
N
r 

1 
(2

59
) R

ok
 X

X
IV

 s
ty

cz
eń

 2
01

2

☞ Czytaj na str. 3

Cena 2,00 zł (w tym VAT)

Kaszubskie Centrum Medyczne 
oficjalnie otwarte
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GOPS w nowej siedzibie

Z ulicy Brzozowej na Lęborską
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zmienił siedzibę. Od poło-
wy stycznia instytucja zajmuje pomieszczenia na pierwszym oraz 
częściowo na drugim piętrze dawnego budynku ośrodka zdrowia 
przy ulicy Lęborskiej. 

Niżej podajemy zmienione numery telefonów Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Pierwsze piętro
Ryszard Klajn, kierownik – tel. 58 681 92 44
Cecylia Tuźnik, zastępca kierownika – 58 684 60 31
Księgowość: 
Sabina Labuda, Małgorzata Bigus – 58 684 75 53
Sekcja świadczeń:
Jolanta Sildatk, Marlena Ramczyk – 58 684 67 25
Dział pomocy środowiskowej:
Ewa Grzenkowicz, Teresa Formela – 58 681 93 92
Renata Kuczkowska, Monika Grot – 58 681 65 91
Gabriela Cichosz – 58 684 60 37
Justyna Mańska, Maria Rychert – 58 684 60 39

Drugie piętro
Zespół poradnictwa specjalistycznego i do spraw asysty 
rodzinnej:
Aleksandra Szczypior, doradca rodzinny; Anna Mucha, psycholog; 
Danuta Morawska, pedagog – 58 684 60 45
Punkt interwencji kryzysowej: 
Anna Kuczkowska – 58 684 60 45

AK
Foto: AK

Demografia gminna
Jak co roku, na łamach „Wiadomości Sierakowickich”, podajemy 
dane statystyczne obrazujące kształtowanie się liczby mieszkańców 
gminy. W tabeli poniżej szczegółowo podano jak w ciągu ostatnich 
22 lat dynamicznie zmieniały się i systematycznie rosły te liczby. 

Już od wielu lat gmina Sierakowice charakteryzuje się dodatnim 
przyrostem naturalnym. Nie inaczej było w ubiegłym roku, kiedy 
to urodziło się 312 dzieci. Jest to co prawda o 52 noworodków 
mniej niż w roku 2010, ale przyrost naturalny i tak kształtuje się 
na poziomie 12‰.  

Liczba mieszkańców gminy pod koniec grudnia 2011 roku wy-
niosła 18 004 osoby zameldowane na pobyt stały. Dodając do tego 
242 osoby zameldowane na pobyt czasowy otrzymujemy 18 246 
mieszkańców. W samych Sierakowicach mieszkało 6900 osób, 
w tym 6779 zameldowanych na pobyt stały.  

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

1990 13 431  361  95
1991 13 745 337  90
1992 13 873 344  102
1993 14 487 351  100
1994 14 954 332  103
1995 15 070 322  111
1996 15 186 325  90
1997 15 393 282  100
1998 15 595 288  92
1999 15 769 270  109
2000 15 915 260  94
2001 16 100 274  101
2002 16 210 280  92
2003 16 369 240  101
2004 16 577 249  93
2005 16 717 271  96
2006 16 883 277  107
2007 17 154 306  91
2008 17 333 307  111
2009 17 586 316  97
2010 17 835 364  108
2011 18 004 312 92

INFORMACJA

Świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 620 zł

Uprzejmie informujemy, że 27 grudnia 2011 r. Rada Ministrów przy-
jęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspie-
rania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Program rządowy realizowany będzie przez trzy miesiące - sty-
czeń, luty, marzec 2012 r. i będzie dotyczył tylko niektórych 
osób, tj. matek, ojców, lub opiekunów faktycznych dziecka 
mających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wy-
mienionych miesiącach.

Wysokość pomocy (dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego) 
będzie wynosiła 100 zł miesięcznie i nie będzie powodowała 
zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe, i zdrowotne za osoby otrzy-
mujące świadczenie pielęgnacyjne.

Podstawa prawna: Rozporządzanie Rady Ministrów Dziennik 
Ustaw  Nr 295 poz. 1746  z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania 
niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
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Chociaż sierakowicki ośrodek zdrowia już od 
września ubiegłego roku funkcjonuje w no-
wym budynku, to dopiero 14 stycznia na-
stąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanej 
przychodni działającej teraz pod zmienioną 
nazwą – Kaszubskie Centrum Medyczne. 

– Inwestycja była oczekiwana już od dawna 
i będzie służyła wszystkim mieszkańcom na-
szej gminy, nawet tym, którzy jeszcze się nie 
narodzili – powiedział podczas uroczystości 
otwarcia obiektu Zbigniew Fularczyk, zastęp-
ca wójta. – Jesteśmy pewni, że Kaszubskie 
Centrum Medyczne sprosta wszystkim wy-
maganiom, zarówno pacjentów, jak i lekarzy 
oraz personelu medycznego.

O powodach, dla których sierakowicki 
samorząd podjął się realizacji tak dużej in-
westycji mówił Tadeusz Kobiela, wójt gminy 
Sierakowice: – Oprócz słynnego na całą 
Polskę czynnika demograficznego, głównym 
powodem, dla którego zdecydowaliśmy się 
na budowę takiej placówki, było rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 2006 r., które na-
rzucało ostre kryteria wszystkim ośrodkom 
zdrowia. Minister zdrowia pod rygorami nie 
dania środków na medyczną działalność pla-
cówek, bardzo wyśrubował standardy, jakie 
muszą spełniać. Na stan mojej wiedzy, nie 
ma do tej pory w Polsce ośrodka zdrowia, 
który spełniałby wszystkie te wymagania 
narzucone sześć lat temu. Sierakowicki może 
być pierwszy. Nazwa Kaszubskie Centrum 
Medyczne wzięła się stąd, że jego oddziały-
wanie jest ponadgminne. W naszej gminie 
jest ponad 18 tys. mieszkańców, natomiast 
zapisanych pacjentów jest 22,5 tys. Są to 
mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale 
już z gmin przyległych do Sierakowic. 

W uroczystości otwarcia KCM wzięli 
udział samorządowcy z powiatu kartuskie-
go, parlamentarzyści i lokalni przedsiębior-
cy oraz delegacje z partnerskich gmin: Saint 
Ghislain z Belgii i Podbrzezie z Litwy. 

Specjalne podziękowania za pomoc 
w wyposażeniu Centrum w sprzęt me-
dyczny otrzymali przedsiębiorcy: Andrzej 
i Tadeusz Bigusowie – właściciele firmy 
Bat i Kazimierz Woźniak – właściciel El-
wozu, którzy ufundowali nowy ambulans 
oraz Roman Dawidowski – prezes Banku 
Spółdzielczego w Sierakowicach. 

– Dzięki Państwa wsparciu Kaszubskie Cen-
trum Medyczne otrzymało niezbędny spe-
cjalistyczny sprzęt medyczny – powiedział 
Stanisław Czerwonka, kierownik przychodni. 
– Państwa działalność dowodzi, że w tych 
ciężkich czasach są jednak ludzie o dużym 
sercu skłonni do wspierania innych. 

Kaszubskie Centrum Medyczne to nowo-
czesny kompleks, który zaspokoi potrzeby 
medyczne mieszkańców gminy Sierakowice 
na kolejne lata. Koszt rozbudowy i wypo-
sażenia budynku przychodni oraz remont 
starej części ośrodka zdrowia wyniósł 
15.300.000 zł, z czego 5 mln zł to środki po-
zyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Pozostała kwota pochodzi 

Kaszubskie Centrum Medyczne 
oficjalnie otwarte

z wyemitowanych obligacji, które zostaną 
spłacone w najbliższych latach w bezpiecz-
ny dla budżetu gminy sposób. 

Przychodnia całodobowo świadczy pełen 
zakres usług w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej. Działają tu poradnie: ginekolo-
giczno-położnicza, okulistyczna, otolaryn-
gologiczna oraz chirurgiczna. Centrum me-
dyczne dysponuje nowoczesnym sprzętem 
diagnostycznym, czyli cyfrowym aparatem 
rentgenowskim i aparatem ultrasonogra-
ficznym oferującym szeroki zakres badań. 
W najbliższych miesiącach planowane jest 
uruchomienie pracowni nieinwazyjnej dia-
gnostyki kardiologicznej. 

Stary budynek ośrodka zdrowia, który zo-
stał gruntownie wyremontowany i zmoder-
nizowany służy obecnie jako nowa siedziba 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(pierwsze piętro i część drugiego). Natomiast 
na parterze będą się znajdować gabinety re-
habilitacyjne. Na wiosnę planuje się zakupić 
odpowiedni sprzęt do krioterapii. 

Tekst i foto: AK
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Kontrakt nr 9. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Sulęczynie. Z końcem 2011 roku zakończono montaż zbrojenia kon-
strukcji żelbetowych reaktora biologicznego oraz montaż szalunków 
ścian. Wykonano również konstrukcję żelbetową wiaty magazynowej 
osadu nadmiernego. Z dniem 13 stycznia 2012r. wykonawca zakończył 
betonowanie reaktora.

Kontrakt nr 10. Budowa sieci wodociągowej w gminie Sulęczyno 
wraz z rozbudową SUW. W grudniu 2011r. wykonawca przystąpił do 
montażu układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Widnej 
Górze. Zakończono montaż zbiornika terenowego wody uzdatnionej 
i dobiegła końca budowa sieci wodociągowej. Obecnie trwają prace 
rozruchowe Stacji Uzdatniania Wody w Widnej Górze oraz próby tech-
niczne wykonanej sieci wodociągowej.

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. 
Zakończono roboty budowlane przy zlewniach:  PŁ1 w miejscowości 
Łyśniewo oraz PT1 w miejscowości Tuchlino. Obecnie trwają prace 
montażowe przy zlewniach: PT2 w miejscowości Tuchlino oraz PO1 
w miejscowości Poręby.
 

Kontrakt nr 3. Wykonawca zakończył roboty budowlane przy zlewni 
PW2 w miejscowości Pałubice. Obecnie trwają prace przy zlewniach: 
PK4 i PK2 w miejscowości Kamienica Królewska. 

Kontrakt nr 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
i przepompowniami ścieków w miejscowościach Widna Góra–Podjazy–
Amalka. Zakończono prace budowlane przy kanalizacji tłocznej i grawi-
tacyjnej zlewni PS6 w rejonie domków letniskowych. Wykonawca 
przygotowuje zlewnię PS6 do odbioru częściowego. Trwają prace bu-
dowlano-montażowe przy rurociągach grawitacyjnych oraz tłocznych 
przy zlewniach: PS3, PS4 i PS5 w miejscowości Podjazy i Widna Góra. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych 
pomiędzy obywatelami Unii.
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☞

W tym roku dla organizacji pożytku pu-
blicznego, stowarzyszeń i fundacji dzia-
łających na terenie gminy Sierakowice 
przeznaczono prawie pół miliona złotych. 
Podmioty te będą realizować zadania 
z zakresu: przeciwdziałania uzależnie-
niom i patologiom społecznym; edukacji 
i wychowania; kultury fizycznej, sportu 
i rekreacji oraz kultury i sztuki regionalnej. 
Najwięcej środków, bo aż 368 tys. zostało 
przeznaczone na sport. Klub sportowy Bat 
otrzymał 86 tys. zł na propagowanie i roz-
wój koszykówki oraz 14 tys. zł na siatkówkę. 
Po 74 tys. zł otrzymały kluby sportowe FC 
Gowidlino i GKS Sierakowice na utrzymanie 
zespołów piłki nożnej juniorów i seniorów.  
Kolejną znaczną kwotę – 70 tys. zł – przy-
znano Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju 
Sołectwa Kamienica Królewska na utrzy-
manie sekcji piłki nożnej i lekkoatletyki. Dla 
Pomorskiego Okręgowego Związku Koszy-
kówki przeznaczono 15 tys. na realizację 
programu upowszechniania koszykówki 
Kosz-Mania na terenie gminy Sierakowice. 
UKS Lis Sierakowice otrzymał 25 tys. zł na 
utrzymanie sekcji tenisa stołowego wraz 
ze szkółką tenisową dla dzieci i młodzieży. 
Po 4 tys. zł otrzymały dwa stowarzyszenia: 
Młodzi dla Kaszub na transport młodzieży 
na zajęcia z lekkoatletyki do Kamienicy 
Królewskiej oraz Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Sołectwa Bącka Huta na realizację 
projektu „Siatkówka – dyscyplina, z którą 

się przyjaźnię”. Dwa tysiące złotych dofi-
nansowania otrzymał Polski Związek Nie-
widomych Okręg Pomorski na wycieczkę 
rekreacyjno-krajoznawczą „Zdobywamy 
tatrzańskie szczyty”. 

Na zadania w zakresie nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania komisja przyzna-
ła 65 tys. zł Fundacji Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym Uśmiech Dziecka na 
dowóz dzieci niepełnosprawnych, reali-
zujących obowiązek szkolny, do ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego w Szklanej. 
Kwotę w wysokości 15 tys. zł, także z prze-
znaczeniem na transport podopiecznych, 
przyznano Zespołowi Placówek Oświato-
wych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło 
w Sierakowicach. 

Łączna wysokość dotacji przyznanych 
na zadania związane z kulturą i sztuką 
regionalną wynosi 22 tys. zł. Najwięcej – 
7,9 tys. zł – otrzymało Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Kró-
lewska na organizację V Pikniku Kaszub-
skiego. Sierakowicki oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego otrzymał 4,8 tys. zł 
na organizację dni kaszubskich w szkołach, 
konkursu wiedzy o regionie i na twórczość 
literacką w języku kaszubskim. Koło Go-
spodyń Wiejskich z Lisich Jam otrzymało 
3,3 tys. zł na projekt „Promocja kaszubskiej 
sztuki kulinarnej – kolejna edycja”. Nato-
miast KGW Paczewo otrzymało 2,9 tys. zł 

na „Sierakowickie spotkania z kulturą 
i tradycją kaszubską – przystanek Paczewo”. 
Stowarzyszeniu Młodzi dla Kaszub z Tu-
chlina przyznano 600 zł na renowację 
strojów gwiżdży.  Kwotę w wysokości 
2,5 tys. zł przyznano Stowarzyszeniu na 
rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta na 
realizację III Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego Wierszy i Fraszek Ewy 
Warmowskiej. 

Dwadzieścia pięć tysięcy złotych to kwo-
ta przeznaczona na przeciwdziałanie uza-
leżnieniom i patologiom społecznym. Dla 
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Sołectwa 
Kamienica Królewska na projekt „Tradycja 
łączy pokolenia” przyznano 4,8 tys. zł. Po 
4,5 tys. zł otrzymały kluby sportowe Bat 
i FC Gowidlino na organizację zajęć spor-
towych dla dzieci podczas ferii zimowych. 
Na program profilaktyki wypadkowej 

„Bezpieczna młodość, bezpieczne waka-
cje” realizowanego przez Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
przeznaczono 2,5 tys. zł. Stowarzyszenie 
Chóralne Discantus otrzymało 4 tys. zł 
na muzyczną aktywizację młodzieży. Na 
projekt Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju 
Sołectwa Bącka Huta „Będę jak Justyna 
Kowalczyk” przyznano kwotę 1232 zł. KGW 
Lisie Jamy otrzymało 2,2 tys. zł, a KGW 
Paczewo 1268 zł na realizację programów 
prozdrowotnych.

AK

Rozdysponowano pieniądze dla organizacji pożytku publicznego

Okres oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia 
jest zawsze czasem szczególnym, zapewne lubia-
nym przez większość ludzi. Przez niektórych mło-
dych  mieszkańców naszej gminy ten z 2011 roku 
będzie zapewne szczególnie mile wspominany. Otóż 
13 XII w sali obrad Urzędu Gminy w Sierakowicach, 
podczas sesji Rady Gminy, odbyła się uroczystość 
wręczania nagród najlepszym absolwentom szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w zakresie języka 
kaszubskiego. Tradycją już jest zapraszanie na to wy-
darzenie nie tylko uczniów, ale również ich rodziców, 
nauczycieli języka kaszubskiego i dyrektora szkoły. 
Splendoru uroczystości dodaje obecność władz gminy, 
mediów, które zwykle towarzyszą obradom. Uroczy-
stość ta miała miejsce już po raz piąty i zdaje się, że 
zagości w kalendarium imprez na dłużej, co zresztą 
corocznie podkreśla pomysłodawczyni i fundatorka 
nagród – Halina Ewa Buchacz, obiecując jednocześnie 
kontynuację dzieła przez syna Marcina.  

Takie momenty jak ten, kiedy można się cieszyć 
z osiągnięć, zwykle radują nie tylko bezpośrednio 
zainteresowanych – czyli absolwentów. Dumni ze 
swych pociech są też rodzice, nauczyciele czują 
radość, że ich praca wydaje owoce, a dyrektorów 
cieszy promocja ich szkół. O to właśnie chodzi 
w edukacji, żeby młodzi szybko i skutecznie sięgali 
po kolejne zdobycze, jakie jest im w stanie zapewnić 
edukacja i rzetelna wiedza, do której dochodzi się 
różnymi ścieżkami, tą regionalną również. Analiza 

„Czym skorupka…” 

V edycja Konkursu Haliny Ewy Buchacz

Zdjęcie pod portretem ks. Sychty, który zda się uśmiechać radośnie
 na widok zapału młodzieży
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☞ dokumentacji konkursowej udowodniła, że wśród tegorocznych laureatów 
stanęli najlepsi, wytrwali i pracowici, ambitni młodzi Kaszubi. Ich dokonania 
były okazałe: liczne konkursy, laury zdobywane w przeglądach, wyróżnienia 
i pierwsze miejsca w wojewódzkich zmaganiach z ortografią kaszubską. 

Gmina Sierakowice słynie z wielu inicjatyw mających na celu dbanie o ka-
szubskie wychowanie. Wręczanie dyplomu i nagrody H. E. Buchacz jest jedną 
z nich. Ta i inne formy akcentowania regionalnych przywiązań dają kapitalne 
efekty – kaszubszczyzna żyje, rozwija się, młodzi się z nią identyfikują, pie-
lęgnują tradycje i obyczaje, coraz częściej przekonują się do tego, iż nie jest 
ujmą posługiwanie się rodną mową.  Rozsławiają region jak tylko potrafią: są 
członkami zespołów regionalnych, śpiewają w chórach, grają na instrumen-

Nagrodzeni w towarzystwie sponsorów, Wójta, rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli Sponsorzy nagrody - H. E. Buchacz z synem Marcinem

tach (często utwory regionalne), zajmują się sztuką, 
pracują w mediach – trzeba wierzyć, że coroczni 
laureaci konkursów szybko do nich dołączą, bo 

„czym skorupka za młodu nasiąknie…” Może slogan, 
może ogólnik, ale przecież wiele naszych rodzin 
stara się przekazać tradycję, obyczaje, kulturę, 
rdzenny język, kolejnym pokoleniom. Na szczęście 
mroczne czasy i niepozytywne myślenie o regionie 
zdają się przemijać, coraz rzadziej Kaszubi spotykają 
się z brakiem akceptacji – trzeba jednak było na to 
ciężko pracować.  

