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Tylko jedna oferta – Banku Spółdzielczego w Sierakowicach – 
wpłynęła na przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego 
na sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglo-
meracji Sierakowice”. Kwota udzielonego kredytu wyniesie 15 mln 
535 tys. 100 zł. 

.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kompleksu „Moje boisko – 
Orlik 2012” w Kamienicy Królewskiej. Wykonawcą tej inwestycji 
będzie Zakład Robót Ziemnych, Transportowych i Elektromecha-
nika Mirosławy i Kazimierza Laska z Kościerzyny. Koszt inwestycji 
wynosi 997 923,92 zł. Prace mają się rozpocząć pod koniec września, 
a boiska jeszcze w tym roku zostaną oddane do użytku. 

Umowę na wykonanie prac 21 września podpisali wójt Tadeusz 
Kobiela i Kazimierz Laska. 

.
Na początku października zostanie podpisana umowa z Mar-
szałkiem Województwa Pomorskiego w sprawie dofinansowania 
budowy drogi Sierakowice-Paczewo-Bukowo-Bącka Huta. Będzie 
to inwestycja realizowana przez Gminę Sierakowice przy współ-
udziale Starostwa Powiatowego w Kartuzach i Lasów Państwowych. 
Na przedsięwzięcie uzyskano także dofinansowanie ze środków 
unijnych. Całość ma kosztować ponad 7 mln zł. Zadanie ma zostać 
zrealizowane do końca 2010 r. 

.
Starostwo Powiatowe w Kartuzach ogłosiło długo oczekiwany 
przetarg na budowę chodnika w Mojuszu. Przypomnijmy, że 
nowy trakt pieszy ma biec od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
211 przez wieś do końca zabudowań. Przetarg wygrała firma Dromost 
II z Kartuz. Inwestycję realizowuje starostwo, ponieważ chodnik 
będzie usytuowany przy drodze powiatowej. Połowę kosztów (ok. 
150 tys.) związanych z tą budową poniesie Gmina Sierakowice.

.
Zakończyła się wspólna inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich 
i Gminy Sierakowice – budowa chodnika po lewej stronie (jadąc od 
Sierakowic) drogi w Puzdrowie. Dodatkowo wylano nową warstwę 
asfaltu na odcinku 780 m.b. 

Wkład finansowy naszej gminy w to przedsięwzięcie wyniósł 
250 tys. zł.

.
Pod koniec września Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” 
wyjeżdża do Iwano-Frankowska na Ukrainie, dawnego polskiego 
miasta na kresach noszącego nazwę Stanisławów. Zespół został 
zaproszony na III Międzynarodowy Festiwal Folkloru Etnicznych 
Regionów Ukrainy „Radosław”. Relacja z wyjazdu w październi-
kowym numerze „Wiadomości Sierakowickich”.

.
W redakcji „Wiadomości Sierakowickich” można zakupić mono-
grafię „Dzieje gminy Sierakowice” w cenie 30 zł oraz publikację 

„2007 – rok pamięci księdza doktora Bernarda Sychty” w cenie 10 zł. 
Zainteresowanych kupnem wspomnianych książek zapraszamy 
do siedziby redakcji w urzędzie gminy, pokój 316 (II piętro) w go-
dzinach od 8.00 do 14.00.

„Wiadomości Sierakowickie” 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30, tel. 058-681-95-58. 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.oo–12.oo, www.sierakowice.pl, e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl

Redaguje zespół: Maria Karolak, Danuta Pioch, Agnieszka Rybakowska-Król. 
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Pracownia Graficzna Bogusław Gliński Sierakowice. Druk: KURIER s.c. Bytów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów w materiałach nie zamówionych oraz w publikowanych listach. Nie bierzemy odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.

KLËKA

Urząd Gminy w Sierakowicach organizuje  
w dniach 13, 14, 15 października 2009 

zbiórkę zużytych sprzętów wielkogabarytowych 
i urządzeń elektrycznych z terenu naszej gminy 

według następującego harmonogramu

Data Miejscowości i sołectwa objęte zbiórką 

13 października 2009
wtorek Sierakowice 

14 października2009 Paczewo, Bukowo,  Mojusz, Bącka Huta,  
środa Mrozy, Długi Kierz, Leszczynki, Nowa 
 Ameryka, Szklana, Sierakowska Huta

15 października 2009 Gowidlino, Borowy Las, Kowale,
czwartek Karczewko, Łyśniewo, Pałubice, Puzdrowo,
 Smolniki, Stara Huta, Tuchlino, Załakowo 
 i Kamienica Królewska  
Na terenie Sierakowic odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji.

W sołectwach osoby  mające tego typu odpady powinny zgromadzić je 
w jednym miejscu wyznaczonym przez sołtysa, na dzień przed zbiórką lub 
telefonicznie uzgodnić z firmą wywozową miejsce odbioru odpadów.

Zbiórka dotyczy niepotrzebnych i zniszczonych rzeczy wielkogaba-
rytowych (np. opony, telewizory, lodówki, drobny sprzęt elektryczny, 
wanny, pralki, fotele, kuchenki, zlewy, wiadra, a także większe ilości 
butelek szklanych).

Wystawka nie dotyczy bieżących śmieci domowych i gruzu.
Wystawione przedmioty zostaną zabrane przez firmę wywozową, na 

koszt Gminy.
            Wójt Gminy

Tel. 058-681-93-97 ELWOZ
Na dzień przed wywozem Sołtys zgłasza firmie wywozowej miejsce 
zgromadzonych odpadów.

10 października 2009 r. (sobota) 
bezpłatna zbiórka elektrośmieci – sprzętu elektrycznego 

i urządzeń elektrycznych 
przy Targowisku w Sierakowicach, ul. Piwna
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Projekt edukacyjny „Przystanek nauka”
Z dniem 4 sierpnia rozpoczęła się w Gimnazjum w Sierakowicach realizacja projektu pt. 

