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Cena 2,00 zł (w tym VAT)

Przyjdź na świat,
By wyrównać rachunki strat,

Żeby zająć wśród nas 
Puste miejsce przy stole.

Szymon Mucha „Kolęda dla nieobecnych”

Na święta Bożego Narodzenia wszelkiej obfitości łask Dziecięcia Jezus.
Niech nadzieja i wzajemna miłość pozwalają przezwyciężać wszystkie trudności 

i będą źródłem prawdziwej radości w Nowym 2012 Roku
życzą 

Wójt Gminy Tadeusz Kobiela
Zastępca Wójta Gminy Zbigniew Fularczyk

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Suchta

Boże Narodzenie 2011 

Dodatkowe 
pieniądze 
na Kaszubskie 
Centrum Medyczne

50-lecie ZSP 
w Sierakowicach
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PGE ogłosiła potencjalne lokalizacje 
elektrowni jądrowej w Polsce

„Atomówka” na Pomorzu?
PGE Polska Grupa Energetyczna, inwestor pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, 
pod koniec listopada przedstawiła listę trzech potencjalnych lokalizacji przyszłej 
elektrowni. Na liście znalazły się Choczewo, Żarnowiec (woj. pomorskie) i Gąski 
(woj. zachodniopomorskie). Przez kolejne dwa lata we wskazanych lokalizacjach 
prowadzone będą szczegółowe badania, a ich wyniki pozwolą wskazać lokalizację 
docelową, którą poznamy do końca 2013 roku.  

Wybór potencjalnych lokalizacji poprzedzony został wielomiesięcznymi ba-
daniami uwzględniającymi m.in. takie czynniki jak właściwości terenu, dostęp-
ność wody chłodzącej, środowisko przyrodnicze (położenie względem parków 
narodowych czy obszarów Natura 2000), obecne zagospodarowanie terenu oraz 
logistykę i infrastrukturę (bliskość energetycznych sieci przesyłowych, sieci 
drogowych i kolejowych). 

– Wszystkie przedstawione lokalizacje traktujemy dzisiaj równorzędnie. Przed 
nami dwa lata badań, m.in. geologicznych i środowiskowych, które pomogą nam 
wskazać lokalizację docelową. Planujemy, że nastąpi to w roku 2013 – mówi 
Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE S.A. – firmy, której w 2009 r. rząd po-
wierzył realizację programu jądrowego w zakresie budowy dwóch pierwszych 
elektrowni atomowych o łącznej mocy ok. 6000 MW. Pierwszy blok elektrowni 
ma być gotowy do końca 2020 roku.

Jak zapewnia Polska Grupa Energetyczna, dla gminy, na terenie której osta-
tecznie powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa oraz dla gmin sąsia-
dujących, będzie to olbrzymia szansa na dynamiczny rozwój regionu. Zarówno 
sama elektrownia, jak i firmy z nią współdziałające pozwolą na stworzenie wielu 
nowych miejsc pracy oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury. W budżecie 
gmin pojawią się dodatkowe, wielomilionowe wpływy z tytułu podatku od nie-
ruchomości oraz przychody z tytułu podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę 
planowany czas budowy i funkcjonowania elektrowni oraz jej likwidacji, gmina, 
w której finalnie zostanie zlokalizowana elektrownia, będzie czerpała korzyści 
z tego faktu przez ok. 100 lat.

Tymczasem zupełnie odmienne zdanie mają mieszkańcy wspomnianych miej-
scowości, a szczególnie wsi Gąski, którzy nie chcą u siebie „atomówki”. Protest 

Mapa potencjalnych lokalizacji 
pierwszej polskiej elektrowni atomowej

niektórych środowisk  wywołała także informacja 
o wysokości środków finansowych, jakie zamierza 
wydać Ministerstwo Gospodarki na promocję ener-
getyki atomowej. Budżet przeznaczony na ten cel do 
końca 2012 r. wynosi 22 mln zł. Natomiast Polskie 
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wezwało do 
powrotu do dyskusji na temat przyszłości energe-
tycznej Polski. 

Swoje zastrzeżenia do polskiego programu bu-
dowy elektrowni atomowych wyrazili także nasi 
zachodni sąsiedzi. Przedstawiciele niemieckiej partii 
Zielonych stwierdzili, że sposób realizacji przez nasz 
kraj programu energetyki jądrowej narusza prawo 
Unii Europejskiej. Ich zdaniem Polska zbyt późno 
rozpoczęła konsultacje z sąsiadami. Po Fukushimie 
Niemcy zweryfikowały politykę energetyczną i do 
roku 2022 planują wyłączyć wszystkie swoje elek-
trownie atomowe, których mają aż 17.  

Okazuje się zatem, że polskie plany budowy 
elektrowni atomowej nie będą wcale takie łatwe do 
zrealizowania. 

Oprac. AK

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wielu głębokich i radosnych przeżyć 

oraz błogosławieństwa Dzieciątka Narodzonego 
w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 

życzą pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach
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Dodatkowe sześćset tysięcy złotych otrzyma 
gmina Sierakowice na rozbudowę Kaszub-
skiego Centrum Medycznego. 6 grudnia 
aneks do umowy, przyznający dodatkowe 
środki, parafowali Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa pomorskiego i Tadeusz 
Kobiela, wójt gminy Sierakowice. 

Środki z Unii na rozbudowę i moderni-
zację sierakowickiego ośrodka zdrowia na 
początku miały wynosić 5 mln zł. Ostatecz-
nie wyniosły jednak 4,4 mln zł.  

– Dzięki szczególnej pomocy pana marszał-
ka Mieczysława Struka podpisujemy dzisiaj 
aneks, który zabezpiecza nam środki na 
budowę Kaszubskiego Centrum Medycznego 
w takiej wysokości, w jakiej były zaplanowa-
ne, czyli 5 milionów złotych – powiedział wójt 
Tadeusz Kobiela. – Marszałek mógł rozdyspo-
nować te środki na inne cele, bo wiadomo, że 
w służbie zdrowia potrzeby są duże i zawsze 
takie będą. Dzięki panu Marszałkowi mamy 
te środki nieuszczuplone. Serdecznie dziękuję 
w imieniu naszego samorządu. 

Marszałek Mieczysław Struk szczegółowo 
wyjaśnił, skąd wzięły się dodatkowe pienią-

dze na sierakowicką inwestycję: – W wyni-
ku postępowania przetargowego pojawiają 
się oszczędności. W praktyce powinno to 
wyglądać w ten sposób, że oszczędności i po 
stronie środków europejskich i po stronie 
gminy zostają u tych, którzy je wykładają. 
A zatem jeśli gmina w wyniku przetargu 
zaoszczędziła, to jest to dobro gminy. Nato-
miast w przypadku środków europejskich ta 
część powinna wrócić do naszej puli i być 
rozdysponowana na inne cele – wyjaśnił 
marszałek.

Dzięki tym zabiegom Gmina Sierakowice 
zyskała dodatkowe 600 tys. zł na budowę 
przychodni. Marszałek mówiąc o Ka-
szubskim Centrum Medycznym nie krył 
podziwu dla tego przedsięwzięcia: – Mnie 
ten projekt zachwycił – powiedział. – To 
jest projekt wyjątkowy i wydaje mi się, 
że zasługiwał na to, aby zwiększyć pulę 
dofinansowania ze środków unijnych. Wy-
jątkowość tego projektu polega na tym, że 
Państwo budują na terenie wiejskim bardzo 
dużą przychodnię specjalistyczną, która 
obsługuje co najmniej 17 tys. osób z kilku 

Gmina Sierakowice otrzyma dodatkowe pieniądze 
na Kaszubskie Centrum Medyczne

Oprócz wyróżnienia „Przyjaciel Gminy 
Sierakowice” marszałek Mieczysław Struk 

otrzymał na pamiątkę kordelas

gmin (w podstawowej opiece zdrowotnej 
jest to nawet 22 tys. pacjentów – dop. AK). 
Ze względu na jakość usług, jaką będziecie 
oferować w przychodni, liczba ta będzie 
rosła. Mieszkańcy małych miejscowości, 
oddalonych od większego miasta, wcale 
nie muszą mieć gorszej opieki medycznej. 
W istocie zbudowaliście wizytówkę, którą 
i my będziemy się szczycić w Gdańsku – 
dodał marszałek Struk. 

Już wiadomo, że oficjalne otwarcie Ka-
szubskiego Centrum Medycznego odbędzie 
się w sobotę 14 stycznia 2012 roku. 

Za życzliwość, pomoc i wsparcie w reali-
zacji zadań naszego samorządu marszałek 
Mieczysław Struk otrzymał wyróżnienie 

„Przyjaciel Gminy Sierakowice”. 
AK

Foto: AK

Umowę parafowali: Mieczysław Struk i Tadeusz KobielaPodczas podpisania aneksu do umowy obecni byli także radni

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.

Drogim Czytelnikom życzenia 
zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w gronie najbliższych 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
życzy Redakcja „Wiadomości Sierakowickich” 
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Kontrakt nr 9. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Su-
lęczynie. Trwają prace zbrojeniowe ścian konstrukcji żelbetowej reaktora 
biologicznego oraz roboty ziemne pod ścianę oporową i fundamenty 
budynku magazynu osadu.

Kontrakt nr 10. Budowa sieci wodociągowej w gminie Sulęczyno 
wraz z rozbudową SUW. W listopadzie br. wykonano łącznie ponad 
12 km sieci wodociągowej. Zakończono remont i termomodernizację 
budynku stacji uzdatniania wody, trwają roboty ziemne i budowlane przy 
budowie zbiornika terenowego wody uzdatnionej na terenie ujęcia wody 
w miejscowości Widna Góra.

Realizacja Projektu Funduszu Spójności w gminach 
Sierakowice i Sulęczyno

Kontrakt nr 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice 
obręb: Rębienica–Tuchlino oraz Łyśniewo–Migi–Poręby–Sierakowice. 
Dokonano odbioru częściowego zlewni PŁ1 w miejscowości Łyśniewo 
oraz PT1 w miejscowości Tuchlino. Obecnie  trwają prace montażowe 
przy zlewni PT2 w miejscowości Tuchlino.
 

Kontrakt nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice 
obręb: Kamienica Królewska–Załakowo–Pałubice. Trwają prace 
montażowe przy zlewni PW2 w miejscowości Pałubice w kierunku miej-
scowości Kamienica Królewska.

Kontrakt nr 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
i przepompowniami ścieków w miejscowościach Widna Góra–Podjazy–
Amalka. Wykonano sieć głównych kolektorów sanitarnych w miejsco-
wości Widna Góra. Obecnie trwają prace montażowe przy budowie 
przyłączy do zlewni PS6 oraz kolektora tłocznego na odcinku Widna 
Góra–Podjazy. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.
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Rusza 7. edycja 
Programu Wspierania 
Aktywności Lokalnej 
„Razem Możemy Więcej”
Rusza kolejna edycja konkursu wniosków w ramach 
Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem 
Możemy Więcej”, którego organizatorem jest Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem projektu jest 
rozwój infrastruktury społecznej oraz promowanie 
postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców 
terenów wiejskich. O dotacje na realizację lokalnych 
inicjatyw społeczno - kulturalnych mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne działa-
jące na terenach wiejskich. Wnioski można składać 
do 5 stycznia 2012 r. W 7. edycji programu EFRWP 
przeznaczył na granty 300 tys. złotych.

Program „Razem Możemy Więcej” jest realizowany od 2009 r. 
przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W do-
tychczasowych sześciu edycjach programu złożonych zostało 
łącznie ponad 1500 wniosków. Nagrodzono 236 projektów, na 
łączną kwotę 956.714 zł.

Nowa formuła programu
W dniu 16 listopada br. Zarząd Fundacji EFRWP dokonał nieznacz-
nych korekt Regulaminu programu „Razem Możemy Więcej”, których 
celem jest jeszcze większe zwrócenie uwagi na wspólne działania 
i kolegialność realizowanych projektów. Preferowane będą m.in. 
projekty realizowane we współpracy z innymi podmiotami/partne-
rami oraz wspólne projekty tzw. sieciowe, które swym zasięgiem 
obejmują obszar kilku gmin/sołectw i są wspólnie realizowane przez 
podmioty z tych gmin/sołectw. Takie projekty będą mogły liczyć na 
maksymalne wsparcie w wysokości 30 tys. zł. Zmianie uległa nato-
miast wysokość maksymalnej kwoty grantu oraz niektóre elementy, 
jakie mogą być finansowane w ramach projektu.

Do budowania lokalnych więzi społecznych często nie są potrzebne 
duże pieniądze, ważniejsza jest chęć działania i wykorzystanie poten-
cjału swojej najbliższej okolicy i jej mieszkańców – powiedział Marek 
Zagórski – Prezes EFRWP. Zmodyfikowaliśmy program, aby dać 
szansę mniejszym, ale wartościowym pod względem merytorycznym, 
projektom. Takim, które mają największą szansę na zainteresowanie 
mieszkańców i prawdziwie ich zaangażują – dodał Marek Zagórski.

Dla kogo dotacje:
- W ramach projektu „Razem Możemy Więcej” o wsparcie fi-

nansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fun-
dacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak 
i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich 
i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach 
wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).

- Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty 7,5 
tys. zł.  W przypadku realizacji projektu przy udziale dodatkowych, 
zewnętrznych, środków finansowych (dofinansowanie partnera, środki 
funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.) wielkość grantu może być 
podwyższona o 50%, jednak nie więcej niż do kwoty 10 tys. zł. Nato-
miast w przypadku, gdy projekt swym zasięgiem obejmuje obszar kilku 
gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów 
z tych gmin/sołectw na mocy stosownego porozumienia (tzw. projekt 
sieciowy), wielkość dofinansowania projektu będzie stanowiła sumę 
grantów uzyskanych przez wszystkie współpracujące podmioty, z za-
strzeżeniem że nie może ona przekroczyć kwoty 30 tys. zł
- Wnioskowany grant nie może finansować całości kosztów 

przedsięwzięcia, a jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego 

wnioskodawcy, środków lub nakładów innych partnerów uczestni-
czących w realizacji projektu. Beneficjenci programu zostaną wy-
łonieni w drodze konkursu wniosków, a o dacie zakwalifikowania 
wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.

Obszary wsparcia
Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy realizujący projekty 
w następujących dziedzinach:

1) szeroko pojęta działalność kulturalno - oświatowa, obejmująca:
- kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalno – historycz-

nego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, 
tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury 
materialnej i niematerialnej,

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 
zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach 
edukacyjnych/kulturalnych,

- wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą edukacyjną,

- przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych;
2) szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia 
i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na 
rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi;

3) inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury 
drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. popra-
wie bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane 
m.in. z:

- zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych 
lub innych elementów związanych z realizacją projektów,

- przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej 
z realizowanych projektów (np. drobne remonty), włącznie z zakupem 
wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z projektu,

- tworzeniem (budowa, adaptacja, remonty) obiektów tzw. prze-
strzeni publicznej (np. mini - amfiteatry, wiejskie place spotkań, 
itp.) na potrzeby działalności kulturalno – oświatowej,

- wytyczeniem i oznakowaniem tras/ścieżek dydaktycznych/edu-
kacyjnych związanych z dziedzictwem 
historycznym i przyrodniczym regionu 
(np. tablice informacyjne, miejsca postoju 
i odpoczynku, itp.).

Regulamin programu, zasady kwalifikacji 
oraz formularz wniosku są dostępne na 
stronie www.efrwp.pl w zakładce Dotacje.

Program jest zarządzany i realizowany 
bezpośrednio przez EFRWP.
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Mikołajki
6 grudnia - jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie i każde dziecko prezent dostanie.

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

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

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

Paczewo, Szklana, Tuchlino;
- Mieczysławowi Skibińskiemu – Hurtownia Ogólnospożywcza, Sierakowice;
- Marii Kostuch – Sklep „Helga”, Sierakowice;
- Markowi i Gabrieli Bojanowskim – Sklep spożywczy, Sierakowice;
- Elżbiecie Grzenkowicz – Sklep drogeryjno-przemysłowy, Sierakowice;
- Henrykowi Furman – Sklep spożywczy, Sierakowice;
- Piekarni „KRÓLEWICZANKA” z Kamienicy Królewskiej;
- Grażynie Brzeskiej – Sklep ALKOR, Sierakowice.

Specjalne podziękowania należą się Panu Andrzejowi Olszewskiemu oraz Panu 
Janowi Olszewskiemu, którzy przybyli do nas wraz ze swoim reniferem. 

 
Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za dar serca!