Syn fundatorki nagrody-  Marcin Buchacz - znalazł 
się w gronie swoich młodszych kolegów i koleżanek. 
Przypomniał, że jest absolwentem Szkoły Podstawo-
wej w Sierakowicach, a po kilku latach nauki poza 
granicami kraju sam promuje język kaszubski. Dzię-
kował nauczycielom, rodzinie, szczególnie mamie, 
za trud i wsparcie, jakie włożyli w jego edukację. 
Tłumaczył młodym, że warto zdobywać wiedzę, do-
skonalić umiejętności, że należy promować tradycje 
regionalne, że to wysiłek, który później zaowocuje 
sukcesami, da powody do dumy i spełnienia. 

Może wspólnymi siłami uda się zachować model 
kaszubskiego wychowania, które zawsze tu funk-
cjonowało, opartego na pracy, poświęceniu dla idei, 
zachwycie swojskością, tradycji, woli pomnażania 
pokoleniowego spadku po przodkach. Sierakowice 
mają w tym zakresie wiele pozytywnych wzorców, 
jest się zatem do czego odwoływać w procesie edu-
kowania i wychowywania następnych pokoleń. 

Kolejni laureaci, w których pokładamy wszyscy 
ogromne nadzieje (jak mówiła Halina Ewa Buchacz 
– fundatorka nagrody), zostali uhonorowani. Są nimi: 
Katarzyna Wesółka ze Szkoły Podstawowej w Puz-
drowie, Filip Gruchała – Węsierski ze Szkoły Podsta-
wowej  w Mojuszu, Paulina Szczodrowska z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie, 
Dominika Sobisz z Gimnazjum w Gowidlinie.

A tymczasem w szkołach trwa kolejny rok szkolny, 
młodzież zdobywa wiedzę, ćwiczy umiejętności – za 
pół roku finał. „Co nam przyniesie nowy rok” – okaże 
się już wkrótce, wszak czas biegnie szybko.

Danuta Pioch
Foto D. Pioch

LGR Kaszuby informuje
Złóż wniosek o dofinansowanie

Lokalna Grupa Rybacka „Kaszuby” uprzejmie informuje o możliwości składania 
wniosków o dofinansowanie operacji w ramach środków:

- Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze 
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem; 
- Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych 

od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencja-
łu produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku 
klęski żywiołowej.

Termin składania wniosków: 1 luty–5 marca 2012 r.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nowy wzór wniosku o dofinan-

sowanie oraz instrukcję wypełniania wniosku obowiązujące dla powyższych 
konkursów, które są do pobrania na stronie www.lgrkaszuby.pl, w zakładce 

„Konkursy” (w ogłoszeniu o naborze wniosków) lub „Do pobrania”.
Jednocześnie przypominamy o trwającym do 15 lutego 2012 r. naborze wnio-

sków o dofinansowanie operacji w ramach środków:
- Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społecz-

ności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
- Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależ-

nych od rybactwa.
Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje do biura LGR Kaszuby 

w Wieżycy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz do 
Punktów Konsultacyjnych LGR „Kaszuby” działających na terenach gmin ob-
jętych Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. W celu skorzystania 
z indywidualnych konsultacji w wybranym Punkcie Konsultacyjnym należy 
umówić spotkanie dzwoniąc do siedziby LGR „Kaszuby” pod numer: 58 684 35 
80 lub 530 530 733.

(nadesłane)
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Medal dla wójta Tadeusza Kobieli 
od biskupa pelplińskiego 
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 19 grudnia, biskup pelpliński Jan 
Bernard Szlaga zaprosił na coroczne spotkanie opłatkowe samorządowców, 
parlamentarzystów i przedstawicieli służb mundurowych z województw pomor-
skiego i kujawsko-pomorskiego. Podczas tego tradycyjnego, dziewiętnastego już, 
przedświątecznego spotkania wójt naszej gminy Tadeusz Kobiela odebrał medal 
za zasługi dla diecezji, przyznany przez pelplińskiego hierarchę. 

– Osobiście traktuję medal jako wyróżnienie dla naszego środowiska za podjęcie 
się pracy związanej z przeniesieniem i rekonstrukcją zabytkowej drewnianej części 
kościoła św. Marcina. Zostało to dostrzeżone przez Jego Ekscelencję – powiedział 
wójt Tadeusz Kobiela. – Był to bardzo miły akcent, ale jeszcze raz podkreślam: jest 
to zasługa bardzo dobrego klimatu, jaki jest w tej radzie i w radzie poprzedniej ka-
dencji odnośnie działań, które są inaczej mierzone. Kościół stanowi ogniwo łączące 
pokolenia, bo przecież tam byli chrzczeni nasi prapradziadowie, tam odprawiano 
msze ślubne i pogrzebowe. Ten kościół bardzo silnie wrósł w historię nie tylko 
Sierakowic, ale także całej gminy. Przeniesienie świątyni w nowe miejsce i jej 
odrestaurowanie to był nasz obowiązek, aby zachować go od zapomnienia.

Drewniany kościół św. Marcina został wybudowany w latach 1820-22 w miejsce 
wcześniejszej świątyni. W roku 1904 dobudowano część w stylu neogotyckim. 
Celem budowniczych ceglanego kościoła było wzniesienie całej budowli na 
miejscu kościoła drewnianego. Niestety, pierwsza wojna światowa przerwała 
prace, do których już nie powrócono, pozostawiając część ceglaną nieukończoną, 
a drewnianą częściowo rozebraną. W 1931 r. podjęto próbę budowy nowej części 
kościoła ceglanego w miejscu drewnianego. Jednak projekt ten został odrzucony 
przez ówczesne władze konserwatorskie. Dopiero początek XXI wieku przyniósł 
nowe możliwości. Parafia przekazała Gminie działkę, na którą w latach 2010-11 
przeniesiono i zrekonstruowano drewnianą świątynię dzięki środkom z Unii 
Europejskiej. Na projekt „Ocalić od zapomnienia – rekonstrukcja zabytkowego 

kościoła św. Marcina wraz z budową infrastruktury 
towarzyszącej” pracownikom Urzędu Gminy udało 
się pozyskać rekordowo duże dofinansowanie wy-
noszące 83% kosztów, czyli ok. 2 mln zł. 

Obecnie przygotowywany jest wniosek na dofinan-
sowanie renowacji wnętrza świątyni i ołtarzy bocznych. 
Gmina planuje także zakupić odpowiednie organy. 

– Na terenie Austrii i Niemiec trwają poszukiwania 
drewnianych organów do zabytkowego kościoła św. 
Marcina – poinformował wójt T. Kobiela. – Tam są 
zamykane wiejskie kościoły, a ich wyposażenie jest 
sprzedawane. Chcemy skorzystać z takiej okazji i za-
kupić odpowiednie organy. Zajmuje się tym nasz czło-
wiek, organomistrz, który doskonale orientuje się, jaki 
instrument będzie odpowiedni dla naszej świątyni. 

AK
Foto: Internet (www.diecezja.pelplin.pl)

UWAGA ROLNICY
Urząd Gminy w Sierakowicach informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wyda-
nych na olej napędowy do produkcji rolnej powinien zbierać 
faktury VAT:

• w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2012 r. należy zło-
żyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT (lub kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. 
do  31 stycznia 2012 r.

• w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r. należy 
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z fakturami VAT (lub kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 
31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określo-
nego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 
81,70 × ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2–30 kwietnia 2012r. w przypadku złożenia wniosku 

w pierwszym terminie,
1–31 października 2012r. w przypadku złożenia wniosku 

w drugim terminie, przelewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego będzie można składać w pok. 108 (parter) 
Urzędu Gminy Sierakowice w godz. pracy Urzędu. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 
58 681-95-27, 58 681-95-28, 58 681-95-29, 58 681-95-30.

Oferta PUP w Gdyni dla bezrobotnych

Zostań przedsiębiorcą
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje projekt konkursowy MÓJ 
BIZNES II skierowany do osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
przed dniem przystąpienia do projektu), zamieszkałych w województwie 
pomorskim, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, w szczególności 
do osób z wykształceniem co najwyżej średnim.

W ramach projektu realizowane będzie:
- poradnictwo zawodowe, psychologiczne i biznesowe;
- szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej 
 i przedsiębiorczości;
- jednorazowa dotacja inwestycyjna 
 na rozwój działalności (do 40 000,00 zł);
- wsparcie pomostowe 
 (w okresie pierwszych 12–stu miesięcy prowadzenia działalności).
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem 

w II turze projektu odbędzie się 12.03.2012 godz. 13:00 w siedzibie Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, II piętro, sala konferencyjna.

Przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych od 12.03.2012 do 26.03.2012 r.
Dodatkowe informacje na stronie www.pupgdynia.pl w zakładce: 

Menu —> Fundusze pomocowe —> Projekty PO KL —> Projekt „Mój 
biznes II” oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, 
pok.116, tel. 58 620 49 54 w. 110 lub 116.

Przyjdź i zostań przedsiębiorcą!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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20 tysięcy złotych na 20. finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Verba Sacra 2012 
23 stycznia 2012 r. w wejherowskiej kolegiacie odbył się już po raz 
dziewiąty cykl Modlitw Katedr Polskich, czytanych w języku kaszub-
skim. W tym festiwalu wzięli także udział nauczyciele oraz uczniowie 
z Zespołu Szkół w Gowidlinie, którzy uczęszczają na zajęcia z języka 
kaszubskiego. „Verba Sacra”, jako projekt artystyczno-naukowo-
religijny powstał dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 
Jego tematyka poświęcona jest tradycji słowa w kulturze duchowej 
narodu polskiego. Jak zwykle znana aktorka Danuta Stenka czytała 
kolejny fragment Biblii - tym razem część Księgi Psalmów, której 
przekładu na kaszubski dokonał franciszkanin o. Adam Ryszard 
Sikora. O oprawę muzyczną zadbali: Cezary Paciorek i Antonina 
Krzysztoń. Natomiast ks. abp. Sławoj Leszek Głodź po zakończeniu 
spektaklu Verby Sacra 2012 pojawił się w stroju kaszubskim i na 
koniec swego przemówienia udzielił wiernym błogosławieństwa.

Julia Formela

Ósmego stycznia po raz dwudziesty zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jubileuszowy finał 
przebiegał pod hasłem: „Gramy z pompą! Zdrowa 
mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko”. Pieniądze 
zebrane w tym roku, podczas tej największej akcji 
charytatywnej w Polsce, zostaną przeznaczone na 
zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowa-
nia życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla 
kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Tegoroczny finał w gminie Sierakowice zaowo-
cował „okrągłą” sumą. Po raz kolejny mieszkańcy 
wykazali się wyjątkową ofiarnością. Kwota zebrana 
przez wolontariuszy i z licytacji orkiestrowych ga-
dżetów wyniosła 20 657,97 zł. 

W organizację imprezy zaangażowało się jak co roku 
Gimnazjum w Sierakowicach. Na czele sztabu stanęła 
Wiesława Płotka, która już od wielu lat koordynuje 
zbiórkę pieniędzy i czuwa nad organizacją całości. 

Zbiórka pieniędzy na szlachetny cel nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie zaangażowanie młodych wolontariu-
szy – uczniów gimnazjum w Sierakowicach (30 osób), 

Zespołu Szkół w Gowidlinie (10 osób) i Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej 
(5 osób). Oto ich nazwiska: Renata Lublewska, Janusz Zielke, Beata Lublewska, 
Krystian Syldatk, Agnieszka Kuchta, Robert Wenta, Łukasz Syldatk, Edyta Labuda, 
Jarosław Wenta, Anna Klatt, Mateusz Mielewczyk, Natalia Rulis, Kamila Treder, 
Marcelina Złoch, Wiktoria Płotka, Klaudia Lejk, Julia Piepiórka, Klaudia Miotk, 
Julia Lewna, Aleksandra Szneider, Dominika Radzikowska, Agnieszka Szulc, Izabela 
Bojanowska, Joanna Studzińska, Agata Zielonka, Patrycja Labuda, Paulina Kotłow-
ska, Agata Stencel, Klaudia Chmielecka, Kamila Kotłowska, Zofia Reclaf, Klaudia 
Koss, Anita Kotłowska, Julita Dejk, Patrycja Blok, Paulina Młyńska, Martyna Myszk, 
Agata Czerwonka, Angelika Malek, Olga Ludwikowska, Aleksandra Bulczak, Agata 
Czaja, Malwina Mielewczyk, Paulina Ciegert i Anna Dobek. 

W dniu finału od godziny 15.00 w hali sportowej sierakowickiego gimnazjum 
rozpoczęły się przygotowane przez organizatorów atrakcje artystyczno-sportowe. 
Były występy formacji tanecznych „Iskierki”, „Fokus” i „Black Dance”. Dla licznie 
przybyłej publiczności zaśpiewały Anna Brzeska i Paulina Lis. Wystąpiła także 
sekcja gitarowa GOK-u pod kierunkiem Adriana Klawikowskiego. Dla fanów 
drużyny „Bat” zorganizowano mecz koszykówki. Sierakowiczanki pokonały 
rywalki z drużyny „Bliza” Władysławowo 89:36.  

Najwięcej emocji przyniosły licytacje orkiestrowych gadżetów oraz żółtej 
tablicy z nazwą miejscowości Sierakowice w języku kaszubskim. Kubek WOŚP 
wylicytował Edward Lejk za kwotę 50 zł, a koszulkę – Daniel Bulczak za 200 zł. 
Natomiast nowym właścicielem kaszubskiej tablicy został Rafał Makurat, który 
wylicytował ją za 150 zł. 

AK
Foto: AK
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☞

W styczniu pożegnaliśmy Aleksego Pe-
plińskiego – człowieka o wielu talentach, 
zakochanego w Kaszubach i swej łyśniew-
skiej ojcowiźnie, które opiewał w licznych 
utworach. Był człowiekiem nieprzeciętnym, 
jednak nigdy nie afiszował się swoją wyjąt-
kowością, wolał być w cieniu swego sław-
nego brata Antoniego, o sobie mówił rzadko. 
A jego dokonania są nie mniej wartościowe. 
Niech zatem po śmierci przemówi do nas 
jeszcze raz swoimi słowami, spisanymi 
skrzętnie na licznych kartach, bo jego do-
kładność i systematyczność w dokonywaniu 
różnych notatek są zaiste imponujące.

Urodziłem się w dniu 26 lutego 1921 roku we 
wsi Wielki Klincz koło Kościerzyny. Rodzice 
moi Piotr i Justyna z domu Szroeder 
(z 1 małż. Leszczyńska) byli rolnikami. W maju 
1922 roku sprzedali gospodarstwo w Wielkim 
Klinczu, a kupili w Łyśniewie, o obszarze ok. 40 
hektarów, od Niemców Pawła i Adelajdy Hey, 
którzy potem uciekli do swojej ojczyzny. Była 
to resztówka większego majątku. W latach 
1928–1935 uczęszczałem do szkoły powszech-
nej o dwóch nauczycielach w Łyśniewie. 
Następnie pomagałem rodzicom w gospodar-
stwie. W II wojnie światowej, pomimo niepod-
pisania listy niemieckiej, pozostawiono nas 
na miejscu. Szczęściem było, że areał naszego 
gospodarstwa nie przekraczał 50 ha, gdyż 
wówczas powojenna reforma puściałaby nas 

„z torbami”. Pomimo udręk przeżyliśmy jakoś 
względnie Hitlera i Stalina. Po wojnie uczęsz-
czałem do Państwowego Gimnazjum i Liceum 
w Bytowie (wówczas woj. szczecińskie). 
Po zdaniu matury nie podjąłem studiów 
z powodu słabszego zdrowia i negatywnego 
stosunku władz do „syna kułackiego”. 

Kiedy wrócił po maturze do rodzinnego 
Łyśniewa, przepełniony nadziejami na 
przyszłość, ale też analizujący przeszłość, 
z głębi swej poetyckiej duszy wydobył na 

światło dzienne jeden z pierwszych swoich 
utworów pt. 

Sięgam myślami

Minęły trzy lata szkolnej udręki,
na próg nowego już życia wstąpiłem
i składam też Bogu serdeczne dzięki
za to, że szczęśliwie maturę złożyłem.

Żegnam to drogie, zniszczone Bytowo,
wracam do swego rodzinnego domu.
Mimo słabości tu czuję się zdrowo,
nie mówiąc o celu życia nikomu.

Wpadam w zadumę, nie wiem, gdzie się udać,
z niecierpliwością szukam coś oczami.
Świat jakiś dziwny wydaje się tutaj – 
sam nie wiem, co tu wisi ponad nami.

Myślami sięgam „tam gdzie wzrok nie sięga”
i tylko tego pokonać nie mogę,
gdzie się unoszę duchem. To potęga!
Lecz trudno wzmóc ją i wejść na jej drogę.
Jestem za słaby, aby bez pomocy

Bożej dokonać tego, co zamierzam.
Sądzę, że wreszcie nabierze tej mocy
ma wola, że tego dokonam, gdzie zmierzam.
 
Panie! Ty wszystko, co zechcesz potrafisz
i poprowadzić każdego człowieka.

Tak mam nadzieję, że mnie poprowadzisz
i strzec mnie będzie Twoja opieka!
 
Łyśniewo, d. 9 lipca 1948 r. 
(tydzień po maturze)

Wiele przykrości przeżyliśmy z powodu 
zbójectwa i głupot komuny.

Ten temat pojawiał się w twórczości 
Aleksego wielokrotnie. Z wywiadu prze-
prowadzonego z nim w 2009 roku wynika, 
że cała rodzina doświadczała szykan ze 
strony władzy ludowej, a powodem była 
ich zamożność (kułactwo – jak je wówczas 
zwano). Nie dziw zatem, że ten temat poja-
wia się czy to w utworach scenicznych, czy 
też lirycznych. Swoje odbicie miał również 
w jednej z gawęd.

Propaganda przedwyborcza
Jesienią 1952 roku odbyły się wybory do 
sejmu. Jak zwykle w czasach stalinowskich 
terenowe władze miały obowiązek prze-
prowadzenia odpowiedniej agitacji i pro-
pagandy. Branie udziału w wyborach było 
tak zwanym „dobrowolnym przymusem”. 
Jakieś dwa tygodnie przed wyborami byłem 
w Kartuzach na konferencji nauczycielskiej. 
Po niej przyjeżdżam koleją do Sierako-
wic i od dworca podążam w kierunku 
Łyśniewa, gdzie byłem nauczycielem 
w szkole. Po drodze idę ulicą Lęborską 
w Sierakowicach i zauważam na parkanie 
nowe hasło przedwyborcze. Z dala wpierw 
nie mogłem się doczytać, gdyż wyglądało 
mi to na jakieś świństwo. Wszystkie litery 

Aleksy Mieczysław Pepliński

Pożegnaliśmy wybitnego Syna Ziemi Sierakowickiej

Aleksy w młodości Z siostrą i bratem Antonim w Czarnowie

Aleksy Pepliński w 2009 roku w Ostromecku
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hasła były drukowane, duże. Odstępów 
miedzy wyrazami nie było. Podszedłem 
blisko i przeczytałem hasło: „Młodzieży 
narodu popieraj Front Narodowy”. Niestety 
parkan koło bocznej uliczki miał załamanie. 
I tak do załamania (zakrętu) był tekst: „MŁO-
DZIEŻYNAR”, a od zakrętu reszta hasła… 

„ODUPOPIERAJFRONTNARODOWY”. Po-
stałem chwileczkę koło parkanu i rzewnie 
się uśmiałem z tej propagandy. Kilka dni po 
wyborach to hasło zamalowano, widocznie 
czegoś brzydkiego też się doczytano.