„Przystanek nauka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Jego wartość wynosi ponad 445 tysięcy złotych. Projekt powstał 
w zgodzie z treścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizując założenia Priorytetu 
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty” 
i Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Odbiorcami projektu są wszyscy uczniowie klas III gimnazjum, którym zostaną stwo-
rzone możliwości lepszego rozwoju, podniesienia wyników testów gimnazjalnych poprzez 
zajęcia dodatkowe z języków obcych – angielskiego, niemieckiego i francuskiego; języka 
polskiego, matematyki i informatyki. Dodatkowo uczniowie zostaną wyposażeni w po-
moce dydaktyczne (podręczniki, przybory szkolne i inne) oraz zostaną im zapewnione 
odwozy po zajęciach.

Do tej pory powołano zespół nauczycieli, którzy stworzyli innowacyjne i interesujące 
programy oraz poprowadzą zajęcia; zakupiono tablice interaktywne, komputery przenośne 
z projektorami multimedialnymi i przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne 
z uczniami klas III i ich rodzicami. Z dniem 21 września ruszą właściwe zajęcia dodatkowe 
z wyżej wymienionych przedmiotów. 

Środki pochodzące z Unii Europejskiej zostaną efektywnie spożytkowane na potrzeby 
lokalnego środowiska, ukażą pozytywną rolę edukacji, zwiększą szanse na wybór dobrej 
szkoły ponadgimnazjalnej i na łatwiejsze zatrudnienie w przyszłości. Nie bez znaczenia 

jest też fakt, że zostaną zniwelowane dys-
proporcje pomiędzy różnymi grupami mło-
dzieży, dzięki czemu polepszy się integracja 
lokalnej społeczności. 

Szczegółowe bieżące informacje o prze-
biegu projektu można znaleźć na stronie 
www.gimnazjum.sierakowice.pl.

WÓJT GMINY SIERAKOWICE
ogłasza przetarg na sprzedaż 

składnika majątku ruchomego Urzędu Gminy Sierakowice 
- samochód specjalny – pożarniczy marki Jelcz 

004 GCBA 5/32/10 rok produkcji 1977, nr rej. GAZ 0634
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Rodzaj specjalny - pożarniczy
Nr identyfikacyjny: 148220
Typ pojazdu: 004 GCBA5/32/10
Dopuszczalna masa całkowita: 15700 kg
Masa własna: 8400 kg
Pojemność silnika: 11100 ccm;
Przebieg: 29567 km

Samochód służył Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach do 
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy oraz poza 
nią. W roku 1999 został skarosowany w Firmie MOTO-TRUCK (posiada 
zbiornik ze stali kwasoodpornej i aluminiową nadbudowę). 

Przetarg odbędzie się 9 października 2009 r. o godz. 11.00 w pokoju 
nr 103 (Sala Konferencyjna) Urzędu Gminy .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyso-
kości 1990 zł. tj. 10 % ceny wywoławczej samochodu (19.900,00 zł brutto) 
na konto BS nr 47 8324 0001 0000 0358 2000 0040. Wadium złożone 
przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone 
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta 
zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium 
złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi 
po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli 
oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli 
uczestnicy przetargu zaofiarują tą samą cenę .

Przetarg ma charakter publiczny, zostanie przeprowadzony w formie 
przetargu ustnego (licytacja) z postąpieniem 200 zł. 

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę zostanie zawarta umowa 
sprzedaży. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sierako-
wice, sala 110, tel. 058-681-95-12 .

Wójt Gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela
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70. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej 

Pomnik dla Leona Wenty 
Pierwszego września w Skrzeszewie odbyła się uroczystość rocznicowa z oka-
zji wybuchu drugiej wojny światowej. Jej najważniejszym momentem było 
odsłonięcie pomnika Leona Wenty, strażnika granicznego zastrzelonego przez 
hitlerowców, pierwszej ofiary wojny w naszej gminie.  

Uroczystość była wielką manifestacją patriotyzmu. Licznie uczestniczyli w niej 
mieszkańcy powiatów kartuskiego i lęborskiego. Nie zabrakło rodziny poległego 
strażnika, przedstawicieli władz lokalnych, politycznych, wojska, policji, straży 
pożarnych, stowarzyszeń kombatanckich, stowarzyszeń regionalnych, szkół 
z terenu powiatów kartuskiego i lęborskiego.  

Pomnik dziadka Leona odsłonił Zdzisław Wenta z Kamienicy Królewskiej. 
Jako pierwsi wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyli wnuczka Danuta Skierka 
i wnukowie Janusz Wenta i Sławomir Wenta. 

Patriotyczny charakter uroczystości podkreślił Apel Poległych i salwa hono-
rowa oddana przez kompanię honorową Wojska Polskiego. Wiązankę pieśni pa-
triotycznych zaśpiewał chór z Bukowiny i zagrała orkiestra Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Gdańsku. 

– 1 września 1939 r. napaścią hitlerowskich Nie-
miec na Polskę rozpoczęła się druga wojna świato-
wa – największa i najkrwawsza z wojen w historii 
ludzkości – powiedział kmdr Grzegorz Goryński 
z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. – Tego dnia 
po południu życie w obronie ojczyzny oddał Polak 
i Kaszuba, strażnik graniczny Leon Wenta. Dziś w 70. 
rocznicę tego wydarzenia gromadzimy się w miejscu 
jego śmierci, aby przypomnieć tę historię i oddać jej 
bohaterowi należny hołd.

Komandor Goryński przypomniał historię po-
wstania Straży Granicznej i przybliżył sytuację na 
pograniczu polsko-niemieckim w przededniu wy-
buchu wojny: 

- Sprawy ochrony odcinka polsko-niemieckiej 
i morskiej granicy Rzeczpospolitej z Wolnym 
Miastem Gdańskiem znalazły się w gestii Po-
morskiego Inspektoratu Okręgowego SG, a od 

Wartę honorową przy pomniku Leona Wenty 
pełnili żołnierze Straży Granicznej we współczesnych i przedwojennych mundurach  

Danuta Skierka ze zdjęciem przedstawiającym 
dziadków Martę i Leona Wentów. 