Foto: ze zbiorów GOK

Mikołaj w Szkole Podstawowej w Sierakowicach

 Słodycze od Mikołaja otrzymali wszyscy: młodsi…

…i starsi
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Mikołaj zawitał 
do Kamienicy Królewskiej
Mikołajki to jeden z tych szczególnych dni wyczekiwanych z utęsknieniem przez 
wszystkie dzieci. Oznacza wizytę dobrotliwego i szczodrego Mikołaja z workiem 
pełnym prezentów i słodkości. W sobotnie popołudnie 3 grudnia Mikołaj zawi-
tał do dzieci z Kamienicy Królewskiej, licznie zgromadzonych w sali sportowej 
tamtejszej szkoły, świątecznie udekorowanej na tę szczególną okazję. 

Kamienicką tradycją już od kilku lat jest spotkanie mikołajkowe, którego 
inicjatorką jest pani Krystyna Komar-Komarowska. Sobie tylko wiadomymi 
sposobami, przy pomocy przyjaciół, przygotowuje co roku około stu paczek dla 
najmłodszych dzieci – z zerówek oraz klas pierwszych i drugich.

Uroczystość rozpoczęła się słodkim poczęstunkiem. Potem nadszedł czas na 
zabawę. Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach przygotowanych przez panią 
Krystynę. Podzielone na kilkuosobowe grupy wykonywały na czas poszczególne 
konkurencje. Było przy tym mnóstwo zabawy i śmiechu. 

Potem nadszedł najważniejszy moment tego dnia. Dźwięk dzwonka obwieścił 
przybycie Mikołaja. Dzieci otrzymały od niego, oprócz wielkiej siatki ze słody-
czami i owocami, pluszowe przytulanki, piórniki z wyposażeniem i przybory 
szkolne. Wdzięczne dzieci zaśpiewały Mikołajowi piosenkę, a on obiecał, że 
w przyszłym roku także przyjedzie. 

Mikołajki to wyjątkowa uroczystość, która znakomicie zintegrowała mieszkań-
ców Kamienicy Królewskiej. W ten wyjątkowy świąteczny dzień zarówno dzieci, 
jak i ich rodzice mogli poczuć atmosferę pełnych dobroci i miłości nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia. 

Państwu Krystynie i Henrykowi Komar-Komarowskim, ich synowi Kajetanowi 
oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego dnia 
należą się ogromne słowa uznania i podziękowania. A niech radość i uśmiech 
na twarzach dzieci będą najlepszymi wyrazami wdzięczności. 

AK
Foto: AK

Serdecznie podziękowania za pomoc w or-
ganizacji spotkania „Mikołajki 2011” składam 
współtwórcom imprezy – Pani Dyrektor Zespołu 
Szkół w Kamienicy Królewskiej mgr Hannie 
Subkowskiej-Wójcik oraz całemu gronu pe-
dagogicznemu; zintegrowanemu środowisku 
mieszkańców Kamienicy Królewskiej i Załakowa, 
a szczególnie rodzinom Państwa Małgorzaty i An-
drzeja Bigus, Bożeny i Tadeusza Szyca, Barbarze 
i Ryszardowi Krause oraz Jadwidze i Janowi 
Pranczke; wszystkim sponsorom, a szczególnie 
Kajetanowi Komar-Komarowskiemu z Kancelarii 
Prawnej „Legalis” w Sopocie, rodzinom Wandy 
i Andrzeja Majewskich, Danuty i Ryszarda Nyga 
oraz ich dzieciom Zuzannie i Norbertowi, Irenie 
i Tadeuszowi Meronk, Bogusławie i Januszowi 
Wróblewskim, przyjaciółce Zuzi – Ani.

W imieniu dzieci z Kamienicy Królewskiej ser-
deczne Bóg zapłać składają organizatorzy spotka-
nia Krystyna i Henryk Komar-Komarowscy. 

Krystyna Komar-Komarowska (z prawej), 
pomysłodawczyni mikołajkowego święta 

z Hanną Subkowską-Wójcik, dyrektorką Zespołu Szkół 
w Kamienicy i jednocześnie współorganizatorką 

tej wyjątkowej imprezy

Mikołaj miał dla każdego dziecka wielki prezent

Jedną z konkursowych konkurencji było „obandażowanie” mumii

Duże emocje wzbudził wyścig na dywanikach
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Na świętego Mikołaja czeka dzieci cała zgraja

Mikołajki w Mojuszu
Grudniowe krótkie i szare dni zapewne byłyby nie do zniesienia, gdyby nie 
rozświetlały ich szczególnie miłe, nie tylko dzieciom, zdarzenia. Oczywiście są 
nimi Święta Bożego Narodzenia, o których ciepło myślą wszyscy, tym bardziej 
gorąco, im chłodniej na dworze. Zanim te jednak nadejdą, wsparciem dla stęsk-
nionych jest dzień św. Mikołaja.

Żyjącemu przed wieloma wiekami biskupowi Mikołajowi nie przyszło pewnie 
do głowy, iż jego czysto ludzkie odruchy dobroci względem potrzebujących znajdą 
w następnych pokoleniach takie uznanie, jemu samemu dając miano świętego, a 
wszystkim pozostałym przysparzając szczególnych bodźców do czynienia dobra, 
chęci obdarowywania siebie nawzajem. 

O popularności św. Mikołaja świadczą liczne przysłowia na jego temat zgro-
madzone w Księdze przysłów. Jedne z nich nawiązują do złej sytuacji materialnej 
wypowiadających, np. Bieda w kraju, Mikołaju czy Panie Mikołaju, sukienki 
nie maju. Inne są wspomnieniem Mikołaja strzegącego dobytku (tak u Kol-
berga) – Święty Mikołaju, pasterzu dobytku, broń, święty Mikołaju, każdego 
przypadku. Kolejne występują w roli prognostyków pogody: Na Mikoła zdejmij 
koła – takie jego przykazanie: zdejmij wóz, a zaprząż sanie czy Na Mikołaja 
wody, na Gody lody. Jednak najwięcej przysłów dotyczy oczekiwań dziecię-
cych, które składnie dałoby się zamknąć w wybranym porzekadle: Na świętego 
Mikołaja ucieszy się dzieciąt zgraja, bo chłopaki i dziewczęta wyczekują na 
prezenta; jedne będą miały cacko, że się sprawowały gracko, a zaś drugie 
dla zachęty, by nie były wiercipięty.

Dzieci w Szkole Podstawowej w Mojuszu czekały niecierpliwie 6 grudnia na 
wizytę Mikołaja. W tym dniu nie da się skierować ich myśli na inne, bardziej 
racjonalne tory. Panuje ogólne poruszenie, na które w zasadzie nie ma rady. 
Jednak nie do końca był to dzień spisany na „edukacyjne straty” – sporo uczniów 
(pod kierunkiem Barbary Grad – opiekunki koła  teatralnego) przygotowywało 
się mozolnie do godnego powitania, jak też podziękowania Mikołajowi za trud. 
Po przybyciu gościa niektóre dzieci miały wrażenie, że łudząco przypomina on 
panią sołtys Janinę Młyńską, ale na widok słodkości w czerwonym worku ich 
dociekliwość ustąpiła. Chętnie dzieliły się wiedzą i umiejętnościami, którymi Mi-
kołaj polecał  się wykazywać. A potem cała społeczność zasiadła do wspólnego 
oglądania teatralnych scenek – programu na podziękowanie. Mikołaj nie żałował 
płynącego czasu, okien, które  można było umyć, kiedy ujrzał mistrzowskie 
wystąpienia dzieci, a wśród nich własne wnuki. Ogólna radość i dobra zabawa 
udzieliły się wszystkim. Tak pozytywnie nastrojeni zapewne doczekają kolejnych 
miłych chwil. Wszak święta za drzwiami, a kolejne Mikołajki już za rok – który 
zawsze szybko mija.

Danuta Pioch
Foto: Bożena Obel

Obdarowywanie słodkościami

Młodsze Mikołaje

Aktorzy w trakcie występów

…jak „swój” do „swego”Mikołajowe zgromadzenie
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Żëczã
na te gòdë ùczestnieniô
i Jezëska przëstojeniô
rzmã ùbëtkù ë ùceszi
i dôrënków całé mieszi,
wiele drëszstwa i Kaszëbstwa
w Nowim Rokù szczescégò,
dokazów w domôcëznie.

Dołożnëch Gód jô żëczã,
szczescégò w przińdny rok!
Niech zjiscą sã naj zgrôwë
i zmòcni dejë krok.
Jezësk niech ùkòlibie
bòlenié, wszeden żôl
a żegnaje robòtã,
co zbëlni rodny môl.

Jón Trepczik, Na Gòdë

Gòdë, czyli Święta Bożego Narodzenia, 
są na Kaszubach, jak zresztą wszędzie, 
obchodzone bardzo uroczyście. Trzeba 
stwierdzić, że okres ten jest najbogatszym 
pod względem ilości obrzędów, zwycza-
jów i tradycji w całym roku obrzędowym. 
Zgodnie z wierzeniami ludu okres bożona-
rodzeniowy trwa do pierwszych dni lutego 
i ustępuje dopiero w okolicach świąt Matki 
Bożej Gromnicznej i św. Agaty, tj. pomiędzy 
2 a 5 dniem lutego.

Rok obrzędowy na Kaszubach kończy się 
uroczyście obchodami dnia św. Marcina, 
a zaczyna adwentem, ale ten jest mało za-
sobny w zwyczaje, w porównaniu z innymi 
regionami w Polsce. Ta jego skromność jest 
wynikiem nastawienia ludu, który zaprzesta-
je wszelkich uciech i zabaw, ba, nawet więk-
sze prace nie są mile widziane. Na pewno 
zaprzestaje się prac w polu, nawet gdyby 
aura im sprzyjała, co obrazuje przysłowie 
W adwańce zemia spi i je chòrô, czej sã jã 
òrze. Wszyscy przygotowują domy, obejścia, 
aby było pięknie i odświętnie na przyjście 
Dzieciątka. W większości dominują w tym 
okresie praktyki kościelne, a więc nabo-
żeństwa roratnie, czynienie adwentowych 
postanowień, jak też przygotowanie do 
sakramentu  pokuty.

W tym ogólnym wyciszeniu są jednak 
miejsca tętniące życiem, mające na celu 
uroczyste przygotowanie do nadchodzą-
cych Gòdów. Zajmuje się tym szczególnie 
męska część społeczności. Dawniej chodzili 
chłopcy z szopką od domu do domu, śpie-
wali kolędy i przypominali, że już niedługo, 
a wszyscy usłyszą o Nowonarodzonym. Do 
dziś bardzo żywym zwyczajem są pochody 
Gwiôzdków w Wigilię Bożego Narodzenia. 
Zanim jednak ruszą do domów, wiele 
adwentowych wieczorów poświęcają na 
przygotowania. Zbierają się u przewodnika, 

uzupełniają stroje, rozdzielają pomiędzy 
siebie role.

Wreszcie nastają długo oczekiwane święta 
– najpiękniejsze ze wszystkich, wymarzone, 
wyczekiwane, uwielbiane przez starszych 
i dzieci, co również obrazuje przysłowie 
Na Bòżé Narodzenié ceszi sã wszelczé 
stwòrzenié.

Największe obrzędowe nasycenie ob-
serwujemy w dniu poprzedzającym święta. 
Wigilia Bożego Narodzenia, choć jest w za-
sadzie zwykłym, nieświątecznym dniem, to 
skupia wokół siebie takie zagęszczenie sym-
boliki, obrzędowości, wierzeń i zwyczajów, 
a jednocześnie wyzwala ogromne bogactwo 
przeżyć, że w opinii wielu zyskuje miano 

„najważniejszego dnia w roku”. Domownicy 
wstają wcześnie rano, aby zdążyć przed 
zmrokiem przygotować wszystko do świąt, 
a też większość wigilijnego wieczora pozo-
stawić na rodzinne spotkanie z magią tych 
świat, bo większość obrzędów kultywuje 
się właśnie w jego trakcie. Do mężczyzn 
i chłopców należy wykonanie prac na ze-
wnątrz i w obejściu, kobiety i dziewczęta 
krzątają się w domu, sprzątają i szykują 
jedzenie. Kiedy mężczyźni kończą swoje 
prace, przynoszą do domu osadzony na 
stojaku świerczek i zaczyna się najpięk-
niejszy czas.

W literaturze poświęconej opisowi 
świątecznych obrzędów mówi się o tym, 
że „Istnieje zastanawiająca zgodność dat 
w obchodzonym przez chrześcijan święcie 
Bożego Narodzenia i dawnych świąt helle-
nistycznych oraz słowiańskiego pogaństwa, 
powstałe wskutek tego, że w pierwszych 
wiekach naszej ery Kościół wprowadził 
własny cykl zimowych świąt i pokrył je 
w czasie dokładnie z terminami uroczysto-
ści pogańskich. To dalekowzroczne i głę-
boko przemyślane posunięcie sprawiło, że 
pomieszanie i najdziwniejszy splot obrazów 
świątecznych stał się zjawiskiem nieuniknio-
nym”. Mamy więc obok siebie tajemnicę ro-
dzącego się Bożego Syna i pochody maszkar, 
czytanie pisma świętego i magiczne praktyki 
wróżebne, śpiewanie kolęd i opowiadanie 
o niestworzonych historiach, mogących tej 
szczególnej nocy mieć miejsce – nieustające 
przeplatanie się sacrum i profanum.

Choinkę zwykle stroją dzieci. Ma ona 
spełniać funkcję zdobniczą, tworzyć nastrój, 
być magnesem spotkań rodzinnych, prowo-
kować do wspólnych śpiewów, opowiadań, 
wspomnień. Dawniej nie wchodziło w grę 
strojenie choinki drogimi, zakupionymi 
w sklepach świecidełkami. Wszystko na 
niej było naturalne i wszystko miało swoje 
znaczenie. Wierzenia zakorzenione w ludzie 
kazały wierzyć, że drzewko symbolizuje 

„drzewo życia” z raju bądź drzewo krzyżowe. 
Płonące świeczki oznaczają Chrystusa „świa-
tłość świata”, inni sądzą, że są wspomnieniem 
zmarłych przodków. Szczególnego znaczenia 
nabierały też wieszane na drzewku ozdoby 
– pierniki, ciastka, orzechy, jabłka, srebrne 
lub złocone szyszki, gwiazda na wierzchołku. 
Domowe ciastka figuralne, zwane kraczałë, 
w kształcie kogutków, kaczuszek, koników, 
krówek, na północy Kaszub - rybek, a także 
gwiazdeczek, księżyców są według opinii 
badaczy folkloru śladem pieczywa obrzę-
dowego dawnych kultur, czymś na kształt 
zastępczych ofiar. W wykształconych później 
wierzeniach ludu pojawia się pogląd, że 
bogate zdobienie drzewka oznacza dobroć 
i miłość Boga do człowieka.

Oczywiście głównym przeznaczeniem 
choinki było skupianie wokół siebie rodziny 
do wspólnego śpiewania kolęd. Dawniej 
śpiewano ogólnie dostępne polskie kolędy. 
Dziś jest już sporo kolęd kaszubskich, tych 
przygotowanych przez starsze pokolenie 
Kaszubów (wśród nich Kòlãda ze słowami 
ks. Bernarda Sychty czy Jana Trepczyka 
Szëmi mòrze), jak i tych tworzonych przez 
współczesnych kompozytorów, np. Tomasza 
Fopke, Jerzego Stachurskiego i innych.

W gòdowim czasu

Tradycje na Kaszubach w okresie Świąt Bożego Narodzenia
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Coraz częściej na Kaszubach rozbrzmie-
wają kolędy w rodzimym języku, jest to 
między innymi efekt wprowadzenia nauki 
ojczystego języka do szkół, a jedną ze sku-
tecznym metod uczenia go jest śpiewanie 
pieśni i kolęd.

Po błyśnięciu pierwszej gwiazdy na niebie 
zwykle zasiadano do wigilijnego stołu.

 Dawniej menu było niezbyt obfite, dziś 
znacznie okazalsze – zawsze jednak postne.