Aleksy Pepliński był uważnym obserwa-
torem tego, co działo się dookoła. Szybko 
i z wrodzonym sobie celnym dowcipem 
reagował na to, co uznał za godne uwagi. 
A wśród jego obserwacji znajdowały się 
tematy związane zarówno z przyziemnymi 
sprawami, jak i te z „górnej półki”. Wszyst-
kie spisane gawędy zatytułował „Gawędy 
z Kaszub” i podzielił je na następujące 
grupy: Gawędy polityczno-społeczne, O je-
dzeniu, O handlu, O ludziach przebiegłych, 
O naiwniakach, Gawędy religijne, O swa-
tach, Szkoła i dzieci, Inne gawędy.

Od 1 września 1950 roku podjąłem pracę 
w charakterze nauczyciela Szkoły Podstawowej 
w Jelonku. Przez miesiąc lipiec 1951 r. uczyłem 
się na kursie pedagogicznym w Kwidzynie 
(dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego). 
Od września 1951 roku przeniosłem się 
do szkoły w Łyśniewie, gdzie pozostałem 
aż do pójścia na rentę.

Będąc nauczycielem żywo interesował się 
wychowywaniem dzieci i młodzieży. Nie-
jednokrotnie zabierał głos w tej sprawie 
w swoich utworach.  Nie poprzestawał tylko 
na sobie, do pisarzy i działaczy kaszubskich 
wystosował odezwę, w której próbował ich 
motywować do zaangażowania w codzien-
ne sprawy małej ojczyzny.

Odezwa do pisarzy 
i działaczy kaszubskich

I. Młodzież uczy się mitologii greckiej, 
rzymskiej i in. Kaszubi też mają swoje poda-

nia, np. o wieszczych, łepich, dzëwi jachce, 
przesëszaniu pieńdzy, stolemach, spiącym 
wòjskù itp. Należałoby to zebrać, opracować 
i wydać w postaci „Mitologii kaszubskiej” 
czy jak inaczej to nazwać.

II. Niektóre województwa mają swoje 
atlasy. Dobrze byłoby, gdyby woj. pomor-
skie (Kaszuby) miało taki atlas w wyższej 
skali, np. 1:50000. Niektóre gminy mają takie 
dokładne mapy. Np. gmina Sierakowice ma 
mapę w skali 1:25000…

III. Wysoko cenię szkoły, gdzie urządza 
się różne przedstawienia i imprezy. Sądzę, 
że w przyszłości będzie mniej marginesu 
społecznego, jeżeli młodzież szkolna wy-
niesie pewne podłoże kulturalne…

IV. Ludzie w przeszłości, w czasach wojny 
i komuny w Polsce, gdy cierpieli lub byli 
gnębieni politycznie, to podnosili się na du-
chu śpiewkami i kawałami. Nasłuchałem się 
żartów i śpiewów o Hitlerze i Stalinie. Gdy 
Niemcy byli blisko Moskwy i nad Wołgą, 
niejeden Polak wątpił w inne życie. Dzięki 
pomysłowości w śpiewach i żartach ludzie 
nabierali ducha. Znam parę piosenek poli-
tycznych i kawałów… gdy został ogłoszony 
stan wojenny, sypały się jak z rękawa. Ja 
w tym czasie układałem wiersze polityczne, 
o gen. Jaruzelskim, o Breżniewie i inne. 
Warto by było je zebrać… 

W latach 1955–58 skończyłem zaoczne studia 
nauczycielskie w Gdańsku z przedmiotów ma-
tematyka i fizyka. Ucząc dzieci, organizowałem 
z nimi różne imprezy (i ze starszą młodzieżą). 
Pisałem wiersze okolicznościowe i układałem 
utwory  sceniczne.

Powstawały zarówno utwory sceniczne 
w języku polskim jak i kaszubskim. Sam 
twórca wymienia chronologicznie nastę-
pujące:

I. Utwory sceniczne polskie:
1964 r., Żaba czarodziejką, w 3 aktach;
1967 r., Zaklęty królewicz, w 3 aktach (za-
ginęła);
1968 r., U bednarza, w 1 akcie;

1971 r., Dwie prządki, w 2 aktach;
03.1984r., Królewna Śnieżka, w 5 aktach;
06.1988 r., Konstantyn Dominik, w 6 ak-
tach;
04.1992 r., Dzień Matki, w 1 akcie;
11.1993 r., Herody, w 1 akcie;
01.1997 r., Gwiazdki, w 1 akcie.
 
II. Inscenizacje kaszubskie:
11.1986 r., Gwiôzdczi, w 4 obrazach;
11. 1987 r., Herodë;
12.1987 r., Zôpùstny kóń;
11.1988 r., Nowòroczné rozegracje;
02.1990 r., Trzej królowie;
1993 r., Stôri i Nowi Rok; Gwiôzdczi, w 2 
òbrazach.
 
III. Utwory sceniczne kaszubskie:
8.06.1984 r., Jasełka kaszëbsczé, w 4 ak-
tach;
20.07.1985 r., Dzywné wrëje, w 4 aktach;

☞

Z ukochanymi uczniami Aktorzy sierakowickiego teatru występujący w sztuce Aleksego „Dzywné wrëje”

Jako nauczyciel
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23.01.1987 r., Panëszka, w 5 aktach;
10.10.1988 r., Pòjmë do Betlejem, jasełka w 2 
aktach;
10.04.1989 r., Cëdowny lôsk, w 4 aktach;
21.07.1990 r., Złoti bal, w 3 aktach z epilogem;
11.05.1991 r., Kwiat paprocë, w 3 aktach 
z epilogem;
24.04.1992 r., Kaszëbskô lekcja, w 1 akce;
19.11.1992 r., Nasza szopka, jasełka w 2 
aktach;
25.10.1993 r., Pieczelnô narada, w 1 akce;
15.05.1994 r., Sobótka, w 1 akce;
15.06.1994 r., Gwiôzdkòwi czas, w 1 akce;
15.09. 1994 r., Nowòczesné jasełka, w 1 akce;
27.10.1994 r., Wiliô, w 1 akce;
20.01.1995 r., Dwie przãdzórczi, w 2 aktach 
z epilogiem;
14.02.1995 r., Czarodzejskô żaba, w 3 aktach; 
marzec 1995 r., Dzéń Matczi, w 1 akce;
4.10.1995 r., Bëtowsczé strôszczi, w 4 aktach;
8.11.1995 r., Sylwester, w 1 akce;
8. 04.1997 r., Przeżëtô bôjka, w 3 aktach;
18.09.1997 r., Wialdżi Heród, w 2 aktach;
22.09.1998 r., Królowie jadą, w 2 aktach;
12.10.2000 r., Stôri i Nowi Wiek, w 1 akce;
25.06.2001 r., Sylwestrowi wieczór, w 1 
akce;
20.09.2002 r., Kòlãda, w 1 akce.

Za spisu sporządzonego przez autora wi-
dać, jak ogromnej pracy twórczej dokonał. 
A przecież utwory sceniczne były zaled-
wie jednym z działów pisarskich. Oprócz 
nich liczne wiersze: polskie i kaszubskie, 
opowiadania, gawędy – zaiste dorobek 
niepośledni.

W dniu 14 października 1975 roku otrzymałem 
Złoty Krzyż Zasługi za 25-letnią nienaganną 
pracę w szkole. Po 27 latach pracy, od 1 wrze-
śnia 1977 roku, z powodu słabego zdrowia 
przeszedłem na rentę, a od marca 1981 r. 
(ukończenie 60 lat) z renty na emeryturę. 
Jako samotny człowiek często mieszkałem 
z bratem, śp. Antonim, który był proboszczem 
w Czarnowie, potem w Mściszewicach. Mając 
więcej czasu zająłem się pisaniem wierszy, 
gawęd, przedstawień. Moja sztuka 

pt. „Kaszëbsczé Jasełka” została wydrukowana 
w r. 1986, a 10 sztuk pt. „Bëtowsczé strôszczi” 
w r. 2006.

Aleksy pisał również utwory związane 
z życiem toczącym się wokół niego. Na 
przykład z okazji dziesięciolecia parafii św. 
Jana Chrzciciela w Sierakowicach powstał 
następujący tekst:

Drodżi Ekscelencjo! Ksãża i wa Wiérni!
Dzysô je w parafii ùroczëstosc érnô.
Nóm tu patrónëje swiãti Chrzcëcel Jón
i nasz na wôłtôrzu z nieba Christus Pón.
 
Doczekelësmë sã tu nowi parafii,
kòżdi tu sã ceszi, starô jak pòtrafi.
Môłi jubileùsz, terô dzesãc lat.
jesmë tu szczeslëwi, lepszi nóm je swiat.
Jak nóm starszi rzeklë, chcã sã tu wëżalëc,
że kòscół ubowcë chcelë rôz rozwalëc.
Leno nasze matczi wzãłë sã na gest,
òbróniłë kòscół i trzimią na fest.

Dobrze trzimią z Bògã całé Serakòjce
jak nóm przëkôzelë jesz naszi praòjce.
Póczi z Bògã pùdze nasz kaszëbsczi lud,
òbróni nas niebò i nóm sprawi cud.

Òpiekùj sã nama nasz Janie Chrzcëcelu,
bësmë sã tu czëlë jak w dobrim weselu.
Ten nasz swiãti patrón czuwô dzesãc lat,
niech na wiedno w duszach zaprowadzy ład!
 
Niechże ten twój òdpùst na pòczątkù lata
szczescym, zdrowim darzi i pòkòjã swiata!
Wstawiôj sã za nama, ùżëcz swòjich łask,
żebë na nas spłiwôł z nieba Bòżi blask!

Mòdlimë sã dzysô przë kòscelny władzë
z nôprzewielebniészim biskupã w gromadze.
Drodżi Ekscelencjo pòbłogòsław nóm!
NiechcCë wënadgrodzy za to Christus Pón!
 
Ùżëcz władco wiarë łask Swiãtégò Ducha,
niechże w naszich sercach nie bãdze pòsucha!
Ażebësmë żëlë w łasce i bez trwóg,
niech cë błogòsławi za to dobri Bóg.

Podziękowania od reżyser sztuki Barbary Klawikowskiej Na widowni bracia Antoni i Aleksy Peplińscy

A za wszëtkò dobré niech cë Pón Bóg daje
w prôcë nad duszama same ùrodzaje!
Żebë twòją drogą jaż pò żëcô kùńc
mòglësmë pò smiercë tam do nieba duńc! 

W dniu 6 sierpnia 1995 roku, gdy brat Antoni 
(proboszcz w Mściszewicach) zmarł, zostałem 
na stałe w Łyśniewie. Posiadam w zapasie 
ponad 30 sztuk scenicznych, 100 gawęd 
i blisko 200 wierszyków.

Wśród nich okolicznościowy utwór poświe-
cony człowiekowi z najbliższej okolicy, pt. 

„Na obłóczyny”
 
Nasz kochany Bartłomieju!
Ważne rzeczy dziś się dzieją.
Zeszła się dziś ludzi gratka,
by naszego witać Bartka.
 
Dziś są twoje obłóczyny.
Niech Bóg ciebie na wyżyny
niebiańskie wreszcie wyniesie,
by kapłanem stać się w świecie…

Po wystawieniu sztuki w Sierakowicach, 
z dawnym kolegą i kierownikiem szkoły 

w Jelonku – Leonem Brylowskim

☞
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Na początku 2006 roku przeniosłem się 
na stałe do Ostromecka, do bratanicy 
Zofii Górskiej.

Po śmierci bratanicy Zofii Aleksy Pepliński 
wrócił na ukochane Kaszuby, do rodzinnej 
wsi Łyśniewo, by dokonać na ojczystej ziemi 
swego długiego i twórczego żywota w dniu 
4 stycznia 2012 r., w wieku 91 lat. Pochowany 
został na cmentarzu parafii św. Marcina 
7 stycznia 2011 roku. 

Pożegnaniem z wielkim człowiekiem, 
i jego z nami, niech będzie napisany 
przez niego w Łyśniewie 21 grudnia 2003 
roku wiersz „Żëczenia na Gòdë” (wszak 
odszedł od nas w okresie świątecznym): 

Za dni pôrã wiôldżé swiãto
Przëgòtowac sã zaczãto.
Jedny drëdżim żëczą wiele,
żebë bëło jak w wieselé.

☞ Niech sã wama dobrze dzeje!
Niech sã szczescé wiedno smieje,
Gwiôzdór wama wiele darzi,
ò czim waju serce marzi.

Niechże Pón Bóg łask ùdzeli,
waji twarze rozweseli.
Niech są smaczné miãsa, tortë,
zgòda, humòr, dobré szportë!

Spiéwôjta doma kòlãdë!
Niech wóm wiedno dobrze bãdze.
Waji żëcé fùl słodiczi!
Tegò wóm Kaszëba żiczi!

Opracowała – na podstawie materiałów 
udostępnionych przez twórcę podczas 
spotkania w Ostromecku 20 stycznia 2009 
roku – Danuta Pioch
Foto D. Pioch. Fotografie archiwalne ze 
zbiorów twórcy Zawsze coś tworzył, pisał… 

nawet w tak sędziwym wieku (2009 rok)

W Ostromecku 20 I 2009 – Aleksy z Danutą Tandek, z którą pracował 
w szkole w Łyśniewie

Joanna Lejk testowana na inteligencję wymyślonymi przez Aleksego 
zabawami, które stosował jako przerywniki podczas lekcji

Polska należy do krajów chrześcijańskich, 
jednak część naszych rodaków angażuje 
się w czynności i działania sprzeczne 
z chrześcijaństwem, których tym bardziej 
nie można pogodzić z nauczaniem Kościoła 
katolickiego. W obecnym czasie brakuje 
nam chwili na refleksję osobistą. Niejedno-
krotnie współczesny człowiek jest zagubio-
ny, a także często zaangażowany w sprawy 
materialne, zaś refleksja nad swoim postę-
powaniem i rozwojem duchowym zostaje 
pozostawiona na później. W wyniku tego 
tworzy się pewna pustka duchowa, która 
może bardzo szybko wypełnić się ,,czymś” 
złym dla człowieka. Ludziom od stworzenia 
towarzyszy Kusiciel, który jest mistrzem 
kłamstwa i zwodzenia, aby pod pozorami 
dobra w ostatecznym rozrachunku zwieść 
na zatracenie.  

Niezależnie od światopoglądu poszuku-
jemy Prawdy i staramy się być lepszymi. 
Pomimo tego, jakby w sposób niezauważal-
ny, wchodzą w nasze życie, m.in. poprzez 
massmedia i kulturę wschodu, różnego 
rodzaju zagrożenia niebezpieczne duchowo. 
W większości powszechnie nam znanymi 
zjawiskami są: magia, okultyzm, spirytyzm, 
ezoteryzm i satanizm.

Od kilu lat można zaobserwować w Pol-
sce pewnego rodzaju modę na poszukiwa-
nie szczęścia bez wysiłku, zauważyć można 
kult zdrowia i inne temu podobne trendy. 
Tworzone są specjalne linie telefoniczne do 
wróżki, czy też można wysłać sms-a w celu 
rzucenia na kogoś ,,uroku”. Powstają strony 
internetowe, kolorowe czasopisma, kanały 
telewizyjne, organizuje się różnorodne tar-
gi i wystawy z wahadełkiem w tle. Zwodzi 

się ludzi tzw. pozytywnym myśleniem, 
amuletami, radiestezją, bioenergoterapią 
i innymi metodami, aby dać człowiekowi 
pozorną radość z życia, ochronę od złego 
i ułudę możliwości uleczenia fizycznego. 
Ludzie zakładają różnego rodzaju przed-
mioty na palce, nadgarstki, zawieszają na 
szyję wisiorki ze znakami, o których nie 
mają pojęcia, a także nie wiedzą, co one 
oznaczają. Przeważnie ich pochodzenie 
wywodzi się z antycznych kultów po-
gańskich, wiele tych znaków związanych 
jest z określonym kultem okultystycznym 
i satanistycznym. Znaki te są symbolami 
różnych pogańskich grup, czy znakiem 
rozpoznawczym niektórych sekt. Taki 
znak staje się bardzo niebezpieczny, gdy 
zakładamy go świadomie, ufając przy tym 
w jego pomoc i ochronę.

Niezwykłą popularnością cieszy się li-
teratura z dziedziny magii (biała, czarna), 

Zabawa, czy rzeczywistość? Rodzaje zagrożeń
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☞

„Ludzie nie są stworzeni do życia w sytuacjach granicznych, unikają 
ich lub starają się od nich jak najszybciej uwolnić. A jednak człowiek 
wszędzie je napotyka, wszędzie widzi i czuje, (...). Ta wrażliwość na 
sprawę granic, ten niestrudzony zapał, żeby je ciągle wytyczać, posze-
rzać lub bronić (...). W dodatku wszystkie te granice myślenia, odczu-
wania, nakazów i zakazów ciągle przesuwają się, krzyżują, przenikają 
i piętrzą”. Przytoczone cytaty z książki Ryszarda Kapuścińskiego pt. 

„Imperium” oddają w znacznym stopniu istotę problemu zawartą 
w pojęciu granica. Można założyć, że każda jednostka identyfikuje 
się i utożsamia z zastanym lub wybranym terytorium, budując na 
bazie jego wartości indywidualny lub grupowy światopogląd.

Tożsamość współczesnego człowieka jest tak samo skompli-
kowana i złożona jak czasy w których żyje. Tak było zawsze, 
a zwłaszcza w czasach przesuwania granic, co mogli odczuć 
mieszkańcy terenu pogranicza w rejonie Sierakowic i powiatu 
kartuskiego w okresie międzywojennym, gdy na pewnym odcinku 
granica powiatu była również granicą państwową. Jak kształtuje 
się tożsamość w tak trudnych warunkach? Zazwyczaj źródłem 
formowania fenomenu tożsa-
mości pozostaje rodzina, w któ-
rej wielorakie dziedzictwo ma 
swój początek. Kolejnym, być 
może istotniejszym, elementem 
jest dziedzictwo kulturowe, 
w którego centrum znajduje się 
religia, język. Rodzice uczą nas 
posługiwać się tym językiem, 
który stanowi fundamentalny 
wyraz społecznej więzi z in-
nymi ludźmi. Tym samym 
jesteśmy ukształtowani przez 
rodzinę, ród , naród, z którym 
jesteśmy związani jednością 
języka, kultury i historii. Jed-
nocześnie świadomi tego dzie-
dzictwa powinniśmy uczynić 
wszystko, aby to dziedzictwo 
przejąć, potwierdzić, a może 
utrzymać i rozwinąć?

Dzięki kulturze i dziedzictwu żyjemy prawdziwie, a życie jawi 
się kulturą również w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek 
odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień. Ludzie tym różnią 
się od reszty przyrody, że mają kulturową, historyczną, między-
pokoleniową pamięć. Skarbnicą tej pamięci jest niewątpliwie hu-
manistyka. Istnieje zapewne jakiś kanon, który tę kulturę stworzył 
i bez znajomości którego przestaniemy być sobą, tracąc to, co 
nazywamy genezą tożsamości.

Memorandum
Kształtowanie i formowanie tożsamości analitycznie badał w swo-
ich pracach dr Tomasz Sobisz, artysta rzeźbiarz, pracownik Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku, rodzinnymi korzeniami mocno 
osadzony w Sierakowicach. Jego rzeźbiarskie realizacje (w których 
często metaforycznie opowiada o morfogenezie tożsamości) były 
prezentowane w prestiżowym Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. 
Indywidualna wystawa „Memorandum” miała miejsce w galerii 
Oranżeria. Prezentację dorobku ostatnich lat pracy tworzyły cykle 

rzeźb: „morfologia tożsamości”, 
„patrymonium” (ojcowizna), oraz 
premierowa prezentacja „kolek-
cji nieśmiertelników”. 