Pani Danuta żałuje, że jej ojciec nie dożył tej uroczystości

Pomnik poświęcił ks. Tadeusz Kurach – dziekan 
dekanatu sierakowickiego, proboszcz parafii 

w Kamienicy Królewskiej oraz ks. ppor Andrzej Szpura – 
kapelan Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Delegacja kombatantów koła w Sierakowicach składa kwiaty pod pomnikiem Bohatera
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kwietnia 1938 r. – Pomorskiego Okręgu Straży Granicznej.  Tutejszy odcinek 
granicy ochraniany był przez komisariat SG w Sierakowicach. Podlegały 
mu cztery palcówki pierwszej linii – w Kamienicy, Załakowie, Łyśniewie 
i Gowidlinie. 

Marzec 1939 r. był przełomowy w stosunkach międzynarodowych – polskie 
„nie” w sprawie Gdańska i eksterytorialnej autostrady zainicjowało przygotowa-
nia do wojny. Na obszarze nadmorskim w kwietniu 1939 r., siły SG podporząd-
kowano dowódcy floty. Po przeprowadzeniu wiosną mobilizacji, żołnierze SG 
mieli prowadzić obserwację granicy, meldować o ruchach wojsk niemieckich 
i prowadzonych przez nich przygotowaniach do wojny. Po rozpoczęciu działań 
wojennych mieli oni prowadzić rozpoznanie i opóźnianie wojsk nieprzyjaciela 
poprzez wykonywanie zaplanowanych wcześniej niszczeń wyprzedzających 
i przejść do tzw. działań osłonowych na odcinku od granicy do pierwszej ru-
bieży obrony. 

Zgodnie z planem mobilizacyjnej rozbudowy Sił Zbrojnych komisariaty 
SG: Sierakowice, Sulęczyno i Kartuzy weszły wraz z IV Batalionem Obrony 
Narodowej w skład Oddziału Wydzielonego Kartuzy. Przez pięć pierwszych 
wrześniowych dni placówki i patrole żołnierzy SG atakowane przez Niemców, 
stawiały im zbrojny opór. Walcząc często z przeważającymi siłami, cofali się, 
niszcząc drogi i mosty. Zadanie postawione im przez dowódcę Lądowej Obro-
ny Wybrzeża, płk. Stanisława Dąbka na okres walk granicznych, wykonali 
z honorem. 

Gromadzi nas tu dzisiaj chęć upamiętnienia śmierci syna tej ziemi: strzelca 
Leona Wenty – dodał na zakończenie kmdr Grzegorz Goryński. – Przed 70 laty, 
w przeddzień swoich trzydziestych urodzin oddał on życie za wolną i suwerenną 
Ojczyznę. Jego śmierć nie poszła na marne. Pamięć o nim i jego bohaterskiej 
postawie żyje wśród nas i żyć będzie po wsze czasy.  

Starosta lęborski Ryszard Wenta nazwał uroczystości rocznicowe żywą 
pamięcią o historii oraz uhonorowaniem niezwyczajnej zwyczajności. 
Mówił, że młodym ludziom trzeba ukazać najpierw historię najbliższej 
okolicy i na niej budować znajomość historii i umiłowanie „tatczëznë”, 
a potem Polski i innych narodów. Jeszcze niedawno niewielu wiedziało, 
że w Skrzeszewie była dawna granica polsko-niemiecka, że w jej pobliżu 
został zastrzelony polski strażnik graniczny. O śmierci Leona także w ro-
dzinie Wentów nie mówiono zbyt wiele. Więcej faktów ujrzało światło 
dzienne dopiero w latach 70-tych, gdy Ryszard Wenta zaczął spisywać 
historię rodziny. Dowiedział się wówczas, że ojca kuzyn został zastrzelony 
na granicy 1 września 1939 r. 

- Mam nadzieję, że odsłonięty dziś pomnik będzie służył budowaniu lokalnej 
pamięci i umiłowaniu ojczyzny opartym na pokazywaniu przykładów niezwy-
czajnej zwyczajności ludzi tu żyjących, jakim był na pewno upamiętniany dziś 
Leon Wenta – powiedział Ryszard Wenta. 

Przypomnijmy, że pomysł uczczenia pamięci po-
ległego strażnika granicznego wyszedł od Henryka 
Żarskiego z Pomorskiego Forum Eksploracyjnego, 
nie-Kaszuby, jak go określił Ryszard Wenta. 

- Zginął jako jeden z pierwszych w obronie polskości 
– tak o Leonie Wencie mówił Henryk Żarski podczas 
pierwszego spotkania dotyczącego upamiętnienia 
bohatera, które odbyło się w Bukowinie w maju br. 
– Bardzo mnie to zabolało, że nikt o nim nie pamięta 
i że nie ma żadnego znaku pamięci o nim: tablicy 
lub pomnika... Dla mnie jest to bardzo symboliczna 
śmierć żołnierza – mówił Henryk Żarski. 

Okazuje się, że trzeba człowieka z zewnątrz, który 
wskazałby Kaszubom, jak mają pamiętać o swoich 
bohaterach. 

Organizatorami uroczystości byli: Starostwo Powia-
towe w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Kartuzach, 
Gmina Cewice, Gmina Sierakowice, Morski Oddział 
Straży Granicznej, Pomorskie Forum Eksploracyjne, 
Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Gra-
nicznych i sierakowicki oddział ZKP. 

Pomnik Leona Wenty odsłonił wnuk Zdzisław Wenta    

W uroczystościach licznie uczestniczyli mieszkańcy obu 
powiatów dając tym samym wyraz swego patriotyzmu

Chór z Bukowiny zaśpiewał 
wiązankę pieśni patriotycznych 

☞



6 9 (231) wrzesień 2009WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

.
Leon Wenta pochodził z wybudowań Kamienicy Królewskiej. Urodził się 3 

września 1909 r. Był synem Leona i Marii z d. Mischk. W 1935 r. Leon ożenił się 
z Martą Dombrowską z Borku. Mieli jedno dziecko. Mały Janek miał niespełna 
cztery lata, gdy jego ojciec został zastrzelony przez Niemców. Stało się to 
1 września ok. godz. 17.00 kilkadziesiąt metrów przed granicą polsko-niemiecką 
w Skrzeszewie. Zwłoki zmarłego przeniesiono do domu pana Szwaby (dom 
ten do tej pory stoi przy rzece w Skrzeszewie). Następnego dnia Leon Jeliński 
i Rychter przewiesili ciało zabitego strażnika przez ramę roweru i wyruszyli 
w stronę Sierakowic. Po drodze spotkali Stanisława Młyńskiego, który przejął od 
nich rower ze zwłokami i pojechał do Pałubic do Jana Wenty, który załadował 
ciało Leona na wóz i zawiózł do Sierakowic. 