Gospodynie pilnowały, by na stole po-
jawiały się produkty z różnych środowisk: 
pola, lasu, wody, ogrodu. Dbano o repre-

zentację różnych płodów rolnych: grochu, 
fasoli, maku; obowiązkowe były suszone 
grzyby i owoce; kapusta, ziemniaki; ryby 
pod różnymi postaciami. Starsze kobie-
ty twierdzą, że potraw zwykle dawano 
12 (liczba apostołów, miesięcy w roku 
– znacząca liczba); 7 lub 9 – poza po-
przednią zawsze nieparzysta. Wśród nich 

znajdują miejsce: 
zupa owocowa 
z kluskami, ryż 
z jagodami, śledź 
w śmietanie, sma-
żone grzyby, talerz 
ze słodkościami, 
ryba słodkowod-
na smażona, zupa 
z ryb, drożdżo-
we ciasto, piernik 
własnego wyrobu, 
kawa zbożowa lub 
miętowa herbata. 
Średnie pokolenie 
mówi już o: rybie 
w galarecie, jaj-

kach w majonezie, smażonych grzybach, 
zupie z owocowego suszu z kluskami, 
dyni z kluskami, „pulkach” ze śledziem, 
orzechach z marchwi, smażonym dorszu, 
makowcu (w ogóle mak jest symbolem 

szczęścia i należy go zjeść jak najwięcej, 
bo każde ziarenko maku daje dodatkową 
porcję szczęścia na przyszły rok – stąd ma-
kowce, kluski z makiem). Dziś młode go-
spodynie przygotowują bardzo wymyślne 
dania, sporządzane jednak według ujedno-
liconych (często narzuconych przepisami 
z kolorowych pism) norm – co w prostej 
linii prowadzi do zarzucenia tradycyj-
nych praktyk kulinarnych. W ogóle nie 
wymieniono wśród potraw chleba, ale on 
jest po prostu nieodzownym elementem 
menu, jest tak naturalną jego obecność, że 
wcale się o nim nie mówi. Łamanie się 
chlebem, a potem jego szczególną postacią 
– opłatkiem – to tradycyjnie ważny moment 
wieczerzy wigilijnej. Każdej z wigilijnych 
potraw należy spróbować, nawet jeżeli 
specjalnie się w niej nie gustuje, gdyż 
takie podejście ma zapewnić jej dostatek 
podczas całego roku.

Sporo zamieszania tego szczególnego 
wieczoru wnoszą do chat Gwiôzdczi.

Każda z postaci tego zgrupowania ma 
swoje symboliczne znaczenie. Diabeł 
i śmierć przypominają ludziom o rzeczach 
ostatecznych: konieczności śmierci i ciągle 
silnego (mimo przyjścia Chrystusa) szatana, 
który czyha na zagubionych. Bocian sym-
bolizuje płodność i wedle wierzeń odpo-
wiada za „przynoszenie dzieci”. Uznawano 
go też za przyjaznego ducha chroniącego 
przed uderzeniem piorunów i gradobiciem 
– stąd wicie przez bociana gniazda w obrę-
bie gospodarstwa było zawsze uznawane 
za wielkie szczęście i nikt nie odważyłby 
się mu w tym przeszkodzić. Gwiazdor obo-
wiązkowo nosi słomiany strój, na pamiątkę 
tego, że Zbawiciel przyszedł na świat 
w szopie. Ta słoma w kożucha, wytrzęsio-
na podczas forsownych nawiedzin, miała 
również obrzędowe znaczenie – zbierano ją 
i utykano pomiędzy chochołami w sadzie, 
używano do obwiązywania drzew – na 
lepszy urodzaj lub po prostu rozrzucano 
po polu, by chronić oziminę przed wy-
marznięciem. Z kolei koza lub kozioł mają 
związek z dawną mitologią słowiańską 
(uważano ją za zwierzę zamienione w bły-
skawicę, której zadaniem było porodzić 
słońce). Generalnie maszkary symboli-
zujące zwierzęta mają przypominać o ich 
witalności i sile; odwiecznym zbrataniu 
z człowiekiem i służeniu mu (ostrzeganie, 
pilnowanie dobytku). Generalnie nazwę 
Godne święta wywodzi się od powszech-
nego zwyczaju godzenia się w tym czasie 
z wrogami. Wśród nich mogli się znaleźć 
nie tylko ludzie, ale i zwierzęta – stąd też 
w niektórych pochodach przebierańców 
tur, wilk czy niedźwiedź. W zwyczaju tym 
tkwi również trochę dawnych wierzeń, 
że człowiek przyoblókłszy się w skórę 
zwierzęcia staje się do niego podobnym 
pod względem siły, potęgi i przebiegłości. 
Przebierańcy spełniają również rolę prak-

☞
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tyczną – stanowią wychowawcze wsparcie 
starszego pokolenia względem dzieci. Ob-
razuje to doskonale wiersz Alojzego  Nagla 
Gwiôzdka:

Czë wa bëła pòsłëszné, dzôtczi,
Bò wnet bãdą chòdzëc gwiôzdczi,
W miechù mdą miałë dôrënczi,
Dlô waji, dlô tatka i nënczi.
Dôrënczi mdą – żlë wa słëcha.
Żlë nié, to mdzeta chlëchac,
Bò gwiôzdka sprawiedlëwô je,
Chto nie słëchô, temù rznie.
A chto słëchô dostónie zabôwczi,
Słëchôj tej, òd gwiôzdczi do gwiôzdczi.

Po tych obrzędach gospodarz nawiedza 
zwierzęta hodowlane, które według ludo-
wych wierzeń zyskują tego wieczoru oso-
bliwych właściwości (szczególnie te, które 
towarzyszyły Jezusowi przy narodzeniu), 
odwiedza pole, pasiekę, sad, ogród – budząc 
wszystko w tym szczególnym dniu do życia 
i zaklinając do obfitego rodzenia i plonowa-
nia w nadchodzącym roku.

Wieczór wigilijny tradycyjnie kończy 
uroczysta msza zwana pasterką. Jest ona 
jednocześnie zakończeniem adwentowego 
wyciszenia i zamyślenia, jak też początkiem 
świętowania i radości z przyjścia Pana.  
Idący do kościoła bacznie obserwują niebo 
i przepowiadają pogodę, bo Boże Narodze-
nie jasne, to lato będzie kwaśne, a Wigilia 
jasna, to stodoła ciasna.

Pierwszy dzień świąt, po ogromnej ilości 
Wigilijnych wrażeń przebiega raczej spokoj-
nie, koniecznie w rodzinnym gronie. Starsi 
obserwowali dawniej bacznie pogodę od 
Bożego Narodzenia przez kolejnych 12 dni 
(do Trzech Króli), co miało być odzwier-
ciedleniem aury w kolejnych 12 miesią-
cach. W drugim dniu świątecznym (Święto 
Szczepana) koniecznie rezerwuje się czas 
na odwiedziny bliskich.

Jak wspomniano na wstępie czas Świąt 
nałożył się z pogańskimi obchodami począt-
ku nowego roku, który przypadał właśnie 
w dniu 25 grudnia. God po słowiańsku 
znaczy tyle co rok, zatem (według niektó-
rych badaczy) święta przypadające w czasie 
gdzie stary rok stykał się z nowym słusznie 
zwano godnymi, bo nie jeden rok, ale nawet 
dwa w ich trakcie przypadały.

Wszystkie zwyczaje i świąteczne obrzędy 
przyćmiewa jednak ta prawda – Bóg się 
rodzi! Niech więc Jego narodzenie ziści 
ludzkie marzenia o szczęściu i błogosła-
wieństwie, zgodnie z prośbą zawartą w sło-
wach współczesnej kaszubskiej kolędy:

Żegnôj tej Bòże rãczką swiat całi
Błogòsław szczëro, ach Panie mój,
Przeżegnôj wse i miasta widzałé,
Niech w serca lëdzy łask płënie zdrój.

Danuta Pioch

Pokaz stołów bożonarodzeniowych

Zabierając się za spisanie relacji z tego wydarzenia żałuję niezmiernie kilku spraw. Żałuję, 
że „Wiadomości Sierakowickie” w całości nie wychodzą w kolorze i nie oddam bogactwa 
barw prezentowanych potraw, wyrobów i dekoracji stołów. Żałuję, że nie mogę oddać 
bukietu zapachów przyrządzonych potraw i ciast. Proszę mi wybaczyć tę szarą relację 
z niezwykle kolorowego, apetycznego i pachnącego pokazu stołów bożonarodzeniowch.

W niedzielę 11 grudnia odbył się już IV pokaz stołu bożonarodzeniowego połączony 
z kiermaszem wyrobów świątecznych. W tym roku pokaz odbył się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Należy się cieszyć, że przybywa chętnych do 
uczestnictwa w pokazie. Oprócz Kół Gospodyń Wiejskich z Paczewa, Kamienicy Królew-
skiej i Lisich Jam swoje stoły i wyroby zaprezentowało Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym z Sierakowic, Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych z Sierakowic. Zadawalające jest również to, że pokazem zainteresowanych jest 
coraz więcej osób, które podziwiają dekoracje, podglądają nowe pomysły, zbierają przepisy 
i kupują wyroby. Jest korzystniej niż na pierwszym pokazie, ale takie przedświąteczne 

Stół  z Kamienicy Królewskiej zachwycał bogatością dekoracji i oferowanych produktów

Wykwintna elegancja stołu bożonarodzeniowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
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☞ wydarzenie mogłoby się cieszyć znacznie większym zainteresowaniem naszego 
środowiska. Tym bardziej, że było co podziwiać, a dekoracje na choinki można 
było kupić.

Najbliżej wejścia, po prawej stronie holu, swoje stanowisko miał SPON. Piękna cho-
inka ze srebrnego świerku udekorowana była śnieżynkami, dzwonkami i aniołkami 
uszydełkowanymi z białych nici przez panią Eugenię Myszk. Każdy, kto wchodził, 
zatrzymywał wzrok na tej imponującej choince. Bombki ze wstążek wykonała Ma-
rzena Korzeniewska, a bombki z kordonka prezentowała Elżunia Jankowska.

Obok tego stoiska był stół z wyrobami KGW z Lisich Jam. Trudno było ode-
rwać wzrok od tej galerii pomysłowości. Gwiazdki na choinkę i żłóbki wykonane 
z makaronu. Oryginalne, niepowtarzalne wyroby. Stroiki, choinki i inne dekoracje 
wykonane przez zdolne panie. Cóż za pomysłowość!

Pani Ola Gliszczyńska z GOK-u prezentowała wyroby twórców ludowych 
z naszej gminy. Przepiękne serwety z ręcznym haftem, wyroby z ceramiki 
i nowość – wyroby z drewna dekorowane techniką decoupage. Było z czego 
wybierać upominki pod choinkę dla najbliższych.

Równie imponujący i zachwycający był stół KGW z Paczewa. Apetyczne 
wypieki i potrawy były na sprzedaż, z czego chętnie korzystali odwiedzający. 
Świąteczne orzechy, ciasta udekorowane akcentami świątecznymi przykuwały 
wzrok i wzmagały apetyt.

KGW z Lisich Jam miało bogaty asortyment wyrobów i produktów. Warto zazna-
czyć, że panie skupiają się nie tylko na tradycyjnych potrawach ze starych babcinych 
przepisów, ale dbają także o aspekt zdrowotny i dietetyczny potraw. Była okazja 
degustowania nowości kulinarnych oraz podziwiania nowości dekoracyjnych.

KGW z Kamienicy Królewskiej miało stół niezmiernie bogaty. Znalazły się 
na nim dekoracje świąteczne, choinki wykonane różną techniką, stroiki, kartki 
świąteczne a także potrawy wigilijne i świąteczne. Panie z KGW ubrane w jed-
nolitych fartuszkach z haftem kaszubskim ze swoimi potrawami prezentowały 
się przepięknie. Stół imponował dekoracją i bogactwem propozycji.

Piękną i elegancką dekorację stołu świątecznego zaprezentował Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych.

Pokaz stołów bożonarodzeniowych był przedsmakiem zbliżających się świąt, 
rozbudził wyobraźnię i pomysłowość, zgromadził utalentowanych i praco-
witych ludzi, był miłą alternatywą na spędzenie kilku chwil niedzieli. Pokaz 
niewątpliwie spełnił pokładane oczekiwania. Nie żałuję mojego wolnego czasu 
spędzonego wśród radosnych i pogodnych ludzi w niezwykle sympatycznej 
atmosferze. Gratuluję wszystkim twórczego i pozytywnego myślenia i godnej 
podziwu pracowitości. Zachęcam i już dziś zapraszam mieszkańców Sierakowic 
do odwiedzenia pokazu w przyszłym roku.

Maria Karolak
Foto: Maria Karolak

Panie z KGW z Kamienicy Królewskiej w towarzystwie 
pani starosty Janiny Kwiecień – od lewej Maria Miotk, 

w środku  przewodnicząca Koła KGW Bernadeta Damps 
i pani sołtys Maria Marcińska

Pani Janina Kwiecień, pani Ludwika Meronk – przewodni-
cząca koła KGW z Lisich Jam i pan Jerzy Meronk

KGW z Lisich Jam z najmłodszą członkinią Koła – 
wnuczką pani Ludwiki Meronk

Stoisko GOK-u przyciągało klientów atrakcyjnymi 
wyrobami rękodzieła

Niezwykle kolorowy stół SPON-u – od lewej Eugenia Myszk, Elżunia Jankowska 
i Marzena Korzeniewska
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Przygotowania do świąt w ORW 
w Szklanej

Grudzień jest czasem niepowtarzalnego nastroju, co czyni go 
wyjątkowym pośród pozostałych miesięcy roku. Tematyka zwią-
zana z Mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia powoduje, że 
wszyscy czujemy się bardzo tajemniczo i bajecznie, a jednocześnie 
jesteśmy lepsi, wrażliwsi, i chyba szczęśliwsi, niż zwykle. 

Ten niezwykły klimat zagościł również w Ośrodku Rewalida-
cyjno-Wychowawczym w Szklanej 2 grudnia 2011 r. W tym dniu 
odbyła się lekcja otwarta pt. „Świąteczne dekoracje” dla rodziców 
dzieci grupy rewalidacyjnej Tygryski. Celem zajęć było wzmac-
nianie więzi emocjonalnej z rodziną w czasie oczekiwania na 
święta Bożego Narodzenia, kształtowanie uczuć ciepła rodzinnego, 
a także aktywizowanie oraz integrowanie rodziców i dzieci podczas 
wspólnych prac plastycznych. Lekcja rozpoczęła się od rozwiązania 
przez rodziców świątecznych zagadek, a potem nastąpiły bardzo 
przyjemne zmagania plastyczne. Z żarówki i filcu powstały zaska-
kujące postacie św. Mikołaja i jego zastępu reniferów, drewniana 
choinka zyskała wspaniałe ozdoby z szyszek, koralików i koloro-
wych wstążeczek, a wszystkie okna w sali zostały udekorowane 
precyzyjnie wyciętymi przez rodziców witrażami w kształcie 
bożonarodzeniowego drzewka. Spotkanie zakończyło się słodkim 
poczęstunkiem przy wspólnych opowieściach o najpiękniejszych 
świętach i niecierpliwym oczekiwaniu na te już nadchodzące.

Spotkanie podczas zajęć otwartych wniosło, zarówno dla dzieci 
jak i rodziców, bogate doświadczenie budowania więzi dziecko - ro-
dzic. Rodzice mieli możliwość poznania zachowań i systemu pracy 
swoich pociech podczas zajęć rewalidacyjnych. Brali czynny udział 
w zajęciach i byli pełni podziwu dla swoich niepełnosprawnych 
dzieci. Z niecierpliwością – jak powiedziały mamy – czekają na 
tego typu warsztaty ponownie.

Agnieszka Wenta, Anna Flisikowska

Andrzejki w SPON
Ostatnie dni przed adwentem to czas andrzejkowych zabaw. Nie 
inaczej było w siedzibie sierakowickiego SPON-u, gdzie w środę, 
23 listopada, wesoło bawiło się ponad 40 osób. Nie było co prawda 
tradycyjnego lania wosku i wróżb, ale jak zawsze atmosfera była 
tu bardzo sympatyczna i rodzinna. 

Dla członków Stowarzyszenia zabawa była kolejną okazją do miłego 
spędzenia czasu wśród grona dobrych znajomych. Jak to zwykle na 
takich spotkaniach bywa, nie zabrakło pysznego jedzenia przygoto-
wanego przez stałą ekipę znakomitych kucharek. Była muzyka, tańce 
i wspólny śpiew. I tylko szkoda, że czas tak szybko minął…

Organizatorzy i uczestnicy zabawy andrzejkowej Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym kierują gorące słowa 
podziękowania do sponsorów: piekarni Graham, ubojni drobiu 
Gosz i cukierni Stencel. 

AK
Foto: AK

Zabawę andrzejkową można uznać za udaną

Gwiazdka w naszych domostwach

Tradycja bożonarodzeniowa 
w naszej gminie
Gwiazdka to grupa kolędników-przebierańców, możemy się nawet 
pokusić o nazwanie ich trupą teatralną, działającą przez jeden dzień 
w roku w obrębie kilku wiosek. Zajmują się zabawianiem ludzi 
przez taniec, śpiew i psoty.

