzy starostwem a gmi-
ną. Wiadomo, że na co dzień nie ma zwykle czasu szerzej się na te 
tematy rozwodzić, niedzielne popołudnie było więc doskonałą okazją 
do wypytania włodarzy. A i ze sobą chcieli ludzie porozmawiać, więc 
trudno było potem im przerywać, nawoływać do skupienia. Jednak 
stało się już tradycją, że podczas tych spotkań mówi się też zwykle 
o wybranym działaczu kaszubskim – najczęściej tym, którego rok 
aktualnie trwa. Tym razem przedstawiono Jana Karnowskiego, czego 
przy użyciu prezentacji multimedialnej dokonała D. Pioch. 

Okazało się, że mimo późnej pory, wszystko bowiem razem 
wzięte trwało dość długo, nikomu zbytnio nie śpieszyło się do 
domu. Uczestnicy serdecznie powitali w swym gronie nowych 
członków oddziału, rozmowom i śpiewom nie było końca. Za rok, 
jeśli Opatrzność pozwoli, znowu się spotkają w magicznej świą-
tecznej atmosferze, bogatsi o kolejne doświadczenia.

D. Pioch
Foto D. Pioch

Wyrazy głębokiego szacunku
 i gorące podziękowania kierownikom: 

Gminnego Ośrodka Zdrowia 
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sierakowicach 
za okazaną pomoc i ulgę w cierpieniu 

w ostatnim okresie życia 
mojego męża  

ś.†p.
Zygmunta Miotk 

składa Stefania z rodziną

Zrzeszeni wokół wigilijnego stołu

Chór Niepublicznej Szkoły w Bukowinie Sierakowiccy zrzeszeńcy
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Raz w roku w Urzędzie Gminy ma miejsce niezwykła uroczystość – wiel-
kie świętowanie złotych rocznic ślubu. Na zaproszenie wójta Tadeusza 
Kobieli i Teresy Skierka - kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, 15 grudnia 
do urzędu przybyły pary małżeńskie, które 50 lat temu ślubowały sobie 
miłość. Takich par w minionym roku było 28. Niestety, nie wszystkim 
stan zdrowia pozwolił na pojawienie się na uroczystości. 

Na uroczystość zostały zaproszone także pary, które w 2010 roku 
świętowały 60. i 65. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Byli to 
państwo Elżbieta i Leon Cyman z Sierakowic, którzy obchodzili dia-
mentową rocznicę oraz państwo Dominika i Leon Dyszer zamieszkali 
w Lemanach, którzy przeżyli razem 65 lat. 

Korzystając z tak szczególnej okazji zapytaliśmy państwa Elżbietę 
i Leona Cyman o receptę na długie szczęśliwe małżeństwo. – Wytrwać 
w małżeństwie tyle lat nie jest tak łatwo – powiedziała ze śmiechem pani 
Elżbieta. – Ale jeżeli małżonkowie naprawdę się kochają, to wszystko 
jest możliwe. Ważne, aby nie kłócić się i nawzajem się rozumieć. 

Pary świętujące złote jubileusze otrzymały medale przyznane przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Nie zabrakło upominków ufundowanych przez Urząd Gminy oraz listów 
gratulacyjnych. Do szanownych Jubilatów następujące słowa skierował 
Wójt: „Z okazji Złotych Godów składam Szanownemu Państwu wyrazy 
uznania, głębokiego szacunku i podziękowania za wszystko, co przez 
tak długi czas tworzyliście i budowaliście jako małżeństwo i rodzina. 
To dzięki Waszej pracy i wytrwałości, związek Wasz  stał się trwałym 
związkiem dwojga wspierających się wiernie ludzi”. 

Dla czcigodnych gości wiązankę skocznych utworów zagrała Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta. Spotkanie minęło w wyjątkowo miłej atmosferze 
i zapewne będzie sympatycznie wspominane przez Jubilatów. 
Foto: AK                                                                            AK

Pary, które w 2010 roku obchodziły 50. rocznicę małżeństwa:
Czesława i Edmund Baranowscy ze Szramnicy
Anna i Stanisław Baranowscy z Kamienicy Królewskiej
Irena i Teofil Dułakowie z Borowego Lasu
Gertruda i Edwin Frankowscy z Sierakowic
Anna i Józef Gafkowie z Puzdrowa
Urszula i Jan Garscy z Sierakowic
Irena i Bronisław Gołąbkowie z Mojusza
Irena i Gerard Hejdenowie z Sierakowic
Teresa i Edmund Jakuszowie z Kamienicy Królewskiej
Gertruda i Adam Jaskulscy z Mig
Maria i Ryszard Józefowiczowie z Sierakowic
Maria i Władysław Konkel z Sierakowic
Anna i Franciszek Kostuchowie z Sierakowic
Maria i Władysław Kuczkowscy z Sierakowic
Jadwiga i Józef Labudowie z Tuchlina
Hildegarda i Stanisław Majkowscy z Łyśniewa
Agnieszka i Alfons Marszkowie  z Kujat
Helena i Bernard Mielewczykowie ze Szklanej
Wiktoria i Bronisław Mielewczykowie z Tuchlinka
Teresa i Wiktor Pawelczykowie z Kamienicy Królewskiej
Jadwiga i Stanisław Pawlikowscy z Gowidlina
Anna i Edwin Reszkowie z Kamienicy Królewskiej
Irena i Kazimierz Sobiszowie z Gowidlina
Anastazja i Wiktor Sobiszowie z Gowidlina
Jadwiga i Benedykt Stenkowie z Gowidlina
Genowefa i Edmund Wentowie z Sierakowic
Czesława i Franciszek Hebel z Sierakowic
Stanisława i Władysław Jaskulscy z Kamienicy Królewskiej

Złote, diamentowe i żelazne jubileusze małżeńskie

Elżbieta i Leon Cyman  Anna i Józef Gafkowie Irena i Gerard Hejdenowie

Gertruda i Adam Jaskulscy Maria i Władysław Kuczkowscy Gertruda i Edwin Frankowscy

Władysław Jaskulski Maria i Ryszard Józefowiczowie Wiktoria i Bronisław Mielewczykowie
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Urszula i Jan Garscy Helena i Bernard Mielewczykowie

Maria i Władysław Konkel Jadwiga i Stanisław Pawlikowscy

Teresa i Edmund Jakuszowie Jadwiga i Benedykt Stenkowie Czesława Hebel 

Teresa i Wiktor Pawelczykowie Hildegarda i Stanisław Majkowscy

Anna i Edwin Reszkowie Genowefa i Edmund Wentowie

Irena i Bronisław Gołąbkowie Irena i Kazimierz Sobiszowie Irena Dułak

 Jadwiga Labuda

Czesława Baranowska
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Chór Discantus w Belgii i Francji
I nadzieja też wyrusza
po wsiach, miastach kolędować.
Tych co spali ze snu zbudzi.
Betlejemska gwiazdo prowadź.

 
Boże Narodzenie to niezwykły czas. Czas miłości, radości i nadziei. Czas zaciera-
nia granic. Czas, gdy głośnym echem rozbrzmiewają słowa: „Bóg się rodzi, moc 
truchleje!”. Kolędy to przepiękny sposób wyrażania miłości ludziom i Dzieciątku 
Jezus. Śpiew wypełnia wszystkich radością, wznieca nadzieję, skłania również 
do refleksji. Chór „Discantus”, pod dyrygenturą Sławomira Bronk, w dniach 
9-14 grudnia 2010 roku, miał tę wspaniałą okazję podzielenia się dobrą nowiną 
podczas tournee, które odbywał po Francji i Belgii. Szerzenie „dobrej nowiny” 
na obczyźnie związane było z zaproszeniem, jakie chór uzyskał od komitetu 
współpracy pomiędzy samorządami Sierakowice i Saint Ghislain.

Wyjazd z Gowidlina nastąpił 8 grudnia. Droga do Saint Ghislain, oddalonego 
o około 1300 km, podzielona została na dwa etapy. Z uwagi na czekające nas 
koncerty 9 grudnia, zatrzymaliśmy się na nocleg w uroczej miejscowości pod 
Dortmundem w Niemczech, skąd wczesnym rankiem dnia następnego wyru-
szyliśmy w dalszą drogę.

Pierwszy koncert naszego chóru odbył się 9 grudnia w domu opieki spo-
łecznej w Waterloo. Chyba nikt z nas się nie spodziewał takiego wzruszenia 
u pensjonariuszy wspomnianego ośrodka. Łzom i oklaskom nie było końca. Na 
zakończenie artystycznego występu poproszeni zostaliśmy o odśpiewanie pol-
skiego „Sto lat” oraz wręczenie kwiatów jubilatom, którzy tego dnia obchodzili 
swoje urodziny – było ich sporo.

Następnie udaliśmy się do Brukseli, gdzie czekał nas koncert podczas Wigilii 
Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego. Zostaliśmy przywitani i przed-
stawieni zgromadzonej licznie rzeszy przez Mieczysława Struka - marszałka 
Województwa Pomorskiego. Wigilijny koncert w Brukseli stał się okazją do 
promocji chóru Discantus na szczeblu europejskim, wszyscy tam zebrani byli 
pod wielkim wrażeniem aranżacji tradycyjnych polskich kolęd. Po wystąpieniu 
nastąpiła wymiana upominków i wspólna kolacja, a także możliwość porozma-
wiania z gośćmi. Były marszałek naszego województwa a obecnie europoseł Jan 
Kozłowski wspomniał, że Gowidlino jest mu bliskie, bowiem latem w okolicy 
spędza swe wakacje.

Wieczorem dotarliśmy do Saint Ghislain, miejscowości zaprzyjaźnionej z Gminą 
Sierakowice. Po zakwaterowaniu nas w hotelu Le Cosaque nastąpiło oficjalne 
przywitanie naszej grupy przez pana Raymonda Mielcarka – reprezentanta bel-
gijskiej strony komitetu współpracy.

Kolejny dzień zapowiadał się równie pracowicie jak poprzedni. Z samego rana 
wyruszyliśmy ponownie do Brukseli, tym razem w celu zwiedzenia tegoż miasta. 

Na początku odwiedziliśmy Stałe Przedstawicielstwo 
Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, które 
jest placówką dyplomatyczną, reprezentującą interesy 
Polski w Unii Europejskiej od dnia członkostwa Polski 
w tym ugrupowaniu integracyjnym. Tutaj wręczony 
nam został Dyplom Uznania przyznany przez Wy-
dział Konsularny Ambasady RP w Brukseli.