Leona pochowano w poniedziałek 4 września na cmentarzu w Sierakowicach. 
Jego grób znajdował się w sektorze na prawo od wielkiego krzyża (patrząc od 
strony głównego wejścia) i na tej mniej więcej wysokości, ale nie wiadomo do-
kładnie w którym miejscu. Później zapewne pochowano tam kogoś innego, gdyż 
grobu nie udało się odnaleźć.

Po śmierci Leona, Marta została sama z synem. W październiku 1945 r. wyszła 
za mąż za brata Leona – Franciszka. Ona była wdową z dzieckiem, a on wdow-
cem z córką Anną. Wspólnych dzieci nie mieli. Syn Leona, Jan, zmarł w 1998 r. 
i jest pochowany na cmentarzu w Kamienicy Królewskiej. 

Tekst i foto: AK

☞

Henryk Żarski – bez jego inicjatywy i zaangażowania 
pomnik by nie powstał

Jest podjazd przy kościele św. Marcina 
W związku z rozbudową kościoła pw. św. Marcina w Sierakowicach w ubiegłym 
roku zostało zablokowane boczne wejście, którym m.in. osoby niepełnosprawne 
mogły bez problemów wjechać do świątyni. Jedyne obecnie dostępne wejście 
prowadzi przez dwa stopnie, których pokonanie przez osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich jest niemożliwe bez pomocy osób trzecich. 

Chwalebną inicjatywą wykazali się ludzie na co 
dzień widzący utrudnienie dla „zmotoryzowanych” 
wierzących: kleryk WSD w Pelplinie – Karol Myszk 
i znany rzeźbiarz ludowy – Stanisław Stenka. Za apro-
batą i pomocą materialną ks. proboszcza Bronisława 
Dawickiego zrobili prostą, lecz solidną i stabilną 
pochylnię, po której osoba na wózku bez specjalnego 
wysiłku wjedzie do kościoła. 

Cóż, w dobie utyskiwań na obojętność bliźnich 
należy pogratulować inicjatorom i wykonawcom 
wrażliwości i determinacji w wykonaniu tego udo-
godnienia.  

Mieczysław Wereda

Zapraszamy 
na VIII Dyktando Kaszubskie
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z ogromną ra-
dością zawiadamia, że w sobotę, 7 listopada 2009 
roku w Gimnazjum w Sierakowicach odbędzie 
się VIII Dyktando Kaszubskie. Będziemy radzi, gdy 
dzieci, młodzież i dorośli będą się zmagać i walczyć 
o najlepsze miejsca w VIII edycji Dyktanda Kaszub-
skiego. Bądźcie z nami w tym ważnym dla Kaszubów 
i kaszubszczyzny momencie!

Program VIII Dyktanda Kaszubskiego:
9.00–10.00 Przybycie uczestników i zapisy.
10.00–10.30 Otwarcie konkursu, promocja antologii 

utworów Antoniego i Aleksego Peplińskich, przemó-
wienia gości, sprawy regulaminowe.

10.30–11.15 Pisanie dyktanda – I etap.
11.15–11.30 Przerwa na kawę i ciasto.
11.30–12.30 „Zaczarowana żaba” Aleksego Pepliń-

skiego przygotowana przez grupę teatralną „Dobri 
Drëchòwie” ze Szkoły Podstawowej w Załakowie.

12.30–13.00 Występ Tuchlińskich Skrzatów z ZS 
w Tuchlinie.

13.00–14.00 Obiad / wystawa.
14.00–14.15 Ogłoszenie laureatów pierwszego etapu 

dyktanda.
14.15–14.30 Drugi etap dyktanda.
14.30–15.30 Występ zespołu muzycznego C.Z.A.D.
15.30–16.30 Ogłoszenie Mistrzów Pisowni Kaszub-

skiej, wręczenie nagród, podsumowanie konkursu, 
przemówienia gości i zakończenie VIII Dyktanda 
Kaszubskiego.

Projekt zostanie zrealizowany dzięki środkom 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

 

Nie potrzeba skompliko-
wanych rozwiązań, aby 

ułatwić niepełnosprawnym 
wejście do kościoła

Jedni drugich brzemiona noście… (Gal 6.2)
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Gminne święto plonów 
Zakończyły się żniwa – kulminacja ciężkiej pracy rolników. Nadeszła pora na 
podziękowanie za tegoroczne zbiory i na tradycyjną dożynkową uroczystość. 
Rolnicy dziękowali i świętowali, wspólnie z mieszkańcami gminy, 30 sierpnia 
podczas dorocznych dożynek. 

Uroczystości rozpoczęto mszą w kościele św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach. 
Tuż po niej barwny korowód bryczek i wozów z gośćmi i rolnikami przejechał 
ulicami Sierakowic do amfiteatru Szerokowidze. Tradycyjny bochen chleba, upie-
czony z mąki z tegorocznych zbiorów, przekazali na ręce wójta gminy Tadeusza 
Kobieli starostowie dożynek, państwo Aniela i Jan Maszkowie z Nowej Ameryki. 

- Pogoda w tym roku może była lepsza, co wcale nie znaczy, że wysiłek był 
mniejszy – mówił do rolników wójt. – Pragnę złożyć Wam wyrazy uznania 
nie tylko za Waszą codzienną pracę, ale także za pracę społeczną. Widać 
to na każdym kroku w sołectwach, przez to ich oblicze z roku na rok staje 
się piękniejsze, bardziej gospodarne, a patrząc na obejścia wydaje się, jakby 
były bardziej majętne. To wymaga wiele pracy i codziennego żmudnego 
wysiłku. Za to Wam dziękuję, za to zatroskanie o rodzinę, o gminę, o to 

wszystko, co stanowi sołectwo i naszą ojczyznę. 
Bo polski rolnik zawsze na pierwszym miejscu 
stawiał rodzinę i ojczyznę. Może dzięki temu Polska 
wygląda dzisiaj lepiej, aniżeli większość krajów, 
które tworzą Unię.  