Tradycja odwiedzania domostw przez kolędników jest już mocno 
zakorzeniona w naszej społeczności lokalnej. Gwiazdka odwiedza 
nasze domy od rana w dzień Wigilijny, a kończy swe działanie, gdy 
czas iść na pasterkę. Zapowiedzią ich przybycia jest dźwięk dzwonków, 
które można usłyszeć już z daleka, im bliżej tym głośniej słychać też 
gwizdy i głosy kolędników. Jako pierwszy do domu wchodzi policjant, 
który zapowiada przybycie Gwiazdki. Pyta też czy zostaną przyjęci 
(nie jest to obowiązek) i wystawia gospodarzowi mandat. Od razu 
po nim w izbie pojawiają się: akordeonista wraz z kominiarzem. Ten 
ostatni wita się z domownikami zostawiając po sobie ślad sadzy. 
Najważniejszą rolę w tym spektaklu odgrywa jednak Gwiazdor, który 
przepytuje obecnych z pacierza, chwali lub gani używając do tego 
splecionej ze słomy rózgi. Pozostali kolędnicy, równie ważni, to Dziad 
z Babą, koń z oprowadzającym, bocian z baranem, a na końcu szalejące 
diabły. Cała grupa kolędników śpiewa na wstępie kolędę „A wczora 
z wieczora”. W przeddzień Bożego Narodzenia mieszkańcy wiosek, 
do których zawitają przebierańcy, powinni uważać by się na nich nie 
natknąć, ponieważ ci nie zrezygnują z płatania figli.

Mimo psot i zamieszania, którego mogą narobić, a które z biegiem 
lat się ustatkowały,  Gwiazdka nadal jest chętnie przyjmowana 

w domach kaszubskich, gdzie kultywowana jest tradycja. Za swe 
„przedstawienie” kolędnicy dostają od gospodarza pieniądze lub 
przysmaki, których w tym czasie nie brakuje na wigilijnym stole.

Na terenie naszej gminy aktywne pozostają już tylko nieliczne 
takie grupy kolędnicze. Dwiema takimi grupami może się poszczycić 
parafia Tuchlino, w której działają Gwiazdki z Tuchlina i Tuchlinka. 
Składają się one z już wyżej wymienionych postaci, a przebrani za 
nie są młodzi mężczyźni w różnym wieku. Jedynym warunkiem, 
przestrzeganym rygorystycznie,  jest ich stan cywilny, ponieważ 
w Gwiazdce mogą brać udział tylko kawalerowie: – Nie jest ważne 
czy ma się 50 czy 12 lat, ważne by był to kawaler – mówi Marcin 
Lis, jeden z byłych członków Gwiazdki z Tuchlinka.

Nie ma ustalonych spisanych reguł, obowiązują te przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Pierwszym warunkiem jest wcześniej 
wspomniany wolny stan cywilny, później hierarchia co do wieku, 
starszy ma zawsze pierwszeństwo, oraz to, że najstarszy ma prawo 
wyboru stroju, który tylko chce, młodsi członkowie mają już 
mniej szczęścia. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ 
uczestnicy robią to dla przyjemności i zabawy.

Jak odbierani są przez społeczeństwo? Tu opinie są różne. 
Dużo osób już nie wpuszcza Gwiazdki do mieszkań, przeważnie 
z obawy by szkody po ich odwiedzinach nie były zbyt duże, nie 
wszystkim odpowiadają zwyczaje przebierańców. – Dużo osób nie 
chce wpuścić Gwiazdki z powodu uprzedzeń, myślenie ludzi jest 
różne, często myślą, że robimy to tylko dla pieniędzy. Tak nie jest! 
Nie żądamy niczego w zamian, każdy daje to co chce, to co może 
ofiarować – dodaje pan Lis.

Nie róbmy niczego na siłę, ale pamiętajmy o naszych tradycjach, 
także tych związanych z Bożym Narodzeniem.

Karolina Witt
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Dzień 19 listopada 2011 roku zapisze się w historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Sierakowicach jako jedno z najważniejszych wydarzeń szkoły. Właśnie 
w tym dniu nastąpiło oficjalne przekazanie społeczności szkolnej sztandaru 
ufundowanego przez Radę Rodziców połączone z obchodami 50-lecia szkoły.

O tej uroczystości nie zdołam napisać bez emocji. Po pierwsze - dlatego, że 
dotyczy szkoły, w której rozpoczynałam moją edukację, szkoły, którą lubiłam, 
i w której dobrze się czułam. Po drugie - dlatego, że czuję szczególną więź 
z nauczycielami i pracownikami tej szkoły. Na uroczystości jubileuszowej wielu 
z nich spotkałam. Pracując później w sanepidzie, przyjeżdżałam przez 25 lat do tej 
szkoły na kontrole sanitarne, i choć źle się czułam w roli kontrolera, to kontakty 
z osobami kierującymi szkołą mile i ciepło wspominam. Gdy zaczęłam pracować 
w Urzędzie Gminy – także współpracowałam z tą szkołą, z jej nauczycielami 
i uczniami. Miałam przyjemność uczestniczyć w wielu ważnych wydarzeniach 
z życia szkoły. 50 lat szkoły to także pół wieku mojego życia – stąd te emocje!

Złoty jubileusz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych był niewątpliwie wydarze-
niem historycznym dla Sierakowic. Perfekcyjna organizacja uroczystości, każdy 
najdrobniejszy szczegół programu, podnosił rangę tego spotkania. Uroczystość 
zgromadziła wybitnych ludzi polityki - władze wojewódzkie, powiatowe, gminne, 
nauczycieli, którzy w tej szkole uczyli i nią zarządzali, absolwentów i uczniów.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce w kościele parafialnym 
św. Marcina w Sierakowicach. Mszę świętą koncelebrowali ks. proboszcz 
Bronisław Dawicki i ks. Michał Lal, który przez 5 lat był katechetą w tej szkole. 
Ks. Michał Lal wygłosił piękne kazanie i podkreślił, że z przyjemnością przyjął 
zaproszenie na tę uroczystość. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewniła mło-
dzieżowa orkiestra dęta pod batutą pana Szczypiorskiego. Na zakończenie mszy 
nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły. Po mszy korowód uczniów, nauczycieli, 
rodziców i zaproszonych gości, z udziałem orkiestry, przeszedł ulicami Sierako-
wic do szkoły przy ul. Dworcowej.

Druga część uroczystości odbyła się w siedzibie Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Sierakowicach. Od samego wejścia do szkoły goście czuli 
niezwykle serdeczną atmosferę. Uczniowie już w drzwiach witali gości, pomagali 
w szatni, a pracownicy szkoły prowadzili gości na wyznaczone miejsca. Każdy 
uczestnik uroczystości otrzymał folder zawierający historię szkolnictwa ponad-
podstawowego w Sierakowicach, wykaz zatrudnionych nauczycieli, informację 
o absolwentach i wywiady - wydany specjalnie na tę okazję. Folder stanowi 
kompendium wiedzy o szkole i jest doskonałą pamiątką tego wydarzenia. Uro-
czystość prowadziło  dwoje konferansjerów, uczniów szkoły jubilatki - Mikołaj 
Kapusta i Honorata Woźniak. Mikołaj pokazał niezwykły talent estradowy, który 
grzechem byłoby dalej nie rozwijać.

Po wprowadzeniu na salę i powitaniu Pocztów Sztandarowych ze szkół po-
nadgimnazjalnych powiatu kartuskiego oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Oddziału Sierakowice odśpiewano hymn państwowy. Następnie zabrała głos 
pani dyrektor Krystyna Formela, która w imieniu społeczności szkolnej powitała 
gości, grono pedagogiczne i uczniów.

Przedstawiciele Rady Rodziców, w sposób ceremonialny, przekazali poświęcony 
sztandar Dyrektorowi Szkoły, który z kolei oddał go w ręce Szkolnego Pocztu Sztan-
darowego. Renata Peplińska - przewodnicząca Rady Rodziców - powiedziała:

- W imieniu Rady Rodziców przekazuję Pani dyrektor Akt Fundacyjny. Rada Rodzi-
ców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach ufundowała sztandar 
z okazji 50-lecia szkoły. Niechaj sztandar ten godnie reprezentuje naszą szkołę, jako 
znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższych wartości.

Ważnym elementem uroczystości było wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru 
przez fundatorów oraz uroczyste ślubowanie uczniów. Uczniowie ślubowali - dbać 
o honor i dobre imię szkoły oraz w każdej sytuacji zachowywać się w sposób 
godny Polaka, wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki, jakie nakłada na nich 
szkoła, wykorzystywać zdobywaną wiedzę i umiejętności dla własnego dobra 
i dobra naszej Ojczyzny -  Rzeczypospolitej Polskiej.

50-lecie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach

W uroczystości licznie brali udział przedstawiciele władz 
samorządowych szczebla gminnego i  powiatowego 

oraz przedstawiciele parlamentu i szkolnictwa

Konferansjerzy jubileuszowej uroczystości – 
Honorata Woźniak i Mikołaj Kapusta

Rada Rodziców przekazuje sztandar 
dyrektor Krystynie Formeli

Szkolny Poczet Sztandarowy 
odbiera sztandar z rąk Pani Dyrektor



1512 (258) grudzień 2011 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Po ślubowaniu na ręce pani Dyrektor słowa uznania i gratulacje składali za-
proszeni goście: Starosta Powiatu Kartuskiego - Janina Kwiecień, Wójt Gminy 
- Tadeusz Kobiela, Przewodnicząca Rady Rodziców - Renata Peplińska, Edmund 
Wittbrodt – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Danuta Rek i Hubert Lewna– Radni 
Sejmiku Województwa Pomorskiego, Halina Uchman  – Dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, Bogdan Łapa – Wicestarosta Kartuski, 
Mieczysław Woźniak – Przewodniczący Rady Powiatu. W imieniu nieobecnych 
Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk 
i Stanisława Lamczyka - osoby upoważnione odczytały listy gratulacyjne. Ży-
czenia składali także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.

Dla uświetnienia uroczystości powstał hymn Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Sierakowicach. Muzykę do pieśni skomponował ksiądz Karol Gierszewski, 
zaś autorem słów jest uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego Dariusz Makurat. 
Goście mogli usłyszeć pierwsze oficjalne wykonanie tego utworu.

Przyszła pora na część artystyczną, która zrobiła na uczestnikach i gościach 
niezwykłe wrażenie. Senator E. Wittbrodt zastanawiał się, czy szkoła nie posiada 
profilu artystycznego, skoro ma liczne grono tak utalentowanych uczniów i nauczy-
cieli, którzy nimi kierują. Wszyscy goście byli zauroczeni występującą młodzieżą. 
Część artystyczna wzbudziła zachwyt i aplauz. Był to rozgrzewający serce mix 
młodości, werwy, talentu, roztańczenia, śpiewu i pomysłowości. Taniec współcze-
sny przepleciony dostojnym polonezem, piosenki kaszubskie i współczesne, śpiew 
solowy i chóralny. Oj! Dali czadu! Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała 
gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom szkoły i uczniom za przygoto-
wanie uroczystości. Podkreśliła, że zaangażowany był każdy, każdy miał swoje 
zadanie, z którego wywiązał się doskonale. Koordynatorem uroczystości była pani 
Ewa Zawadzka. Uroczystość i jej poszczególne elementy były godne dostojeństwa 
złotego jubileuszu szkoły, na szczycie którego zatknięto nowy sztandar.

Ostatnim akcentem uroczystości, którym szkoła uraczyła uczestników, była 
uczta dla podniebienia. Szwedzki stół pełen wykwintnych i pysznych potraw 
podanych w finezyjnej, niezwykle apetycznej postaci. Trudno było się oprzeć 
takim cudom, tym bardziej, że nadeszla pora obiadu. Ten etap uroczystości 
był okazją do porozmawiania, przywitania z gośćmi, których od dawna się nie 
widziało. Rozpoczęło się wspominanie, przypominanie, uściski, serdeczności 
i długie Polaków rozmowy.

Maria Karolak
Foto: AK

Moment ślubowania

Hymn Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Witaj nauk świecie bliski,
Natchnij chłonne twe umysły.
Prowadź drogą, pokaż prawdę,
Uczniów dusze są otwarte.

Pracą, wolą, ducha siłą
Zdobędziemy wiedzę miłą.
Posłuchamy serca bicia:

„Wiedza prawdą to cel życia”.

Wiele zmian w historii było,
hartu ducha nie zaćmiło

„Wiernie kroczyć w przodków ślady”
mądrej posłuchamy rady.

Z dumą w przeszłość spoglądajmy,
Piękne chwile pamiętajmy.
Ludzi nić historii łączy,
Nasza droga się nie kończy.

Gdy odkrywam prawdę całą,
Wiedzy, siły mam za mało.
Z serca radość wielka tryska, 
w oczach jasna świeci iskra.

Z dala widać świat szeroki
Jestem gotów do swej drogi.
Mądrość moim jest wyzwaniem,
Niech na zawsze pozostanie.

Symbolika sztandaru
Awers sztandaru Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach został wykonany z tkaniny satynowej 
w barwach zieleni sosnowej. Znajduje się na nim napis 
w postaci nazwy szkoły z miejscowością. Pośrodku 
widnieje logo przedstawiające aurę słoneczną z zarysem 
Sierakowic i otwartą księgą – symbolem wiedzy. Obok 
umieszczono motywy kaszubskie – trzy rośliny w układzie 
zwierciadlanym. Liczba trzy jest symbolem doskonałości, 
gdyż ma początek, środek i koniec. Symboliczne kłosy 
zboża ujawniają siłę ziemi i życia. Lilia to najbardziej 
rozpowszechniony motyw we wszystkich dziedzinach 
sztuki i w heraldyce. Jest symbolem godności, majestatu 
i odrodzenia. Biała kreuje niewinność. Chaber symbolizuje 
tolerancję, gdyż modrak jako chwast w zbożu jest tolero-
wany przez swą piękność, którą dziewczęta wykorzystują 
wplatając go w wianki. Zdobienia wykonano z bursztynu, 
który jest symbolem zjednoczenia i zespolenia.

Rewers sztandaru wykonano z tkaniny satynowej w bar-
wach narodowych. Pośrodku widnieje godło państwowe 
z dewizą nauki: „Ojczyzna, Nauka, Praca”. Litery i frędzle 
mają kolor złoty, który w symbolice barw oznacza szla-
chetność, wspaniałomyślność i wzniosłość.
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W tym roku minęło 65 lat od powstania 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w gminie Sierakowice. Z tej wyjątko-
wej okazji dla pracowników zorganizowa-
no rocznicowy bal w Hotelu Gołuń.

Początki Gminnych Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska” sięgają wczesnych 
lat PRL, chociaż nie były to pierwsze 
formy spółdzielczości w Polsce. Te 
sięgają bowiem XIX wieku. GS-y zaj-
mowały się działalnością produkcyjną, 
handlem i usługami. Poza działalnością 
gospodarczą niektóre spółdzielnie akty-
wizowały lokalną społeczność poprzez 
prowadzenie Klubów Rolnika. Większość 
Gminnych Spółdzielni przetrwała refor-
my rynkowe, tak jak sierakowicka, czego 
przykładem jest jej żelazny jubileusz.

Sierakowicka Spółdzielnia powstała 
w kwietniu 1946 r. O jej działalności w po-
czątkowych i późniejszych latach piszemy 
w artykule „Historia Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w Sierakowicach”.

Trudnym momentem dla GS były przemiany ustrojowe i ryn-
kowe zapoczątkowane w 1989 roku. O tych przemianach tak 
opowiada Józef Formela, prezes zarządu, który został wybrany 
na to stanowisko we wrześniu 1989 r.: –  W styczniu 1990 r. roz-
poczęła się reforma gospodarcza. Wcześniej Spółdzielnia działała 
w innych strukturach, była zrzeszona w Wojewódzkim Związku 
Gminnych Spółdzielni, który prowadził zakłady handlu. Były to 
duże hurtownie, które dostarczały towar do sklepów Spółdzielni. 
W 1990 r. WZGS został rozwiązany i hurtownie przestały istnieć. 
My zostaliśmy bez źródeł zaopatrzenia i bez pieniędzy, bo towar 
braliśmy w komis. Dlatego część sklepów musieliśmy wydzierża-
wić. Zaczęliśmy angażować tam własne środki. To był moment, 
gdy spółdzielnie były traktowane jako jeden z elementów gospo-
darki państwowej, chociaż spółdzielnia jest własnością członków. 
Nie wszyscy orientują się, czym różni się spółdzielnia od spółki. 
W spółdzielniach przy podejmowaniu uchwał liczy się głos człon-
ka: każda osoba, każdy członek ma jeden głos. Zupełnie inaczej 
jest w spółkach, gdzie rządzi kapitał i liczą się udziały. Kto ma 
więcej pieniędzy, ma też więcej głosów. W spółkach jest większa 
demokracja, bo to członkowie spółdzielni decydują o tym, co jest 
dla nich ważniejsze i jakie podejmować najbardziej korzystne dla 
nich działania.

– Gdy wprowadzono podatek VAT – kontynuuje J. Formela – to 
musieliśmy doliczyć go do ceny towaru, a gdy cena towaru wzro-
sła o ponad 20%, to przestaliśmy być konkurencyjni. Nie wszyscy 
musieli wprowadzić podatek od razu, niektórzy mieli okres przej-
ściowy i cen nie musieli zmieniać. Sytuacja zmusiła nas do tego, 
aby sklepy odzieżowe, obuwnicze i przemysłowe przekazać naszym 
pracownikom w komis – mówi prezes GS i dodaje: – Transformacja 
ustrojowa to był trudny czas dla Spółdzielni.