Sobiszowe rzeźby – obiekty, 
znaki, są metaforą wartości, 
które wywodzą się z dziedzic-
twa kulturowego, są symbolem 
przynależności artysty do tra-
dycji rozumianej jako ciągłość 
gwarantująca trwanie kultury. 
Rzeźby - znaki Sobisza - za-
wierają detale nawiązujące do 
tarcz herbowych, elementów 
heraldyki i wotów religijnych 
oraz szkło laboratoryjne, któ-
re zdradza odmienny obszar 
inspiracji artystycznych ge-
netyką i biologią molekularną. 
W szkle „in vitro” zapisuje 
często alegoryczną treść te-

O tożsamości, dziedzictwie i pamięci w pracach artysty rzeźbiarza Tomasza Sobisza

Graniczny fenomen…

horoskopy, a także wróżenie ze ,,specja-
listycznych” kart. Początkowo tylko dla 
zabawy i poznania, a później dochodzi do 
oswojenia się z magią i nie widzimy w tym 
już nic złego. Niestety poruszanie się po 
tajemnym terenie niejednokrotnie kończy 
się różnymi opresjami i zniewoleniami 
pochodzącymi od Złego.  

Dzieciom ,,podaje” się bajki podszyte 
seksualnością i przemocą. Jedna ze zna-
nych sieci handlowych promuje w super 
cenie lalki woodo (wbijanie szpilek), dzięki 
którym można dręczyć m.in. swoich na-
uczycieli. Dzieci są szczególnie narażone na 
szkodliwe działanie praktyk okultystycz-
nych, nieświadomie dla zabawy prakty-
kują wróżby, wywołują duchy przy okazji 
andrzejek, czy angażują się w organizację 
wdrażanego na siłę do Polski pogańskie-
go Halloween. Zasygnalizowane powyżej 
niektóre hasła są w rzeczywistości bardzo 

,,inteligentnymi” zagrożeniami duchowy-
mi. Wszystkie te pseudo nowości służą 
destrukcji człowieka i w konsekwencji 
uderzają w rodzinę. 

Co zrobić, aby uchronić się od tych 
zagrożeń? Nie możemy ignorować infor-
macji związanych z tą dziedziną. Jesteśmy 
istotami myślącymi i rozumnymi, poprzez 
poszukiwanie Prawdy i zdobywanie okre-
ślonej wiedzy możemy ,,uodpornić” się na 
powyższe zagrożenia. Trzeba pozbyć się ze 
swojego otoczenia przedmiotów i znaków 
okultystycznych, jeśli takie posiadamy. Nie 
korzystajmy z niesprawdzonych pseudo-
nowości, a jeżeli uważamy się za osoby 
wierzące, to powróćmy do solidnego życia 
religijnego, począwszy od Sakramentu Po-
kuty i Pojednania poprzez systematyczną 
modlitwę. 

Znany na świecie włoski egzorcysta, 
ks. Gabriele Amorth we ,,Wspomnieniach 

egzorcysty” zapisał: ,,Jak zatem obronić 
się przed demonem? Przede wszystkim, 
proszę, aby unikać wszelkich form okul-
tyzmu (wróżby, seanse spirytystyczne 
itd.). Proszę też, aby dbać o życie w łasce 
Bożej, oddawać się nieustannie pod opiekę 
Matki Bożej i w ten sposób chronić się 
przed szatanem. A nawet jeśli zdarzy się 
tak, że zły duch będzie atakował, najlep-
sza obrona przed nim tkwi w: modlitwie, 
miłości i umiejętności przebaczenia. Jezus 
pokonał Szatana!”

Dobro wymaga pewnych wyrzeczeń, za 
co otrzymuje się dary duchowe w postaci 
szczęścia. Nie fascynujmy się złem, a za-
chwyćmy się dobrem. Fascynacja złem 
jest błędem. W kilku kolejnych częściach 
zostaną omówione otaczające nas rodzaje 
zagrożeń, z którymi do zapoznania się już 
teraz zapraszam.

br. Michał

Sąsiedztwo zobowiązuje – Tomasz Sobisz przed wernisażem 
w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
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matu artystycznych badań. Doskonale 
jest to widoczne w cyklu „patrymonium” 
(dziedzictwo, ojcowizna). Teksty mówią 
o charakterze i sile związku, jaki zachodzi 
między autorem a obszarem artystycznych 
badań. W tekstach czytamy: z kaszubskie-
go – „mdzemë strzec”, z łaciny – „nunc et in 
hora mortis”, z niemieckiego – „faterliches 
erbe”. Teksty niewątpliwie ukazują mor-
fogenezę kulturowej tożsamości artysty 
rzeźbiarza. Nie bez znaczenia pozostają 
odciśnięte na rzeźbach: tarcza gryfa ka-
szubskiego i tarcze herbowe, gdzie w miej-
scach rodowego klejnotu osadzone zostały 
okruchy ojcowizny, swoiste klejnoty zbie-
rane z ziemi w dzieciństwie i skwapliwie 
archiwizowane dotychczas w pracowni 
artysty-badacza w Skrzeszewie. To właśnie 
tam kaszubska ziemia „rodzi kamienie” 
i kolejne realizacje pomnikowe, których 
w dorobku Tomasza Sobisza jest wiele, 
począwszy od realizacji sakralnych, kilku 
pomników papieskich, po miejsca pamięci 
na Pomorzu i inne realizacje małej archi-
tektury w kraju i poza jego granicami. 

Realizacje Sobisza na stałe wpisują się 
w zbiorową pamięć z kilku powodów: wyrazistej formy i szczególnie 
ważnej treści wydobytej z (często zranionej) pamięci historycznej. 

„Kolekcja nieśmiertelników” zaprezentowana premierowo na wysta-
wie w Orońsku była streszczeniem, tym o czym należy pamiętać 
– czyli wyjaśniła tytuł wystawy „Memorandum”. Było to faktyczne 
echo, prawdziwe cytaty i odbicie szczątkowych fragmentów miejsc 
pamięci, jakie Sobisz realizował bądź rewitalizował w ostatnich 
latach pracy. Można tam zauważyć ślady ginących pomorskich i ka-
szubskich cmentarzy z XIX w., wytarte płyty epitafijne gdańskich 
nekropolii z XVII w., okrutną tajemnicę piaśnickiego lasu, dramat 
marszu śmierci więźniów KL Stutthof i współczesną tragedię spowitą 
smoleńską mgłą. 

Obok realizacji memoratywnych, formal-
nie zbliżonych do obiektów małej architek-
tury, odrębnym nurtem biegną realizacje 
z obszaru figuracji. Najciekawsze są po-
mniki papieskie, które znalazły się w gro-
nie najwybitniejszych pomników w Polsce. 
Warto przytoczyć słowa historyka sztuki 
badającego papieskie kanony pomnikowe: 

„Delikatność i takt, z jakimi rzeźbiarz wy-
kreował swój zamysł powoduje, że kształt 
dzieła nie budzi sprzeciwu. Z perspektywy 
ludzi, którzy w różny sposób śledzili ostat-
nie miesiące życia Jana Pawła II, w pełni 
można docenić dyskrecję zabiegów artysty 
i swoiste wizjonerstwo, gdy uświadomi się 
datę powstania dzieła - 2000 rok (autor miał 
wówczas zaledwie 27 lat)... Niejako a rebo-
urs swemu młodemu wiekowi rzeźbiarz ten 
ukazał w swej rzeźbie cały majestat starości, 
spowitej w długą kapę postaci. Powstała 
wizja jest niezwykle dojrzała w pomyśle, 
jak również w stronie formalnej...W obiekcie 
tym starość „pomnikowej” jednostki została 
potraktowana prawdziwie monumentalnie, 
stanowiąc o niezwykłej sile oddziaływania 
tego dzieła.” (dr Kazimierz Ożóg.) 

Pod koniec 2011 roku ogromny dorobek 
realizacyjny i projektowy dr Tomasza Sobi-

sza został uhonorowany Nagrodą Rektora 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku za 
wybitne osiągnięcia artystyczno-projekto-
we i realizacje rzeźbiarskie o charakterze 
martyrologicznym.

Relikty graniczne
W okolicy Sierakowic (poza wnętrzami 
prywatnych kolekcji) mamy dwa obiekty 
zrealizowane przez artystę, oba w pobliżu 
dawnej granicy polsko-niemieckiej, koło mo-
stu na rzece Bukowinie, przy drodze krajowej 
214. Pierwszy był krzyż ufundowany w 2003 
roku, dębowy, wybornie inkrustowany 
ceramicznymi symbolami czterech ewange-
listów, z małą rzeźbą Chrystusa i w podsta-
wie krzyża z ryngrafem maryjnym. Drugi 
zrealizowany w 2009 r. był pomnik Leona 
Wenty - strażnika granicznego, pierwszej 
ofiary II wojny światowej na terenie powiatu 
kartuskiego. Pomnik stanowią dwa obiekty: 
w pierwszym planie forma obeliskowa 
zwieńczona stalową strzelistą formą. W jej 
podstawie zawarty jest tekst, herb straży 
granicznej i symboliczny otwór postrzałowy. 
W drugim planie posadowiony został zbiór 

autentycznych kamiennych słupów granicznych, które w obrębie 
pomnika stają się archiwizacją czasu, zamknięciem pewnego od-
cinka historii. To swoiste relikty graniczne nacechowane litarami 
(P) i (D), pokryte resztkami autentycznej farby, którą były bielone 
oraz natrasowanym punktem ze zmianą kierunku przebiegu granic. 
Na prośbę artysty, autora pomnika, zostały one wydobyte z kilku 
miejsc, gdzie zostały złożone po II wojnie światowej. Po wielu latach 

„powróciły” do ziemi, której zostały wydarte, tylko tym razem nie po 
to aby tworzyć granice, a raczej aby ukonstytuować i podkreślić ich 
zniesienie. W wierszu C.K. Norwida „kamień jest świadkiem cza-
su”, w pomniku Sobisza przyjmuje podobną wymowę. Kamień był 
zawsze symbolem praprzyczyny, potęgi, obrony zarówno w życiu 

jak i po śmierci. W różnych religiach i mito-
logiach występuje jako fundament, zwłaszcza 
w znaczeniu symbolicznym, także w naszej 
kulturze chrześcijańskiej jego obecność jest 
zauważalna i ważna. Obrobiony kamień 
oznacza ujarzmienie, akceptację rzeczywi-
stości i w pewnym sensie uprawomocnie-
nie danej przestrzeni. Trwałość i twardość 
kamienia pretenduje je do norwidowskiego 
świadka czasu i stworzenia doskonałego, 
zakotwiczonego w miejscu i kulturze. Nie-
zwykłość reliktów granicznych i świadomość 
dziedzictwa kulturowego były impulsem do 
wykorzystania kamieni granicznych i ich 
zarchiwizowania w Sobiszowym pomniku. 

Niewykluczone iż opowieść o kamieniach 
granicznych, o granicy życia, o pamięci, 
o sztuce i prawdzie, o dziedzictwie i toż-
samości to jakiś mit? A jeśli tak jest, to 
niewątpliwym fenomenem mitów jest to, że 
sens mitów jest sensem najgłębszym. Mity, 
podobnie jak nasz język, religia, poprzedzają 
nas, kształtują, są elementem formowania 
tożsamości kulturowej, bo właśnie kultura 
i język, jak twierdzi filozof Hans Georg Ga-
damer – „jest wcześniejszy, formuje nas. Nie 
my go tworzymy, to on nas tworzy.”

Jakub Ciesielski

Lubichowski pomnik Jana Pawła II 
zrealizowany w 2000 r. 

Wielokrotnie doceniany przez recenzentów 
i krytyków sztuki

Pomnik Leona Wenty – strażnika granicznego, 
który poległ podczas patrolu granicznego 

1 września 1939 roku; była to pierwsza ofiara 
II wojny światowej na terenie pogranicza

☞
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Królewskiej, Genowefa i Mieczysław Termanowie z Sierakowic, 
Wanda i Kazimierz Żołądziowie z Sierakowic, Jadwiga i Brunon 
Mielewczykowie z Załakowa, Władysława i Stefan Mielewczykowie 
z Sierakowic.

Diamentowy jubileusz w roku 2011 obchodziły następujące pary: 
Maria i Władysław Bigusowie z Sierakowic, Irena i Stanisław Bu-
towscy z Długiego Krza, Aniela i Bernard Koszałkowie z Sierakowic, 
Elżbieta i Jan Lisowie z Sierakowic, Stefania i Władysław Miotko-
wie z Patok, Stefania i Józef Miotkowie z Kamienicy Królewskiej, 
Zofia i Jan Olszewscy z Sierakowic, Regina i Leonard Woźniakowie 
z Łyśniewa Sierakowickiego.

Każda z par świętująca złoty jubileusz małżeństwa otrzymała 
medal przyznany przez Prezydenta RP. Zasłużone pary odznacze-
niami państwowymi udekorował wójt Tadeusz Kobiela przy udziale 
swojego zastępcy Zbigniewa Fularczyka oraz Zbigniewa Suchty, 
przewodniczącego Rady Gminy. Dla wszystkich jubilatów przygo-
towano upominki ufundowane przez Wójta Gminy Sierakowice. 

Przy tak wyjątkowej okazji nie sposób nie zapytać małżonków 
z bogatym doświadczeniem życiowym o receptę na udane mał-
żeństwo.

– Recepty nie ma, bo jakby była, to wszyscy by ją wykupili 
i realizowali – powiedział ze śmiechem pan Józef Klasa. – Jedyna 
rada dla małżonków to chęć i umiejętność dogadania się. To jest 
podstawa w małżeństwie: dogadać się w tych sprawach, które 
są ważne dla całej rodziny. Jeśli małżonkowie widzą wspólny 
cel, do którego dążą, wtedy mogą liczyć na to, że życie im się 
powiedzie. 

Zdaniem pani Wandy Kwidzińskiej w małżeństwie liczy się mi-
łość, zrozumienie i… dobre jedzenie. – Najważniejsza w małżeństwie 
jest miłość i wzajemne zrozumienie – mówi pani Wanda i dodaje, 
że ważna jest także umiejętność zachowania spokoju i opanowania 
gniewu. Pani Wanda wyznaje także zasadę „przez żołądek do serca” 
i jako dobry sposób na rozładowanie konfliktów w małżeństwie 
poleca przygotowanie pysznego posiłku.  

Podczas uroczystości dla jubilatów zaśpiewał i zatańczył Ka-
szubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”. Żywiołowy występ 
młodych tancerzy został nagrodzony przez publiczność gromkimi 
brawami. 

AK
Foto: AK

Zdjęcia na następnych stronach ☞

Przeżyli wspólnie pół wieku
Wyjątkową uroczystość dla jubilatów, którzy w 2011 roku świętowali 
pięćdziesiątą rocznicę ślubu zorganizowano 15 grudnia ubiegłego 
roku w sierakowickim Urzędzie Gminy. Na spotkanie z przedsta-
wicielami władz samorządowych i kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego przybyły niemal wszystkie pary. W uroczystości brali 
udział także jubilaci ze znacznie większym stażem małżeńskim, 
czyli pary, które przeżyły wspólnie sześćdziesiąt lat. 

Świętowanie złotych jubileuszy małżeństwa z władzami samorzą-
dowymi ma długoletnią tradycję. Podczas corocznych uroczystości 
małżonkowie otrzymują medale przyznane przez Prezydenta RP 
za długoletnie pożycie małżeńskie, a dla władz gminy jest to wy-
jątkowa okazja do uhonorowania małżonków i oddania należnego 
im szacunku. 

Wójt Tadeusz Kobiela bardzo serdecznie powitał wszystkich 
jubilatów i wyraził wdzięczność za przybycie. – Pięćdziesiąt lat 
wspólnego życia to osiągnięcie, które nie każdemu jest dane – 
powiedział. – Długie pożycie to bogactwo różnych doświadczeń. 
Wspólna egzystencja to także czas przejścia przez troski i bóle 
codziennego życia niczym po polu pełnym bruzd. W takich 
sytuacjach dobrze jest iść razem. To doświadczenie, które wspól-
nie w wielkich troskach nabywaliście, na pewno procentuje na 
wasze dzieci i wnuki. I oby to młode pokolenie chciało czerpać 
z Was wzorce. 

W minionym roku złoty jubileusz małżeństwa świętowało 26 par: 
Władysława i Antoni Lis z Sierakowic, Stanisława i Franciszek Try-
bowie z Mojusza, Barbara i Jan Labudowie z Sierakowic, Elżbieta 
i Kazimierz Wesołowscy z Sierakowic, Irena i Józef Rejterowie 
z Mojuszewskiej Huty, Janina i Kazimierz Miotkowie z Sierakowic, 
Stefania i Stanisław Garscy z Tuchlina, Erika i Jan Sychtowie z We-
lku, Józefa i Stefan Okrojowie z Leszczynek, Gertruda i Stanisław 
Penkowie z Sierakowic, Zofia i Kazimierz Okrojowie z Pałubic, 
Jadwiga i Edward Konkel z Sierakowic, Jadwiga i Józef Klasowie 
z Załakowa, Adela i Jerzy Karwaccy z Sierakowic, Stefania i Al-
fons Mielewczykowie z Puzdrowa, Gertruda i Henryk Hincowie 
z Tuchlinka, Irena i Władysław Stenkowie z Sierakowic, Agnieszka 
i Brunon Miłoszowie z Łączek, Teresa i Jan Paraccy z Sierakowic, 
Stefania i Wacław Płotkowie z Sierakowic, Jadwiga i Władysław 
Labudowie z Gowidlina, Wanda i Zygmunt Kwidzińscy z Kamienicy 

Jubileusz Młodzieżowej Orkiestry Dętej
10 grudnia 2011 r., w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach, Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Gminy Sierakowice wykonała uroczysty koncert z okazji 
swojego pięciolecia istnienia i działalności. 

– Minione 5 lat działalności orkiestry wypełnione jest wieloma sukcesami arty-
stycznymi, licznymi nagrodami i koncertami. Dziś trudno nam wyobrazić sobie 
większość obchodzonych w Sierakowicach uroczystości państwowych, gminnych, 
kościelnych i szkolnych bez Państwa udziału. Prezentowany podczas koncertów 
bogaty i różnorodny repertuar muzyczny, zawsze po mistrzowsku wykonany, 
wzrusza nas, zachwyca i pozostawia w pamięci niezapomniane wrażenia – mówił 
Tadeusz Kobiela, wójt Gminy Sierakowice.

Niesamowitych wrażeń dostarczył nam również jubileuszowy koncert, który 
został nagrodzony licznymi oklaskami i owacjami na stojąco. Po wysłuchaniu 
m.in. „Złotych saksofonów”, „Dwudziestolatków” oraz „Rozamunde”, pan Tadeusz 
Kobiela wraz z Janiną Kwiecień, starostą Powiatu Kartuskiego, wręczyli upominki 
oraz listy jubileuszowe członkom Orkiestry. 

W uroczystej atmosferze jubileuszowego koncertu pragnę podziękować wszyst-
kim członkom Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sierakowice za niezwykłe 
zaangażowanie, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym i społecznym 
naszej Gminy. 