Po wizycie w Stałym Przedstawicielstwie wyru-
szyliśmy na spacer po Brukseli, który rozpoczęliśmy 
od Parc du Cinquantenaire, gdzie znajdują się: Kró-
lewskie Muzeum Sztuki i Historii oraz Królewskie 
Muzeum Wojska i Historii Wojska. Stamtąd udaliśmy 
się do Parlamentu Europejskiego, gdzie mieliśmy już 
umówione spotkanie z panią Aleksandrą Ciszewską 
- asystentką Jana Kozłowskiego. Wspomniana asy-
stentka podczas najbliższej godziny stała się naszą 
przewodniczką po zakamarkach przeogromnego 
gmachu Parlamentu Europejskiego, z Salą Plenarną 
włącznie.

Następnie wstąpiliśmy do gotyckiej Katedry św. 
Michała i św. Guduli na wzgórzu Treurenberg, 
gdzie podziwiać mogliśmy spektakularne witraże. 
Potem udaliśmy się na Stare Miasto. Przepiękna 
brukselska starówka urzekła nas swoim klimatem. 
Mogliśmy przejść się XIII-wiecznymi, wykładanymi 
kamieniami, ulicami i podziwiać architektoniczne 
dziedzictwo Starego Miasta z Wielkim Placem 
otoczonym budynkami. Oczywiście żadna wizyta 
w Brukseli nie byłaby spełniona bez odwiedzenia 
Mannekin Pis, impertynenckiego posągu sikającego 
chłopaka. Niestety, nie mieliśmy okazji zobaczyć go 
odzianego w żaden z jego 600 strojów (warto zazna-
czyć, że Mannekin Pis posiada również strój kaszub-
ski). A wieczorem wszyscy zgromadziliśmy się pod 
niebotyczną choinką na Wielkim Placu, aby umilić 
przechodniom czas przedświątecznego zamieszania. 
Dlatego też wykonaliśmy kilka utworów z naszego 
bogatego repertuaru, co spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem i aplauzem.

Po powrocie z Brukseli udaliśmy się do Kościoła 
St. Gèry w Baudour, gdzie mieliśmy okazję zapre-
zentować nasz repertuar oraz pokazać różnorodność 
polskich, kaszubskich, jak i angielskich kolęd. Nasz 
występ poprzedzony został koncertem chóru Val d’ 
Aisne i oba koncerty zachwyciły licznie zgromadzoną 
publiczność.

Czwarty dzień naszego pobytu w Belgii był dniem 
wytchnienia. Przed południem wystąpiliśmy na 
Targach Bożonarodzeniowych w Mons. Występ był 
krótki, bowiem czekały na nas liczne degustacje 
potraw i napojów. Mieliśmy też okazję obejrzeć oraz 
zakupić różnego rodzaju rękodzieła, takie jak: obrusy, 
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serwetki, jak również domowe wyroby spożywcze czy trunki.
Następnym dniem była niedziela. Udaliśmy się więc do polskiego kościoła 

w Saint Ghislain, gdzie poproszeni zostaliśmy o wykonywanie pieśni podczas 
mszy świętej. Na zakończenie poproszeni zostaliśmy o odśpiewanie kilku kolęd 
z naszego repertuaru, co ku naszej i zgromadzonej w kościele Polonii uciesze 
uczyniliśmy. Po południu wyruszyliśmy do Louvroil we Francji. Tam, w miej-
scowym kościele o przecudnej urody akustyce, zaprezentowaliśmy cały nasz 
bogaty repertuar, śpiewaliśmy ponad godzinę. Po koncercie zaproszono nas na 
uroczystą kolację przygotowaną przez organizację polonijną „Żywa Polska” i jej 
prezesa Jeana Cysa.

Przedostatni dzień pobytu przeznaczony był na zwiedzanie Paryża. Już z same-
go rana wyruszyliśmy w drogę, gdyż czekała nas czterogodzinna podróż. Warto 
jednak było, gdyż Paryż okazał się wspaniałym miejscem. Od razu urzekł nas 
klimat tego miasta, a dzięki pani Izabeli Wichrowskiej, naszej przewodniczce, za-
fascynowaliśmy się tym miejscem jeszcze bardziej. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
Placu Zgody (Place de la Concorde), który jest niemym świadkiem makabrycznych 
zdarzeń minionych epok. To tutaj właśnie stała gilotyna, gdzie król Ludwik XVI 
musiał pożegnać się z życiem. Na placu ustawiony jest również egipski obelisk 
ze świątyni Amona w Luksorze, podarowany Francuzom w XIX wieku. 

Kolejnymi punktami zwiedzania były dwa sztandarowe miejsca Paryża: Łuk 
Triumfalny, ufundowany przez Napoleona, a dokończony przez Ludwika Filipa 
w XIX wieku oraz wieża Eiffla, najbardziej rozpoznawalny symbol Paryża, jak 
i całej Francji. Niestety, z powodu ograniczeń czasowych, nie mieliśmy możli-
wości wejścia na szczyt wieży. 

Zwiedziliśmy także Pałac Inwalidów, który zwieńczony jest złotą kopułą i należy 
do najbardziej znanych zabytków lewobrzeżnej części Paryża. Pałac wzorowany 
jest na rzymskiej Bazylice św. Piotra. Spod Pałacu wyruszyliśmy w stronę Luw-
ru - to składające się z trzech odrębnych skrzydeł muzeum oraz słynne szklane 
piramidy zrobiły na nas kolosalne wrażenie. Oczywiście nie mogliśmy również 
pominąć takich miejsc jak: katedra Notre Dame (katedra Nasza Pani), gdzie nie-
zwykłe wrażenie robi główna fasada ze swoimi trzema portalami (środkowy portal 
przedstawia scenę Sądu Ostatecznego, a ponad portalami, znajduje się typowa 
dla gotyckich budowli francuskich galeria królewska), czy Bazylika Sacré-Cœur 
(Bazylika Serca Jezusowego), która jest jedną z największych budowli sakralnych 
okresu średniowiecza. Po wspinaczce po 237 stopniach schodów rozpościera się 
niesamowity widok na cały Paryż. W drodze powrotnej mieliśmy przyjemność 

przejechać obok kabaretu Moulin Rouge, położonego 
w dzielnicy czerwonych latarni, niedaleko Montmar-
tre, który słynie z wielkiej, czerwonej imitacji młyna 
na dachu. Z okien autokaru mogliśmy również po-
dziwiać świątecznie oświetlony Paryż, który zarażał 
magią świąt Bożego Narodzenia.

Nadszedł czas wyjazdu… Wczesnym rankiem 
zgromadziliśmy się przed autokarem, aby pożegnać 
naszych gospodarzy. W ramach podziękowań za 
wspaniałą gościnność i ciepło, którym nas obdarzyli, 
zaśpiewaliśmy utwór z naszego repertuaru. Następnie 
nastąpiła symboliczna wymiana upominków. Nie 
spodziewaliśmy się, że tak trudno będzie nam opusz-
czać to miejsce, jednak czas nieubłaganie wzywał 
nas do Polski.

Pragniemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji wyjazdu, złożyć wyrazy wdzięczności. 
Trasa koncertowa Chóru Discantus wsparta została 
finansowo przez Gminę Sierakowice, Powiat Kartuski 
a także Stowarzyszenie Chóralne Discantus.

Kinga Kreft
Foto: ze zbiorów chóru

Grudzień minionego roku należy zaliczyć 
do miesięcy wzmożonej aktywności arty-
stycznej Chóru Kameralnego Discantus 
z Gowidlina. Po tygodniowym tournee po 
Belgii i Francji i niezliczonych godzinach 
prób doń przygotowujących, chórzyści mieli 
niespełna dwa tygodnie, aby przygotować 
się do udziału w V Festiwalu Kolęd Kaszub-
skich w Pierwoszynie (gm. Kosakowo). To 
chóralne święto, mające charakter konkursu, 
odbywało się przez trzy dni (27-29 grudnia 
2010). Wzięło w nim udział siedem zespo-
łów reprezentujących  powiaty: pucki (3), 
wejherowski (2), jeden chór z kartuskiego 
(Discantus) i z Sopotu. Przesłuchania kon-
kursowe odbyły się w pierwoszyńskim 
ośrodku kultury i poprzedzone zostały dwo-
ma koncertami towarzyszącymi: w Pucku 27 
grudnia i Gdańsku 28 grudnia. Chór Discan-
tus został wytypowany do zaprezentowania 
swego repertuaru w przededniu konkursu 
w bazylice p.w. św. Brygidy w Gdańsku. 
Program repertuarowy chóru obejmo-
wał kolędy kaszubskie opracowane bądź 
skomponowane specjalnie dla zespołu na 
zamówienie dyrygenta Sławomira Bronka, 

większość z nich miała swe prawykonania 
podczas festiwalu. Wystąpienia konkursowe 
oceniało fachowe trzyosobowe jury złożone 
z wykładowców Akademii Muzycznych 
Gdańska i Bydgoszczy. Chór Discantus 
okazał się zwycięzcą festiwalu, uzyskując 
zaszczytne I miejsce. Laurom towarzyszyła 

nagroda finansowa, a także dyplomy. Do-
cenienie wysiłku włożonego w przygoto-
wanie zespołu do udziału w konkursie na 
pewno przyczyni się do dalszej wytrwałej 
pracy nad promowaniem muzyki i języka 
kaszubskiego.  

Foto: Tomasz Fopke

Chór Kameralny Discantus zwycięzcą V Festiwalu Kolęd Kaszubskich w Pierwoszynie



20 1 (247) styczeń 2011WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Sierakowicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przy wsparciu finan-
sowym Gminy Sierakowice wznowił wydaną w 1967 roku książkę V wieków 
Załakowa autorstwa Leona Młyńskiego. Promocja nowego wydania publikacji 
miała miejsce 11 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej w Załakowie.  

Ten dzień był potrójnym świętem dla mieszkańców Załakowa i okolicy. Przed 
promocją książki, w kościele parafialnym, ks. Tadeusz Kurach, proboszcz kamie-
nickiej parafii, został odznaczony jednym z najwyższych odznaczeń państwo-
wych – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kolejnym ważnym 
momentem było poświęcenie nowej kapliczki z figurą św. Barbary i odsłonięcie 
odnowionego krzyża z 1896 roku. Fundatorem figury jest senator Kazimierz 
Kleina z małżonką. 

Monografia Załakowa to kolejna ciekawa pozycja dla uczniów, studentów 
i miłośników lokalnej historii. Leon Młyński opisał historię wsi do 1914 roku. 
Nowe wydanie zostało uzupełnione o wydarzenia z okresu międzywojennego, 
drugiej wojny światowej i czasów współczesnych. Dodatkowy rozdział został 
zatytułowany VI wiek Załakowa. Opracowania najnowszych dziejów Załakowa 
podjął się dr Piotr Niwiński, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego i pracownik 

IPN, a prywatnie wnuk Leona Młyńskiego. Drugim 
współautorem jest Andrzej Dworzaczek, historyk 
i mieszkaniec Załakowa. 