Ale Gminna Spółdzielnia przetrwała najcięższy okres i wciąż 
się rozwija. W tej chwili teren działania jest największy w historii 
jej istnienia, czego przykładem są punkty handlowe w różnych 
miejscach na terenie Kaszub. Warto dodać, że Spółdzielnia zatrud-
nia 130 osób, a co roku organizuje spotkania dla emerytowanych 
pracowników.

– W tej chwili nasze placówki znajdują się na terenie gmin Sie-
rakowice, Sulęczyno, Nowa Karczma, Kartuzy, Luzino, Linia i Ce-

wice – informuje Józef Formela. – Mamy 
osiem Składów Towarów Masowych, 
w których handel obejmuje materiały do 
produkcji rolnej (są to przede wszystkim 
nawozy), materiały budowlane, opał, 
także maszyny rolnicze i podstawowe 
narzędzia niezbędne w każdym gospo-
darstwie domowym. Prowadzimy także 
pięć sklepów spożywczo-przemysłowych, 
dwa sklepy meblowe, salon łazienkowy 
z armaturą i artykułami wyposażenia 
wnętrz. Oprócz tego mamy dwa zakłady 
produkcyjne: wytwórnię pasz i piekar-
nię. Prowadzimy także dział usług. Jest 
to kontynuacja działalności Spółdzielni 
Kółek Rolniczych, którą przyłączyliśmy 
w 2003 r. Co prawda obecnie usługi 
rolnicze to działalność zanikająca, gdyż 
większość rolników dysponuje własnym 
sprzętem rolniczym. Z działalności usłu-
gowej mamy także myjnię samochodową, 
która świadczy usługi klientom, ale także 
służy do naszych potrzeb. Prowadzimy 

sprzedaż gazów technicznych i sprzętu spawalniczego. Poza tym 
Gminna Spółdzielnia wydzierżawia pomieszczenia, które nie są 
zagospodarowane przez nas. Tymi dzierżawcami w znaczącej 
części są dawni pracownicy.

Sierakowicka Gminna Spółdzielnia odnosi sukcesy na niwie 
ogólnopolskiej. Bierze udział w różnego rodzaju imprezach tar-
gowych i wystawienniczych, aby promować swoje wyroby. Zdo-
bywa nagrody za najładniejsze stoiska i najlepsze produkty. Oto 
niektóre z nagród i wyróżnień: HIT 2011 za efektywne wdrożenie 
nowoczesnych technologii informatycznych, kompleksowe zaopa-
trzenie oraz działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności; 
wyróżnienie za kaszubską bułkę z farszem na Targach Piekarstwa, 
Cukiernictwa i Lodziarstwa BALTPIEK 2011; hit targów w Lubaniu 
za ciastko francuskie „Grzebień Sierakowicki”; HIT 2010 za „Chleb 
Sierakowicki na mleku”; nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
za pracę i promocję pomorskiego rolnictwa w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej. Gminna Spółdzielnia może się także poszczycić 
tytułem wicemistrza województwa w konkursie AgroLiga 2010 
w kategorii firmy.

– Wspomagamy szereg przedsięwzięć sportowych i imprez szkol-
nych – dodaje J. Formela. – Jesteśmy także sponsorami różnego typu 
konkursów szkolnych i olimpiad wiedzy rolniczej. Wielu uczniów 
odbywa u nas praktyki zawodowe; są to uczniowie z techników 
ekonomicznych z Kartuz, Żukowa, Lęborka czy sierakowickiego 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Oprócz tego zawieramy 
umowy z młodocianymi pracownikami, którzy odbywają u nas 
praktyki w celu przyuczenia do zawodu w zawodach sprzedawca, 
sprzedawca-magazynier i piekarz. Ci najlepsi mają zapewnione 
miejsce pracy.

Zapytany o plany na przyszłość Gminnej Spółdzielni, prezes Józef 
Formela zdradza: – Na wiosnę planujemy dokończyć odnowienie 
elewacji budynku, w którym mieszczą się nasze biura. Czeka nas 
także zagospodarowanie centrum Sierakowic, czyli miejsca, gdzie 
znajduje się restauracja Jantar. Planujemy w przyszłości wybu-
rzenie budynków i wybudowanie w to miejsce nowoczesnego 
kompleksu.

AK
Foto: AK

Józef Formela, prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” 
w Sierakowicach

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Sierakowicach ma 65 lat
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☞

Dziesiątego kwietnia 1946 r. komitet organizacyjny odbył pierwsze 
zebranie założycielskie, na którym uchwalono statut Spółdzielni, 
wysokość udziałów i powołano pierwszą Radę Nadzorczą w skła-
dzie: Alojzy Bigus – rolnik z Kamienicy Szlacheckiej, Alojzy Cierocki 
– rolnik z Łyśniewa, Jan Majkowski – rolnik ze Skrzeszwa, Stani-
sław Moś – nauczyciel z Sierakowic, Artur Paszkiewicz – nauczy-
ciel z Łyśniewa i Franciszek Wenta – rolnik z Łyśniewa. W tym 
samym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, 
której przewodniczącym został Stanisław Moś. Powołano pierwszy 
zarząd Spółdzielni w składzie: Walerian Bronk, Józef Bulczak, Jan 
Koszałka i Władysław Reiter.

Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym 
w Gdyni pod numerem 72, a działalność rozpoczęła 1 czerwca 
1946 roku.

W pierwszych latach działalności GS „SCh” borykała się z ol-
brzymimi trudnościami: brak zaplecza lokalowego, brak wykwa-
lifikowanej kadry, brak środków transportu, a przede wszystkim 
brak funduszy.

Działalność finansowa spółdzielni w znacznej mierze opierała się 
na funduszu udziałowym. W wyniku działań Powiatowego Związku 

„SCh” w Kartuzach, GS w Sierakowicach otrzymała do zagospoda-
rowania lokale i plac przy Rynku, jako mienie poniemieckie, gdzie 
obecnie mieści się restauracja Jantar i księgarnia Dom Książki.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 października 1946 
r. odwołała zarząd i powołała do nowego zarządu ludzi bardziej 
związanych z handlem. Na przestrzeni lat 40. następowały częste 
zmiany zarządu, co nie rokowało prawidłowej działalności gospo-
darczej GS.

W listopadzie 1947 r. na walnym zgromadzeniu dokonano po-
łączenia dwóch spółdzielni: Powszechnej Spółdzielni Spożywców 

„Zgoda” w Sierakowicach z Gminną Spółdzielnią „SCh”. W maju 
1948 r. podjęto uchwałę o przejęciu Powszechnej Spółdzielni „Jed-
ność” w Gowidlinie.

Na koniec 1948 r. GS dysponowała kapitałem w wysokości 
338 907 zł. W tym czasie nastąpił częściowy rozwój spółdzielni: 

powstały sklepy – oprócz istniejących w Kamienicy Królewskiej 
i Gowidlinie – także w Mojuszu, Tuchlinie, Paczewie, Skrzesze-
wie, Łyśniewie i Puzdrowie. Towary dowożono tu na rowerach 
lub zaprzęgiem konnym. Wydzierżawiono piekarnię Stanisława 
Gierszewskiego i uruchomiono piekarnię spółdzielczą; od p. Ropla 
wydzierżawiono lokal i uruchomiono gospodę. W lokalu dzierża-
wionym od pani Kromer otwarto sklep drogeryjny i uruchomiono 
rozlewnię piwa oraz wytwórnię wód gazowanych. Uruchomiono 
masarnię w lokalu dzierżawionym od p. Brzeskiego. Spółdzielnia 
uruchomiła także własny magazyn rozdzielczy.

W 1953 r. Spółdzielnia uruchomiła drugą piekarnię w lokalu 
dzierżawionym od p. Wysieckiego. W tym samym roku otwarto 
Wiejski Dom Towarowy, którego pierwszym kierownikiem został 
Stanisław Grzenkowicz.

Zorganizowano punkt skupu żywca, zboża, ziemniaków, odpa-
dów użytkowych. Prowadzono także sprzedaż nawozów i opału. 
Utworzono wypożyczalnię sprzętu rolniczego i uruchomiono 
Spółdzielczy Ośrodek Maszynowy.

Dekretem rządu wstrzymano dostawy węgla do rejonów, gdzie 
znajdowały się pokłady torfu. W tej sytuacji Spółdzielnia zaczęła 
zajmować się eksploatacją torfu w Skrzeszewie, Paczewie i sołec-
twie Tuchlino.

Dokumentacja z lat 40. i 50. jest niepełna. Z posiadanych materia-
łów wiadomo, że działalność Spółdzielni opierała się na trybie pla-
nowo – nakazowo – rozdzielczym. Nadal spore trudności sprawiał 
brak odpowiednich środków transportu i brak wykwalifikowanej 
kadry, szczególnie w sklepach wiejskich na terenie gminy.

Mimo trudności Spółdzielnia zmodernizowała sklepy, magazyny, 
zakłady produkcyjne i gospodę. Otworzyła kawiarnię „Maleńka”. 
Należy zaznaczyć, że Spółdzielnia nie posiadała własnych obiek-
tów, wszystkie były dzierżawione od osób prywatnych lub skarbu 
państwa.

W 1953 r. Spółdzielnia czyniła starania w kierunku budowy 
punktu skupu żywca, ale nie otrzymano lokalizacji, ani kredytu 
i pozwolenia na budowę. Dopiero pod koniec 1956 r. otrzymano 

Historia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sierakowicach

Wszystkim życzliwym nam osobom i instytucjom 
dziękujemy za okazaną pomoc, wsparcie finansowe, 
zainteresowanie naszą pracą i osiągnięciami, 
a z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszelkiej pomyślności, satysfakcji, 
pogody ducha, radości 
w nadchodzącym Nowym Roku 2012.

Społeczność szkolna
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sierakowicach

Parlamentarzystom, 

Władzom Samorządowym, 

Duchowieństwu, 

Przedstawicielom firm i instytucji, 

Absolwentom 

oraz Osobom prywatnym, 

wszystkim, którzy 

ufundowali Sztandar Szkoły 

i swoją obecnością uświetnili 

uroczystości Jubileuszu 

50-lecia Szkoły 

serdeczne podziękowania 

składają 

uczniowie, rodzice, dyrekcja, 

nauczyciele i pracownicy 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sierakowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach
zaprasza na koncert kolęd 
w wykonaniu artystów zrzeszonych 
w zespołach i sekcjach naszej placówki.
Koncert odbędzie się 
6 stycznia 2012 r. o godz. 16.00
w kościele pw. św. Marcina w Sierakowicach
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☞ 0,25 ha ziemi od Spółdzielni Produkcyjnej w Sierakowicach pod bu-
dowę punktu skupu żywca. Jego budowę ukończono w 1957 r. Obiekt 
w 1966 roku został zagospodarowany na dom socjalno–biurowy.

Pod koniec lat 50. nastąpił dalszy rozwój Spółdzielni poprzez sta-
bilizację zarządu. Spółdzielnia osiągnęła znaczne wyniki finansowo 
– gospodarcze, poczyniono starania o budowę bazy magazynowej. 
Pierwszy nowoczesny magazyn nawozowo-paszowy z rampą 
wyładowczą oddano do użytku w 1960 r. Został zlokalizowany na 
bazie obok spędowiska.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że już w tym okresie, tak trudnym 
dla spółdzielczości, Gminna Spółdzielnia wiele uwagi poświęciła 
problemom społeczno-wychowawczym i kulturalno-oświatowym. 
W szkołach podstawowych powstały spółdzielnie uczniowskie. 
Powstaje także Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca, w skład którego 
wchodzą młodzi pracownicy Spółdzielni i nie tylko. Zespół pro-
paguje folklor kaszubski nie tylko na terenie gminy i powiatu, ale 
swym śpiewem i tańcem zachwyca Poznań i Warszawę, gdzie na 
festiwalu zajmuje jedno z czołowych miejsc w kraju.

Spółdzielnia organizowała kursy racjonalnego żywienia, kroju 
i szycia, poradnię krawiecką i wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa 
domowego. Prowadziła i udostępniała świetlicę, w której wygła-
szano prelekcje przez członków T.W.P.

W latach 60. nastąpiła zmiana polityki rządu i dla spółdzielczości 
został wprowadzony system gospodarczo-finansowy, który dał 
sierakowickiej spółdzielni wielkie możliwości rozwoju i stabilizację. 
W miarę zwiększenia obrotów, które pozwoliły osiągnąć lepsze wy-
niki finansowe, znaczną ich część przeznaczono na inwestycje.

Posiadane własne środki i kredyty umożliwiły Spółdzielni budo-
wę nowych pawilonów handlowych na terenie gminy, rozbudowę 
bazy magazynowej, utwardzenie placu magazynowego oraz budowę 
wag wozowych.

W 1962 r. zaadaptowano i rozbudowano lokale po biurach Spół-
dzielni na gospodę – obecnie restauracja Jantar. Piętro dobudowano 
10 lat później.

W 1966 r. otwarto w Sierakowicach Ośrodek Nowoczesnej Go-
spodyni, którego kierownikiem od początku do momentu przejścia 
na emeryturę (w 1994 r.) była Zdzisława Jankowska. W latach 70. 
wykupiono plac przylegający do bazy magazynowej Spółdzielni, 
z przeznaczeniem  pod budowę zakładów produkcyjnych.

W latach 1960-73 Gminna Spółdzielnia należała do najprężniej 
działających i zajmowała jedno z czołowych miejsc w wojewódz-
twie gdańskim. Jej działalność gospodarcza stała na bardzo wyso-
kim poziomie, co dawało jej pewnym okresie samowystarczalność 
i nie musiała  korzystać z kredytu bankowego.

W pierwszym kwartale 1974 r. na terenie województwa gdań-
skiego nastąpiła reorganizacja spółdzielczości. Gminna Spółdziel-
nia „SCh” weszła w skład byłego Powiatowego Związku „SCh” 
w Kartuzach.

W Sierakowicach powstał oddział Gminnej Spółdzielni, którego 
dyrektorem został Konrad Drywa, dotychczasowy długoletni prezes 
Spółdzielni. Na stanowisku tym pozostał do chwili przejścia na 
emeryturę, czyli do końca 1976 roku. Odwołano Radę Nadzorczą 
i powołano Radę Oddziałową, której przewodniczącym został 
Brunon Bigus z Gowidlina.

Od 15 lutego 1977 r. dyrektorem oddziału został Witold Chleb-
ba, główny księgowy Spółdzielni w latach 1960-74. Od roku 1974 
powołany został na stanowisko głównego księgowego Gminnej 
Spółdzielni w Kartuzach, którą to funkcję pełnił do chwili objęcia 
stanowiska dyrektora w Sierakowicach.

Na zakupionych w 1970 r. gruntach pobudowano i oddano do 
użytku w 1975 r. rozlewnię piwa i wytwórnię wód gazowanych. 
W 1976 r. wybudowano piekarnię, gdyż dzierżawione obiekty 
piekarnicze nie spełniały wymogów produkcyjnych. W 1975 r. 
wybudowano i oddano do użytku pawilon handlowy w Kamienicy 
Królewskiej, a dotychczas istniejący obiekt po kapitalnym remon-
cie przeznaczono na klub rolnika. W tym samym roku zakupiono 

budynek handlowo-administracyjny w Sierakowicach przy ulicy 
Słupskiej 8. Do obiektu na pierwsze piętro została przeniesiona 
dyrekcja oddziału, administracja i księgowość z dotychczas dzier-
żawionego od pani W. Koszałka lokalu przy Rynku.

Czy struktura organizacyjna zapoczątkowana w 1974 r. była pra-
widłowa i dobrze funkcjonująca? Zapewne nie, co ocenili działacze 
samorządów i członkowie spółdzielni oraz władze administracyjne 
i poczęli czynić starania o ponowne usamodzielnienie się Spół-
dzielni w Sierakowicach.

W dniu 27 listopada 1980 r. Gminna Rada Narodowa w Siera-
kowicach podjęła uchwałę o usamodzielnieniu się Spółdzielni. Na 
tej podstawie następnego dnia Rada Oddziałowa podjęła uchwałę 
i wystąpiła z wnioskiem do Gminnej Spółdzielni w Kartuzach 
i do Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni w Gdańsku 
o usamodzielnienie się Spółdzielni. Poczynione działania dały 
efekty dopiero w 1982 r.

W dniu 9 marca 1982 roku ma miejsce zebranie założycielskie 
Gminnej Spółdzielni. Na zebraniu zostaje opracowany statut Spół-
dzielni, który podpisuje 12 członków założycieli. Po długotrwałych 
konsultacjach dotyczących przyłączenia oddziału w Sulęczynie, 
powołana zostaje GS „SCh” w Sierakowicach działająca na terenie 
gmin Sierakowice i Sulęczyno.