Barbara Gojtowska
Foto: Barbara Gojtowska Andrzej Szczypiorski
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Państwo Zofia i Jan Olszewscy Państwo Zofia i Kazimierz Okrojowie Państwo Irena i Henryk Stenkowie

Państwo Wanda i Zygmunt KwidzińscyPaństwo Jadwiga i Józef Klasowie Państwo Władysław i Maria Bigusowie

Państwo Wanda i Kazimierz ŻołądziowiePaństwo Jan i Teresa Paraccy Państwo Irena i Józef Rejterowie

 Państwo Adela i Jerzy KarwaccyPaństwo Antoni i Władysława Lisowie

Państwo Stefan i Józefa Okrojowie Państwo Józef i Stefania MiotkowiePaństwo Stanisław i Gertruda Penkowie

Pan Henryk Hinca Pani Regina Woźniak Pani Barbara Labuda

Przeżyli 
wspólnie 
pół wieku
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Pani Stefania Płotka Państwo Erika i Jan Sychtowie Państwo Stefania i Władysław Miotkowie

Państwo Agnieszka i Brunon Miłoszowie Państwo Stefania i Alfons Mielewczykowie Państwo Genowefa i Mieczysław Termanowie

Państwo Brunon i Jadwiga Mielewczykowie  Państwo Władysława i Stefan Mielewczykowie Pan Kazimierz Wesołowski

 Pan Bernard Koszałka Państwo Stefania i Stanisław Garscy Państwo Janina i Kazimierz Miotkowie

Dla złotych i diamentowych jubilatów zaśpiewał i zatańczył Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”
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Magia Świąt Bożego Narodzenia 

Spotkania przedświąteczne 
i opłatkowe

Jest taki dzień – tylko jeden raz do roku. 
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. 
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. 
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze.

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia obfitował w liczne 
spotkania opłatkowe, mikołajkowe i przedświąteczne. Organizowa-
ły je szkoły, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje 
świeckie, parafialne, grupy modlitewne. Odświętny nastrój tym 
spotkaniom nadawała dekoracja stołów – świece, stroiki, opłatek, 
inscenizacje słowno-muzyczne, przedstawienia, śpiewane lub od-
twarzane pieśni adwentowe połączone z kolędami.  

Podczas tych spotkań obdarowujemy siebie wzajemnie  naj-
szczerszymi i najpiękniejszymi  życzeniami. Spotkania dają okazję 
do powiedzenia słów, niekiedy zbyt wielkich, aby powtarzać je 
codziennie; do wyrażenia radości z obecności drugiej osoby w  
naszym życiu; do uścisku, na który nie potrafimy zdobyć się na co 
dzień; do wymiany nowości kulinarnych na wigilijną kolację; do 
niepowtarzalnych spotkań z ludźmi, których może spotykamy zbyt 
rzadko; do serdeczniejszego spojrzenia na kogoś, kogo mijaliśmy 
do tej pory obojętnie.

Daje się słyszeć głosy krytyczne o nadmiarze tych spotkań i ich 
charakterze, że zakłócają klimat adwentowego wyciszenia, i że 
wyprzedzają nastrój świąt. Pomimo tych uwag, ich ilość i jakość 
nie maleje.

W tym szczególnym czasie życzeń świątecznych słowa nabierają 
magicznej mocy, a uśmiech jaśnieje blaskiem gwiazdy betlejemskiej 
w szarych chwilach codzienności. Dlatego spotkania opłatkowe 
muszą się odbywać. Jeżeli z wielu życzeń, choćby tylko znikoma 
część się spełniła, to świat będzie piękniejszy i szczęśliwszy. Warto 
więc składać sobie życzenia!

Spotkań odbywało się mnóstwo, z nich wymienimy tylko nie-
które.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
koło w Sierakowicach

Przedświąteczne spotkanie SPON-u w dniu 13 grudnia 2011r miało 
szczególnie uroczysty charakter. Członkowie SPON-u już od kilku 
lat spotykają się w każdą środę. Ta regularność spotkań wpływa 

na charakter grupy i jej więzi. Członkowie SPON-u czują się jak 
jedna rodzina, w której ludzie troszczą się o siebie, są sobie życz-
liwi i bardzo bliscy. Martwią się każdą nieobecną osobą i każdym 
problemem dotykającym któregoś z członków Stowarzyszenia. Ten 
rodzinny klimat grupy jest m.in. zasługą Zarządu - jego pracowi-
tości i ofiarności. Atrakcją spotkania była inscenizacja świąteczna 
przedstawiona przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sierako-
wicach. Tekst przedstawienia poruszał serca, a dzieci w swoich 
rolach wzruszały i bawiły. Przesympatyczny Mikołaj obdarował 
wszystkich koszem cukierków. Koordynatorem spotkania była pani 
Marzena Korzeniewska.

M. Karolak

Członkowie SPON-u obecni na spotkaniu

Na spotkania przybywają osoby z całej gminy a także spoza gminy

Pani Marzena Korzeniewska składa wszystkim życzenia świąteczne
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☞

GRUPA AA „Pogoda Ducha”

16 grudnia 2011 roku w Sierakowicach, w budynku przy ulicy ks. 
B. Łosińskiego, odbyło się spotkanie wigilijne grupy AA „Pogoda 
Ducha”. Spotkanie było mitingiem otwartym, w którym mogą 
uczestniczyć osoby spoza grupy. Atmosfera była miła, wystrój sali 
świąteczny i nastroje również. Wyciszenie, zamyślenie, śpiewanie 
kolęd. Miałam okazję wzięcia udziału w tym spotkaniu, jako osoba 
pomagająca.. Uczestnicy wypowiadali się jawnie i otwarcie jak 
bardzo takie spotkania są im potrzebne, jak czerpią siły z grupy do 
pokonywania nałogu. Grupa AA jest jak darmowy lekarz i darmowa 
tabletka, wystarczy tylko przyjść na spotkanie. Nawet ci, którzy 
dawno wyszli z nałogu korzystają nadal ze wsparcia. Grupa pod-
trzymuje ich na duchu i nie pozwala wracać do nałogu. Przygoto-
wania do wigilii były zorganizowane już dzień wcześniej, a funkcje 
podzielone. Jedzenie było świetne - pyszne kanapki i wypieki. Na 
koniec spotkania wszyscy z grupy dostali paczki ze słodyczami 
i drobne upominki dla siebie i dla rodziny. Po wszystkich życze-
niach i podziękowaniach za świąteczne spotkanie, rozeszliśmy się 
do swoich domostw silniejsi, szczęśliwsi i z nadzieją na lepsze jutro. 
Była to odskocznia od szarzyzny dnia powszedniego.

Teresa Sienkiewicz

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
ze Stwardnieniem Rozsianym – koło w Sierakowicach.

Przez kilka lat przewodniczącą Koła SM w Sierakowicach była 
pani Beata Mielewczyk. Z chwilą opuszczenia Sierakowic, pani 
Beata była zmuszona przekazać szefowanie w Kole innej osobie. 
Choć Koło wybrało godnego następcę, to my, miejscowi, widzimy 
ile straciliśmy. Brakuje nam Beatki przedsiębiorczości, inwencji, 
zaangażowania, uśmiechu, kobiecego ciepła, oddania sprawie 
i tego całego klimatu, który tylko kobiety potrafią stworzyć. 20 
grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Koła SM. Na spo-
tkanie przybyli lekarze leczący podopiecznych ze Stowarzyszenia, 
przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich, zaproszeni 
goście z gminy i spoza gminy. Jednak największą radość sprawili 
członkowie Stowarzyszenia którzy przybyli na to spotkanie. 

Główny ciężar organizacji całego spotkania wzięła na siebie 
pani Beata Mielewczyk ze swoimi rodzicami – państwem Labuda 
z Poręb. Pani Irena Labuda, jak co roku, zachwyciła zaproszonych 
gości wykwintnymi i wyszukanymi potrawami z ryb oraz obfito-
ścią ciast. Wszystkich urzekła swoją  gościnnością i serdecznością. 
Kolędy śpiewano przy akompaniamencie gitary. Janka i Rysiu 
Blokowie podpowiedzieli  mi, że jedna z dziewcząt grających na 
gitarze była ich córką.

M. Karolak

Goście spotkania opłatkowego Koła SM-u: Mirosław Okrój i Barbara 
Szulta – rehabilitantka, u góry Marzena Korzeniewska – pełnomocnik 

Wójta Gminy ds. osób niepełnosprawnych i córka pana Mirka

Od prawej Janka i Ryszard Blokowie, Beata Mielewczyk z koleżanką Od lewej pani Irena Labuda i panie z Urzędu Wojewódzkiego

 Państwo Wenta
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Spotkanie Bożonarodzeniowe w Parafii św. Marcina

Ks. proboszcz Bronisław Dawicki zaprosił na środę 28 grudnia 2011 r.  
do Domu Katolickiego osoby zaangażowane w rozbudowę kościo-
ła parafialnego. Panie z CARITAS-u i Koła Gospodyń Wiejskich 
z Paczewa zadbały o świąteczny i uroczysty charakter spotkania. 
Ksiądz Proboszcz dziękował zebranym za trud i zaangażowanie 
w sprawy parafii, za osobisty i czynny udział w rozbudowę kościoła. 
Wyraził wdzięczność tym, którzy kosztem swojego wolnego czasu 
podjęli się trudu zbierania pieniędzy na dalsze prace budowlane 
kościoła. Osoby obecne otrzymały  z rąk ks. Proboszcza piękne 
podziękowania, kalendarze na nadchodzący rok oraz cegiełki 
z tabliczkami. Zebrani mówili o hojności parafian i o życzliwości 
odwiedzanych ludzi. Podkreślali, że jest to dobra forma pozyski-
wania środków na ten szczytny cel, jakim jest budowa świątyni. 
Obecni na spotkaniu klerycy mówili, że parafia sierakowicka znana 
jest w diecezji i podziwiana, za tak szybką budowę kościoła i tak 
ogromne zaangażowanie mieszkańców w to piękne dzieło.

M. Karolak
Foto M. Karolak

Panie z CARITAS-u pani Aleksandra Kąkol, pani Maria Szulc 
oraz panowie – Jan Labuda i pan Lejk z Łyśniewa

Spotkanie miało serdeczny klimat i wniosło wiele radości

Ks. proboszcz Bronisław Dawicki, po lewej – ojciec Maksymilian 
Brylowski, po prawej kleryk Szulc

☞

Wigilia dla Seniorów 
w Kamienicy Królewskiej
W wyremontowanym budynku Zespołu Szkół w Kamienicy Kró-
lewskiej miało miejsce bardzo serdeczne spotkanie – Wigilia dla 
Seniorów. W niedzielne południe 18 grudnia, przy nieustających 
opadach śniegu, licznie przybyli na spotkanie opłatkowe osoby 

starsze oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz 
Kobiela wraz z małżonką, oraz ks. kanonik Tadeusz Kurach, pro-
boszcz parafii w Kamienicy Królewskiej.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych seniorów 
i gości. Dzieci, które wystawiły jasełka w języku kaszubskim, zna-
komicie zostały przygotowane przez swoich nauczycieli do tego 
przedstawienia.  

Po jasełkach rozpoczęło się wzajemne składanie serdecznych 
życzeń oraz „łamanie się” opłatkiem. Następnie wszyscy zasiedli 
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Le to jedno je jak przódë,
rôz do rokù, w kòżdi czas,
pierszô gwiôzda z dôwna znónô,
do stajenczi wòłô nas.

W sierakowickiej zrzeszeniowej rodzinie 
odbywają się w trakcie roku różne spotka-
nia, ale jedno z nich jest zawsze szczególne 
– mowa o spotkaniu opłatkowym. Podczas 
tej uroczystości starają się być wszyscy, tak 
jak w rodzinie, gdzie w trakcie roku różnie 
z frekwencją, ale w Wigilię są. To zupełny 
fenomen, że znany w Polsce od XVIII wie-
ku opłatek stał się powszechnym znakiem 
jedności i pokoju, szczególnie w rodzinie. 
Właściwie jest on znany i używany w wielu 
religiach świata. U nas okrągły lub podłużny 
listek pszennego ciasta, łamany podczas wi-
gilijnej wieczerzy, kryje w sobie tyle emocji 
i uczuć, że właściwie można by niczego już 
przy tym nie mówić, wystarczy sam gest. Do 
1920 roku zwyczaj ten nie był w zasadzie 
na Kaszubach kultywowany. Rolę opłatka 
pełnił do tego czasu chleb, którym łamano 
się z domownikami, a również dzielono się 
nim z dobytkiem w szczególną wigilijną noc, 
gdyż wierzono, że zwierzęta zyskują w tym 
dniu sporo z ludzkich cech, szczególnie te, 
które były przy narodzeniu Pana.

Członkowie sierakowickiego oddziału 
ZKP wyznaczyli sobie spotkanie na niedzielę 
18 grudnia, tak by termin był jak najbliż-
szy rzeczywistej Wigilii. Ze słów wiersza 
Henryka Hewelta „Òpłatk”, przytaczanego 

w trakcie wywodu, wynika, iż wiele się 
zmienia w życiu kolejnych pokoleń, ale 
pewne sprawy są na szczęście nieprzemi-
jające – do nich należą zwyczaje i obrzędy 
Bożego Narodzenia.

Danka farwno ùstrojonô,
sklnią sã kùgle, pôchnie las
i jesz rôz nadzeja wrôcô,
ju òpłatk je dzelëc czas.

Uroczystości towarzyszy zwykle wigilijna 
oprawa. Dba o to od lat Pani Stefania Miotk 

do stołu z ciepłym posiłkiem, przygotowanym przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Królewskiej. 

Po obiedzie przyszedł czas na wspólne śpiewanie kolęd. Przy 
kawie i ciastach, wspólnych opowiadań, dowcipów nie było końca. 
Tej części „przewodniczył” ks. Tadeusz, który swoimi historiami 
z życia oraz dowcipami zaskakiwał wszystkich gości.

W pewnym momencie na sali pojawił się św. Mikołaj, który 
obdarował każdego upominkiem.

Przyszedł czas na podziękowania za spędzoną wspólnie „wigilię se-
niorów” oraz życzenia, aby wszyscy w zdrowiu spotkali się za rok.

Szczególne podziękowania za organizację spotkania opłatkowego, 
należą się dla:
„Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Kró-

lewska”
KGW Kamienica Królewska 
Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej

(do tej pory z mężem Zygmuntem, którego 
w tym roku zrzeszeniowa społeczność 
pożegnała i odprowadziła na wieczny spo-
czynek). I tym razem nie zabrakło postnych 
potraw na stole, które, choć proste, przez 
wszystkich niezmiennie są lubiane. Było 
barwne drzewko, lśniące blaskiem świateł-
ka, świece poświęcone bardziej zmarłym, 
niż żywym. Był też opłatek – główny punkt 
spotkania, dla którego w zasadzie zostało 
ono zorganizowane.

Zôs ta łza sã w òkù krący,
jednają sã tatk i brat,
Bòżé Dzecã dzys nas łączi,
wszëtcë razã tëli lat.

Zrzeszeńcy podzielili się opłatkiem

Frekwencja dopisała

☞
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W licznej rodzinie składanie życzeń i łama-
nie się opłatkiem trwa długo. Nikt jednak 
nie żałował na to czasu. Wszak to jedyna 
w roku okazja, by obdzielić dobrym słowem 
tak wiele osób naraz. Gdyby nasze życzenia 
mogły się tylko ziścić, bylibyśmy najszczę-
śliwszymi ludźmi pod słońcem – niezbadane 
są jednak wyroki Boskie. Oczywiście padało 
wiele ciepłych słów, dodawano otuchy 
tym najbardziej doświadczonym przez los 
w ostatnich czasach, a i łza w niejednym oku 
błysnęła, czy to pod wpływem wspomnień, 
czy też zadumania nad sobą, czy z powodu 
tęsknoty za bliskimi, którzy odeszli.

Dzys przë wigilijnym stole,
chòcbë złoto za to òddôł,
nie zaspiéwią nóm kòlãdë
ti, co òdeszlë na wiedno.

Bo też rok 2011 dokonał w zrzeszeniowych 
szeregach dotkliwych wyrw. Odeszli nagle 
i niespodziewanie: Zygmunt Miotk, Zyg-
munt Pobłocki, Jan Gosz. Wszyscy niezwy-
kle żywotni, niezwykle uczynni, potrzebni 
swoim rodzinom (współpracujący też w tej  
zrzeszeniowej), o wielkim sercu i chętni do 
wspierania wszelkich inicjatyw. Dotkliwie 
odczuliśmy ich odejście i niejednokrotnie, 
przy organizacji kolejnych przedsięwzięć, 
będziemy wspominać ich oddanie i pomoc. 
Nie uda się jednak, nawet za góry złota, 
przywrócić im życia. Każdy więc kolejny 
opłatek przyjmujemy z podziękowaniem 
Bogu za kolejny rok i jednocześnie z drże-
niem na myśl, czy któregoś z nas nie zabrak-
nie na tym kolejnym. Zatem „Śpieszmy się 
kochać ludzi. Tak szybko odchodzą” – zbyt 
szybko.

Danuta Pioch
Foto D. Pioch  

☞

Uroczystość uświetnił występem Chór Discantus

Oczywiście wszyscy zasłuchali się w profesjonalnie wykonanych kolędach

GWIÔZDKA Z  SZOPË

Tradycja wciąż żywa…
Od sześciu lat po sołectwie Bącka Huta chodzi zespół przebierań-
ców – tradycyjnie zwany Gwiazdką z Szopy. Idea podtrzymywania 
żywego przekazu kolędowania po Szopie i Bąckiej Hucie została 
zapoczątkowana przez nauczycielkę j. kaszubskiego – Emilię Masz-
ke. Pod Jej opieką uczniowie po raz pierwszy zaczęli obchodzić 
domostwa. Z roku na rok zainteresowanie miejscowej ludności 
tym przekazem rosło i rodziny z pełną otwartością przyjmują co 
roku grupę psotników, czekając na ich wizytę.

Pałeczkę po pani Emilii od czterech lat przejęła Irena Damps – 
nauczyciel j. kaszubskiego. Niewątpliwie największym sukcesem 
kolędników z Szopy było wywalczenie w 2010 roku Złotego Diabełka 
na Jubileuszowym XX Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Woje-
wództwa Pomorskiego. Aktorami co roku byli uczniowie starszych 
klas szkoły podstawowej, zaś w bieżącym roku również Gimnazjum 
w Szopie. Grupa z Szopy wyrusza 23 grudnia, tak aby uczniowie 
mogli spędzić Wigilię przy swoich rodzinnych stołach. Grupie 
podczas występów towarzyszy akordeonista Dawid Łaszewski 
z Chmielna. Od pięciu lat z uczniami po wioskach w roli opiekuna 
chodzi dyrektor szkoły.

Zapewne dzięki temu kilkuletniemu wysiłkowi Gwiazdka z Szopy 
została zaproszona przez panią Witosławę Frankowską do Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 15 
grudnia wzięliśmy udział w XXIX koncercie z cyklu Spotkania 
z Muzyką Kaszub pt. ,,Gwiôzdka w Mùzeum”. Był to koncert po-
łączony z wizytą kolędników kaszubskich w siedzibie muzeum 
w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków. Oprócz nas wieczór 
uświetnili również: Knôpi z szopką - Paweł, Jerzy Miłosz, Alek-
sandra Kucharska-Szefler - sopran, Krzysztof Bobrzecki – baryton, 
Witosława Frankowska – słowo o muzyce, fortepian. 

Ale to nie koniec naszych grudniowych podróży. W trzy dni 
później, 18 grudnia, jako jeden z 5 zespołów, wzięliśmy udział 
w corocznym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Mojuszu 
organizowanym przez GOK w Sierakowicach.