Dr Piotr Niwiński napisał we wstępie do książki: 
„Nie aspiruję do miana historyka Załakowa – daleko mi 
do tego. Prawdziwym badaczem tych ziem był Leon 
Młyński. Staram się tylko dopisać epilog – zakończenie. 
Liczę, że w przyszłości ktoś tak samo postąpi, uzu-
pełniając książkę o nowe dane. (…) Wiem, iż brakuje 
jeszcze wielu danych, które czekają na uwzględnienie. 
Wierzę, iż ponowny druk V wieków Załakowa w wer-
sji rozszerzonej, a w zasadzie VI wieków Załakowa 
przyniesie listę nowych faktów, godnych umieszczenia 
w kolejnych wydaniach książki”.

O książce V wieków Załakowa wypowiedział się dr Tomasz Katafiasz, historyk 
i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Słupsku. Dr Katafiasz podkreślił, 
że nie ma na Pomorzu drugiej tak małej miejscowości, która doczekałaby się 
monografii, próby przedstawienia jej dziejów od czasów najdawniejszych. Uka-
zały się co prawda publikacje o małych wsiach, ale dotyczyły wsi kościelnych, 
a w parafiach jak wiadomo istniały archiwa, z których można czerpać ogromną 
wiedzę na temat przeszłości tych miejsc. A tego Załakowo było pozbawione, 
gdyż kościół został tu zbudowany w latach 1982-83 i stał się kościołem filialnym, 
podległym powstałej w 1983 r. parafii w Kamienicy Królewskiej. 

– Ta książka jest ewenementem – mówił dr Katafiasz. – Małe wsie i miejsco-
wości na kartach wielkich syntez historycznych, jak historia Pomorza czy nawet 

Promocja książki „V wieków Załakowa”

historie powiatów i ziem, pojawiają się niekiedy 
jako wzmianka. A tu możemy poznać wieki dzie-
jów niewielkiej społeczności, niewielkiego miejsca. 
Habent sua fata libelli – książki mają swoje losy. Ta 
książka miała losy niezwykłe – dodał i przypomniał, 
że pierwsze wydanie z 1967 roku zostało wydane 
nakładem spółki Nowator z Gdyni metodą niejako 
chałupniczą: były to powielone i oprawione kartki 
maszynopisu, a publikację wzbogacono mapami 
i czarno-białymi zdjęciami. Minęło wiele lat i pojawił 
się pomysł, aby wznowić i uzupełnić monografię wsi. 
– Ostatni rozdział dopisany przez panów Niwińskiego 
i Dworzaczka świadczy, że historia nie stoi w miejscu 
– stwierdził dr Tomasz Katafiasz. 

O swoim dziadku, Leonie Młyńskim opowiadał 
Piotr Niwiński. Powiedział m.in.: – Pamiętam go jako 
człowieka bardzo eleganckiego. Gdy wychodził na 
dwór, zawsze zakladał marynarkę, krawat, kapelusz… 
Była to osoba pełna autorytetu. Pamiętam go także 
jako człowieka skupionego nad maszyną do pisania, 
który wciąż coś pisał. Dziś już wiem, że była to 
książka o Załakowie. Dziadek był dla mnie postacią 
bardzo ważną. 

Promocji nowego wydania monografii Załakowa 
towarzyszył występ Kaszubskiego Duo Artystycznego 
w składzie Tomasz Fopke i Ryszard Borysionek.

AK
Foto: AK

Poświęcenie figury św. Barbary

Dr Tomasz Katafiasz, Józef Klasa, ks. Tadeusz Kurach, 
Andrzej Dworzaczek i dr Piotr Niwiński

Promocja książki V wieków Załakowa licznie zgromadziła 
wielu znamienitych gości i mieszkańców Załakowa i okolic
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Ksiądz Tadeusz Kurach, wieloletni proboszcz parafii w Kamienicy Królewskiej, został 
odznaczony jednym z najwyższych polskich odznaczeń państwowych – Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia odznaczenia miała miejsce 
11 grudnia 2010 r. w kościele w Załakowie. W imieniu Prezydenta RP medal przekazał 
senator Kazimierz Kleina. 

– Odznaczenie zostało przyznane księdzu Kanonikowi za jego niezłomną postawę w sta-
nie wojennym – mówił Kazimierz Kleina. – Ksiądz Kanonik, który był wówczas młodym 
wikarym u ks. Hilarego Jastaka, w pierwszych dniach stanu wojennego został zatrzymany, 
aresztowany i później skazany na długie więzienie. Pobyt w więzieniu wywarł duże piętno 
na życiu i postawie księdza Kanonika. W 1983 roku, po zwolnieniu z więzienia, ksiądz 
Kanonik został proboszczem w Kamienicy Królewskiej. 

W akcie nadania odznaczenia napisano m.in.: „Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz 
przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną i charytatywną odznaczony 
został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ks. Tadeusz Kurach.”

Ks. Tadeusz Kurach, dziękując serdecznie senatorowi Kleinie za starania, których efektem 
jest tak wysokie odznaczenie, powiedział, że nie czuje się bohaterem. – Tak się złożyło, 
że Pan Bóg mnie w tym czasie posłał w to miejsce – dodał skromnie.

Przypominamy, że wspomnienia ks. Tadeusza Kuracha z okresu aresztowania i pobytu 
w więzieniu zostały opublikowane w „Wiadomościach Sierakowickich” w numerach 
11 i 12/2009 oraz 1 i 2/2010.

AK
Foto: AK

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski dla ks. Tadeusza Kuracha

Czasem wdzięczność trudno jest 
ubrać w słowa…
Wtedy proste – DZIĘKUJEMY – 
zawiera wszystko, co chcemy wyrazić

Wydawca i Organizatorzy prezentacji książ-
ki „V wieków Załakowa” składają serdeczne 
podziękowania za czynne zaangażowanie 
oraz udzieloną pomoc:
Nauczycielom Szkoły Podstawowej 
w Załakowie, a w szczególności paniom 
M. Dobek, W. Dworak i J. Keller Brzeskiej,
pracownikom szkoły 
A. Gillmeister, J. i M. Mielewczyk
oraz
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy Sie-
rakowice pod kierownictwem pana Huberta 
Szczypiorskiego.
Podziękowania niech przyjmą też:
Dorota i Rafał Choszcz
Justyna i Andrzej Cyman
Danuta i Andrzej Dworzaczek
Agnieszka i Jan Gosz
Alicja i Damian Gosz
piekarnia GRAHAM
Elżbieta i Mirosław Kiełpińscy
Teresa i Józef Koszałka
Grażyna i Zenon Majkowscy
Jadwiga i Jan Pranczke
Sabina i Marcin Szwaba
Elżbieta i Eugeniusz Wenta
Joanna i Zygmunt Wenta
Klaudia i Olgierd Wieczorek
Magdalena i Waldemar  Zakrzewscy.

Z wyrazami szacunku i uznania
Prezes ZKP oddziału w Sierakowicach  
Joanna Lejk                                                   

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Załakowie
Piotr Leszczyński

  
.

Wspomnienia są kartą historii i stanowią 
skarbnicę przeszłości głęboko zakorzenio-
nej w sercach i pamięci ludzkiej…

  P. Bosman
 

Autorzy kontynuacji książki 
„V wieków Załakowa” Leona Młyńskiego – 
Andrzej Dworzaczek i Piotr Niwiński
oraz Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego oddziału w Sierakowicach 
Joanna Lejk s
erdecznie dziękują za pomoc:
Romanowi Andrzejewskiemu
Jackowi Ciechanowskiemu
Januszowi Dworzaczkowi
Zbigniewowi Fularczykowi
Bogusławowi Glińskiemu
Markowi Kacperskiemu
Tomaszowi Katafiaszowi
Józefowi Klasie
Tadeuszowi Majkowskiemu
Piotrowi Pranczke

 
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi…

     Jan Paweł II

Andrzejowi Dworzaczkowi i Piotrowi Leszczyńskiemu
za pomoc i zaangażowanie 

DZIĘKUJEMY!
Asia i Mirek

Wszystko co wielkie, jest wielkie przez serce 
 C.K. Norwid

Dziękuję mieszkańcom Załakowa, którzy przyczynili się do restauracji krzyża i powstania 
figury św. Barbary, a w szczególności panom Ryszardowi Toruńczakowi, Stanisławowi 
i Marcinowi Zielińskim oraz żonie Marii i bratu za ufundowanie figury.

Senator RP Kazimierz Kleina 
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Promocja książki „Pón Tadeùsz” 20 stycznia w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury 
mieszkańcy gminy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu promu-
jącym książkę dość szczególną, zwłaszcza dla miłośników literatury 
kaszubskiej. Nie ma chyba Polaka ani tu w kraju, ani za granicą, 
który nie znałby arcydzieła Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. 
Dzięki tłumaczeniom na różne języki książka dotarła do Chin, 
Japonii, Finlandii, Izraela i wielu innych krajów. W 2010 r. dzięki 
panu Stanisławowi Janke, nasza narodowa epopeja została prze-
tłumaczona również na język kaszubski, co z pewnością ucieszyło 
i wzruszyło wielu Kaszubów związanych ze swoim regionem. 

Książkę „Pón Tadeùsz” wydało Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz gdańskie Wydawnictwo 
Maszoperia Literacka. Dzięki dodatkowemu tekstowi zamieszczone-
mu w książce dowiadujemy się o wielu cennych szczegółów z życia 
i twórczości tłumacza, pana Stanisława Janke, który już wcześniej 
w latach 1988 i 1998 tłumaczył dzieła Adama Mickiewicza, w tym 

„Sonety krymskie” i „Odę do młodości”. 
Na spotkaniu promocyjnym zaproszeni goście wysłuchali frag-

mentów tekstu w wykonaniu Renaty Peplinskiej i Magdaleny Bigus, 
które wystąpiły w strojach z epoki i na tle dekoracji tworzących 
wspólnie klimat czasów „Pana Tadeusza”. Nie zapomniano również 
o muzyce. Utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu Kariny Boja-
nowskiej i Zofii Reclaf oraz polonez M.K.Ogińskiego „Pożegnanie 
ojczyzny” i „Polskie drogi” Andrzeja Kurylewicza w wykonaniu 
Pauliny Węsierskiej, przypomniały o czasach, w których powsta-
wała narodowa epopeja.