Wójt dodał, że wspólnie z rolnikami świętuje 
Bank Spółdzielczy, „który zawsze wspierał i do tej 
pory wspiera nasze lokalne rolnictwo”. W tym roku 
mija 110 lat od założenia banku przez ks. Bernarda 
Łosińskiego.

Podczas dożynek nie zabrakło konkursów spraw-
nościowych dla publiczności przygotowanych przez 
Mariana Reglińskiego, inspektora referatu rolnictwa 
sierakowickiego urzędu gminy. Niekwestionowanym 
zwycięzcą konkursów okazał się Wiesław Sikora, 
który był najlepszy w dwóch konkurencjach: wiejskie 
sumo i rzut snopem do celu. W cięciu drzewa ręczną 
piłą zwyciężyli panowie: Andrzej Olszewski i Andrzej 
Zaborowski. Między sobą rywalizowały także panie. 
W obieraniu jabłka na najdłuższą skórkę zwyciężyła 
Krystyna Klinkosz, a w konkursie polegającym na 
najszybszym posegregowaniu nasion grochu, ryżu 
i fasoli najlepsza była Regina Bulczak. 

Sołectwa tradycyjnie współzawodniczyły w kon-
kursie na najładniejszy wieniec i chleb dożynkowy. 

Starostowie dożynek państwo Aniela i Jan Maszkowie 
z Nowej Ameryki z Andrzejem Olszewskim 

(fot. M. Chaber)

Wójt częstuje chlebem dożynkowym (fot. A. Król)

Bryczki, ciągniki, wozy przystrojone kłosami zbóż 
i kwieciem to nieodłączny element 

dożynkowego korowodu (fot. A. Król)

Wyroby oceniała komisja w składzie: Jan Paluszek, 
Witold Sildatk i Mariusz Laska. 

Najpiękniejszą koronę żniwną, podobnie jak 
w roku ubiegłym, przygotowały panie z sołectwa 
Nowa Ameryka – Aniela Maszk, Irena Ramczyk i Ewa 
Jaździewska. Wieniec reprezentował naszą gminę na 
odbywających się tydzień później dożynkach powia-
towych i tam także zajął pierwsze miejsce, potem, 
jako laureat konkursu powiatowego, uczestniczył 
w samorządowo–diecezjalnych dożynkach woje-
wódzkich, które odbyły się 13 września w Dolinie 
Charlotty w Strzelinku koło Słupska.  

Dalsze miejsca w konkursie na wieniec dożynkowy 
zajęły kolejno sołectwa: Długi Kierz, Sierakowice 
(wieś), Karczewko, Mrozy, Załakowo, Puzdrowo, 
Tuchlino, Leszczynki, Szklana, Paczewo i Kamienica 
Królewska. 

Zwycięski kołacz upiekły 
panie z sołectwa Paczewo 

(fot. M. Laska)

Komisja uznała 
za najładniejszy wieniec 
sołectwa Nowa Ameryka 

(fot. M. Laska)

Zwycięski rzut snopem przez oponę w wykonaniu Wiesława Sikory (fot. M. Laska) ☞
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Najładniejszy chleb dożynkowy, zdaniem komi-
sji, upiekły panie z Paczewa. Kolejne miejsca w tej 
kategorii przyznano sołectwom: Mrozy, Długi Kierz, 
Nowa Ameryka, Załakowo, Szklana, Kamienica Kró-
lewska i Leszczynki. 

W kolejnym konkursie przygotowanym przez or-
ganizatorów chętni sprawdzili swoją wiedzę o Banku 
Spółdzielczym. Oto wyniki: 

Podejście I: 1. Anna Woelke 2. Lucyna Zielonka 3. 
Kamil Koszałka 

Podejście II: 1. Adam Naubauer 2. Paulina Wendt 
3. Grzogorz Miotk

Podejście III: 1. Zygmunt Król 2. Lucyna Król 3. 
Paulina Kreft

Oprócz konkursów organizatorzy przygotowali 
szereg atrakcji dla uczestników imprezy. Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich oferowały swojskie jadło, na 
które nie brakowało amatorów. Najmłodsi obejrzeli 
bajkę „Mały książę”, a wszystkim przygrywał zespół 
biesiadny „Półtora Gościa”. Dożynki zakończył występ 
Tomka Makowieckiego. 

(ak)

Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach 
składa gorące podziękowania sponsorom i fundatorom nagród 
za okazaną pomoc w organizacji gminnych dożynek 
oraz obchodów 110-lecia Banku Spółdzielczego w Sierakowicach 
w dniu 30 sierpnia 2009 r.

SPONSOR STRATEGICZNY:
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 

SPONSORZY:
„BAT” Centrum Materiałów Budowlanych 
Elwoz 
P.P.P.B. Drywa
Centrum Handlowe „Expert”
Przetwórstwo Mięsne „Lis”

FUNDATORZY NAGRÓD:
Z.P.H.U. „Janskór” Jan Rompa
Hurtownia Ogrodnicza „Rossa” Jan Labuda
Zakład Usługowy Zygmunt Pobłocki
Wulkanizacja Jan Reclaf
Dom Handlowy „Rolnik” Jan Subkowski
Skład Opału Kazimierz Koszałka
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Sierakowicach
Ubój i Handel Drobiem Agnieszka Gosz
Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych NADIR
Grzenkowicz Środki do Produkcji Rolnej
Centrum BHP i P.poż. „Partner” Julia i Krzysztof Penkalscy
EKOLECH Nowoczesne Ogrzewania
DOSSCHE Sp. z o.o. 
P.H.U. Drwal

„AutoSzulc” Mirosław Szulc
„Bergamo” Bernadeta Grzenkowicz
Wulkanizacja Mirosław Gruchała
Sklep Przemysłowy „Brzescy”
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Teclaf”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Skibiński” Mieczysław Skibiński

Jedną z konkurencji konkursowych było wiejskie sumo 
(fot. M. Laska)

Piłowanie drzewa metoda tradycyjną (fot. M. Laska) 

W obieraniu jabłka na najdłuższą skórkę rywalizowały 
panie (fot. M. Laska)

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich miały pełne ręce roboty; 
nie brakowało chętnych na domowe ciasta i chleb ze smalcem (fot. M. Chaber)

☞
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Bank Ludowy – obecnie Bank Spółdzielczy – powstał 110 lat 
temu. Jak w pierwszych latach wyglądało funkcjonowanie 
banku i kim byli jego klienci?