20 grudnia na zaproszenie prezesa Marka Byczkowskiego gościli-
śmy z występem w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy. 
Uczestnicy seminarium „Złota Rybka na Kaszubach” z entuzjazmem 
i uśmiechem na ustach przyjęli kolędników z Szopy. 

Później dzieci mogły pokazać się swoim rodzicom obecnym na wigilii 
szkolnej 22 grudnia. Kolejnego dnia odbyło się już tradycyjne kolędowa-
nie naszej Gwiôzdczi wśród mieszkańców Szopy i Bąckiej Huty. Od 6 
lat przebierańców w czasie przerwy gości pani Dorota Kroll z Bąckiej 
Huty, częstując dzieci ciepłą herbatą i świeżutką, wiejską drożdżówką. 
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Gwiôzdka z Mòjsza Gwiôzdka z Tëchlinka

Gwiôzdka z Gòwidlëna

To był pracowity, ale też pełen wrażeń grudzień 2011 roku…
Jestem niezwykle dumny, że kolejne roczniki uczniów, którzy 

wcielają się w role przebierańców, czynią to z coraz większą 
radością i zabawą – nie zapominając jednocześnie o tradycyjnym 
przekazie. Można zatem mieć nadzieję, że za kilka lat Oni sami 

przejmą „pałeczkę” i wyruszą na kolędowanie po sołectwie, ciesząc 
oczy mieszkańców Szopy i Bąckiej Huty. Jestem przekonany, że 
nasza (nauczycieli i uczniów) kilkuletnia praca i zaangażowanie 
nie poszły na marne…

Przemysław Łagosz

Przegląd zespołów 
kolędniczych
18 grudnia (niedziela) w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Mojuszu odbyły 
się Prezentacje Zespołów Kolędniczych 
Gminy Sierakowice. Głównymi organi-
zatorami był Gminny Ośrodek Kultury 
w Sierakowicach, Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie o. Sierakowice i Szkoła Podsta-
wowa w Mojuszu. 

W spotkaniu brały udział grupy prze-
bierańców tradycyjnych oraz autentyczne 
zespoły kolędnicze, które pokazują obrzędy 
przygotowane do prezentowania w do-
mach, kiedy kolęduje się chodząc od domu 
do domu z życzeniami. 

Tego roku zgłosiło się pięć zespołów 
kolędniczych:

1. Gwiôzdka z Mòjsza
2. Gwiôzdka z Szopë
3. Gwiôzdka z Tëchlinka
4. Gwiôzdka z Gòwidlëna
5. Mała Gwiazdka z Gowidlina
W sumie 71 uczestników oraz ok. 100 

widzów. Wszystkie zespoły otrzymały 
oprócz nagrody finansowej lub rzeczowej, 
statuetkę anioła. Nagrody wręczyli spon-
sorzy: pani Joanna Lejk, prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko–Pomorskiego o. Sierakowie oraz 
Przemysław Borowski z Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Kaszuby” z Wieżycy. 

Po występach wszystkie zespoły zostały 
zaproszone na owoce i ciasto do Szkoły Podsta-
wowej w Mojuszu, za co bardzo dziękujemy.

Cieszymy się, że kolędowanie w Sierakowi-
cach się rozwija i ta piękna tradycja trwa. 

Barbara Gojtowska
Foto: Przemysław Łagosz
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Dzień Babci i Dziadka 
w Zespole Szkół w Gowidlinie
Serce jest bogactwem, 
którego się nie sprzedaje 
ani się nie kupuje, 
ale które się ofiarowuje

Dnia 21 stycznia w Zespole Szkół w Gowidlinie odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, poprzedzona mszą świętą sprawowaną przez ks. kan. Lesz-
ka Knuta. Po mszy seniorzy przeszli do szkoły, aby obejrzeć część artystyczną 
przygotowaną przez dzieci i młodzież. 

W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Siera-
kowice - Pan Tadeusz Kobiela wraz z małżonką, pan Janusz Wenta – radny 
gminy i przewodniczący Rady Rodziców, ks. kan. Leszek Knut oraz ks. prałat 
Franciszek Cybula. 

Na początek uczniowie klasy III zaprezentowali się w przedstawieniu pt. „Dar 
pastuszka”, które przygotowała pani Alicja Walkusz. Następnie wystąpił szkolny 
chór Kantylena, który przygotował koncert kolęd. Najmłodsi uczniowie naszej 
szkoły mieli również udział w tej uroczystości i zaprezentowali wierszyki oraz 
piosenki dla babć i dziadków. Wyrecytowali wiele pięknych słów o miłości do 
babci, o wdzięczności za to, że dziadkowie zawsze mają dla nich czas. Goście 
z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które wyraziły ogromną wdzięczność za 
cierpliwość, dobroć i miłość.

Na zakończenie pani dyrektor złożyła seniorom serdeczne życzenia, a ucznio-
wie wręczyli upominki przygotowane podczas zajęć świetlicy środowiskowej 

„Spójrz inaczej”. Potem goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który był 
okazją do wspólnych rozmów i wspomnień.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały: p. Hanna Formela, p. Maria Kostuch 
i p. Dominika Kuczkowska.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim babciom i dziadkom za to, że tak licznie, 
przybyli na tę uroczystość, przygotowaną specjalnie dla nich i zapraszają już dziś 
wszystkich za rok. Ponadto dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Sierakowicach za wsparcie finansowe, a rodzicom za słodki poczęstunek.

Julia Formela, Weronika Piotrowska

Koncert kolęd 
W piątek 6 stycznia w sierakowickim kościele p.w. 
św. Marcina odbył się koncert kolęd, zorganizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach oraz 
parafię św. Marcina w Sierakowicach. 

W koncercie wzięli udział: Kaszubski Zespół 
Pieśni i Tańca „Sierakowice” pod kierownictwem 
Ireny Kulikowskiej; Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Sierakowice pod kierownictwem Andrzeja 
Szczypiorskiego; sekcja gitarzystów pod kierow-
nictwem Adriana Klawikowskiego działająca przy 
GOK-u; sekcja akordeonistów pod kierownictwem 
Witolda Baski działająca przy GOK-u w składzie: 
Dawid Choszcz, Szymon Koszałka, Beniamin Reclaf 
i Mateusz Wejer; Dziecięcy Kaszubski Zespół Pieśni 
i Tańca „Tuchlińskie Skrzaty” pod kierownictwem 
Jarosława Jóskowskiego oraz sekcja skrzypiec pod 
kierownictwem Moniki Pipka, działająca przy GOK 
Sierakowice w składzie: Faustyna Cymerman, Ma-
ria Reclaf i Martyna Lejk. Narratorem była Aneta 
Kotlenga.
„Z narodzenia Pana”, „Cicha Noc”,  czy „Wielgô ja-

sność” to tylko niektóre z kolęd, jakie zaprezentowali 
młodzi wykonawcy. Oryginalna aranżacja kolęd, in-
teresujące wykonawstwo i świetna akustyka wnętrza 
stworzyły niepowtarzalny nastrój koncertu.

Barbara Gojtowska

Konkurs „Świąteczna ozdoba choinkowa”
W grudniu w Szkole Podstawowej w Puzdrowie ogłoszono coroczny bożonaro-
dzeniowy konkurs, którego organizatorem i pomysłodawcą jest pani Małgorzata 
Herczuk – wychowawca grupy przedszkolnej. Była to już dziewiąta edycja świą-
tecznych zmagań uczniów, integrująca całe rodziny w tym przedświątecznym 
okresie. 

W tym roku temat pracy brzmiał: „Świąteczna ozdoba choinkowa”. Na naszej 
szkolnej wystawie pojawiło się 30 prac wykonanych przez 43 osoby, w tym 11 
rodzeństw. Prace wykonane zostały wg określonych zasad konkursu, z rożnego 
rodzaju materiałów, co sprawiło, że były nietypowe. Z całą pewnością uatrak-
cyjniły wnętrze budynku szkoły, ale również przybliżały czas oczekiwania na 
najpiękniejsze święta w roku. 

W dniu 21.12.2011 roku odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród. Komisja, składająca się z ca-
łego grona pedagogicznego szkoły, w tej edycji 
wytypowała jako laureatów trzech miejsc same 
rodzeństwa. Główne nagrody otrzymali:

1. Rodzeństwo Deik – Agata i Martyna;
2. Rodzeństwo Sadowscy – Wiktoria i Patryk;
3. Rodzeństwo Czaja – Julia i Weronika.
Laureaci otrzymali gry edukacyjne i dyplomy, 

a pozostali uczestnicy konkursu pisemne po-
dziękowania i pamiątkowe ozdoby świąteczne 
do zawieszenia w domach. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok do kolejnego kon-
kursu – DZIESIĄTEJ wyjątkowej edycji.

Małgorzata Herczuk
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☞

ZDROWIE
Porady dietetyka

Odżywianie dzieci – 10 ważniejszych rad
1. Śniadanie i obiad w domu 
Pamiętaj, że pierwsze śniadanie jest najważniejszym posiłkiem. 
Zaraz po przebudzeniu organizm jest przygotowany do otrzyma-
nia porządnej porcji składników pokarmowych. Jest to warunek 
zapewniający prawidłowe funkcjonowanie młodego organizmu 
w pierwszej części dnia (wtedy gdy dziecko jest w szkole) i dodat-
kowo wpływa na prawidłowe rozłożenie podaży energii na cały 
dzień. Drugim, równie ważnym posiłkiem jest obiad. Dbajmy o moż-
liwość zjadania tego posiłku w domu lub, gdy sytuacja na to nie 
pozwala, zapewnijmy dziecku obiady w stołówce szkolnej. Błędem 
jest dawanie dziecku pieniędzy, aby ono samo sobie zapewniło 
posiłek. Pomimo wiedzy na temat zdrowych produktów, dzieci 
nie mają wykształconych prawidłowych nawyków żywieniowych 
i większość z nich dokona zakupu pod postacią słodyczy, chipsów, 
pączka, drożdżówki, hot doga lub zapiekanki. Nigdy nie wyjdzie to 
na zdrowie i dodatkowo negatywnie wpływa na przyszły model 
odżywiania się młodzieży.

2. Woda to życie
Woda jest bardzo ważnym elementem naszego odżywiania. Po-
maga w termoregulacji, transporcie, oczyszczaniu organizmu, 
bierze udział w reakcjach biochemicznych w naszym orga-
nizmie. Bez dostarczania płynów do organizmu człowiek nie 
byłby w stanie przeżyć trzech dni. Jest to doskonały dowód na 
to, jak ważne jest picie odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia. 
Staraj się, aby woda była zawsze pod ręką, napełnij dzbanek 
i postaw go w kuchni a obok kilka szklanek. Możesz to samo 
uczynić w salonie. Aby uatrakcyjnić smak, można dodać do niej 
plastry cytryny lub ćwiartki limonki i świeżej mięty porwanej 
na drobne kawałki. Wodę mineralną niegazowaną i niskomi-
neralizowaną można podawać dziecku już od 6 miesiąca życia. 
Nie wybierajmy do picia wód smakowych proponowanych przez 
wielu producentów. Wystarczy porównać etykiety wody zwykłej 
i smakowej a odpowiedź nasunie się sama. Woda smakowa to 
również źródło pustych kalorii, dodatkowo zubażających nasz 
organizm w składniki mineralne i witaminy. W dni upalne lub 
gdy dziecko jest poddawane intensywnemu wysiłkowi fizyczne-
mu wraz z potem następuje intensywne uwalnianie soli przez 
organizm. W takim przypadku wskazane jest sięganie po wodę 
chlorkowo-sodową.  

3. Ograniczaj spożycie słodyczy
Najlepiej kiedy słodycze są zjadane raz w tygodniu. Nie można 
podawać ich przed spożyciem posiłku, bo może to wpłynąć na brak 
apetytu. Jeżeli już zdecydujemy się na podanie dziecku słodyczy, 
wybierajmy z głową. Proponując dziecku gorzką czekoladę z du-
żymi kawałkami orzechów spowodujesz, że przy okazji dostarczy 
sporej porcji składników mineralnych do organizmu. Ale także 
będzie oczyszczała szkliwo zębów, zmniejszając negatywny wpływ 
słodyczy na stan uzębienia. Najlepiej gdy dziecko zje jedną porcję 
niż kilka małych. Wpłynie to pozytywnie na regulowanie systemu 
łaknienia i sytości oraz spowoduje, że organizm nie będzie za często 
wyrzucał insuliny do krwi, hormonu silnie napędzającego tycie. Po 
spożyciu słodyczy konieczne jest dokładne umycie zębów.

Ważne aby nie nagradzać dziecka słodką przekąską, zamiast 
tego lepszym rozwiązaniem jest kupno bajki czy wyjście do 
kina. W przeciwnym razie utrwalisz w dziecku przekonanie, że 
słodycze są najlepszym lekiem na poprawę samopoczucia. Co 
w konsekwencji wpłynie na dokonywanie niewłaściwych wyborów 
w przyszłości. 

4. Uwaga na soki owocowe
To prawda, że soki owocowe są zdrowe. Ale tylko te wyciskane 
własnoręcznie. Soki proponowane przez producentów są dosła-
dzane cukrem. Tylko jabłkowy, ze względu na swój skład, nie 
musi. Tam gdzie cukier, tam zbędne i puste kalorie. W połączeniu 
z innymi błędami żywieniowymi może doprowadzić do nadwyżki 
kalorii i w konsekwencji do zbędnego gromadzenia się podskórnej 
tkanki tłuszczowej. Pamiętaj, że maksymalne spożycie takich soków 
przez dziecko w wieku szkolnym nie powinno przekraczać 200-
250 ml. A najlepiej jak połowę z tej porcji zamienimy na surowe 
owoce. Nie podawajmy soków na noc lub podczas snu, zwłaszcza 
u młodszych dzieci, może to powodować próchnicę. Pamiętaj, że 
mało który sok z napisem 100% jest sokiem wyprodukowanym 
w 100% z owoców. Zazwyczaj jest to przedział od 10% - 90%, a ich 
kaloryczność jest porażająca. Najlepiej produkować soki samemu, 
idealnym rozwiązaniem jest przyrządzanie koktajli owocowo-wa-
rzywnych lub jogurtowo-owocowych, przy tych drugich przy okazji 
dostarczymy solidną porcję białka i wapnia. 

5. Uwaga na napoje typu cola
Jest rzeczą ogólnie wiadomą, że napoje tego typu zawierają kofe-
inę, która lubi uzależniać. Już 100 mg kofeiny dziennie wykazuje 
właśnie takie właściwości. Należy podkreślić, że szklanka coli to 
blisko połowa tej dawki. Jest to stanowczo niebezpieczne dla dzieci. 
Dodatek cukru lub substancji słodzących do napojów tego typu 
uszkadza szkliwo zębów. Według amerykańskich badań napoje 
w 50% wpływają na nadmiar kalorii w nasze diecie. Osoby, które 
regularnie piją napoje typu cola mają zwiększoną ilość tkanki tłusz-
czowej w obrębie jamy brzusznej, podwyższone ciśnienie i obniżone 
stężenie dobrego cholesterolu. Bardzo dobrym pomysłem będzie 
zaproponowanie dziecku szklanki własnoręcznie przygotowanego 
soku ze świeżo wyciśniętych owoców.

6. Płatki śniadaniowe nie są najlepszym rozwiązaniem
Płatki śniadaniowe to solidna porcja szybko uwalniających się 
cukrów prostych. Nie są idealnym rozwiązaniem, jak to sugerują 
producenci w swoich reklamach. Są dosładzane i w ten sposób 
przyzwyczajają dzieci do słodkiego smaku. Pamiętajmy, że smaki 
słodki i słony są kształtowane przez nas samych i to my mamy 
wpływ na to, jak dużą potrzebę ich spożywania odczuwamy. 
Stopniowo obniżając ilość słodkich produktów w łatwy sposób 
możemy się od nich odzwyczaić. Pamiętajmy już o tym kiedy rano 
serwujemy dziecku śniadanie. Zamiast gotowych płatków śniada-
niowych sami przygotujmy dziecku płatki. Możemy użyć płatków 
owsianych, kukurydzianych, z prosa lub otręby wszelkiego rodzaju. 
Dodajmy do tego owoc, aby podnieść walory smakowe posiłku. 
Tutaj możliwości mamy wiele, może to być banan, mandarynka, 
jabłko, gruszka, kiwi lub suszona żurawina, rodzynki. W sezonie 
letnim nie zapominajmy o malinach, jagodach, truskawkach. Takie 
rozwiązanie będzie o wiele zdrowsze dla naszych pociech.

7. Nabiał
Badania wykazały, że polskie dzieci otrzymują tylko 70% dziennej 
zalecanej dawki witaminy D i wapnia. Są to niezbędne składniki 
potrzebne do prawidłowego rozwoju kośćca. W efekcie niedoboru 
wit. D i wapnia kości stają się słabe i kruche. Bardzo ważny jest 
także dowóz białka. Jest to składnik budulcowy, niezbędny dla 
młodego organizmu. Buduje m. in. mięśnie, kości. Bierze także 
udział w produkcji wielu hormonów i ciał odpornościowych. Często 
zastanawiamy się jakie mleko wybrać, pasteryzowane czy UHT. 
Oba procesy są konieczne aby uwolnić mleko od niekorzystnych 
bakterii i zanieczyszczeń. Proces pasteryzacji powoduje mniejsze 
straty witamin, ale za to powoduje krótszą przydatność do spożycia. 
Proces UHT powoduje, że mleko zamknięte w kartoniku może być 
przydatne nawet przez 6 miesięcy. Po otwarciu należy je spożyć 
w ciągu 48 godzin. Każdego dnia dziecko powinno wypijać co naj-
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mniej dwie szklanki mleka. Kolejnym źródłem wapnia i białka jest 
ser. W procesie produkcji twarogu 80% wapnia uwalniane jest do 
serwatki, która jest odlewana. Natomiast ser żółty będzie miał go 
kilkakrotnie więcej. Obydwa sery dostarczą szybko uwalniającego 
się wapnia. Niestety u dzieci z problemami związanymi z nadwagą 
lub otyłością wskazane jest unikanie sera żółtego. Jest dużo bardziej 
kaloryczny niż ser twarogowy. Doskonałym źródłem białka będzie 
jogurt naturalny, jajka (zawierają wzorcowe białko), ryby, drób.

8. Uważaj na reklamy 
Nie pozwalaj dziecku na oglądanie reklam. Często kreowane ba-
tony na super przekąski dostarczają tyle kalorii co solidny posiłek. 
Tyle tylko, że są to puste kalorie nie zawierające żadnych wartości 
odżywczych i organizm nie do końca potrafi je wykorzystać. Je-
dyne co może zrobić, to zasilić nimi magazyn podskórnej tkanki 
tłuszczowej. 

9. Zamiast słodkich przekąsek proponuj dziecku owoce
Podobnie jak z wodą, postaraj się uatrakcyjnić dietę w owoce. Moż-
na postawić na stole apetycznie wyglądający półmisek w kilkoma 
rodzajami owoców, przyrządzaj sałatki owocowe polane jogurtem 
naturalnym. Do szkoły na drugie śniadanie dołącz owoc. Można 
go wstępnie przygotować poprzez obranie i rozdrobnienie. Do 
pojemnika wrzuć poćwiartowane jabłko, gruszkę, kilka winogron. 
Super dodatkiem będzie kilka orzechów, migdałów, słonecznik 
lub pestki dyni. Postępując w taki sposób zapewnimy kształtowa-

☞ nie się odpowiednich nawyków żywieniowych, które zaowocują 
w przyszłości.