Atrakcją wydanego dzieła „Pón Tadeùsz” są również grafiki 
Jarosława Wróbla, które można było podziwiać na wystawie pre-
zentowanej w sali Gminnego Ośrodka Kultury.

Egzemplarze książki zostały zakupione dla Biblioteki Publicznej 
i będzie można korzystać z nich w czytelni, zarówno w Sierako-
wicach jak i w Filii Gowidlinie. Zapraszamy głównie nauczycieli 
i uczniów, którzy przygotowują się do konkursu „Rodnô mowa”, 
aby wykorzystali fragmenty tego wyjątkowego tłumaczenia.

Joanna Telega

Panie Renata Peplinska i Magdalena Bigus czytały fragmenty tekstu

Nokturn Es-dur  Fryderyka Chopina w wykonaniu Zofii Reclaf

Spotkanie wigilijne dla seniorów 
w Kamienicy Królewskiej 
W przedświąteczną niedzielę 19 grudnia 2010 r. już po raz drugi 
Koło Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Królewskiej zorganizowało 
wigilijne spotkanie dla starszych osób. Z zaproszenia na wspólny 
obiad, kawę i pyszne ciasto skorzystało około 80 seniorów – znacz-
nie więcej niż rok wcześniej.  

Na spotkanie przybyli także Janina Kwiecień – starosta kartu-
ski, Hanna Subkowska-Wójcik – dyrektor ZS w Kamienicy, Maria 
Marcińska – radna, ks. Tadeusz Kurach – kamienicki proboszcz, 
Tadeusz Kobiela – wójt gminy, Andrzej Dobek – radny poprzedniej 
kadencji oraz Jan Marciński – prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska. 

Podczas spotkania panowała rodzinna, przedświąteczna atmos-
fera. Ksiądz proboszcz rozpoczął spotkanie składając wszystkim 
życzenia i dzieląc się opłatkiem. Uczniowie Zespołu Szkół przy-
gotowani przez nauczycielki Mirellę Dobek i Dominikę Formela 
przedstawili jasełka, a szkolny chór zaśpiewał kolędy. Nie zabrakło 
wizyty Gwiazdora, który każdego obdarował upominkiem. 

Zaangażowanie mieszkańców Kamienicy doceniła pani Janina 
Kwiecień, która pochwaliła ich aktywność i wspólne organizowanie 
wielu imprez i projektów. 
Foto: B. Wójcik                                                              AK

Serdecznie dziękuję koleżankom z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kamienicy Królewskiej za przygotowanie wigilijnego 
spotkania dla seniorów.

Maria Marcińska
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Dzień Seniora w Gowidlinie
Dnia 15 stycznia 2011 r. tradycyjnie odbyła się w Zespole Szkół 
w Gowidlinie uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, poprze-
dzona mszą świętą w kościele parafialnym. Seniorzy zebrali się na 
sali gimnastycznej, udekorowanej przez uczniów szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się wspomnieniem śp. dyrektor szkoły 
Danuty Tandek, która była inicjatorką spotkań seniorów. W nie-
jednym oku zakręciła się łza. 

Następnie przed gośćmi wystąpił dziecięcy zespół z tańcami 
kaszubskimi. Potem przedstawiono spektakl pt. „Nawrócenie 

Spotkanie seniorów sołectwa Paczewo
W niedzielne popołudnie 16 stycznia br. odbyło się spotkanie seniorów Paczewa, 
Bukowa i Kokwina. Organizatorem spotkania było KGW z Paczewa. Spotkanie 
zaszczycił swoją obecnością wójt gminy Tadeusz Kobiela. 

Na wzór poprzednich spotkań i to także było perfekcyjnie zorganizowane 
– była muzyka, inscenizacja kabaretu z nowym programem, śpiewano i tańczo-
no. Uczestnicy i organizatorzy stworzyli miły i serdeczny klimat. Zebranych 
gości powitała przewodnicząca KGW - pani Halina Miotk. Seniorzy skorzystali 
z obecności Wójta i zadawali pytania, na które nie zawsze znajdą odpowiedź 
w lokalnej prasie. 

Lubianą powszechnie muzyką akordeonową zachęcał do zabawy i śpiewu 
utalentowany Rafał Woźniak. Zespół kabaretowy „KUCH” zaprezentował paro-
dię telewizyjnego programu pt. „Randka w ciemno”. W rolę trzech dziewczyn 

za parawanem wcieliły się panie: Bogusia Bigus, 
Agnieszka Bronk i Ela Paracka. Wybierał mężczyzna, 
którego rolę doskonale zagrała pani Elżbieta Dejk. 
Z niezwykłą gracją swoje role zagrały również panie: 
Elżbieta Walkusz i Lila Markowska. Tekst inscenizacji, 
kostiumy i sposób gry były mistrzowskie – zachwy-
ciły i rozbawiły zebranych. Przy śpiewie i pysznym 
jedzeniu (przygotowanym przez panie z KGW) ba-
wiono się do późnych godzin wieczornych.

Na zakończenie wszyscy życzyli sobie, aby w tym 
samym gronie, w zdrowiu, mogli spotkać się za rok 
na kolejnym Dniu Seniora.

Pani sołtys Halina Miotk dziękuje Kierowni-
kowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sierakowicach, panu Ryszardowi Klajn, za 
pomoc finansową w zorganizowaniu sołeckie-
go spotkania seniorów.

Maria Karolak
Foto: AK

wnuczki” w wykonaniu starszych uczniów szkoły podstawowej. 
Na koniec wystąpiły najmłodsze dzieci z wierszykami, piosenkami 
i życzeniami dla Babć i Dziadków.

Gościom wręczono słodki upominek, a następnie zaproszono 
ich na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów naszej 
szkoły i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach.

Uroczystość uświetniła obecność księdza kanonika Leszka Knuta, 
księdza wikariusza Krzysztofa Kajuta oraz radnego pana Janusza 
Wenty. Nad całością przygotowań czuwały: p. Hanna Formela, p. 
Bernadeta Piotrowska i p. Janina Wenta.

Opracowały: Weronika Piotrowska i Edyta Wenta
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Br. Zbigniew Joskowski OFMConv.

Księgi ocaliły pamięć o zmarłych,
czyli o kryptach grobowych w sierakowickim 
kościele i ich opisie w księgach

Wprowadzenie
W niniejszym artykule pragnę zaprezentować dotąd mało, bądź 
wcale nie znaną kwestię istnienia do początku XIX wieku pod-
ziemnych piwnic grobowych (krypt) w sierakowickim kościele p.w. 
św. Marcina. Kwestia ta nie była dotąd badana i publikowana ani 
w formie publicystycznej, ani naukowej. 

Dokonane przeze mnie swoiste „odkrycie” pośrednio wynika 
z prac badawczych na polu genealogicznym, bibliologicznym 
i historycznym. Bowiem w ostatnich latach przeprowadziłem 
kilkanaście takich kwerend. Czyniłem to w oparciu o bogaty ma-
teriał źródłowy, głównie księgi metrykalne parafii gowidlińskiej, 
sierakowickiej, strzepskiej oraz luzińskiej. Stąd i obecne „odkrycie” 
i jego opis jest udokumentowane bogatym materiałem źródłowym-
archiwalnym. Co prawda, krypty w sierakowickim kościele zostały 
około 1820 roku „zlikwidowane” przy okazji budowy nowego 
drewnianego kościoła, jednakże warto było ich istnienie i zasób 
zbadać na podstawie materiałów piśmiennych oraz zaprezentować 
wynik tego w formie naukowego artykułu. Sprzyjającą okoliczno-
ścią do zaprezentowania kwestii niegdysiejszych krypt w kościele 
sierakowickim jest prowadzona w ostatnich latach rozbudowa 
świątyni parafialnej oraz przeniesienie w nowe miejsce jej drew-
nianej części z 1820 roku i połączona z nią rekonstrukcja wieży 
z tamtego okresu. 

Ponadto przez wiele ubiegłych lat (od 1990 roku) parałem się 
nieco dziwnym zajęciem – odwiedzaniem cmentarzy, skrupu-
latnym zbieraniem informacji (relacji osób) oraz materiału źró-
dłowego o sierakowickich grobowcach i pochowanych w nich 
zmarłych z XIX wieku. To wszystko starałem się dokumentować 
na piśmie i zachowywać w prywatnym archiwum. Dziś wiele 
najstarszych sierakowickich grobowców uległo całkowitemu 
zniszczeniu, a na ich miejscu pochowano nowych zmarłych 
i ustawiono im nowe pomniki. Stąd owo moje niegdysiejsze 
zainteresowanie sierakowicką nekropolią i dokumentowanie 
wiadomości o jej „zabytkach” było jak najbardziej na miejscu 
i koniecznością, aby obecnie móc ocalić od zapomnienia to, co 
powszechnie uległo zapomnieniu, zatarciu dziejowemu, bądź 
fizycznemu zniszczeniu. 

Dzieje krypt kościelnych
Na temat dawnego przykościelnego oraz obecnego cmentarza parafii 
św. Marcina fundacji familii Łaszewskich pisałem już w 2007 r. w ar-
tykule „Łaszewscy a cmentarz parafii św. Marcina w Sierakowicach”1. 
Jednak przy okazji kwerend archiwalnych, prowadzonych w celu badań 
genealogicznych kilkunastu rodów parafii sierakowickiej i gowidlińskiej 
(a także strzepskiej i luzińskiej), przyglądałem się bacznie zapisom do-
tyczącym miejsca pochówku. Sposób dokumentacji w ówczesnych księ-
gach metrykalnych jest niezwykle istotny przy obecnym rozstrzyganiu 
problematyki związanej z jeszcze jedną sierakowicką nekropolią, jaką 
stanowił sam budynek kościelny. Otóż zgodnie z zaleceniami biskupich 
wizytatorów notę o zgonie parafianina należało wprowadzać do księgi 
metrykalnej zgodnie z ustaloną wzorcową formułą. W przypadku parafii 
sierakowickiej taki wzór został podany na początku księgi zmarłych 
zapoczątkowanej w 17642. W 1765 roku biskup włocławski Kazimierz 
Ostrowski zlecił archidiakonowi pomorskiemu i proboszczowi skar-
szewskiemu ks. Bazylemu Złockiemu przeprowadzenie kanonicznej 
wizytacji na terenie Archidiakonatu Pomorskiego (w dekanacie lębor-
skim, bytowskim, mirachowskim i puckim)3. Parafię sierakowicką ks. 
Złocki zwizytował w dniu 15 lutego 1766 roku4. Proboszczem tutaj był 
wówczas ks. Franciszek Wejer (1735-1780)5. Ks. Złocki nakazał siera-

kowickim proboszczom stosowanie określonej formuły wskazującej 
miejsce pochówku: na przykościelnym cmentarzu – Sepultus est in 
Coemeterio Ecclesiae Sierakovicensis (Pochowany jest na cmentarzu 
kościoła sierakowickiego), w krypcie – Sepultus est in fornice Ecclesiae 
Sierakovicensis (pochowany jest w piwnicy – tzn. krypcie – kościoła 
sierakowickiego). Te zapisy różnicujące miejsce pochówku świadczą 
o istnieniu w kościele sierakowickim krypt przed 1766 rokiem. We wspo-
mnianej księdze zmarłych zapoczątkowanej w 1764 roku znajdujemy 
pierwsze cztery pochówki dokonane w 1765 roku6. W chwili obecnej nie 
jest znany i dostępny materiał źródłowy, który pozwoliłby potwierdzić 
ewentualne istnienie krypty przed 1764 rokiem oraz dokonywanie w niej 
pochówków przed tym czasem. Jednakże na podstawie ksiąg zmarłych 
parafii sierakowickiej z lat 1764-1820 wiemy, że w krypcie znajdującej 
się pod prezbiterium kościoła pochowano 54 zmarłych. W przypadku 
niektórych, ksiądz dokonujący wpisu do księgi zmarłych doprecyzował 
informacje o strefę złożenia w krypcie trumny, np. pod ołtarzem głów-
nym (wówczas był to ołtarz poświęcony Koronacji Najświętszej Maryi 
Panny)7, pod amboną (zobacz tabelę). 