Bank Ludowy w Sierakowicach rozpoczął działalność pod prze-
wodnictwem księdza Bernarda Łosińskiego. Jest to historycznie 
powstały szósty bank w naszym województwie, czwarty istnie-
jący do dzisiaj, najstarszy na Kaszubach. Bank mógł przyjmować 
oszczędności do wysokości 100.000 marek i udzielać pożyczek 
członkom w wysokości najwyżej 3.000 marek. Bank w pierwszych 
latach nie był dużą placówką. Zysk w 1902 r. wyniósł 578 marek. 
Klientami byli głównie rolnicy oraz rzemieślnicy, przedsiębiorcy.
Ile obecnie klientów liczy Bank Spółdzielczy?

Obecnie Bank Spółdzielczy posiada 6 placówek, tj. centralę Ban-
ku w Sierakowicach, odziały w Lini, Chmielnie, Sulęczynie, punkty 
obsługi klienta w Sierakowicach i Kartuzach. Bank obsługuje około 
20 tysięcy rachunków zarówno oszczędnościowych, jak i kredyto-
wych. Właścicielami banku jest 530 członków banku.
Ostatnie lata to rozwój Banku Spółdzielczego, powstanie 
nowych filii i poszerzenie oferty dla klientów. Proszę przy-
bliżyć nowe produkty i usługi.

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach będący w szczytowej formie 
nie spoczywa na laurach, ku zadowoleniu Klientów. Stale powiększa 
swoją ofertę między innymi o własne bankomaty, usługi interneto-
we. W banku powstały również dwa punkty kasowe – w Kartuzach 
i Sierakowicach. Systematycznie realizowane założenia Zarządu, 
zakładające zbliżenie do klienta, opierają się na posiadaniu staran-
nie przygotowanej kadry. Rozwijające się otoczenie banku wymaga 
od pracowników stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
Wielu ż nich dokształca się na studiach podyplomowych, uczest-
niczy w specjalistycznych kursach, co bank aktywnie wspiera, 
dofinansowując różne formy szkolenia.

W bieżącym roku szczególny nacisk położono na rozwój banko-
wości internetowej, dzięki której operacje finansowe dokonywane 
są bez wychodzenia z domu. Ofertę banku wzbogacono ostatnio 
o usługi ubezpieczeniowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów rozpoczęto prace związane z wdrożeniem własnej karty 
płatniczej, która w znaczny sposób usprawni obsługę klientów oraz 
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu.

W 2008 roku wzrosła liczba bankomatów, dzięki czemu klienci 
maja zapewniony dostęp do gotówki przez całą dobę. Wszystko to 
ma sprawić że, podobnie jak w minionych latach, bank pozyskiwać 
będzie nowych klientów. Siłą Banku Spółdzielczego jest zasada 
kolegialności i profesjonalizmu, jaką na co dzień kieruje się jego 
Zarząd. Członkowie ścisłego kierownictwa mają świadomość, że 
o sukcesie decyduje poszczególny pracownik. Firma to ludzie. Dzię-
ki ich podejściu i kwalifikacjom bank pozyskuje nowych klientów 
i może się pochwalić dobrymi wynikami finansowymi.
Wciąż słyszymy o światowym kryzysie. Czy miał on wpływ 
na działalność Banku, mniejsze zainteresowanie klientów 
kredytami? Miliardowe straty na opcjach, spadające ceny 
akcji, coraz gorsze wyniki finansowe. Bankowość stała się 
bardzo emocjonującym biznesem.

Bankowość komercyjna – owszem, ale nie spółdzielcza. W 2008 
roku zysk banków spółdzielczych przekroczył 915 mln zł i był 
o blisko 33 proc. wyższy niż w roku 2007. To ewenement, bo więk-
szość banków komercyjnych ma jednak znacząco gorsze wyniki 
niż przed rokiem. Powodem jest kryzys na rynkach finansowych, 
który teraz przeradza się w kryzys całej gospodarki. 

Dlaczego obecny kryzys miałby oszczędzić banki spół-
dzielcze?

Z wielu powodów. Najważniejsze to bezpieczeństwo prowadze-
nia biznesu, które w bankowości spółdzielczej jest na znacznie 
wyższym poziomie i wynika z filozofii naszego działania. Otóż 
bank spółdzielczy działa na bardzo ograniczonym terytorium 
i dzięki temu nasi pracownicy doskonale znają swoich klientów. 
Znają ich atuty, plany na najbliższą przyszłość i przede wszystkim 
potrzeby. To w ogromnym stopniu eliminuje ryzyko. Potwierdzają 
to liczby, przede wszystkim wskaźnik tzw. złych kredytów, który 
niezmiennie, od wielu lat, utrzymuje się na bardzo niskim pozio-
mie. Co więcej – ten wskaźnik w ostatnim roku jeszcze się obniżył, 
podczas gdy w bankowości komercyjnej, w związku z kryzysem 
gospodarczym, wzrasta.