Owoce to dobre źródło witamin i składników mineralnych, ale 
niestety także cukrów prostych. Na trzy porcje owoców powinni-
śmy zjadać cztery porcje warzyw.

10. Nie zapominaj o warzywach 
Są równie zdrowe jak owoce, a w dodatku zawierają mniejsze ilości 
cukrów prostych. Dołączaj te produkty spożywcze do wszystkich 
posiłków. Pamiętaj, że najlepsze są podawane w postaci surowej, 
równie dobre są duszone lub gotowane na parze. Zachowują 
więcej wartości odżywczych niż gotowane w wodzie. Nigdy nie 
rozgotowuj warzyw, podawaj twarde, lekko niedogotowane. Jest 
to ważne ze względu na zmieniający się indeks glikemiczny. Ugo-
towana marchew ma kilkakrotnie wyższy IG niż surowa. Wpływa 
to na niepotrzebne wyrzuty insuliny do krwi. Zimą nie obawiaj się 
używania warzyw mrożonych. Producenci skupują je w szczycie 
sezonu, w czasie kiedy są najtańsze, ale jednocześnie najbardziej 
bogate w składniki pokarmowe (witaminy i składniki mineralne). 
Mrożenie jest bardzo dobrym sposobem na utrwalenie warzyw, 
nie powoduje dużych strat w ich składzie. Np. witaminę C udaje 
się zachować w ilości do 90%. Można także używać wcześniej 
przygotowanych weków, przed zimą postaraj się przygotować ich 
jak najwięcej i niech będą z  różnych rodzajów produktów. Zimą 
chętnie po nie sięgniesz, bo doskonale urozmaicą nasz obiad.

Rafał Mokrzycki – dietetyk z www.dobrydieteyk.pl

Badania nad mózgiem 
a proces edukacji gimnazjalnej
Tak brzmiał tytuł wykładu wygłoszonego 10 stycznia w sierakowickim gimnazjum 
przez dr. Macieja Błaszaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Słuchaczami wykładu byli głównie nauczyciele ze wszystkich typów szkół naszej 
gminy. Z zaproszenia skorzystali także: Zbigniew Fularczyk – zastępca wójta, 
Halina Uchman – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie oraz 
Jacek Mazur, dyrektor ZEAS.

Dr Maciej Błaszak przyjechał na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ucznia 
„Horyzont” działającego przy gimnazjum w Sierakowicach. Na co dzień dr 
M.Błaszak zajmuje się kognitywistyką. Jest to dziedzina nauki badająca zjawi-
ska dotyczące działania umysłu. Jest nauką multidyscyplinarną na pograniczu 

wielu dziedzin: psychologii po-
znawczej, neurobiologii, filozofii 
umysłu, sztucznej inteligencji, 
lingwistyki oraz logiki i fizyki. 
Dr Maciej Błaszak prowadzi 
warsztaty i szkolenia dla firm 
oraz policji.

Podczas czterogodzinnej pre-
lekcji poznański wykładowca 
tłumaczył do czego służy, skąd 
pochodzi, jak działa i jak się 
rozwija ludzki mózg. Na kon-
kretnych przykładach wykazał 
jaką rolę w procesie nauczania, 
zwłaszcza na etapie gimnazjal-
nym, odgrywa rozwój mózgu. 

Jak zapowiedział Krzysztof 
Andryskowski, dyrektor Gim-
nazjum, nie było to jedyne tego 
typu spotkanie. Towarzystwo 
Przyjaciół Ucznia zamierza zor-
ganizować kolejne, także ze spe-
cjalistami innych dziedzin.

Tekst i foto: AK

Nasz ostatni rok! Co stanie się 
za jedenaście miesięcy?

Do końca roku kalendarzowego pozostało 351 dni. 
Czy dożyjemy kolejnego Sylwestra? Tego niestety 
nie jesteśmy w stanie stwierdzić, bo oto czekamy na 
21 grudnia 2012. Tego dnia ma nadejść sądny dzień. 
– dzień naszego końca. 

Skąd takie podejrzenia? Całe to zamieszanie związa-
ne jest z ostatnią datą w kalendarzu Majów (cywilizacja 
indiańska, dawniej zamieszkująca dzisiejszą Amerykę 
Południową).  Według niektórych interpretacji właśnie 
w tym dniu ma nastąpić Apokalipsa, koniec tego, co 
nazywamy naszym istnieniem. Jednak przypomnieć 
musimy sobie, że takich dat w naszych dziejach po-
jawiło się do tej pory kilka, m.in. 31 grudnia 999 roku, 
gdy kończyło się pierwsze tysiąclecie naszej ery, czy 
31 grudnia 1999 roku, gdy to powszechna wieść głosiła, 
że komputery „zwariują”. 

Jaki będzie ten rok? Prawdopodobnie ostatni rok? 
Tego nie wie nikt. Niektórzy już teraz, jak i inni 
wcześniej pokładający wiarę w te bajki, sprzedają 
cały dorobek życia, by spędzić kilka upojnych, wy-
marzonych chwil na piaskach Wysp Karaibskich lub 
innego słonecznego kurortu. Jeszcze inni wydają to, 
co im zostało, na walkę z depresją, której nabawili 
się przez wieczne słuchanie o śmierci, której i tak 
nie unikną.

Jeśli wierząc datom przepowiedzianym przez wiel-
kich lub tych mniejszych uczonych, trzeba zwrócić 
też uwagę na rok 2060, wtedy to właśnie wg. Isaaca 
Newtona ma nastąpić ta największa z klęsk. 

W życiu nie można być niczego pewnym, więc 
zastanówmy się czy warto panikować? Na wszelki 
wypadek zachowajmy ostrożność i żyjmy tak, jakby 
każdy dzień miał być tym ostatnim.

Karolina Witt
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Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY
Strona internetowa biblioteki

Od stycznia 2012 działa strona internetowa biblioteki – www.
bibliotekasierakowice.pl. Zapraszamy do jej odwiedzania. Przez całą 
dobę działa katalog on-line. Można sprawdzić czy biblioteka posiada 
poszukiwaną książkę. Katalog zawiera w 100% opracowane zbiory 
i jest na bieżąco uzupełniany w opisy nowo zakupionych książek. 
W czytelni znajduje się stanowisko komputerowe przeznaczone 
wyłącznie do przeglądania katalogu.

Na stronie biblioteki znajdują się również informacje o godzi-
nach otwarcia, regulaminy i kalendarze imprez. W zakładce DLA 
DZIECI można obejrzeć zdjęcia i filmy z imprez, które biblioteka 
i filia organizują w ciągu roku. Zaproszenia na cotygodniowe „Spo-
tkania z Bajką” znajdują się również w tej zakładce, a dodatkowo 
informujemy o nich w aktualnościach.

Grupy Zabawowe
Nadal odbywają się zajęcia w Grupach Zabawowych, ale informu-
jemy, że w chwili obecnej nie możemy już przyjmować nowych 
uczestników. O zmianach będziemy informować na naszej stronie, 
w aktualnościach. 

Klub szaradzisty
19 stycznia odbyło się  w naszej czytelni pierwsze spotkanie praw-
dziwych pasjonatów rozwiązywania krzyżówek, anagramów, jolek 
itp., publikowanych w dwutygodniku „Rozrywka”. Mamy nadzieję, 
że spotkania będą odbywały się regularnie i zachęcą kolejnych 
fanów tej dziedziny rozwijania umysłu do przyłączenia się i zało-
żenia Klubu Szaradzistów. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, 
że jest to bardzo dobra, klasyczna forma spędzania wolnego cza-
su, a czytelnia jest chyba najlepszym miejscem, gdzie najszybciej 
można dotrzeć do potrzebnej informacji. Zapraszamy miłośników 

„Rozrywki” w czwartki  ok. godz. 16°°, prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenie swojego udziału  w spotkaniu.

Joanna Telega

„Niepospolite Ruszenie” - nazwa ta kojarzy 
się nam z teatrem, który został założony 
w 2001 roku przez ks. Jarosława Dunaj-
skiego, proboszcza parafii Tuchlino, gdy 
przybył on do niewielkiej wsi i zaczął pracę 
z miejscową młodzieżą. 

Sam pomysł, by zrealizować plany 
teatralne rodzące się w głowie reżysera 
i założyciela, nie był łatwy. By dobrać od-
powiednią obsadę (aktorów), potrzeba czasu 
i ludzi(uczniów), a tych w Zespole Szkół 
w Tuchlinie nie ma w nadmiarze.

Dla chcącego nic trudnego! I, jak wspo-
mina w swej książce „Życie to pasja” 
ks. Jarosław, wystarczyła wielka chęć 
pozarażania swą pasją do teatru owych 
przyszłych artystów, którzy postanowili 
zmierzyć się z zadaniem i nie stchórzyć, 
dokonując tym więcej niż dawna szlachta, 
od zrywu której wzięła się nazwa grupy 
młodych zapaleńców. Tak też w 2003 roku 
powstało przedstawienie bożonarodzeniowe 
pt. „Pewnej nocy w Betlejem”, w którym 

dzieci wcieliły się w postacie z Ewangelii. 
Następnym przedsięwzięciem była kolejna 
sztuka autorstwa ks. Dunajskiego: „Histeria 
historii, czyli tradycja na śmietniku”, w któ-
rej wystąpiły bohaterowie z różnych bajek, 
jak np. Czerwony Kapturek, Smok czy też 
Śpiąca Królewna. Te dwa przedstawienia 
zobaczyć mogli mieszkańcy Tuchlina jak 
i okolic, ponieważ wystawiane były tylko 
na scenie w Tuchlinie i Sierakowicach. Póź-
niejsze sztuki „wypłynęły” na szerokie wody 
i cały parafialny teatr zaczął prawdziwą 
walkę zwieńczoną wieloma zwycięstwami. 
Tak było w przypadku dzieła „Mieszczanin 
szlachcicem” J. B. Moliera, spektakl zdobył 
Gran Prix na IV Powiatowym Przeglądzie 
Form Teatralnych w Redzie, był to rok 
2005. „Skąpiec”, również autorstwa Moliera, 
zgarnął I miejsce na VI Małej Biesiadzie 
Teatralnej w Parchowie. Przyszedł też czas 
na „Ożenek” M. Gogola, który na VI PPFT 
w Redzie zdobył Grand Prix. W 2009 roku 
przyszedł czas na inscenizację inspirowaną 

teatrem TV: „Przedstawienie Hamleta we 
wsi Głucha Dolna”, autorstwa Ivo Brasna 
w reżyserii Olgi Lipińskiej. Spektakl został 
w perfekcyjny sposób przeniesiony przez 

„Niepospolite Ruszenie” na tutejszą scenę. 
„Ferdydurke” W. Gombrowicza powtórzyła 
już coroczny sukces, choć praca wciąż jest 
tak samo trudna, gdyż dawni aktorzy wy-
ruszają w świat i trzeba szkolić nową grupę. 

„EłROPA – przez ł pisane” to interpretacja 
filmu pt. „Awans” z 1974, przeniesionego 
na dzisiejsze realia, gdy komunizm za nami, 
a Europa stoi otworem. W minionym 2011 
roku „ Niepospolite Ruszenie” wyszło do 
publiczności z nowym spektaklem. Tak jak 
wcześniejszy, został on oparty na sztuce TV 
pt. „Ciemno”, która w wykonaniu uczniów 
z Tuchlina była przedstawiona pod tytułem 

„Więzień wyobraźni”. Jest to czarna kome-
dia z morałem, nad którym widzowie sami 
powinni się zastanowić. 

Znając zapał i energię księdza Jarosława 
Dunajskiego i jego aktorów, kolejne dzieło 
już się „rodzi”, a wierni widzowie z niecier-
pliwością czekają na ciąg dalszy.

Karolina Witt

Pasja, którą odkrywamy podczas…

Z plasteliną można świetnie się bawić

Pamiątka ze spotkania w Grupie Zabawowej
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FERIE Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY

SPORT

Zapraszamy na lodowisko!
W czasie ferii zimowcyh lodowisko „Biały Orlik” otwarte będzie 
w następujacych godzinach:

poniedziałek – sobota  10.00 – 21.00
niedziela    14.00 – 20.00
Dodatkowo w dniach 1, 6, 8 lutego w godz. od 11.00 do 13.00 

zapraszamy do udziału w grach i zabawach na lodzie.
.

Stowarzyszenie Chóralne DISCANTUS oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Sierakowicach zapraszają na koncert kolęd w wy-
konaniu Chóru Kameralnego DISCANTUS dnia 29 stycznia 
(niedziela), godz. 16.00 w zabytkowym kościele św. Marcina w Sie-
rakowicach.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Szkoła Podstawowa 
w Sierakowicach oraz Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych zapraszają na „Spotkania 
z żywą muzyką” 2 lutego (czwartek) w godz. 10.00–15.00 w Szkole 
Podstawowej w Sierakowicach.

W programie:
- koncert na żywo zespołu Na Ostatnią Chwilę
- pokaz instrumentów muzycznych - gitary (elektryczne, aku-

styczne) 
- pokaz wzmacniaczy gitarowych 
- pokaz perkusji 
- pokaz instrumentów afrykańskich – bongosy (małe, duże) 
- pokaz lasera głosowego – zielony podwójny laser, który zamienia 

głos na efekt wizualny
- muzycy udzielą lekcji gry na instrumentach
- pokaz alko gogli profilaktycznych z ćwiczeniami psychomoto-

rycznymi „profilaktyka”
- pokaz samochodowych torów przeszkód
- pokaz programów komputerowych do domowego nagrywania 

własnych kompozycji.
.

Wójt Gminy Sierakowice zaprasza na Zimowy Turniej Tenisa 
Stołowego, który odbędzie się 3 lutego (piątek) w Szkole Podsta-
wowej w Sierakowicach. Start godz. 10.00.

.
Rajd nordic walking 

7 lutego (wtorek), godz. 11.00
Zbiórka: parking w Kamienickim Młynie pod Zamkową Górą.

Na zakończenie marszu ognisko dla wszystkich uczestników 
w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Lipą”.

Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijów nornic wal-
king po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatorów.

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Go-
spodarstwo Agroturystyczne „Pod Lipą” w Kamienickim Młynie 
– Sabina i Andrzej Krefta.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach ogłasza nabór młodzie-
ży szkół gimnazjalnych i średnich do Teatru Ulicznego.

W programie zajęć:
- nauka chodzenia na szczudłach
- żonglowanie ogniem
- warsztaty aktorskie
Ilość miejsc ograniczona!
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 8 lutego o godz. 15.00 w sali 

konferencyjnej GOK-u.
.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza 9 lutego 
(czwartek) o godz. 15.00 na otwarcie wystawy pn. „W kręgu 
mitologii kaszubskiej”.

.
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza 10 lutego 
(piątek) na zajęcia z emisji głosu:

10.00 – 11.00 młodzież gimnazjalna;
11.30 – 12.30 uczniowie szkoły średniej i studenci;
13.00 – 14.00 osoby dorosłe.
Chętnych prosimy o zgłoszenie się do naszej placówki do dnia 

8 lutego. Zajęcia poprowadzi dr Sławomir Bronk – wokalista, dy-
rygent, muzyk kościelny.

.
12 lutego zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej rocznik 1999–2000 
w Szkole Podstawowej w Sierakowicach. Start godzina 10.00.

Organizator: Gminny Klub Sportowy „Sierakowice”.
.

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza 16 lutego 
o godz. 16.30 na czwartkowe spotkania przy kawie z Ro-
mualdem Bławatem autorem książki pt. „Stolem z morza 
i Kaszub” w sali konferencyjnej GOK Sierakowice.

Książka przedstawia twórczość Mariana Mokwy, największego 
polskiego marynisty, biografię pełną przygód, egzotycznych podró-
ży z zapachem Orientu w tle oraz z kryminalnym wątkiem.

Podsumowanie działalności Gminnego 
Klubu Sportowego w Sierakowicach 

w 2011 roku

Zgodnie ze statutem główna działalność naszego klubu ukierunko-
wana jest na sekcję piłki nożnej, która jest priorytetem klubu od 
początku jego założenia, a także imprezy masowe i rekreacyjne, 
głownie dla młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej gminy. 

 
I. SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

W roku 2011, w rundzie wiosennej sezonu 2010/2011, jak również 
w rundzie jesiennej sezonu 2011/2012, nasz Klub reprezentowany 
był w rozgrywkach ligi wojewódzkiej przez dwa zespoły senio-

rów, biorące udział w rozgrywkach klasy okręgowej i klasy B, 
oraz dwa zespoły juniorów, w rocznikach 1995 i młodsi oraz 1999 
i młodsi, reprezentowane przez ogólną liczbę tj. 85 zgłoszonych 
i zarejestrowanych zawodników do rozgrywek. Wszystkie nasze 
zespoły rozegrały wiosną 2011 roku 39 meczy, z czego statystycz-
nie odniosły 21 zwycięstw, 8 remisów oraz poniosły 10 porażek. 
W rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 wszystkie zespoły naszego 
klubu wypadły podobnie jak w rundzie wiosennej, w której 
łącznie rozegrano 41 meczy, a statystycznie zespoły te odniosły 
20 zwycięstw, 7 remisów i 14 porażek. Oceniając sekcję piłki 
nożnej w całości możemy być zadowoleni z uzyskanych wyników, 
a zwłaszcza ze zdobycia przez I zespół GKS BS Sierakowice tak 
wysokiej czwartej lokaty w tabeli.

GKS BS Sierakowice
Pierwszy zespół seniorów GKS BS Sierakowice, grający w lidze 
okręgowej najwyższej z wszystkich drużyn naszej gminy w sezonie 
2010/2011, zajął bardzo dobrą 5 lokatę na 14 zgłoszonych do rozgry-
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☞

wek ligi wojewódzkiej drużyn. Jest to od długiego czasu jeden z lep-
szych wyników drużyny. Runda jesienna sezonu 2011/2012, mimo 
bardzo złego początku rozgrywek, zakończyła się zajęciem jeszcze 
lepszego miejsca niż w rundzie wiosennej, drużyna wywalczyła 
czwarte miejsce w tabeli ze stratą zaledwie 6 punktów do 2 miejsca. 
Cieszy fakt, że jest to młody zespół, który od półtora roku gra ze 
sobą i gra coraz lepiej. Mimo że to jest wiejska drużyna to takie 
zespoły jak Wejherowo, Pruszcz Gdański, Gedania Gdańsk czy też 
Kartuzy musiały uznać wyższość piłkarską naszej drużyny.

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  

GKS II Sierakowice
Drugim zespołem seniorów, zgłoszonym do rozgrywek ligi wo-
jewódzkiej sezonu 2010/2011 w klasie B, jest GKS II Sierakowice, 
składający się wyłącznie z wychowanków naszego klubu zamiesz-
kujących na terenie naszej gminy. Głównym celem tej drużyny jest 
stworzenie zaplecza dla I zespołu i umożliwienie gry i rozwoju 
piłkarskiego zawodnikom nie mieszczącym się w pierwszym 
składzie zespołu okręgowego. Po rozgrywkach rundy wiosennej 
2010/2011 zespół zaprezentował się bardzo dobrze zajmując osta-
tecznie IV miejsce na 12 drużyn w tabeli. Runda jesienna sezonu 
2011/2012 w wykonaniu drużyny była nieco słabsza – ukończyła 
ona rozgrywki jesienne na V miejscu w tabeli. Lecz nie wynik 
jest najważniejszy w tej klasie rozgrywkowej. Głównym celem tej 
drużyny jest ogrywanie się młodzieży, która w okresie późniejszym 
ma zasilić pierwszy zespół GKS, jak też zapewnić dobre spędzenie 
wolnego czasu młodym ludziom.