Podczas tej wizytacji nie istniało jeszcze przy parafii Bractwo św. 
Barbary. Powstało ono w rok później, czyli w 1767 roku8 i wkrótce do 
kościoła została dobudowana kaplica bracka pod tym samym wezwa-
niem9. Również pod kaplicą zbudowano podziemną piwnicę grobową 
(kryptę). Świadczą o tym zapisy w księdze zmarłych według formuły 
Sepultus est in fornice capellae S. Barbara (pochowany jest w piwnicy 
– tzn. krypcie – kaplicy św. Barbary). Pierwszego w niej pochówku 
dokonano w 1797, a ostatniego w 1815 roku (patrz tabele). W sumie na 
wieczny spoczynek złożono w niej 11 zmarłych.

Ostatniego zmarłego złożono w kryptach sierakowickiego kościoła 
w 1816 roku (zobacz tabelę). Natomiast w 1819 roku władze pruskie 
zakazały (na terenie swoim i przez siebie okupowanym) grzebania 
zmarłych pod posadzką kościołów oraz poza miejscami do tego wy-
znaczonymi. Od tej zasady wyłamywali się zakonnicy i biskupi, którzy 
nadal byli chowani w podziemiach kościoła (pod prezbiterium). Jednym 
z istotnych powodów decyzji władz pruskich były względy sanitarne10. 
Ponadto w 1820 roku za probostwa ks. Michała Dębickiego (1815-1837) 
rozpoczęto budowę nowego drewnianego kościoła w miejsce dawnego 
zniszczonego lub spalonego w pożarze. Prace te jednak rozpoczęły się 
już w 1819 roku rozbiórką starej zniszczonej konstrukcji drewnianej, 
a kontynuowane budową nowej trwały do 1822 roku11. Zatem sierako-
wicka krypta została definitywnie zamknięta zgodnie z prawodawstwem 
pruskim w 1819 roku. 

Jednakże w związku z budową w 1820 roku nowego drewnianego 
kościoła12 mogły być również zlikwidowane same piwnice grobowe, 
w gruncie rzeczy przepełnione. Stąd część trumien przeniesiono na 
nowy, ufundowany przez Łaszewskich cmentarz i tam tym zmarłym 
urządzono nowe groby. Jednym z przeniesionych z krypty kościelnej 
na nowy cmentarz w pobliże kaplicy grobowej familii Łaszewskich 
był Wielmożny Pan Aleksander von der Marwitz (ojciec późniejszego 
biskupa chełmińskiego Jana Nepomucena). Obok niego (po prawicy) 
spoczęła zmarła w domu syna Karola w Borzestowie – jego żona 
Marianna z Wysockich (1763-1844)13. Samo miejsce ich pochówku na 
nowym cmentarzu nie jest znów przypadkowe, bowiem jedna z syno-
wych Marwitzów pochodziła z rodziny Łaszewskich (Joanna, żona 
Karola von der Marwitza). Natomiast po lewicy Aleksandra Marwitza 
pochowano zmarłego w 1848 roku proboszcza sierakowickiego ks. Jan 
Wamke (1799-1848)14. Obecnie na w tym miejscu spoczywają doczesne 
szczątki zmarłego w 1983 roku ks. Jana Czapiewskiego (sic!)15.

Dotąd, tj. do XIX wieku przez wiele stuleci chowano zmarłych 
w granicach cmentarza przykościelnego, którego granice wyznaczał 
naturalny cień świątyni (sic!). Zatem każdy przeciętny parafianin 
chciał być pochowany w cieniu własnego parafialnego kościoła. Po 15 
latach pozostałe kości były ekshumowane i umieszczane w kostnicy 
(ossuarium). Nie pielęgnowano wówczas pamięci o zmarłych poprzez 
pomniki z materiału trwałego. Po prostu usypywano mogiły. Istotą było 
to, że zmarły spoczął na poświęconej kościelnej ziemi, a pamiętano 
o nim w częstej modlitwie rodzinnej.
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W myśl pruskiego ustawodawstwa z 1819 roku w podobny sposób 
zaczęto wprowadzać nowe „porządki” na przykościelnym cmenta-
rzem oraz jego ossuariami, czyli kostnicami, których w Sierakowi-
cach było cztery. A kostnica była niczym innym, jak specjalnym 
magazynem, w którym składano kości ekshumowane z terenu 
cmentarnego16, po co najmniej 15 latach od ich pośmiertnego po-
chówku. W dodatku taką rotację pochówków wymuszał stosunkowo 
mały obszar przykościelnych cmentarzy, które swoją drogą musiały 
jednak być utrzymywane w porządku, ogrodzone i chronione przed 
profanacją17. Także procedura przed pogrzebowa oraz sposób spra-
wowania ceremonii, a także sposób chowania osób innych wyznań 
były skrupulatnie regulowane prawem kościelnym oraz dekretami 
wizytacji kanonicznych18. Tak zgodnie z wielowiekowym zwyczajem 
niezmiennie postępowano aż do początków XIX wieku. Nie dziwi 
więc wprowadzenie przez władze pruskie nowego „rechtu” (prawa, 
słuszności), kładącego nacisk przede wszystkim na przestrzeganie 
standardów sanitarnych, mających na celu zapobieganie ewentual-
nym epidemiom. 

Znów od początku XIX wieku obserwujemy gwałtowny przyrost 
naturalny na terenie zaboru pruskiego, w tym także parafii sierakowic-
kiej. To tym bardziej po 1819 roku motywowało proboszcza i patrona 
(kolatora) kościoła do myślenia o założeniu nowego cmentarza. Plan ten 
został zrealizowany dzięki oddaniu odpowiedniego terenu pod cmen-
tarz przez prywatnych patronów sierakowickiego kościoła – familię 
Łaszewskich19. 

Prawodawstwo pruskie dotyczące pochówków oraz germanizacja 
administracji kościelnej znalazła swój wyraz również w sposobie pro-
wadzenia ksiąg metrykalnych. W parafii sierakowickiej od 23 sierpnia 
1825 roku rozpoczęto prowadzić księgi metrykalne według nowych 
zasad. Starą metodę – łacińskojęzyczny opis słowny zastąpiono nowym 
– niemieckojęzycznym z zastosowaniem rubryk20.

Pochówek w krypcie – wyróżnieniem
Sierakowicki kościół pw. św. Marcina (i św. Jana Nepomucena21) był objęty, 
jak wspominałem, prywatnym patronatem szlacheckich właścicieli wsi. 
W latach 1739–1879 patronat nad nim sprawowali Wielmożni Łaszew-
scy22. Z racji posiadania przez tą szlachecką rodzinę wielu miejscowości 
na terenie parafii sulęczyńskiej oraz sierakowickiej (choć nie tylko)23, 
patronowali oni w tamtym okresie obu kościołom i byli ich kolatorami24. 
Znów Wielmożni Lewald-Jezierscy byli kolatorami stężyckiego kościoła 
parafialnego25 z czczonym tam wówczas cudownym wizerunkiem Pana 
Jezusa Ukrzyżowanego26. Zaś nad kościołem strzepskim patronat sprawował 
rząd27. Jednakże do tych wszystkich parafii należało wiele wsi szlacheckich, 
należących w całości do jednej szlacheckiej rodziny, bądź własnościowo 
podzielone pomiędzy kilka. Dlatego w tych kościołach (wówczas jeszcze 
drewnianych!)28 były zbudowane podziemne piwnice grobowe, gdzie 
składano trumny ze zmarłymi ze znakomitych przedstawicieli lokalnej 
społeczności, niekiedy nawet całych rodzin29. Podobnie czyniono w wielu 
innych kościołach na Pomorzu30. Pochówek w krypcie kościoła był swo-
istym wyróżnieniem szczególnie zasłużonych dla wspólnoty parafialnej. 
W samej parafii sierakowickiej nie dostąpili tego wszyscy przedstawiciele 
zamożnej szlachty (Bronków, Puzdrowskich, Zakrzewskich z Puzdrowa, 
Malotków z Mig i Pałubic i innych), ale niektórzy (Czarnowscy, Kalkszte-
inowie31, Marwitzowie32, Płacheccy, Zakrzewscy, a także pretendujący do 
szlachectwa pruskiego Cylkowie vel Zielkowie). 

Ponadto w kryptach sierakowickiego kościoła pochowano członków 
rodzin chłopskich, szczególnie zasłużonych dla społeczności parafialnej 
przez pełnienie urzędu zarządcy kasy kościelnej, sołtysa, czy przez 
wybitne świadczenie dobrodziejstw materialnych na rzecz kościoła.

Jako dopełnienie niniejszych wywodów, pragnę zaprezentować 
jeszcze trzy tabele z wykazem osób pochowanych w kryptach sie-
rakowickiego kościoła (pod prezbiterium oraz pod kaplicą bracką 
św. Barbary).

Księża pochowani w kryptach kościoła

Rok Miejsce zamieszkania Imię i nazwisko zmarłego Data dzienna Wiek Data dzienna pogrzebu Źródło
 i zgonu  śmierci  oraz krypta

1765 Sierakowice Wielce Wielebny Pan Ks. Maciej Roch Łęgowski 1.04  4.04 (pod prezbiterium, ADP KMS: Zgony 1764-1799,
    (proboszcz sierakowicki)    pod amboną) sygn. W 1547, s. 2a, 3b.  