W dniu 3 czerwca 1982 r. odbyło się pierwsze zebranie członków 
założycieli, które powołało Radę Nadzorczą, w skład której weszło 
25 członków z gminy Sierakowice i Sulęczyno. Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej został Konrad Drywa. W tym samym dniu odby-
wa się także pierwsze powyborcze posiedzenie Rady Nadzorczej, 
która powołuje Zarząd Spółdzielni. Prezesem został Witold Chleb-
ba – były dyrektor oddziału Sierakowice, a wiceprezesami – Jerzy 
Wica (były dyrektor oddziału w Sulęczynie) i Mirosław Laskowski 
(były kierownik  oddziału Sierakowice).

21 czerwca 1982 r. Gminna Spółdzielnia została zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku.

Na pierwszym walnym zgromadzeniu przedstawicieli w dniu 3 
sierpnia 1982 r. przyjęto program rozwoju i działalności GS na na-
stępne lata. Podjęto uchwałę o przejęciu wszystkich nieruchomości 
położonych na terenie gminy Sierakowice i Sulęczyno od Gminnej 
Spółdzielni w Kartuzach.

Po usamodzielnieniu Gminna Spółdzielnia dbała o dalszy rozwój. 
Wybudowała nowe pawilony handlowe – w 1982 r. w Pałubicach, 
w 1983 r. w Kistowie i w 1984 r. w Puzdrowie.

W następnych latach została zmodernizowana baza poprzez 
utwardzenie placów i budowę łącznika mieszalni pasz. Na prze-
strzeni lat 1986-87 został wybudowany i oddany do użytku budy-
nek administracyjno-socjalny dla mieszalni pasz. Kolejną, jedną 
z poważniejszych inwestycji jest budowa Domu Handlowego 
w Gowidlinie, który został oddany do użytku w 1988 r.

W 1989 r. następują zmiany w polityce państwa. Przemiany 
polityczne, społeczne i gospodarcze w Polsce powodują zmiany 
także w Spółdzielni.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w 1989 r. odwołała dotychczaso-
wy zarząd i powołała nowy, którego prezesem został Józef Formela, 
pełniący tę funkcję do dnia dzisiejszego. Okres przechodzenia 
spółdzielni z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki 
wolnorynkowej nie był łatwy. Nowe warunki kredytowe oraz 
nie zawsze przychylne władze samorządowo-administracyjne nie 
służyły dalszemu rozwojowi Spółdzielni.

Powstanie na terenie gminy sieci prywatnych detalicznych skle-
pów jak i sprzedaż towarów masowych oraz powstanie zakładów 
produkcyjno-hurtowych było przyczyną ciężkich zmagań i walki 
o utrzymanie Spółdzielni. Spółdzielnia była zmuszona do sprzedaży 
własnym pracownikom pawilonów handlowych poza Sierakowi-
cami, gdyż koszty utrzymania przerastały dochody sklepów. Część 
sklepów i działów Wiejskiego Domu Towarowego  wydzierżawiono 
zatrudnionym tam pracownikom.

Źródło: www.schsierakowice.pl/historia
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Ósmego stycznia 2012 r. po raz 
dwudziesty zagra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy – największa 
w Polsce akcja charytatywna. 
Styczniowy, jubileuszowy, finał 
będzie przebiegał pod hasłem: 

„Gramy z pompą! Zdrowa mama, 
zdrowy wcześniak, zdrowe dziec-
ko”, a zebrane pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup najnowo-
cześniejszych urządzeń dla ratowa-
nia życia wcześniaków oraz pomp 
insulinowych dla kobiet ciężarnych 
z cukrzycą.

Na stronie internetowej WOŚP 
czytamy: 

Wybór tematu 20. Finału poprzedziliśmy konsultacjami z ogromną 
rzeszą lekarzy, którzy przez wszystkie minione lata współpracowali 
z nami, kiedy wspieraliśmy wiele różnych dziedzin medycyny dzie-
cięcej. To niesamowite, jak wiele udało nam się zmienić na lepsze 
w standardach opieki nad dziećmi w polskich szpitalach. Niektóre 
problemy, takie jak chociażby retinopatia wcześniaka, udało nam 
się wyeliminować w 100%.

Swoją działalność zaczynaliśmy od ratowania życia noworodków 
chorych na serce. Po 20 latach nadal priorytetem w naszych działa-
niach jest noworodek. W tym roku skoncentrujemy się nad opieką 
medyczną nad wcześniakiem, ale także pochylimy się nad zdrowiem 
chorej na cukrzycę mamy w ciąży, nad którą roztaczamy już od kilku 
lat opiekę związaną z zagrożeniami, jakie niesie ta choroba.

Technologie ratowania życia i leczenia dzieci rozwijają się w ko-
smicznym tempie. Dzięki temu dziś lekarze mogą podejmować 
się coraz to nowych, jeszcze niedawno niemożliwych do zreali-
zowania, wyzwań. Opieka nad wcześniakiem to kompleksowa 
diagnostyka i leczenie dzieci z wieloma dysfunkcjami, wadami 
i ogromnymi problemami zdrowotnymi. Nowoczesne technologie 
sprawiają, że leczenie to coraz częściej jest skuteczne, co jest 
największym szczęściem dla rodziców tych najmniejszych no-
worodków. Nad właśnie takimi technologiami chcemy się w tym 
roku pochylić – przykładem niech będą respiratory wyposażone 
w system automatycznej regulacji tlenu. Chcemy także stworzyć 
jednakowy standard kompletnych stanowisk intensywnej terapii 
noworodka w zaawansowanych ośrodkach III stopnia referen-
cyjności (ok. 50 placówek w całej Polsce). Planujemy także zakup 

pojedynczych urządzeń, takich jak 
najnowocześniejsze inkubatory hy-
brydowe, zaawansowane monitory 
funkcji życiowych, czy respiratory. 
W wielu przypadkach urządzenia 
te zastąpią aparaty kupione przed 
laty przez Orkiestrę, przy okazji 
różnych finałów.

I wreszcie zdrowie kobiet w cią-
ży i cukrzyca. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia jest to choroba 
cywilizacyjna XXI wieku. Fundacja 
od kilku lat kupuje pompy insulino-
we dla kobiet chorych na cukrzycę, 
które dzięki planowaniu i odpo-
wiedniej terapii w czasie ciąży mogą 

urodzić zdrowe dzieci. Chcemy kupić kolejnych kilkaset urządzeń, 
aby w 100% zaspokoić potrzeby przyszłych matek. W czasie tego 
Finału chcemy także przeprowadzić ogromną kampanię medialną 
na rzecz walki z tą chorobą wszystkich Polaków, bez względu na 
ich płeć czy wiek. Jesteśmy tu konsekwentni - przypominamy, że 
ogromnym sukcesem zakończyła się realizacja Programu Lecze-
nia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą – Fundacja kupiła 
blisko 3000 urządzeń i w chwili obecnej program ten przejęło 
Ministerstwo Zdrowia.

Jak co roku Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach 
przyłącza się do tej ogólnopolskiej akcji. W siedzibie szkoły znajduje 
się sztab, a nad całością czuwa główna organizatorka, Wiesława 
Płotka. W dniu wielkiego finału o godz. 15.00 w hali sportowej 
gimnazjum rozpoczną się zaplanowane przez organizatorów atrak-
cje. W programie przewidziano m.in. występy formacji tanecznych 
i pokaz walk aikido. Dla kibiców nie zabraknie emocji sportowych, 
a dla wszystkich zagra zespół Projekt SF.  

Natomiast od wczesnych godzin porannych w kilku miejsco-
wościach gminy (m.in. w Sierakowicach, Gowidlinie, Kamienicy 
Królewskiej, Tuchlinie) kwestować będą wolontariusze. Z roku 
na rok coraz więcej młodych ludzi angażuje się w akcję. Podczas 
dwudziestego finału kwestować będzie 45 uczniów z Gimnazjum 
w Sierakowicach oraz z Zespołów Szkół w Gowidlinie i Kamienicy 
Królewskiej.  

Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy na finał WOŚP do 
Sierakowic!

AK

Gramy z pompą, czyli 20 finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Niech tajemnicza moc i radość 
Bożego Narodzenia sprawi,
by w żłóbkach ludzkich serc 
umacniała się miłość, życzliwość, nadzieja
i by trwały w nich przez 365 dni Roku 2012.

Zarząd sierakowickiego oddziału ZKP

Nad stajenką w Betlejemie
Swiatła seją zorze,
Bò na najã z nieba zemiã
Zeszło Dzeckò Bòżé.
ks. A. Peplińsczi
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ZDROWIE
Cukrzyca – jak z nią żyć?

14 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Z tej 
okazji odbyło się o godz. 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sierakowicach spotkanie poświęcone cukrzycy. Światowy Dzień 
Walki z Cukrzycą to tylko jedna z okazji zorganizowania takiego 
spotkania. Drugim powodem tak licznego zgromadzenia była troska 
o własne zdrowie. Trzecim i fundamentalnym atutem spotkania 
- autorytet prelegenta, dr. Jerzego Kolki – niezwykle cenionego 
w naszej społeczności lekarza specjalisty.

Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kartuzach, zaś partnerami spotkania: Stowarzyszenie 

„Dla Zdrowia” w Kartuzach, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
w Gdańsku, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
w Sierakowicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Lisich Jam 
i Koło Gospodyń Wiejskich z Paczewa. 

Doktor Jerzy Kolka podczas wykładu przedstawił zebranym 
informacje o tej niebezpiecznej i podstępnej chorobie. Powiedział, 
że na całym świecie ponad 100 milionów ludzi cierpi na cukrzycę. 
Cukrzyca nie jest pojedynczą chorobą, ale zespołem chorób me-
tabolicznych. Jej przewlekły charakter objawia się zbyt wysokim 
poziomem glukozy we krwi. W konsekwencji dochodzi do skom-
plikowanych zaburzeń przemiany materii. Na cukrzycę składa się 
kilka jednostek chorobowych, powstających na różnych podłożach, 
które różnią się objawami, przebiegiem oraz rokowaniem. Z tych 
względów objawy cukrzycy są niejednorodne, co często utrudnia 
właściwe jej rozpoznanie. Do najczęstszych powikłań cukrzycy 
należą: udar mózgu, ślepota, gangrena, niewydolność nerek, zawał 
serca. Wyróżnia się 4 typy cukrzycy.

Cukrzycę śmiało można nazwać chorobą społeczną, ponieważ 
zdiagnozowano ją u ok. 2 milionów Polaków. Statystyki podają 
niepokojącą liczbę przypadków zdiagnozowanych, natomiast 
z każdym dniem chorych przybywa, a wiele osób nie robiło badań 
w kierunku cukrzycy i nie wie, że na nią choruje. Zakłada się, że 

nawet połowa cukrzyków nie jest świadoma obecności choroby, 
co może prowadzić do licznych powikłań, zanim zostanie podjęte 
odpowiednie działania zaradcze. Cyfry są niepokojące. 

Medycyna klasyczna tłumaczy występowanie cukrzycy pewnymi 
predyspozycjami rodzinnymi lub defektem genetycznym i ograni-
cza się zasadniczo do leczenia objawów cukrzycy poprzez obniżanie 
poziomu cukru we krwi, który jest koniecznym, ale niewystarcza-
jącym sposobem leczenia zaburzeń cukrzycowych. Bez poznania 

Badanie poziomu cukru we krwi

Dr Jerzy Kolka Na spotkanie przybyły osoby z całej gminy
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czynników wywołujących chorobę nigdy nie będzie możliwa sku-
teczna profilaktyka i leczenie cukrzycy. Dr J. Kolka bardzo mocno 
podkreślił, że w leczeniu cukrzycy istotnym i ważnym elementem 
jest właściwe odżywianie i ruch. Chociaż pół godziny dziennie 
intensywnego ruchu jest niezbędne i potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Warto pamiętać, że żaden najlepszy lek 
nie może zastąpić ruchu, ale ruch może zastąpić każdy lek. Ważna 
jest profilaktyka i zapobieganie chorobie.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Lisich Jam i z Paczewa 
przygotowały do degustacji potrawy, które mogą jadać cukrzycy. 
Ważny w żywieniu jest indeks glikemiczny produktu. Pani Lu-
dwika Meronk, prezentując potrawy przygotowane przez KGW 
w Lisich Jamach, mówiła, że panie specjalnie do tej prezentacji 
przygotowywały się i czytały, jak sporządzać potrawy dla cu-
krzyków. Był brązowy ryż, gotowane ryby, różne surówki. Pani 
Aniela Maszk upiekła specjalny chleb dla diabetyków. Pani Halina 
Miotk, przedstawiając menu swojego Koła, powiedziała, że oprócz 
dietetycznej sałatki przygotowywały ciasta, które niestety nie 
są wskazane dla cukrzyków. Warto zaznaczyć, że w sprzedaży 
pojawiają się ciastka dla diabetyków, czyli bez cukru. Wszystkie 
potrawy wyglądały apetycznie, a przede wszystkim były zdro-
wotne i smaczne.

Gdy część uczestników spotkania degustowała dietetyczne po-
trawy, większość ustawiła się w kolejce do dr. J. Kolki na badanie 
poziomu cukru we krwi. Zadawano doktorowi sporo pytań, na 
które odpowiadał i wyjaśniał wszelkie wątpliwości. Najmilszym 
widokiem były twarze szczęśliwców, którzy odchodzili od doktora 
z ulgą, mówiąc – podejrzewałem, że mam cukrzycę, ale doktor mnie 
uspokoił, że jej nie mam! Spotkanie przedłużyło się ze względu na 
zainteresowanie tematem.

M. Karolak
Foto: M. Karolak

Porady dietetyka
Odżywianie kobiety karmiącej
Podstawą żywienia niemowląt jest pokarm matki. Jeżeli nie ma 
przeciwwskazań do karmienia piersią, to właśnie ten model jest 
najbardziej racjonalnym rozwiązaniem zapewniającym dziecku 
prawidłowy rozwój. Karmienie powinno rozpocząć się jak najszyb-
ciej po narodzinach, najlepiej w ciągu pierwszych dwóch godzin. 
Dziecko należy przystawiać jak najczęściej do piersi, zależnie od 
jego potrzeb, także w nocy. Karmienie na żądanie pozwala na 
samoczynną regulację ilości posiłków przez dziecko według jego 
potrzeb. Wraz z upływem czasu przerwy między posiłkami wydłu-
żają się. Po kilku tygodniach życia noworodek wytwarza swoisty 
rytm biologiczny i przerwy między posiłkami. 

Jakość pokarmu zależy od sposobu odżywiania się matki karmią-
cej. Jej dieta powinna być zatem racjonalna, zawierająca wszystkie 
niezbędne składniki pokarmowe. Nie jest też prawdą utarty ste-
reotyp, że kobieta karmiąca może jeść za dwoje. W porównaniu 
do diety przed ciążą, przez pierwsze sześć miesięcy zwiększa się 
kaloryczność posiłków o 600 kcal na dobę oraz o około 500 kcal 
w następnych miesiącach.

Zapotrzebowanie na kalorie należy ustalić indywidualnie w za-
leżności od takich czynników jak: wiek matki, styl życia, charakter 
wykonywanej pracy oraz stan odżywiania (niedożywienie lub oty-
łość). W czasie karmienia odradza się odchudzanie, problemem są 
toksyny powstające w trakcie spalania tkanki tłuszczowej i mogące 
przedostawać się z mlekiem matki do przewodu pokarmowego 
małego dziecka. Sama laktacja pobudza metabolizm i wystarczy 
dobrze zbilansowana dieta, aby zauważyć efekt w postaci utraty 
zbędnych kilogramów. Kobiety, które zbyt mało przybrały lub za 
szybko chudną, powinny skorygować swoją dietę pod okiem leka-
rza lub dietetyka. Kobieta podczas laktacji nie powinna chudnąć 
szybciej niż 0,5 kg na tydzień. 

Rzeczą znaną jest to, że mleko karmiącej matki jest dostosowane 
do potrzeb rozwijającego się dziecka i w większej części skład 
jego jest niezależny od stosowanej diety. Ewentualne niedobory, 
wynikające ze źle skomponowanej diety, zostaną wyrównane 
z własnych zasobów organizmu kobiety, powodując niekorzystne 
zmiany dla jej zdrowia.