Pamiętajmy jeszcze o jednym. Nasze nadwyżki finansowe ni-
gdy nie były inwestowane w ryzykowne instrumenty finansowe, 
bo zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na bezpieczeństwo 
naszych klientów. Spółdzielcza Grupa Bankowa, w skład której 
wchodzi nasz bank, nigdy też nie angażowała się w inwestycje 
za granicą. Rzecz jasna depozyty klientów SGB są gwarantowane 
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wielkim atutem banków spółdzielczych jest szybkość podejmo-
wania decyzji. One nie zapadają w mitycznych centralach, które 
najczęściej są oddalone od przedsiębiorcy o setki kilometrów, ale 
na miejscu, często w ciągu zaledwie kilku godzin. 
Atutem jest także długa tradycja banków spółdzielczych 

I – co dzisiaj jest szczególnie widoczne – polski kapitał. O ile banki 
komercyjne, są spółkami zależnymi międzynarodowych instytucji 
finansowych, o tyle my opieramy się wyłącznie o polski kapitał. 
I tak od ponad 140 lat, bo tyle liczy sobie spółdzielcza bankowość 
na ziemiach polskich. W tym czasie wszystko się zmieniło, bo to 
przecież okres gigantycznych przemian, ale jedno pozostało nie-
zmienne – nasza misja, która polega na wspieraniu przedsiębiorstw 
i budowaniu pomyślności lokalnego rynku. Jesteśmy na tym rynku 
obecni i aktywni. Nie tylko biznesowo, ale również poprzez 

„Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 
jest w szczytowej formie”

Rozmowa z Romanem Dawidowskim, prezesem Banku Spółdzielczego w Sierakowicach 

Roman Dawidowski, prezes Banku Spółdzielczego w Sierakowicach 
przy portrecie założyciela banku – ks. Bernarda Łosińskiego

☞
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wsparcie, które udzielamy niektórym cennym i godnym naj-
wyższego uznania inicjatywom społecznym.

Ale nie zasklepiamy się w historii. Przeciwnie, w ostatnich latach 
banki spółdzielcze dokonały wielkiego, cywilizacyjnego skoku. Dzień 
dzisiejszy bankowości spółdzielczej to nowoczesne systemy infor-
matyczne, które ułatwiają nam pracę, ale co ważniejsze – ułatwiają 
życie naszym klientom, bo pozwalają oddać im do dyspozycji najno-
wocześniejsze produkty. W ofercie banków spółdzielczych znajdują 
się już nie tylko karty płatnicze, ale coraz częściej także kredytowe 
i to wyposażone w mikroprocesory, czyli najnowocześniejsze dzisiaj 
systemy ochrony pieniędzy. Nasi klienci znajdą w bankach spół-
dzielczych wysoko oprocentowane depozyty, konta oszczędnościowe 
i konta osobiste przygotowane dla różnych grup klientów, według 
ich potrzeb. Mamy i konta dla studentów, i lekarzy, dla emerytów 
i oczywiście dla rolników, którzy są jedną z podstawowych grup 
klientów banków spółdzielczych. Mamy bezpieczną bankowość 
internetową, dzięki której można zrobić przelewy, złożyć zlecenia 
stałe, założyć lokatę czy uzyskać kredyt w koncie osobistym. 
Właśnie, bankowość to przede wszystkim kredyty.

Tak przynajmniej potocznie się sądzi. Ale rzeczywiście nasza 
oferta kredytowa jest doskonale rozwinięta. Poza wspomnianymi 
już kredytami w koncie osobistym, oferujemy też rzecz jasna kre-
dyty gotówkowe, okazjonalne, mieszkaniowe, samochodowe. Wielu 
Polaków pracuje obecnie za granicą i dla nich oraz ich rodzin 
najprostszym systemem przekazywania pieniędzy są usługi rozli-
czeniowe walutowe, które także są dostępne również w banku.

W ostatnim czasie coraz dynamiczniej rozwijają się usługi ubez-
pieczeniowe. W bankach spółdzielczych można ubezpieczyć dom, 
samochód, kredyt, można wykupić polisę na życie. To rynek, który 
w najbliższym czasie będzie się rozwijał bardzo szybko. Chcemy 
być na nim aktywni także dlatego, że to znaczące ułatwienie dla 
naszych klientów.

Trzeba też pamiętać, że wszystkie te usługi są w bankach spół-
dzielczych znacznie tańsze niż w komercyjnych. I śmiem twierdzić, 
że lepiej dostosowane do potrzeb naszych klientów. Po prostu 
dlatego, że my lepiej naszych klientów znamy.
Problemem jest wielkość. Klient banku komercyjnego ma 
do dyspozycji kilkaset bankomatów w całej Polsce, spół-
dzielczego – jeden albo dwa w swojej miejscowości.

Nieprawda. Klient naszego banku może wypłacać pieniądze, 
oczywiście bez prowizji, z ponad 2,4 tys. bankomatów w całej Polsce. 
To bodaj największa sieć „elektronicznych kasjerów” w naszym 
kraju. Pamiętajmy też, że sieć placówek bankowości spółdzielczej 
to ponad 1,3 tys. oddziałów!

Tak więc nasze najważniejsze atuty to dobrze rozwinięta sieć 
placówek i bankomatów, nowoczesne usługi, świetna znajomość 
potrzeb klientów, polski kapitał i gwarantowane bezpieczeństwo. 
Czy można chcieć więcej?
Jak rysuje się przyszłość naszego Banku? Czy planuje Pan 
wprowadzenie kolejnych nowych usług? 

Nasz bank  ma się dobrze. Jego pozycja jest stabilna. W latach 
1990-1997 następuje dalszy dynamiczny rozwój Banku. Osiąga on 
bardzo dobre wyniki finansowe i awansuje do czołówki najlep-
szych banków woj. pomorskiego. W roku 2001 bank podejmuje 
strategiczną decyzję o zrzeszeniu w Spółdzielczej Grupie Bankowej 
w Poznaniu, w której to grupie jest zrzeszony do chwili obecnej.

W sierpniu roku 2005 Bank rozszerza swą działalność o teren 
gminy Sulęczyno przejmując na mocy decyzji Komisji Nadzoru 
Bankowego NBP tamtejszy Bank Spółdzielczy w Sulęczynie. Nasze 
wyniki w ostatnich latach są bardzo dobre o czym świadczy pozycja 
banku w wielu rankingach w ostatnich latach.

Nasz bank sierakowicki awansował dzięki swoim wynikom 
w rankingu banków spółdzielczych w Polsce publikowanym 
w dzienniku „Rzeczpospolita” za rok 2008 na 91 miejsce na 581 
działających w Polsce Banków Spółdzielczych. Suma bilansowa 
wzrosła do 135 mln zł, wynik finansowy brutto w biegłym roku 

naszego banku wyniósł 3,883 mln zł, na koniec lipca tego roku 
wyniósł prawie 2 mln zł.