1778 Sierakowice Wielebny Pan Ks. Stanisław Ropel 4.02  6.02 (pod prezbiterium) ADP, Zgony 1764-1799,
   (wikariusz sierakowicki)    sygn. W 1547, s. 35a. 

1780 Sierakowice Wielce Wielebny Ks. Franciszek Weycher  19.09  22.09 (pod prezbiterium) ADP KMS: Zgony 1764-1799,
   (proboszcz sierakowicki)    sygn. W 1547, s. 42a. 

1815 Sierakowice Wielce Wielebny Ks. Jan Lewiński 23.03 56 lat 24.03 (pod kaplicą bracką APGd.: Zgony 1800-1827,
   (proboszcz sierakowicki)   św. Barbary)  zesp. 1254, III, nr 20, s. 35b.

Krypta pod prezbiterium kościoła (51 zmarłych + 3 zmarłych księży) 

Rok Miejsce zamieszkania Imię i nazwisko zmarłego Data dzienna Wiek Data dzienna pogrzebu Źródło
 i zgonu oraz status społeczny śmierci  oraz krypta

1765 Borzestowska Huta Szlachetna Barbara Tuchlińska 17.01   ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 3a.

1765 Sierakowice Konstancja Kruzowna 23.03   ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 3b.

1765 Sierakowice Jerzy Damaszk 13.08   ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 4a.

1767 Łyśniewo Katarzyna Weierowa 14.08  18.08 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 7a. 

1769 Tuchlino Szlachetny Michał Marwitz 18.11  22.11 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 11b.

1769 Tuchlino [Wielmożny Pan] Augustyn Kalkszteyn 19.11  22.11 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 11b.

1770 Kujaty Szlachetny Jakub Zakrzewski 2.04   ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 12b.

1770 Ostrowie Dziecko Jakub Mitzel 4.10 niemowlę 6.11 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 13a.

1771 Sierakowice Paweł Sabicki 11.03  15.03 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 14a.

1771 Młynki (Kamienica Młyn) Dziecko Ewa Złochówna 14.06 niemowlę 16.06 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 14b.

1771 Tuchlino Marcin Treder 20.03  23.03 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 14b.

1772 Puzdrowo Szlachetna Julianna Płachecka 5.01  9.01 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 15b.

1772 Mojuszewska Huta Grzegorz Walkuszewski 3.03  6.03 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 16a.

1773 Puzdrowo Szlachetna Barbara Sadzikowa 20.02  25.02 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 20a.

1773 Rębienica Szlachetna Helena Kostkowa 14.03  17.03 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 21a.

1773 Pałubice Szlachetny Jan Kętrzyński 12.11  18.11 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 23a.

1774 Tuchlino Dziecko Julianna Weyrowna 27.01 niemowlę 29.01 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 23b.

1774 Tuchlino Katarzyna Bąkówna 27.01  29.01 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 23b.

1774 Sierakowska Huta Jakub Szymikowski 22.01  26.02 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 23b.

1774 Puzdrowo Jan Miclaw 8.06  11.06 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 24b.

1774 Puzdrowo Szlachetna Dorota Kręcka 31.08  3.09 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 24b. ☞
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Przypisy
1  Z. Joskowski, Łaszewscy a cmentarz parafii św. Marcina w Sierakowicach, „Wia-

domości Sierakowickie”, nr 10(208), październik 2007, s. 10-11.
2  ADP: Księgi metrykalne parafii Sierakowice (dalej: KMS), Zgony 1764-1799, 

sygn. W 1547, s. 2a.
3  Archiwum Diecezji Pelplińskiej (dalej ADP): Visitatio Generalis (Ostraviana) 

decanatuum Pucensis et Leoburgensis, Mirachoviensis et Büttoviensis in Dioecesi Po-
merana consistentium per me Basilium Złocki Archidiaconum Pomeraniae, praepositum 
Skarszeviensem, visitatorem generalem expedita A.D. 1766, sygn. G63b, zob. Sierakowice; 
T. Nowicki, Słownik biograficzny rządców parafii Archidiakonatu Pomorskiego w XVIII 
wieku, Lublin 2003, s. 238.

4  ADP: Księgi metrykalne parafii Sierakowice (dalej: KMS), Zgony 1764-1799, 
sygn. W 1547, s. 2a.

5  T. Nowicki, Słownik biograficzny…, s. 223.
6  ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 3a-4a.

1774 Migi Pałubickie Magdalena Furmanowa 7.11  9.11 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 25a.

1774 Sierakowice Jan Drywa 10.11  12.11 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 25a.

1775 Pałubice Gertruda Rybkowa 5.08  7.08 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 27b.

1776 Rębienica Szlachetny Stanisław Kostka 18.04 67 22.04 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 29b.

1776 Pałubice Dziecko Szlachetnego Wojciecha Płacheckiego 1.10 niemowlę 5.10 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 30b.

1777 Pałubice Dziecko Wojciech, syn Szlachetnych 23.02 niemowlę 24.02 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 32a.
  Pawła i Anny Dułaków

1777 Sierakowice Dziecko Anna Marianna, córka 7.03 niemowlę 9.03 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 32a.
  Wojciecha i Anny Pawelczyków

1777 Sierakowice Krystian Weicher (ojciec proboszcza 14.03 70 17.03 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 2a, 32a.
  ks. Franciszka Weichera)

1777 Tuchlino Pewne dziecko Jakub 11.10 niemowlę 13.10 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 34a.

1777 Pałubice Szlachetna Marianna Czarnowska 17.10 62 22.10 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 34b.

1780 Pałubice Szlachetny Melchior Płachecki 24.05 97 26.05 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 41a.

1793 Tuchlino Julianna, córka Wielmożnego Pana 3.02. 4 5.02 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 65a.
  Aleksandra Marwitza

1796 Puzdrowo Józef, syn Szlachetnego 12.12 1 14.12 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 77b.
  Jakuba Dobrzewińskiego

1797 Tuchlino Dziecko Alojzy, syn Wielmożnego Pana 9.03 niemowlę 11.03 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 78b.
  Aleksandra Marwitza

1800 Pałubice Anna, córka Szlachetnego 17.10 2 19.10 APGd.: zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 6a.
  Kazimierza Czarnowskiego

1801 Gowidlino Andrzej Labuda 17.10 66 19.10 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 6a.

1801 Gowidlino Karolina, córka Marcina Cylki 24.10 1 27.10 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 6a.

1801 Kujaty Dziecko Augusta Fryderyka, córka 30.10 niemowlę 2.12. APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 6a.
  Szlachetnego Zygmunta Janke

1801 Gowidlino Anna, córka Marcina Cylki 3.12 11 5.12 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 6a.

1802 Kowale Franciszka, córka Stanisława Bulczaka 19.02 2 21.02 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 7a.

1804 Sierakowska Huta Michał, syn Mikołaja Tredera 15.05 2 17.05 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 10a.
     (pod samym ołtarzem)

1804 Gowidlino Barbara, córka Marcina Cylki 18.12 niemowlę 20.12 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 11a.

1806 Sierakowice Antoni, syn Szlachetnego 23.10 3 25.10 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 14b.
  Wawrzyńca Sarnowskiego

1806 Wygoda Anna, córka Ludwika Preüssnig 18.12 4 20.12 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 15b.

1807 Kokwino Stanisław Czaja 17.02 75 19.02 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 16b.

1808 Gliśnica Augustyna, córka Szlachetnego 18.02 2 24.02 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 18a.
  Augustyna Domaross

1810 Tuchlino  Wielmożny Pan Aleksander Marwitz 23.01 60 30.01 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 21b.
 (zmarł w Dargolewie) (ojciec późniejszego biskupa)

1811 Gowidlino Katarzyna C[y]lkowa 11.08 50 16.08 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 25a.

1813 Tuchlino Szlachetna Panna Barbara Marwitz 4.05 19 7.05 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 30b.

1816 Nowalczysko Marcin Hoppa (osadnik) 30.09 46 2.10 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 41b.

☞

Krypta pod kaplicą bracką św. Barbary (10 zmarłych + 1 zmarły ksiądz)  

Rok Miejsce zamieszkania Imię i nazwisko zmarłego Data dzienna Wiek Data dzienna pogrzebu Źródło
 i zgonu oraz status społeczny śmierci  oraz krypta

1797 Potęgowo Jan Labuda, syn Józefa 12.10 36 16.10 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 80a.

1799 Tuchlino Szlachetna Panna Helena, córka 11.10 8 14.10 ADP KMS: Zgony 1764-1799, sygn. W 1547, s. 85a.
  Wielmożnego Pana Aleksandra Marwitz

1800 Tuchlino Aleksander Michał, syn 10.07 1 12.07 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 4a.
  Wielmożnego Pana Aleksandra Marwitz

1802 Kowale Stanisław Bulczak 14.04 40 16.04 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 7b.

1803 Tuchlino Jaśnie Wielmożna Pani Anna Kalkszteynowa 19.01 90 23.01 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 8a.

1805 Tuchlino Wielmożna Pani Helena Wysocka 30.11 83 3.12 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 12b.

1806 Potęgowo Józef Labuda 27.02 65 1.03 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 13a.

1807 Simirowice Szlachetny Antoni Dąbrowski 23.09 58 27.09 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 17b.

1807 Puzdrowo Szlachetna Marianna Bojanowska 9.10 62 12.10 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 17b.

1811 Pałubice Szlachetny Franciszek Dułak 7.04 50 10.04 APGd.: Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, s. 24a.

7  ADP: Visitatio Generalis…, sygn. G63b, zob. Sierakowice.
8  Diecezja Chełmińska : zarys historyczno – statystyczny, Pelplin 1928, s. 83, 378.
9  A. GroTh, Czasy Rzeczypospolitej Szlacheckiej, (w:) Dzieje Gminy Sierakowice, 

red. A. GroTh, Gdańsk 2008, s. 61.
10  Z. Joskowski, Łaszewscy a cmentarz…, ss. 10-11.
11  Diecezja Chełmińska…, s. 377.
12  A. GroTh, Czasy Rzeczypospolitej Szlacheckie…, s. 60.
13  Mittelungen der K. Preussischen Archivverwaltung, H. 19, Limburg 1939, s. 79; 

Genealogisches Handbuch des Adels, Band 99, Limburg 1988, s. 249.
14  ADP KMS: Zgony 1843-1858, sygn. W 1550, s. 55, nr 31; H. Mross, Słownik bio-

graficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821 – 1920, Pelplin 
1995, s. 346.