Podczas układania jadłospisu należy zapewnić pięć posiłków. 
Zawsze należy pamiętać o śniadaniu, w celu uzupełnienia de-
ficytów powstałych podczas snu i nocnego karmienia. Dieta 
powinna być urozmaicona i przygotowana zawsze ze świeżych 
i jak najmniej przetworzonych produktów, wolnych od kon-
serwantów, substancji smakowych i barwników. Wybieramy 
świeże warzywa i owoce, najlepiej średniej wielkości (mniejsze 
prawdopodobieństwo nadmiaru nawozów sztucznych). Produkty 
takie zawsze myjemy pod bieżącą wodą, unikamy moczenia, 
aby nie wypłukiwać substancji spożywczych. Owoce i warzywa 
najlepiej spożywać pod postacią surówek, przygotowanych na 
parze lub krótko gotowanych. Używajmy owoców i warzyw 
sezonowych, lub zimową porą mrożonych, które swoim skła-
dem niejednokrotnie przewyższą świeże. Zapotrzebowanie na 
błonnik waha się w granicy od 30 do 40 gram, można go dostar-
czyć pod postacią warzyw, owoców, ciemnego pieczywa, kasz, 
razowych makaronów. Mięso należy wybierać chude (kurczak, 
indyk, cielęcina, wołowina), grillowane lub duszone, unikamy 
smażenia. Nie zapominajmy, że cenne składniki pokarmowe 
odnajdziemy w rybach, których powinniśmy spożywać min. 
dwa razy w tygodniu i nie tylko na obiad, mogą one również 
wystąpić na śniadanie, II śniadanie, kolację. Wykluczamy ryby 
w occie, wędzone i konserwowe. 

Czego należy unikać podczas karmienia piersią:
- przejadania się lub głodzenia;
- spożywania ciężkostrawnych potraw: tłustych wędlin, smażo-

nego mięsa, produktów typu fast food;
- produktów wzdymających: groch, fasola, kapusta, cebula;
- potraw o zdecydowanym smaku (czosnek, kalafior) oraz ostrych 

przypraw (przenikają do mleka matki i mogą drażnić przewód 
pokarmowy dziecka);

-produktów alergizujących: truskawek, cytrusów, pomidorów, 
orzechów, kakao, czekolady, jaj kurzych;

- słodyczy i wyrobów cukierniczych;
- nadmiaru soków owocowo – warzywnych;
- stosowania restrykcyjnych diet;
- palenia papierosów;
- spożywania alkoholu.
Dla właściwego funkcjonowania organizmu matki należy pić 

wodę niegazowaną, mleko (najlepiej min. 2 szklanki dziennie), słabą 
herbatę, kompoty, herbaty naturalne i ziołowe. 

W okresie karmienia unikamy gazowanej wody, prawdziwej 
kawy i mocnej herbaty (obecne w nich związki mogą powodować 
rozdrażnienie malucha lub niepokój). Niepokojące jest również 
spożywanie wysokoprocentowego alkoholu, który bardzo szybko 
i łatwo przenika do pokarmu. Są źródła podające dopuszczalne 
minimum, które można spożyć. Ze względu na ryzyko, jakie to 
za sobą niesie, nie odważę się ich tu przedstawić. Ja osobiście 
odradzam. 

Prawidłowe odżywianie matki karmiącej nie wymaga dodatkowej 
suplementacji preparatami mineralno-witaminowymi. Ewentualne 
suplementy diety można wdrożyć tylko i wyłącznie po konsultacji 
z lekarzem lub z dietetykiem.

Dobrze skomponowana dieta matki karmiącej, uwzględniająca 
odpowiednie zapotrzebowanie energetyczne na białko, węglowo-
dany i tłuszcze, składniki mineralne i witaminy, nie tylko zapewni 
prawidłowy rozwój małego dziecka, ale również przyczyni się do 
zapewnienia pełnego zdrowia mamy i będzie gwarancją dobrej 
kondycji. 

Rafał Mokrzycki, dietetyk z www.dobrydietetyk.pl 
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Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
Zajęcia biblioteczne „Bezpieczny Internet”

W ramach realizacji programu „Akademia Orange dla bibliotek” 
przeprowadziliśmy w naszej bibliotece cykl zajęć edukacyjnych 
dotyczących zagrożeń, na jakie narażone są w szczególności dzieci 
i młodzież.  Zaprosiliśmy do udziału w tych zajęciach uczniów 
ze szkół w Sierakowicach i Załakowie. Zajęcia miały charakter 
zabawy, ale zawierały też sporą dawkę cennych informacji, które 
mogą pomóc dzieciom uniknąć cyberprzemocy.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
Po raz kolejny 25 listopada, i podczas kilku dni poprzedzających to 
święto, odwiedziły bibliotekę przedszkolaki. Tym razem nie tylko 
z Sierakowic, była również grupa ze Szkoły w Łyśniewie.

Spotkania z Bajką
Przypominamy o piątkowych Spotkaniach z Bajką – godz. 17.00. 
Spotkania będą trwały do marca 2012 r.

Joanna Telega

Gazetowy Internet to niezła zabawa, ale w prawdziwym są 
niebezpieczeństwa, które wymagają znajomości zasad

Uczniowie SP w Załakowie 
na zajęciach o zagrożeniach w sieci

www.pegi.info - uczestnicy zajęć Bezpieczny Internet poznają system 
klasyfikacji gier ze względu na wiek i treści w nich zawarte czyli pegi

Przedszkolaki z Łyśniewa odwiedziły nas 25 listopada, 
czyli w Światowy Dzień Pluszowego Misia

Przedszkolaki z Sierakowice w trakcie zabawy Mikołajkowe Spotkanie z Bajką



2312 (258) grudzień 2011 WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

WIADOMOŚCI ZE SZKÓŁ
Światowy Dzień Pluszowego Misia

Pluszowe misie – miękkie, miłe w dotyku, są ulubieńcami wszystkich 
dzieci. Od dawna  towarzyszą dzieciom na całym świecie. Pocieszają, 
dodają otuchy i są nieodzowną przytulanką przy zasypianiu. Auto-
rzy książek dla dzieci piszą o nich opowiadania, powieści i wiersze. 
Ta jedna z najpopularniejszych zabawek, obchodzi swoje święto 
25 listopada. W 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powstania 
maskotki, ustanowiono Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z okazji 
109 rocznicy urodzin tej pluszowej maskotki uczniowie koła taneczno-
muzycznego Szkoły w Puzdrowie przygotowali montaż słowno-mu-
zyczno-teatralny. Przybliżono historię pluszaka. Wydarzenie oparte 
na faktach miało miejsce w 1902 r.

,,Tego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, 
wybrał się na polowanie. Myśliwi zobaczyli małego niedźwiadka 
i chcieli go zabić. Ale prezydent sprzeciwił się temu, ratując tym 
samym życie maleństwu. Świadkiem wydarzenia był pewien pan 
– Clifford Berryman. On to właśnie 
uwiecznił całe zdarzenie na rysunku. 
Rysunek opublikowała gazeta. Pew-
nego dnia, zapewne przy porannej 
kawie, przeczytał tę historię Morris 
Michton– właściciel sklepu z zabaw-
kami. Nie zwlekając ani chwili wy-
konał kilka zabawek – pluszowych 
misiów. Misie sprzedawały się zna-
komicie. Za zgodą prezydenta pierw-
szy pluszowy miś dostał imię Teddy 
(od imienia prezydenta: Theodore’a). 
I od ponad stu lat misie towarzyszą 
dzieciom na całym świecie, dodają im otuchy, pocieszają, łagodzą 
lęk przed samotnością i są wiernymi, serdecznymi przyjaciółmi”.

Tego dnia każdy z uczniów przyniósł do szkoły swojego ulubio-
nego misia. Podczas gdy mali artyści tańczyli, śpiewali i przedsta-
wiali nam historię misia, wszyscy wtulali się w swoje maskotki 
i włączali się do wspólnej zabawy. Dla nauczycieli na czas zabawy 
przygotowano specjalne misiowe maski.

Na koniec uczniowie klas IV-VI zaprezentowali przedstawienie 
kukiełkowe przygotowane na podstawie bajki muzycznej autorstwa 
Jana Wilkowskiego ,,Tymoteusz Rymcimci”, którego bohaterem 
oczywiście był miś.

Małgorzata Herczuk

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym już za nami

Ośmiu uczniów z klasy III a i b liceum ogólnokształcącego oraz 
IV klasy technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa 
domowego brało udział w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym.

Ten etap odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sie-
rakowicach 18 listopada 2011 roku i polegał na rozwiązywaniu testu 
zawierającego 12 zadań, wymagających udzielenia odpowiedzi lub 
dokonania jej wyboru. Komisja konkursowa w składzie: Łukasz 
Reiter i Mariola Leszczyk, po zliczeniu punktów za poszczególne 
zadania podsumowała wyniki olimpiady.

Najwyższą liczbę punktów uzyskał Janusz Błonk z kl. IV T, 
zajmując I miejsce, tuż za nim uplasował się Patryk Regliński z tej 
samej klasy, zdobywając II miejsce. Zaś III miejsce zajęła Kamila 
Wasilewska z kl. III a LO. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział, zwycięzcom gratulujemy, a zainteresowanych tematyką 
zapraszamy do kolejnej edycji Olimpiady za rok.

Mariola Leszczyk

Gimnazjaliści z Sierakowic 
tworzyli świąteczny wieniec

Nasze twórcze spotkanie odbyło się w piątek 9 grudnia, późnym 
popołudniem w s. 315, na parterze. Z wielkim zapałem oraz pomy-
słami do pracy przystąpili uczniowie z naszego gimnazjum: Irmina 
Klajn i Karolina Bigus z kl. Ib, Karol Grabowski, Paweł Klinkosz 
z kl. If oraz Julita Dejk z kl. IIIf.

Co wykorzystaliśmy do wykonania wieńca? Koło ze słomy, owoce, 
pierniki, kokardę, brązowo-złote dodatki w formie liści i szyszek.

Spotkanie trwało prawie 2 godziny, ale uwierzcie, że wrażeń 
było tyle, iż nie chcieliśmy się rozstawać nawet w momencie, gdy 
już zawiesiliśmy nasz wieniec obfitości bożonarodzeniowych.

Zapraszam już na kolejne spotkanie w lutym.
Organizator spotkania: Grażyna Paracka, logopeda

Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Tegoroczne Mikołajki miały w naszej szkole sportowy charakter - 6 
grudnia z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego został zorganizo-
wany szkolny turniej piłki halowej. Przed rozpoczęciem rozgrywek 
otwierająca mikołajkowe święto pani wicedyrektor Anna Polejowska, 
w imieniu całej społeczności szkolnej, serdecznie podziękowała 
ustępującym władzom SU: Mikołajowi Kapuście i Karolinie Tandek. 
Uczniowie gromkimi brawami podziękowali im za owocną i ciężką 
pracę, a w nagrodę obdarowali drobnymi upominkami.

W turnieju wzięło udział 12 drużyn reprezentujących uczniów 
wszystkich klas. Gorący doping sprawił, że zawodnicy walczyli 
bardzo zaciekle o miejsce na podium. Ostatecznym zwycięzcą 
turnieju została drużyna klasy III a LO. Zwycięzcy mogli wybrać 
jedną z kilku nagród. Jak przystało na dobrych sportowców i or-
ganizatorów wybór padł na „dzień wolny od pytania”.

Alicja Ludwikowska i Łukasz Reiter

Zwycięska drużyna z klasy III a LO
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SPORT uznać za bardzo duży sukces tej młodej drużyny, która po kolejnych 
czterech porażkach na początku sezonu była w stanie zmobilizo-
wać się i podjąć walkę o czołowe lokaty w tej lidze. Duży wpływ 
na sukces drużyny miał trener zespołu Ireneusz Zarach, który 
potrafił stworzyć drużynę wspierającą się wzajemnie w grze jak 
i poza nią. Należy także podkreślić profesjonalne zaangażowanie 
całej drużyny w treningi i mecze sparingowe, co z pewnością także 
miało bardzo duży wpływ na tak dobrą grę w rundzie jesiennej. 
Najlepszym strzelcem zespołu został Artur Formela (13 bramek), 
który niestety w rundzie wiosennej opuści nasz zespół z uwagi na 
transfer do trzecioligowego zespołu GKS Cartusia Kartuzy 1923. 
Zarząd klubu w tym miejscu chce podziękować trenerowi i całej 
drużynie za zaangażowanie, współpracę i zdobycie tak dobrego 
miejsca w rozgrywkach, jak też życzy dalszych sukcesów spor-
towych. Również składamy serdeczne podziękowania na 
ręce Pana Romana Dawidowskiego, Prezesa Banku Spół-
dzielczego w Sierakowicach – sponsora drużyny GKS BS 
Sierakowice.

Tabela końcowa 
Ligi Okręgowej rundy jesiennej sezonu 2011/2012

M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. GKS Kolbudy 15 37 12 1 2 54 - 19
2. KS Chwaszczyno 15 34 11 1 3 39 - 24
3. Gryf II Wejherowo 15 32 10 2 3 48 - 27
4. GKS BS Sierakowice 15 28 9 1 5 32 - 22
5. Cartusia II Kartuzy 15 26 8 2 5 34 - 20
6. GKS Kowale 15 26 8 2 5 29 - 22
7. Gedania Gdańsk 15 22 7 1 7 28 - 26
8. Czarni Pruszcz Gdański 15 22 7 1 7 25 - 31
9. Olimpia Osowa 15 18 6 0 9 28 - 33

10. Wikęd Kębłowo 15 16 4 4 7 21 - 28
11. Amator Kiełpino 15 14 4 2 9 21 - 46
12. Orzeł Choczewo 15 12 3 3 9 19 - 37
13. Orzeł Trąbki Wielkie 15 9 3 0 12 23 - 44
14. Start Mrzezino 15 8 2 2 11 23 - 45

Drugim zespołem piłkarskim, biorącym udział w rozgrywkach 
klasy B na szczeblu wojewódzkim, jest drużyna GKS II Sierakowice. 
W skład tej drużyny wchodzą zawodnicy z gminy Sierakowice. 
Zespół ten jest bezpośrednim zapleczem I zespołu, gdzie ogrywają 
się młodzi zawodnicy mający w przyszłości uzupełnić kadrę I ze-
społu. Drużyna w rundzie jesiennej rozegrała 10 meczy, z których 
3 przegrała, 4 zremisowała i 3 wygrała. W meczach tych zespół 
strzelił 18 bramek i 24 stracił, uplasował się na dobrej V pozycji 
w tabeli zdobywając 13 punktów.

Podsumowanie rundy jesiennej 
sezonu 2011/2012 

drużyn piłkarskich GKS Sierakowice

W dniu 13.11.2011 roku zakończyły się rozgrywki rundy jesien-
nej sezonu 2011/2012 ligi piłki nożnej na szczeblu wojewódzkim. 
W rozgrywkach tych wzięły udział cztery drużyny piłkarskie GKS 
Sierakowice, dwie drużyny seniorskie, grające w rozgrywkach ligi 
okręgowej i Klasy B, oraz dwie juniorskie, junior B rocznik 1995/96 
i junior D rocznik 1999/2000.

W najwyższej klasie rozgrywkowej wziął udział zespół GKS BS 
Sierakowice, występujący w lidze okręgowej. Drużyna ta rozegrała 
15 meczy, z których 5 przegrała, 1 zremisowała oraz 9 wygrała. 
W meczach tych zespół strzelił 32 bramki i 22 stracił. Zdobywając 
łącznie 28 punktów zajął ostatecznie po rundzie jesiennej bardzo 
dobre 4 miejsce. Zdobycie tak wysokiej lokaty w tabeli trzeba 

Skład drużyny GKS BS Sierakowice. Górny rząd od lewej: Ustowski Filip, 
Bronk Rafał, Gliszczyński Rafał, Dawidowski Marek, Kultys Bartosz, 
Formela Artur; środek od lewej: trener Zarach Ireneusz, Płachecki 

Tomasz, Gilmajster Krystian, Sychta Karol, Piotr Kowalczyk, Synak Rafał, 
Bulczak Dawid, sponsor Dawidowski Roman - BS S-wice; dół od lewej: 

Deik Bogdan, Kowalczyk Mateusz, Musik Tomasz, Klaman Michał, 
Studziński Rafał, Biernat Piotr; nieobecni: Zengerski Maciej, Płotka Maciej

Skład GKS II Sierakowice. Górny rząd od lewej: trener Waldemar Formela, Kwidziński Damian, Chocholewski Marcin, Rzeszutek Bartosz, Malek Paweł, 
Studziński Mateusz, Król Piotr, Bigus Mariusz, Cyl Krzysztof, Warmowski Jacek; dolny rząd od lewej: Kropidłowski Dariusz, Jóskowski Maciej, Biernat Piotr, 
Stefański Karol, Garski Arkadiusz, Ciroski Krzysztof, Kotłowski Rafał, Holk Mateusz, Malinowski Dawid; nieobecny: Leszczyński Krzysztof, Mierski Wojciech
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☞

Tabela końcowa 
Klasy B rundy jesiennej sezonu 2011/2012

M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. KS Kamienica Królewska 10 28 9 1 0 37 - 13
2. Słupia Sulęczyno 10 21 6 3 1 26 - 14
3. Piaski Wąglikowice 10 20 6 2 2 42 - 25
4. Huragan Nowe Polaszki 10 18 6 0 4 29 - 20
5. GKS II Sierakowice 10 13 3 4 3 18 - 24
6. KS Dziemiany 10 12 3 3 4 22 - 24
7. GKS Linia 9 11 3 2 4 26 - 18
8. Orzeł Gołubie 9 8 2 2 5 16 - 27
9. Wierzyca Stara Kiszewa 10 4 1 1 8 7 - 31

10. Potęga Węsiory 10 3 1 0 9 9 - 36

Kolejnymi zespołami GKS Sierakowice, biorącym udział w roz-
grywkach ligi wojewódzkiej rundy jesiennej sezonu 2011/2012, są 
dwie drużyny juniorskie - Junior B rocznik 1995/96 trenowana 
przez Macieja Lewandowskiego oraz junior D trenowana przez 
Mariana Wnuk-Lipińskiego.