 
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  

Junior C - 1 rocznik 1996 i młodsi
Najstarszym rocznikiem, biorącym udział w rozgrywkach ligi 
wojewódzkiej w rundzie wiosennej sezonu 2010/2011, był zespół 
junior C - 1 rocznik 1996 i młodsi, trenowany przez Macieja Le-
wandowskiego. Drużyna w rozgrywkach wiosennych spisała się 
rewelacyjnie. Mimo słabszej jesieni na wiosnę nie dała żadnych 
szans drużynom przeciwnym przegrywając tylko jeden mecz 
i wygrywając aż siedem, co dało drużynie ostatecznie I miejsce 
w tabeli. Drużyna łącznie zdobyła 34 punkty. Do rozgrywek rundy 
jesiennej sezonu 2011/2012 drużyna została zgłoszona do rocznika 
starszego Junior B rocznik 1995 i młodsi, co miało duży wpływ 
na ostateczny wynik rundy jesiennej, w której zespół zdobył 6 
punktów, co dało ostatecznie drużynie 6 miejsce w tabeli. Jak 
wszyscy wiemy w rozgrywkach juniorskich nie najważniejszy jest 

wynik lecz odpowiednie przygotowanie młodych zawodników do 
przyszłej gry w zespołach seniorskich.

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  

Junior D - rocznik 1998 i młodsi
Ostatnią drużyną biorącą udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej 
jest, trenowany przez Mariana Wnuk-Lipińskiego, zespół junior D 
1 rocznik 1998 i młodsi. Drużyna rozgrywkach sezonu 2010/2011 
rozegrała łącznie 14 meczy, z których 4 przegrała, 4 zremisowała 
i 6 wygrała. Zdobywając łącznie 17 punktów ostatecznie zajęła 5 
miejsce w tabeli. Z uwagi na brak odpowiedniej ilości młodzieży 
z rocznika 1998 zarząd wraz z trenerem zespołu podjął decyzję 
zgłoszenia do kolejnych rozgrywek ligowych sezonu 2011/2012 ze-
społu junior D 1 rocznik 1999 i młodsi. Drużyna w rundzie jesiennej 
rozegrała 9 meczy, z których 3 przegrała, 1 zremisowała i 5 wygrała. 
Zdobywając łącznie 16 punktów zajęła dobre 5 miejsce w tabeli 
(biorąc pod uwagę fakt, że większość tych młodych zawodników 
rozpoczęła treningi dopiero w drugiej połowie bieżącego roku).  
   
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  

Podsumowując grę wszystkich drużyn piłkarskich Gminnego Klu-
bu Sportowego Sierakowice należy uznać rundę jesienną sezonu 
2011/2012 za udaną, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt zdobycia przez 
pierwszy zespół GKS BS Sierakowice – który jest wizytówką klubu, 
a zwłaszcza Gminy Sierakowice – tak dobrej lokaty w rozgrywkach 
tej rundy. W przyszłym roku zarząd planuje zrobić nabór i zgłosić 
do rozgrywek wojewódzkich kolejny zespół piłkarski – Junior E 
rocznik 2002 i młodsi. 

II. IMPREZY MASOWE I REKREACYJNE

Drugim elementem działalności naszego klubu jest organiza-
cja imprez masowych i rekreacyjnych, głównie dla młodzieży 
i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Pierwszą z większych 
imprez organizowanych przez nasz klub jest Halowa Liga Piłki 
Nożnej im. Tadeusza Wesółki Sierakowice 2010/2011, rozgrywana 
w Sierakowicach już po raz XV. W zeszłym roku wzięło udział 
w tych rozgrywkach 108 zawodników reprezentujących 9 drużyn. 
Rozgrywki trwały trzy miesiące, w ciągu których rozegrano 36 
spotkań w trakcie dziewięciu kolejek. Zwycięzcą turnieju została 
drużyna Banku Spółdzielczego w Sierakowicach. 

Jesteśmy zadowoleni, że nasza liga cieszy się bardzo dużą popu-
larnością wśród kibiców – największą z wszystkich lig halowych 
naszego powiatu. Rozgrywki te są znakomitą możliwością wykorzy-
stania hal sportowych do rozgrywek piłkarskich, w tym również 
uzupełnieniem sezonu piłkarskiego w okresie zimowym, dają też 
możliwość zainteresowania dużej grupy młodzieży, nie grającej na 
co dzień w rozgrywkach, wzięciem udziału w tych zawodach. 
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☞ Tabela końcowa

Lp. Nazwa drużyny 

1. BANK SPÓŁDZIELCZY SIERAKOWICE 
2. MURKAZ PACZEWO 
3.  MARCJAN I KAMIENICA KRÓLEWSKA 
4. KLEJNA DACHY SIERAKOWICE  
5. IMPEROLL  SIERAKOWICE 
6.  MARCJAN II KAMIENICA KRÓLEWSKA 
7. LKS ŁEBUNIA 
8. CLASSIC  FIVE
9. DOSSCHE

Najlepszy zawodnik: Artur Formela - BS Sierakowice; najlepszy 
strzelec: Piotr Łapigrowski - MURKAZ Paczewo; najlepszy bram-
karz: Arkadiusz Garski - BS Sierakowice.

Kolejną imprezą sportową planowaną w minionym roku była 
organizacja letniego turnieju szóstek piłkarskich dla młodzieży 
szkół podstawowych. Z uwagi na duże zainteresowanie wśród 
młodzieży ligą halową w zamian w/w turnieju zorganizowany został 
Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Juniorów Sierakowice 2011, do 
którego zgłosiło się 8 drużyn w roczniku 1999 i młodsi. Łącznie 
w turnieju wzięło udział 96 zawodników. Zwycięzcą turnieju została 
drużyna Cartusia Kartuzy.
Tabela końcowa

1. CARTUSIA Kartuzy 
2. GKS Żukowo 
3. KS Kamienica Królewska 
4. GKS II Sierakowice

Następnymi imprezami, które zostały zorganizowane w Gimna-
zjum w Sierakowicach wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Sierakowicach, były nie ujęte wcześniej w kalendarzu imprez 
dwa turnieje halowe. Pierwszy to zorganizowany 27.02.2011 roku 
Międzyzakładowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Sierakowice 2011 
oraz drugi – zorganizowany w dniu 27.03.2011 roku Rodzinny 
Turniej Piłki Nożnej „Z Rodziną Wygram” Sierakowice 2011. Oba 
turnieje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie 
wzięło w nich udział aż 21 drużyn piłkarskich, gromadząc w roz-
grywkach około 230 zawodników. Zwycięzcą pierwszego turnieju 
została drużyna zakładu Hydro - Serwis natomiast drugiego tur-
nieju – rodzina Mielewczyków.

Oba turnieje przyniosły wszystkim uczestnikom wiele emocji 
i zabawy, w związku z tym w bieżącym roku również planujemy 
przeprowadzić te imprezy sportowe.

Tabela Końcowa Międzyzakładowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej  

1. HYDRO - SERWIS 
2. FIRMA BUDOWLANA - DAMASZK LESZEK 
3. KOMISARIAT POLICJI SIERAKOWICE 
4. FIRMA „BAT” 
5. PRZEDSIĘBIORSTWO „SKIBIŃSKI” 
6. SAMORZĄD SIERAKOWICE 
7. „ELWOZ” SZKLANA 

8. GS  SCH SIERAKOWICE  

Tabela końcowa Rodzinnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej

Lp. Nazwa drużyny - RODZINA       Lp.  Nazwa drużyny - RODZINA 

1. MIELEWCZYK 
2. STENKA  
3. SZUTENBERG  
4. SILDATK  
5. ZENGERSKI  
6. KLEJNA  
7. RECLAF 

 Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych 
i Gimnazjalnych Sierakowice 2011

Kolejną wielką, trzydniową imprezą sportową były zorganizowane 
już po raz XII Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjalnych naszej gminy, które mają swoją tradycję 
i cieszą się wręcz niespotykaną popularnością. Igrzyska 2011 roku 
to impreza, w której wzięły udział po raz kolejny wszystkie szkoły 
podstawowe i gimnazjalne naszej gminy. W zawodach tych uczest-
niczy około 947 zawodniczek i zawodników, co świadczy o stopniu 
jej wielkiej popularności wśród naszej młodzieży. Do udziału 
w Igrzyskach zgłosiło się 11 szkół podstawowych z: Sierakowic, 
Szopy, Tuchlina, Gowidlina, Kamienicy Królewskiej, Lisich  Jam, 
Łyśniewa, Jelonka, Mojusza, Puzdrowa i Załakowa oraz 4 szkoły 
gimnazjalne z: Sierakowic, Gowidlina, Tuchlina i Kamienicy Kró-
lewskiej. W czasie trwania trzydniowych Igrzysk w dniach 9-11 
maja 2011 roku łącznie rozegrano aż 48 dyscyplin sportowych.

Klasyfikacja zespołowa Szkół Podstawowych   

Miejsce Szkoła Podstawowa Punktacja: Dziewczęta Chłopcy Razem 

I  Sierakowice 57 87 144 

II Tuchlino 57 9 66 

III Gowidlino 27 31 58 

IV Kamienica Król. 2 38 40 

V Lisie Jamy 21 14 35 

VI Łyśniewo 3 23 26 

VII Jelonko 7 18 25 

VIII Szopa 12 10 22 

IX Puzdrowo 5 6 11 

X Załakowo 3 - 3 

XI Mojusz 1 - 1  

Klasyfikacja zespołowa Szkół  Gimnazjalnych   

Miejsce Gimnazjum Punktacja: Dziewczęta Chłopcy Razem 

I  Sierakowice 82 97 179 

II Tuchlino 78 79 157 

III Gowidlino 68 53 121 

IV Kamienica Król. 33 26 59 

Po zakończonych igrzyskach młodzieży w dniach 9.07.2011 roku 
oraz 16.07.2011 roku, wspólnie z Towarzyszeniem Kibiców z Sie-
rakowic, zorganizowaliśmy kolejne dwa turnieje piłkarskie: V 
Otwarty Ogólnopolski Turniej Szóstek Piłkarskich Kibiców Piłki 
Nożnej Sierakowice 2011 oraz III Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego Sierakowice 2011. W obu 
turniejach łącznie wystąpiły aż 24 drużyny piłkarskie, gromadząc 
w rozgrywkach około 250 zawodników. Zwycięzcą pierwszego 
turnieju została drużyna z Sopotu, natomiast drugiego – zespół 
Dossche Reaktywacja.

V Otwarty Ogólnopolski Turniej Szóstek Piłkarskich 
Kibiców Piłki Nożnej 

  
1 SOPOT  
2 PELPLIN  
3 ŁĘGOWO  
4 CZARNI SŁUPSK  
5 LECHIA II GDAŃSK  
6 SIERAKOWICE  

5. GKS I Sierakowice 
6. UKS Malbork 
7. STAL Orliki 
8. MKS FIHTER Bukowina

8. GRZENKOWICZ 
9. ROMPA  

10. WNUK-LIPIŃSKI  
11. DAMASZK  
12. BULCZAK  
13. PRANCZK

7 DZIEŻGOŃ 
8 ULTRAS LECHIA GDAŃSK 
9 LECHIA I GDAŃSK  

10 KOŚCIERZYNA  
11 ŚLĄSK WROCŁAW  
12 BYTÓW

13 STAROGARD 
    GDAŃSKI  
14 CHOJNICE
15 TCZEW  
16 GRYF SŁUPSK
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KUPIĘ

SKUPUJĘ stare auta krajowe i zagraniczne do 1000 zł, kom. 603 748 535.

WYDZIERŻAWIĘ

Dużą działkę 5000 m lub połowę na działalność. Wszystkie media na działce 
(prąd, woda) przy głównej trasie (DZIAŁKA OGRODZONA). WJAZD NA DZIAŁKĘ 
OD GŁÓWNEJ TRASY 211 KOŁO SIERAKOWIC, kom. 603 748 535.

WYNAJMĘ

Mam do wynajęcia jednopokojowe samodzielne mieszkanie w centrum Siera-
kowic, tel. 601 686 617.

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

GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW „Pogoda Ducha” 
w Sierakowicach zaprasza na mityngi osoby, które chcą zerwać 

z nałogiem alkoholizmu oraz ich rodziny. Spotkania odbywają się w każdy 
piątek od godz. 19.00 do 21.00 w budynku Domu Katolickiego 

w Sierakowicach ul. ks. B. Łosińskiego (na piętrze)

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: 

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)

☞

1 DOSSCHE REAKTYWACJA  
2 BIAŁO ZIELONI  
3 SHOTGUN  
4  KAMIENIARZE   

XII Biegi Uliczne Wokół Ołtarza Papieskiego 

Ostatnią organizowaną imprezą w ubiegłym roku przez nasz 
klub, o statusie imprezy powiatowej, były XII Biegi Uliczne 
Wokół Ołtarza Papieskiego - Sierakowice 2011 mające na celu 
upamiętnienie naszego Papieża Jana Pawła II oraz popularyzację 
biegów ulicznych wśród młodzieży i dorosłych. Biegi zostały 
zorganizowane w Dniu Papieskim 16.10.2011 roku. W ośmiu ka-
tegoriach wiekowych wzięło udział łącznie aż 229 zawodniczek 
i zawodników z województwa pomorskiego.

Podsumowując wszystkie zorganizowane imprezy przez nasz 
klub trzeba podkreślić, jak duże zaangażowanie musiało być ze 
strony działaczy klubu i wielu innych osób i instytucji, żeby zorga-
nizować tak duże imprezy sportowe, w których łącznie wystąpiło 
około 2000 zawodniczek i zawodników, i w tym miejscu zarząd 
składa wszystkim serdeczne podziękowania.

Możliwości zapewne jest więcej, ale w aktualnej konfiguracji 
nie stać nas na organizację większej ilości imprez. Powodem są 
nie tylko względy finansowe, ale przed wszystkim kadrowe, no 
i niestety powodem jest również brak wolnych terminów. Jak już 
wspomniano na wstępie sprawozdania nasza działalność klubowa 
nie ogranicza się do organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. 
Zajmujemy się również społecznie nadzorem nad stadionem gmin-

nym i boiskiem ze sztuczną murawą. Oprócz bieżącej pielęgnacji 
stadionu w minionym roku dokonaliśmy, dzięki dofinansowaniu 
z Gminy Sierakowice, naprawy i konserwacji dalszej części 
ogrodzenia, odnowiliśmy wszystkie obiekty znajdujące się na 
stadionie, wykonaliśmy zgodnie z wymogami PZPN sektor dla 
kibiców przyjezdnych, dokonaliśmy naprawy ławek i wymiany 
uszkodzonych siedzisk dla kibiców, wykonaliśmy na boisku ze 
sztuczną murawą tzw. boksy dla opieki medycznej i zawodników 
rezerwowych, zakupiliśmy kosze na cały obiekt sportowy, na nasz 
wniosek i dzięki dotacji z Gminy Sierakowice dokonano wymiany 
uszkodzonego kabla oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią 
oraz uszkodzonych lamp, wykonano czyszczenie płyty sztucznej 
z uzupełnieniem granulatu i wiele innych prac mających na celu 
estetyczny wygląd oraz bezpieczny stan znajdujących się obiektów 
na terenie stadionu gminnego. 

Nie byłoby takiego ogromu działań, gdyby nie pomoc wielu 
instytucji i sponsorów. Największą pomoc otrzymujemy już od 
wielu lat od lokalnego Samorządu Gminy Sierakowice, który w mi-
nionym roku dodatkowo dofinansował nasz klub na zakup pięciu 
kompletów strojów piłkarskich. Pomoc finansową otrzymujemy 
również od Starostwa Powiatowego w Kartuzach. W czerwcu 2011 
roku ze sponsora tytularnego zrezygnował Pan Andrzej Drywa, 
któremu w tym miejscu zarząd chce złożyć najserdeczniejsze 
podziękowania za wieloletnie wspieranie działalności naszego 
klubu, mając nadzieję na dalszą współpracę choć w mniejszym 
stopniu. 

W związku z zaistniałą sytuacją w lipcu 2011 roku podpisaliśmy 
umowę sponsorską z Bankiem Spółdzielczym w Sierakowicach na 
sezon 2011/2012 i mamy nadzieję, że w lipcu 2012 roku podpiszemy 
umowę o dalszej współpracy dla dobra i rozwoju sportu naszej 
gminy. 

Należy wspomnieć w tym miejscu, że Bank Spółdzielczy nie 
ogranicza się do sponsoringu głównego lecz wspiera nasz klub 
od początku jego powstania w wielu innych organizowanych 

5 PONIEDZIAŁKI  
6 HYDROSERWIS  
7 SKIBIŃSKI  
8 NA SPIDZIE
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Przekaż 1% podatku dla Kacpra i Gracjana
Rodzice czternastoletnich bliźniaków Kacpra i Gracjana z Kamienicy Królewskiej za 
pośrednictwem naszej Redakcji pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
wsparli leczenie chłopców: 

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

Nasi synowie od urodzenia choru-
ją na szereg chorób. Kolejną barierą 
w ich rozwoju jest głęboki niedobór 
wagi i wzrostu, tzw. zespół Iugr. 
Żeby Kacper i Gracjan mogli nor-
malnie się rozwijać i funkcjonować, 
muszą przyjmować hormon wzrostu. 
Leczenie jest długotrwałe,  bardzo 
kosztowne i nie jest refundowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Roczna kuracja hormonem wzrostu 

wynosi ponad 33 tys. zł, a więc na dwoje to ok. 70 tys. zł. Kwota ta przekra-
cza nasze możliwości finansowe. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa 
z prośbą o przekazanie 1% podatku na leczenie naszych synów. 

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

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za zrozumie-
nie i okazane serce. 

Ewa i Jan Kwidzińscy 

przez nas imprezach sportowych, dlatego też chcemy złożyć na 
ręce Pana Romana Dawidowskiego, Prezesa Banku Spółdzielczego 
w Sierakowicach, serdeczne podziękowania za wieloletnią pomoc 
w naszej działalności sportowej. 

Składamy również podziękowania za wsparcie finansowo-sprzę-
towe następującym firmom: firmie ElWOZ ze Szklanej, firmie Expert 
z Sierakowic, firmie PIANPUR, firmie Przetwórstwo Mięsne LIS 
z Sierakowic, Gminnej Spółdzielni „SCh” w Sierakowicach, wielu 
innym firmom. W grupie sponsoringu od osób fizycznych, które 
przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania naszego klubu, są 
następujacy Panowie: Kazimierz Lawrenc, Ryszard Mróz, Jarosław 
Lica, Zbigniew Syldatk, Seweryn Stencel, Jarosław Węsierski, 

Maciej Wolski, Jarosław Baranowski i wielu innych działaczy 
pracujących społecznie. 

Nasze działania, zarówno sportowe jak i społeczne, zostały szeroko 
przedstawione w lokalnych mediach, w tym przede wszystkim w „Dzien-
niku Bałtyckim”, „Głosie Kaszub”, „Expressie Kaszubskim”, „Wiadomo-
ściach Sierakowickich”, jak również na wielu portalach internetowych. 

Miniony rok, mimo wielu przeciwności, trzeba uznać za udany. Po 
raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy solidnym Klubem, a nasze 
imprezy cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, 
że to, co robimy, oprócz satysfakcji z osiągniętych wyników, przy-
nosi również splendor  naszej społeczności, w tym również jest 
znakomitą promocją naszej Gminy.                 

Waldemar Formela 

☞