15  Na podstawie rozmowy z Janem Kamińskim z 21 sierpnia 2010 roku.
16  Słownik polszczyzny XVI wieku, Tom XI: Kos-kyryje, red. M. r. MAyeNowA, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-dańsk 1978, s. 74.
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17  ADP, Acta visitationis […] Christophori Antonii de Słupow Szembek I.U.D., archi-
diaconi Pomeraniae, officialis Generalis ac per Pomeraniam generalis Anno 1701 et 1702 
expeditae, sygn G24, s. 69-70; Tamże, Archidiaconatus Pomeraniae sub auspiciis [...] 
Constantini Feliciani de Szaniawy Szaniawski Episcopi Vladislaviensis et Pomeraniae 
per Joannem Casimirum Jugowski, Archidiaconum Pomeraniae visitaus A.D. 1710 et 
A.D. 1711, sygn. G26, s. 24; Tamże, Visitatio Generalis…, sygn. G63b, zob. Sierakowi-
ce; Tamże, Visitatio generalis Ecclesiarum decanatuum Buttoviensis, Leoburgensis et 
Mirachoviensis ex mandato [...] Josephi Rybiński episcopi loci-ordinarii Vladislaviensis 
et Pomeraniae per [...] (Joannem Josephum) Gręca decanum praepositum Pucensem, 
praedicatorem decanatuum ecclesiarum visitatorem generalem deputatum expedita 
anno 1780, sygn. G69, s. 156.

18  Sächsisches Staatsarchiv Leipzig: Reichssippenamt Kirchenbuchunterlagen : 
Sierakowitz Taufen 1725-1767, AS 2898, s.7-8 (tam tzw. „Dekret reformacyjny kościoła 
parafialnego sierakowickiego“ z 1729 roku).

19  Z. Joskowski, Łaszewscy a cmentarz parafii św. Marcina w Sierakowicach, 
„Wiadomości Sierakowickie”, nr 10(208), październik 2007, ss. 10-11.

20  Patrz wpisy zgodów: Archiwum Państwowe w Gdańsku: Księgi metrykalne parafii 
Sierakowice (dalej: APGd. KMSier.), Zgony 1800-1827, zesp. 1254, III, nr 20, od s. 71a.

21  Wówczas kościół i parafię tytułowano dwoma wymienionymi świętymi. 
22  B. chlebowski, w. wAlewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 

krajów słowiańskich, Tom 10, Warszawa 1889, s. 585; s. kuJoT, Kto założył parafie 
w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej, „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 
R. 10, Toruń 1903, s. 172; Diecezja Chełmińska : zarys historyczno – statystyczny, 

Pelplin 1928, s. 377; W. heidN, Die Ortschaften des Kreises Karthaus : Westpr. in der 
Vergangenheit, Marburg/Lahn 1965, s. 557; w. sZulisT, Przeszłość obecnych obszarów 
diecezji pelplińskiej do 1772 r., Tom 1, Pelplin 2000, s. 170.

23  M. Dzięcielski, Dzieje ziemi mirachowskiej od XII do XVIII wieku, Gdańsk 2000, 
s. 224.

24  B. GłoDowski, Sulęczyno : z dziejów parafii i gminy, Złota Karczma 2009, s. 
28-30, 37-42.

25  Diecezja Chełmińska…, s. 403; M. Dzięcielski, Dzieje ziemi mirachowskiej…, 
s. 293. 

26  J. FANkideJski, Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej diecezyi chełmińskiej : 
podług urzędowych akt kościelnych i miejscowych podań, Pelplin 1880, s. 16. 

27  Diecezja Chełmińska…, s. 27, 740.
28  Tamże, s. 377, 402, 404, 740.
29  W przykładzie Sulęczyna zobacz: M. Dzięcielski, Dzieje ziemi mirachowskiej…, 

s. 172; B. GłoDowski, Sulęczyno…, s. 41-42.
30  Dla przykładu Łęgowa koło Gdańska zobacz ciekawy artykuł: s. cZAleJ, Od 

krypty do Rolling Stones, „Gość Gdański”, dodatek do „Gość Niedzielny”, nr 5/299, 7 
lutego 2010, s. VI-VII.

31  G. A. MülwersTedT, Des Gleschlechts v. Kalkstein Herkunft u. Heimat, Magdeburg 
1904, passim; Tenże, Urkundenbuch zur Geschichte u. Genealogie des Gleschlechts v. 
Kalkstein, Magdeburg 1904, passim.

32  h. rederN, Zur Geschichte der Familie v. der Marwitz, Berlin 1879, passim; 
Mittelungen der K. Preussischen..., s. 79; Genealogisches Handbuch..., s. 249.

Trwa nabór na kursy i szkolenia organizowane wspólnie przez Ka-
szubski Uniwersytet Ludowy i Gminny Ośrodek Kultury. Projekty są 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja. 

Ona i On - otwarci na wiedzę, gotowi do zmian 

Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, mieszkają-
cych na terenie powiatu kartuskiego, które posiadają co najwyżej 
wykształcenie średnie. Preferowany jest udział kobiet oraz osób, 
które ukończyły 45 rok życia. W ramach projektu oferowane są 
bezpłatnie następujące szkolenia:

KURS PRAWA JAZDY KAT. C i C+E, dający uprawnienia do 
kierowania ciężarówką z przyczepą. Dodatkowo kurs kwalifikacji 
wstępnej kierowców zawodowych dla 75% uczestników.

KURS PRAWA JAZDY KAT. D, dający uprawienia do kierowania 
autobusem. Dodatkowo kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców 
zawodowych dla 75% uczestników.

KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI.

Dodatkowo:
KURS INSPIRACJI: zarządzanie czasem – 8 godz., autoprezenta-

cja – 10 godz., zajęcia z psychologiem – 10 godz., aktywne metody 
poszukiwania pracy – 8 godz.; 

COACHING – pomoc w odkryciu celów zawodowych i stworze-
nie strategii ich osiągnięcia dla wszystkich uczestników (4 sesje 
x 1,5 godz.).

PODSTAWOWY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (60 godz.) 
– nabycie podstawowych umiejętności komunikowania się w j. 
angielskim, w tym terminy związane m.in. z transportem między-
narodowym (poziom A1-starter lub elementary).

Szkolenia odbywać się będą w pobliżu miejsca zamieszkania 
uczestników projektu oraz poza godzinami ich pracy. Więcej infor-
macji pod numerami tel.: 58 684 38 14, 691 781 210, 606 815 481

Wanoga od rolnictwa do turyzmu

Projekt skierowany jest do rolników i domowników (ubezpieczo-
nych w KRUS), mieszkających w gminach położonych na terenie 
powiatu kartuskiego i kościerskiego, którzy posiadają co najwyżej 

wykształcenie średnie. Preferowany jest udział kobiet oraz osób, 
które ukończyły 45 rok życia.

Organizatorzy oferują bezpłatnie następujące szkolenia:
1. Kurs jazdy konnej – 80 godz. lub 170 godz.;
2. Kurs „Kuchnia regionalna” – 44 godz.;
3. Kurs „Organizacja i prowadzenie aktywnych form wypoczynku” 

– 60 godz.;
4. Kurs „Rękodzieło pamiątkarskie” – 100 godz.

Dodatkowo:
KURS INSPIRACJI
- Rozwój osobisty i autoprezentacja – 15 godz.;
- Zarządzanie czasem – 8 godz.;
- Obsługa komputera – 30 godz.;
- Wprowadzenie do turystyki wiejskiej (prawo, marketing, re-

kreacja) – 47 godz.
Dla każdego uczestnika zostanie opracowany przez doradcę 

zawodowego Indywidualny Plan Działania (IPD) określający po-
trzeby szkoleniowe i doradcze. Dodatkowo każdy z uczestników 
będzie miał możliwość skorzystania ze specjalistycznego doradztwa 
prawno - finansowego.

Istnieje również możliwość refundacji kosztów dojazdu do miejsca 
szkolenia oraz darmowa opieka nad dziećmi (do lat 6).

Szkolenia odbywać się będą w pobliżu miejsca zamieszkania 
uczestników projektu. 

Więcej informacji pod numerami tel.: 58 684 38 14, 603 991 705

Wędrowny Uniwersytet Ludowy – 
Sierakowice – kolejny przystanek

Projekt ten jest kolejną wizytą Wędrującego Uniwersytetu w Sie-
rakowicach. Poprzednia edycja szkoleń odbyła się w  2009 roku 
i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkanek gminy. 

Szkolenia trwać będą od marca do czerwca 2011 r. W programie 
znajdą się między innymi: warsztaty planowania własnego rozwoju, 
zajęcia z kuchni regionalnej, kurs obsługi komputera, projektowanie 
otoczenia domu.

Projekt skierowany jest do 20 mieszkanek gminy Sierakowice. Wię-
cej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 512 876 012.

Oprac. AK

Chcesz podnieść kwalifikacje – zapisz się na kurs
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21. Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych, czyli...

„Chceta wa lëdze gwiôzdkã widzec?!”
Na dwudziesty pierwszy Przegląd Zespołów Kolędniczych organizatorzy zaprosili  
mieszkańców gminy do Kamienicy Królewskiej. Tegoroczna formuła przeglądu 
została zmieniona – po raz pierwszy od wielu lat nie zorganizowano wojewódz-
kiego etapu konkursu, a organizatorzy poprzestali jedynie na etapie gminnym. 

W kamienickiej remizie przed widownią wystąpiło pięć grup kolędników. 

Za sto dni matura! 
Styczeń to dla maturzystów miesiąc wyjątkowy, czas pierwszego 
w ich życiu prawdziwego balu – „studniówki”. Tradycyjny polonez, 
eleganckie suknie i garnitury, czerwona bielizna i szalona zabawa. 
Wszystko to sprawia, że każdy pamięta swoją studniówkę. Maturzy-

ści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach w sobotę 
15 stycznia 2011r. także bawili się na takim balu. 

Bal odbył się w Gościńcu nad Słupią w Tuchlinie. W balu uczestni-
czyli uczniowie klasy III a Liceum Ogólnokształcącego z wychowaw-
czynią Alicją Ludwikowską, klasa III b Liceum Ogólnokształcącego 
z wychowawczynią Aleksandrą Klaman-Chmielewską, klasa IV Tech-

Klasa III a LO Klasa III b LO

Cztery z nich reprezentowały szkoły z Mojusza, Szopy, 
Puzdrowa i Gowidlina. Gwiazdkę z Tuchlina stanowili 
natomiast głównie dorośli. Zgodnie z założeniami 
przeglądu, poszczególne grupy zaprezentowały wi-
dowiska oparte na dawnej tradycji kolędniczej. 