Pierwszy zespół junior B rozegrał w rundzie jesiennej 7 spotkań, 
z których 5 przegrał i 2 wygrał. Zdobywając łącznie 6 punktów 
zajął 6 miejsce w tabeli. Niestety wyniki tej drużyny nie są za-
chwycające, zwłaszcza po uzyskanych bardzo dobrych wynikach 
rundy wiosennej, gdzie drużyna zajęła pierwsze miejsce w tabeli. 
Miejmy nadzieję, że wiosna 2012 będzie zdecydowanie lepsza 
w wykonaniu tego zespołu.

Tabela końcowa  
Junior B  rundy jesiennej sezonu 2011/2012

M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. Radunia Stężyca 7 18 6 0 1 15 - 6
2. Murkam Przodkowo 7 16 5 1 1 21 - 11
3. GKS Żukowo 7 14 4 2 1 24 - 14
4. Ceramik Łubiana 7 10 3 1 3 12 - 17
5. FC Gowidlino 7 9 3 0 4 13 - 18
6. GKS Sierakowice 7 6 2 0 5 11 - 16
7. Borowiak Czersk 7 4 1 1 5 5 - 13
8. Cartusia Kartuzy 7 4 1 1 5 8 - 13

Ostatnią drużyną GKS Sierakowice jest zespół Junior D, który 
rozegrał 9 spotkań, z czego 3 przegrał, 1 zremisował i 5 wygrał. 
Łącznie drużyna strzeliła 27 bramek i straciła 23. Zdobywając 16 

punktów ostatecznie zajęła dobre 5 miejsce w tabeli. Widać, iż 
praca trenera Mariana Wnuk-Lipińskiego nie idzie na marne, zespół 
sportowo rozwija się w dobrym kierunku i gra coraz lepiej.

Tabela końcowa  
Junior D 1  rundy jesiennej sezonu 2011/2012

M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki

1. Grom Leśno 9 24 8 0 1 36 - 12
2. Borowiak Czersk 9 21 7 0 2 41 - 7
3. Kaszubia Kościerzyna 9 19 6 1 2 26 - 10
4. Gwiazda Karsin 9 16 5 1 3 31 - 20
5. GKS Sierakowice 9 16 5 1 3 27 - 23
6. Radunia Stężyca 9 10 3 1 5 10 - 18
7. KS Grabowo 9 9 3 0 6 19 - 34
8. Wda Lipusz 9 7 2 1 6 12 - 19
9. Murkam Przodkowo 9 7 2 1 6 16 - 32

10. Ceramik Łubiana 9 3 1 0 8 7 - 50

Skład zespołu Junior B. Górny rząd od lewej: trener Lewandowski Maciej, Szulc Bartosz, Regliński Artur, Szymon Choszcz, Stencel Seweryn, 
Wolski Maciej, Kropidłowski Sylwester, Król Michał, Klejna Dawid; dolny rząd od lewej: Kotłowski Michał, Stefański Dawid, Lewna Sebastian, 

Markowski Artur, Pobłocki Kazimierz, Piwka Michał, Cirocki Grzegorz; nieobecny: Mielewczyk Szymon

Skład drużyny junior D. Górny rząd od lewej: Stenka Piotr, Rzeszutek 
Tomasz, Breza Patryk, Kitowski Damian, Sadowski Bartosz; 

środkowy od lewej: trener Wnuk-Lipiński Marian, Gojtowski Jakub, 
Kuczkowski Robert, Drewka Robert, Patryk Okrój, Różniczki Jakub; 

dolny rząd od lewej: Wnuk-Lipiński Radosław, Wojda Damian, 
Niklas Seweryn, Lis Maciej, Staniszewski Adrian, Chabowski Artur
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Tabela po rozegraniu I kolejki:

Drużyna Bramki:   strzelone stracone Bilans punkty

1. Murkaz Paczewo 5 0 + 5 3
2. BS Sierakowice 7 3 + 4 3
3. Nikoś-Mal Sierakowice 5 3 + 2 3
4. Formella Elewacje Staniszewo 4 2 + 2 3
5. KamieniarstwoArt Puzdrowo 4 3 + 1 3
6. Dossche 3 4 - 1 0
7. Gawith Team 2 4 - 2 0
8. Jarki Sierakowice 3 5 - 2 0
9. Rulis Staniszewo 3 7 - 4 0
10. Eko-Dom Łebunia 0 5 - 5 0

Klasyfikacja najlepszych strzelców

Nazwisko i imię nazwa drużyny bramki

1. Okrój Mateusz  Formella Elewacje   4 
2. Kowalczyk Mateusz Nikoś-Mal Sierakowice  2
3. Kowalczyk Piotr Nikoś-Mal Sierakowice  2
4. Klejna Aleksander Kamieniarstwoart  2
5. Knut Robert Kamieniarstwoart  2
6. Rompa Marcin Dossche 2
7. Deik  Bogdan Bank Spółdzielczy  2
8. Sychta Karol Bank Spółdzielczy  2
9. Kwidziński Maciej Rulis Staniszewo  2

Klasyfikacja „Fair Play”

Nazwa zespołu Ilość punktów karnych

1. Kamieniarstwoart Puzdrowo 0
2. Nikoś-Mal Sierakowice 0
3. Dossche 0
4. Formella Elewacje Staniszewo 0
5. Jarki Sierakowice 0
6. Murkaz Paczewo - 3
7. Bank Spółdzielczy Sierakowice - 3
8. Eko-Dom Łebunia - 3
9. Rulis Staniszewo - 6
10. Gawith Team  - 9

Waldemar Formela

☞ Podsumowując grę wszystkich drużyn piłkarskich Gminnego 
Klubu Sportowego Sierakowice, rundę jesienną sezonu 2011/2012 
należy uznać za udaną, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt zdobycia 
przez I zespół GKS BS Sierakowice – który jest wizytówką klubu, 
a zwłaszcza Gminy Sierakowice – dobrej lokaty w rozgrywkach 
tej rundy. Zarząd klubu dziękuje wszystkim trenerom za dobrze 
wykonaną pracę, a zawodnikom za dobre wyniki i życzy wszystkim 
drużynom dalszych sukcesów sportowych.

Główne podziękowania dla Gminy Sierakowice za wspieranie 
naszej działalności sportowej, Bankowi Spółdzielczemu Sierakowice, 
Firmie ELWOZ, Firmie PIANPUR, Centrum Handlowemu EKSPERT, 
Przedsiębiorstwu LIS, Gminnej Spółdzielni SCh w Sierakowicach 
oraz Firmie DRYWA.

Waldemar Formela
Foto: nadesłane

Wyniki pierwszej kolejki ligi 
halowej piłki nożnej

Czwartego grudnia 2011 roku rozpoczęły się rozgrywki XVI Edycji 
Ligi Halowej Im. Tadeusza Wesółki - Sierakowice 2011/2012. Pierwsze 
mecze rozegrano w hali sportowej gimnazjum w Sierakowicach. 

Wyniki pierwszej kolejki: 
1. Murkaz Paczewo - Eko-Dom Łebunia  5 : 0
(Budziński Szymon - 1, Mytrych Michał - 1, Piekarski Tomasz - 1, 
Rymarczyk Ireneusz - 1 + 1 samobójcza)
2. Jarki Sierakowice - Nikoś-Mal Sierakowice  3 : 5
(Król Piotr - 1, Senwicki Jakub - 1, Stenka Radosław - 1)
(Gilmajster Krystian - 1, Kowalczyk Mateusz - 2, Kowalczyk Piotr - 2)
3. Gawith Team - Formella Elewacje Staniszewo  2 : 4
(Nastały Damian - 1, Reclaf Roman – 1) 
(Okrój Mateusz - 4)   
4. Kamieniarstwoart Puzdrowo – Dossche  4 : 3
(Klejna Aleksander - 2, Knut Robert - 2)
(Grzenkowicz Łukasz - 1, Rompa Marcin - 2) 
5. Bank Spółdzielczy Sierakowice - Rulis  Staniszewo 7 : 3
(Deik Bogdan - 2, Formela Artur - 1, Gliszczyński Rafał - 1, Sychta 
Karol - 2, Warmowski Jacek – 1)
(Kwidziński Maciej - 2, Wydrowski  Michał – 1)

Murkaz Paczewo
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SPRZEDAM

Dwie atrakcyjne działki na Kaszubach z przeznaczeniem na posiadłość (2h i 3h) 
z możliwością podziału na mniejsze (siedliskowe 1h) z dostępem do mediów, 
wyniesione na 50 m nad jezioro I klasy czystości, z dostępem do niego, z dobrym 
dojazdem w spokojnej okolicy; kontakt pod nr. tel. 665 230 752.

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.

POSZUKUJĘ

Mieszkania, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. w Sierakowicach lub okolicy 
z możliwością parkowania, tel. 668 210 381.

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.

Rodzinny Dom Pomocy w Sierakowicach 
oferuje całodobową, dzienną i profesjonalną opiekę 

nad osobami starszymi. Serdecznie zapraszamy. 
Tel. kontaktowy: 504 246 860 i 504 258 077

Kucharki! – Na wesela, przyjęcia i osiemnastki, itp. 
oraz catering, menu według gustu klienta, tel. 666 097 632.

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 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: 

16 grudnia 2011*, 27 stycznia 2012, 24 lutego, 30 marca, 27 kwietnia, 
25 maja,29 czerwca, 27 lipca, 31 sierpnia, 28 września, 26 października, 

30 listopada, 21 grudnia 2012*
*w grudniu wyjątkowo dyżuru nie będzie w ostatni piątek miesiąca

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

13. Kaszubski Turniej Piłki Siatkowej 
już w styczniu

W dniach 28 i 29 stycznia 2012 r. w Szkole Podstawowej w Sie-
rakowicach odbędzie się 13. edycja Kaszubskiego Turnieju Piłki 
Siatkowej dla amatorów o Puchar Prezesa Zarządu GS Samo-
pomoc Chłopska w Sierakowicach. Już dziś swój udział zade-
klarowały zespoły z Kołczygłów, Dziemian, Przodkowa, Kartuz 
i Kościerzyny. Na kolejne zgłoszenia do Turnieju czekamy do 
10 stycznia 2012 r. (ilość drużyn ze względów organizacyjnych 
jest ograniczona).

Co roku w turnieju uczestniczy kilkanaście drużyn. Mistrzem 
poprzedniej edycji został zespół KS Kołczygłowy. Sponsorem 
głównym Turnieju jest Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
w Sierakowicach, która, jak co roku, finansuje zakup upominków dla 
wszystkich drużyn, a dla finalistów okazałe puchary i medale.

Organizator gwarantuje wspaniałą zabawę połączoną ze spor-
tową rywalizacją, a dla kibiców liczne konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami. Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowych informacji udziela Mirosław Senwicki pod nr tel. 
058 681-62-34 lub 604-331-717, mail: mireksen@gmail.com.

Mirosław Senwicki

KS BAT Sierakowice najlepszy na Turnieju 
Koszykówki dziewcząt w Bydgoszczy

W ostatni weekend listopada rozegrano III Ogólnopolski Turniej o 
Puchar Prezydenta Bydgoszczy. W kategorii rocznika 2000 trium-
fował zespół koszykarek KS BAT Sierakowice.

Klasyfikacja końcowa - rocznik 2000:
1. KS BAT Sierakowice
2. MUKS WSG I Bydgoszcz
3. UKS Nowa Wieś
4. Delfin Kłecko
5. VBW GTK Gdynia
6. MUKS WSG II Bydgoszcz

Nagrody indywidualne:
Zawodniczki wyróżniające się w swoich zespołach:
KS BAT Sierakowice: Julia Stencel
MUKS WSG I Bydgoszcz: Weronika Woźniak
UKS Nowa Wieś: Agata Jasińska
Delfin Kłecko: Maria Knasiak
VBW GTK Gdynia: Patrycja Pawlata, Helena Zaborska
MUKS WSG II Bydgoszcz: Marika Czarnowska

Najlepsze zawodniczki drużyn:
KS BAT Sierakowice: Łucja Grzenkowicz
MUKS WSG I Bydgoszcz: Kamila Wrzesińska
UKS Nowa Wieś: Karolina Fornalik
Delfin Kłecko: Iza Basińska
VBW GTK Gdynia: Nikola Czarnecka
MUKS WSG II Bydgoszcz: Paulina Rybacka

I piątka turnieju:
KS BAT Sierakowice: Julia Brzezińska
MUKS WSG I Bydgoszcz: Weronika Osałkowska
UKS Nowa Wieś: Kamila Fruca
Delfin Kłecko: Agata Książkiewicz
VBW GTK Gdynia: Paulina Koziełło
Najlepszy obrońca: Alicja Jasińska
Król strzelców: Wiktoria Watkowska
MVP: Anna Makurat

Nadesłane: Bat Sierakowice
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Może z twoim małżeństwem dzieje się coś niepokojącego, może 
przeżywacie kryzys? Może obawiasz się o stabilność małżeństwa 
twoich dzieci lub wnuków? Wkradła się tam zdrada, obojętność, 
nałogi, przemoc, brak zaufania, zbyt długa rozłąka? Zanim podej-
miesz kroki prawne i wybierzesz się do prawników lub urzędników, 
do terapeutów lub instytucji „pomagających” – odszukaj Wspólnotę 
Trudnych Małżeństw SYCHAR. Tam dowiesz się, że każde trudne 
sakramentalne małżeństwo jest do uratowania.

Nie ma na świecie ani jednego małżeństwa, które we wspólnym ży-
ciu, nie przeżywałoby jakiegoś kryzysu, trudnych chwil czy życiowego 
wirażu. Podkreślam, nie ma takich małżeństw! Szczęśliwe małżeństwa 
to takie, które potrafiły pokonać wiry życia i które wytrwały, mimo 
wahań uczuciowych. Dzisiaj ludzie ci są silniejsi swoim doświadczeniem, 
przeżyciami i pokonanymi trudnościami. Właśnie tacy ludzie założyli 
Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR i służą pomocą innym.

SYCHAR powstało jako dzieło małżonków sakramentalnych, 
którzy w obliczu kryzysu ich małżeństwa chcą wytrwać w miłości, 
wierności i w zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej. 
Wspólnota powstała w 2003 r. w Warszawie.

W ciągu siedmiu lat istnienia Wspólnoty powstały różne jej dzieła. 
Podstawą działalności są spotkania małżonków w Ogniskach Sy-
charowskich tzw. Ogniskach Wiernej Miłości Małżeńskiej. Najbliżej 
Sierakowic takie ognisko istnieje w Bojanie k. Chwaszczyna. W 2004 
r. powstała strona internetowa Wspólnoty (www.sychar.org). Dziełem 

Wspólnoty jest także Forum Pomocy (www.kryzys.org), polegające 
na wymianie doświadczeń, poradach i wsparciu.

Dwa razy w roku wiosną i jesienią, Wspólnota spotyka się na wy-
jazdowych rekolekcjach, organizowanych w różnych sanktuariach 
w Polsce. (www.rekolekcje.sychar.org). Na podanych stronach in-
ternetowych można odnaleźć wiele cennych informacji oraz można 
korespondować i uzyskać informacje drogą elektroniczną.

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest 
dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, 
które przeżywa kryzys. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że 
nawet jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan 
separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo – sakra-
mentalne przymierze małżonków z Bogiem – trwa nadal. Nadal są 
mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem.

We Wspólnocie jest miejsce nie tylko dla małżonków, ale także 
dla rodziców, teściów i innych członków rodziny, którym zależy 
na dobru małżeństwa swoich dzieci czy wnuków.

Spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR planujemy 
zorganizować w pierwszym kwartale 2012 roku w sierakowickim 
domu katolickim. Jesteśmy zależni od terminów dogodnych za-
proszonym gościom. Postaram się z wyprzedzeniem podać datę 
spotkania, w taki sposób, aby dotarła do jak najszerszego kręgu 
zainteresowanych osób. Już dziś serdecznie zapraszam!

Maria Karolak

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR (www.sychar.org)