W grupie kaszubskich gwiazdek znalazł się cały 
szereg barwnych postaci: gwiazdory, kominiarz, 
chłop z babą, śmierć, diabeł oraz zwierzęta – bocian, 
niedźwiedź, kozioł lub baran i koń. Grupę koloro-
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nikum w zawodzie technik agrobiznesu z wychowawczynią Elżbietą 
Szczypior oraz klasa IV Technikum w zawodzie technik żywienia 
i gospodarstwa domowego z wychowawczynią Mirosławą Cyman. 
Prócz uczniów przybyli również nauczyciele, rodzice i inni zaproszeni 
goście. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 19.00 tradycyjnym polo-
nezem oraz przemówieniem pani dyrektor Krystyny Formela.

W czasie zabawy odbyła się część artystyczna przygotowana przez 
uczniów klasy IV TŻ, nagrodzona przez publiczność zasłużonymi 
brawami. Uczniowie i zaproszeni goście nie żałowali sił w tańcu 
i znakomicie się bawili przy akompaniamencie zespołu „Lotos”.

Alicja Ludwikowska
Foto: A. Kmiter

Klasa IV TA Klasa IV TŻ

wych przebierańców prowadzi policjant, który naj-
pierw pyta gospodarzy: „Chceta wa ledze gwiôzdka 
widzec?!” i pilnuje rozbrykanej grupy. 

Wszystkie występy kolędników przypomniały 
starszej widowni zapomniany w niektórych rejonach 
Kaszub zwyczaj kolędowania w wigilię świąt Bożego 
Narodzenia. Młodsi widzowie natomiast mieli niezłą 
zabawę obserwując wybryki przebierańców. 
Foto: AK                                                     AK
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Kalendarz imprez kulturalnych na 2011 r.

Kilka najważniejszych imprez jakie zaplanowały nasze biblioteki 
w Sierakowicach i Gowidlinie

Stałe imprezy:
1. Spotkania z Bajką.  
2. Konkurs literacko-plastyczny pn. „Wielkie Księgi Książko-

wych Bohaterów”. Kontynuacja cyklu konkursów organizowanych 
z myślą o dzieciach, które chciałyby podzielić się z innymi dobrą 
znajomością książek, w tym głównie bajek, baśni, opowiadań, 
wierszy i komiksów. Konkurs polega na wykonaniu księgi boha-
tera danego roku, w 2011 będzie nim KOT (koty wszelkiej maści: 

domowe i dzikie, koty w butach i w kapeluszach, dachowce i te 
z dżungli).

3. „W wielkim ciemnym lesie...” – konkurs literacki dla dzieci 
i młodzieży na ciekawą opowieść z dreszczykiem, której akcja roz-
grywa się „W wielkim ciemnym lesie...”- Rok 2011 został ogłoszony 
Międzynarodowym Rokiem Lasów.

4. II edycja bibliotecznych zawodów w głośnym czytaniu 
wierszy Agnieszki Frączek - 29 września - DZIEŃ GŁOŚNEGO 
CZYTANIA.
Gowidlino

1. Konkurs „Ulubiony Bohater Naszych Książek” – cały rok 2011.
2. „Bajkowe Spotkania” – w każdy piątek (rok szkolny).

Joanna Telega

Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
Spotkania z Bajką

W grudniu odbyły się trzy Spotkania z Bajką a my 
już zapraszamy na kolejne w nowym 2011 roku. Po 
feriach bajki będą czytać uczniowie z Gimnazjum 
w Sierakowicach. Przypominamy dzieciom i rodzi-
com – PIĄTEK godz. 17.00. 

Wszystkim, którzy do tej pory przygotowywali te 
spotkania bardzo dziękujemy. Dziękujemy pani Mirce 
Panek, p. Ani Dawidowskiej, p. Asi Kościołowskiej, 
p. Emilii Reclaf, Zosi Reclaf, naszej stażystce Kindze 
Reiter, pani Wiolecie Dworak i córkom Klaudii i Jul-
ce, a także Kubie Reclaf i panu Stefanowi Kwiecień 
za przygotowanie Spotkania o „Myszce Chrapiszce”.  
Dziękujemy też pani Małgosi Płotce i Dance Weredzie 
za przygotowanie gimnazjalistów do czytania bajek 
i oczywiście samym gimnazjalistom. DZIĘKUJEMY! 
Zachęcamy też innych do przyłączenia się do naszej 
grupy czytających.Pan Stefan  przekazuje dzieciom tajemnicę skaczącej myszki

Na przedświątecznym spotkaniu musi być choinka i gwiazdorki Czasami pojawiają się na spotkaniach futrzaste stworzenia
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SPRZEDAM

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

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

Mieszkanie dwupokojowe w centrum Sierakowic, tel. 601 686 617.

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.

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

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
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

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

GMINNA KOMISJA 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Sierakowicach
Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przew. Komisji  Maria Karolak,  Urząd Gminy pokój 302, tel. 58 681 95 41

e-mail: karolak.maria@sierakowice.pl
kontakt: w godzinach pracy Urzędu, oprócz wtorku i czwartku

PUNKT KONSULTACYJNY Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

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

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

GRUPA WSPARCIA DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
ul. Ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, 

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

PORAD PRAWNYCH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO 
udziela bezpłatnie Pani Mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ 

w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 16.00–18.00 
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 

25 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

W minionym sezonie żeglarze z UKS Florek 
przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
wzięli udział w 17 imprezach żeglarskich. 
Najlepsze wyniki tych regat to:

w klasie Optymist:
Igor Tarasiuk - 82 miejsce w Mistrzostwach 
Polski gr. B;
Igor Tarasiuk - 1 miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu Kartuskiego;
Igor Tarasiuk - 1 miejsce w Mistrzostwach 
Gminy Sierakowice;
Michał Szostek -3 miejsce w Mistrzostwach 
Gminy Sierakowice;
Michał Szostek -7 miejsce w Regatach Inte-
gracyjnych Czersk - Ostrowite;
Zuzanna Czapiewska - 6 miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu Kartuskiego;
Julia Miotk - 22 miejsce w Mistrzostwach 
Gminy Sierakowice.

w klasie Vaurien:
Martyna Tarasiuk i Julita Lewna – 52 miej-
sce w Mistrzostwach Świata na Słowacji; 

4 miejsce w Mistrzostwach Polski; 2 miejsce 
w Mistrzostwach Gminy Sierakowice; 
1 miejsce w Ogólnopolskich Regatach Inte-
gracyjnych Czersk – Ostrowite;
Nikodem Lewna (załoga) - 1 miejsce w Mi-
strzostwach Polski;
Igor Tarasiuk (załoga) - 50 miejsce w Mi-
strzostwach Świata na Słowacji.

Oprócz startów przed sezonem zorgani-
zowano obóz kondycyjno-narciarski w Be-
skidach w miejscowości Istebna k. Wisły, 
w którym wzięło udział 12 osób z naszego 
klubu.

W sezonie systematycznie odbywały się 
2 treningi w tygodniu nad Jeziorem Kamie-
nieckim w oparciu o przystań UKS Wiking. 
Tam też odbył się dojazdowy obóz żeglarski, 
w którym wzięło udział 24 uczestników.

Nasi żeglarze uczestniczyli też w innych 
kursach, gdzie zdobyli stopnie sternika 
motorowodnego (trzy osoby) i młodszego 
ratownika WOPR (dwie dziewczyny).

W okresie wiosennym i jesienno-zimo-
wym prowadzono zajęcia z pływania (nauka 
i doskonalenie stylu) na Pływalni Miejskiej 

„Rafa”w Lęborku, a wykłady teoretyczne 
i budowa modeli żaglówek klasy Optymist 
odbywały się w Szkole Podstawowej w Sie-
rakowicach.

W trakcie sezonu klub wzbogacił się 
o jedną łódź klasy Vaurien i jedną łódź 
klasy Finn, oraz dwa żagle dla najmłodszych 
zawodników klasy Optymist.

Omawiana działalność i odniesione 
sukcesy nie byłyby możliwe bez finanso-
wego wsparcia Wójta Gminy Sierakowice, 
dużego wkładu pracy opiekuna z ramienia 
szkoły - pani magister Agaty Tarasiuk, 
wielogodzinnym zajęciom prowadzonym 
przez naszego trenera kpt. jachtowego 
Waldemara Piaseckiego oraz rodziców 
naszych zawodników.

Prezes klubu UKS Florek składa podzię-
kowanie sponsorom i rodzicom za wkład, 
dzięki któremu mogliśmy osiągnąć takie 
wyniki.

Żeglarze UKS Florek podsumowali sezon
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Przekaż 1% podatku dla Kacpra i Gracjana
Rodzice czternastoletnich bliźniaków Kacpra i Gracjana z Kamienicy Kró-
lewskiej za pośrednictwem naszej Redakcji pragną serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy wsparli leczenie chłopców: 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłym roku prze-
kazali 1% podatku dochodowego na leczenie naszych synów Kacpra 
i Gracjana Kwidzińskich. Dziękujemy wszystkim, którym los naszych 
dzieci nie jest obojętny. Dzięki Państwa pomocy zebranie pieniędzy 
na leczenie synów było łatwiejsze. 

Nasi synowie od urodzenia chorują na szereg chorób. Kolejną ba-
rierą w ich rozwoju jest głęboki niedobór wagi i wzrostu, tzw. zespół 
Iugr. Żeby Kacper i Gracjan mogli normalnie się rozwijać i funkcjono-
wać, muszą przyjmować hormon wzrostu. Leczenie jest długotrwałe,  
bardzo kosztowne i nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Roczna kuracja hormonem wzrostu wynosi ponad 33 tys. zł, 
a więc na dwoje to ok. 70 tys. zł. Kwota ta przekracza nasze możliwo-
ści finansowe. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą 
o przekazanie 1% podatku na leczenie naszych synów. 

Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera
KRS: 0000208214
Nr konta: 25 1020 1097 0000 7702 0109 2485
PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
z dopiskiem: NA LECZENIE KACPRA KWIDZIŃSKIEGO

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za 
zrozumienie i okazane serce. 

Ewa i Jan Kwidzińscy 

Potrzebne materiały 
o Gminnym 
Klubie Sportowym 

W związku z próbą odtworze-
nia powstania i historii klubu 
GKS Sierakowice, zarząd 
klubu zwraca się z prośbą 
do wszystkich osób mających 
informacje na temat zespołów, 
składów, tabel, imprez sporto-
wych a zwłaszcza zdjęć z lat 
ubiegłych związanych z dzia-
łalnością klubu GKS o kontakt 
telefoniczny pod numerem 
669 320 340 lub mailowy na 
adres: inek_1962@o2.pl

Waldemar Formela