Oszczędności zgromadzone w banku wynoszą 114 mln zł, a udzie-
lone kredyty 62,8 ml zł. W roku 2009 wyniki Banku stale wzrastają 
dając mu mocną pozycję na rynku lokalnym.
Jakie nagrody i wyróżnienia za swoją działalność otrzymał 
Bank?

W roku 1999 bank obchodził jubileusz 100 lat swej działalności 
i został wyróżniony honorowym wyróżnieniem „Zasłużony dla 
gminy Sierakowice”. Osiągnięcia Banku zostały zauważone, o czym 
świadczą otrzymane wyróżnienia: Wyróżnienie Mecenas Kultury 
za rok 2007, 2008 – Nagroda Wójta gminy; Menedżer - Spółdzielca 
roku 2007 dla Prezesa Banku – Kapituła Nagrody Magazynu „Tęcza 
Polska” w Warszawie; Wyróżnienie w VI edycji „Bank Spółdzielczy 
w służbie społeczności lokalnej za 2007 r. – wyróżnienie Krajowego 
Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie. 

W roku 2008 bank otrzymuje wyróżnienie Geparda Biznesu dla 
najlepszych banków spółdzielczych w Polsce. W roku 2009 – wy-
różnienie w rankingu i znalazł się w złotej setce najlepszych ban-
ków spółdzielczych w Polsce. W czerwcu 2009 r. Bank otrzymuje 
tytuł HIT 2009 za osiągnięcia za działalność w latach 2007-2008. 
W lipcu 2009 roku bank w rankingu Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych w Warszawie najlepszych Banków Spółdzielczych 
w Polsce zajmuje III miejsce w Polsce w grupie banków o sumie 
bilansowej od 100 do 200 mln zł.
Bank Spółdzielczy znany jest jako sponsor. W jakie przed-
sięwzięcia się angażuje?

Przez blisko 110 lat Bank Spółdzielczy w Sierakowicach był ostoją 
lokalnej przedsiębiorczości i gospodarności, nieustannie uczestni-
cząc w budowie struktury ekonomicznej gminy Sierakowice. Ce-
lem działania banku była aktywizacja społeczności i podnoszenie 
standardów życia. Te idee pozostają aktualne do dziś, bazując od 
pokoleń jedynie na polskim kapitale i tradycji.

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach od lat wspólnie z samorzą-
dami gmin Sierakowic, Lini, Chmielna Sulęczyna realizuje te cele. 
Angażuje się w życie społeczne, finansuje inwestycje i przedsięwzię-
cia które zmieniają życie lokalnej społeczności na lepsze, wspiera 
akcje edukacyjne dla najmłodszych, wspiera budowę kościoła 
oraz prace na rzecz wszystkich parafii w obsługiwanych gminach, 
współorganizuje imprezy sportowe i kulturalne, dożynki, wspiera 
sport i kulturę. Wydatki banku na różne cele społeczne wynoszą 
ponad 100 tys. zł rocznie. Wielkim wyzwaniem dla banku w tym 
roku jest współ finansowanie największego przedsięwzięcia na-
szych gmin Sierakowic i Sulęczyna tj. obsługa finansowa projektu 
inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”.
Kto obecnie tworzy Zarząd i Radę Nadzorczą?

Zarząd Banku składa się z czterech osób zaś Rada Nadzorcza 
dziewięciu osób. 

W skład Zarządu wchodzą oprócz mojej osoby dwaj Wiceprezesi 
Zarządu: pani Gabriela Koszałka i pan Paweł Grunau oraz Członek 
Zarządu – pan Kazimierz Wenta. 

Radę Nadzorczą tworzą: Przewodniczący Rady – pan Kazimierz 
Wożniak, Zastępca Przewodniczącego Rady pan Zygmunt Wenta, 
Sekretarz Rady pan Brunon Krefta, Członkowie Rady Nadzorczej 
– panowie: Józef Formela, Edward Konkel, Jerzy Damps, Jerzy 
Woźniak, Kazimierz Bigus i Edmund Witt.
Co oznacza dla Pana kierowanie placówką z tak wieloletnią 
tradycją?

Kierowanie instytucją jaką jest bank traktuję jako wyzwanie, ale 
również służenie ludziom. Inaczej to Bank jest na służbie ludzi. Bank 
bez swoich klientów nie mógłby istnieć, funkcjonować. Tradycja 
to również wyzwanie, które zobowiązuje. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka Rybakowska-Król
Foto: AK

☞
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całkowita prywatnych kompleksów leśnych rozsianych wśród 
terenów rolno uprawnych.

Przyroda sołectwa nie wyróżnia się niczym szczególnym. Brak 
na terenie sołectwa takich form ochrony jak pomniki przyrody, 
rezerwaty czy użytki ekologiczne. Wyjątkiem jest Gowidliński 
Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Perłą przyrodniczo-krajobrazową sołectwa i gminy jest Jezioro 
Gowidlińske. Warto zaznaczyć, że jezioro nie wzięło swojej nazwy 
od wsi, przy której było położone, lecz stało się podstawą do na-
zwania ulokowanej przy nim osady.

Jezioro Gowidlińskie jest największym zbiornikiem wodnym 
położonym na terenie gminy Sierakowice.

Obszar jeziora – całkowity 520 ha 
Obszar jeziora w gminie Sierakowice 392,9 ha 
Pojemność jeziora 30 950 tys. m3 
Długość jeziora  6,2 km 
Największa szerokość jeziora 1,2 km 
Średnia głębokość do 8 m 
Największa głębokość   27 m 
Przegłębienia w dnie jeziora do 25 m 
Lustro wodne położone na wysokości 165,8 m n.p.m. 
Długość linii brzegowej 21 075 m 
Rozwinięcie linii brzegowej 2,97 m 
Źródło: Zasoby przyrodnicze dorzecza Słupi i Łupawy Zeszyt 1, Praca zbiorowa 
pod red. Włodzimierza Lipczyńskiego, Słupsk 2002.

Jezioro ma dobrze rozwiniętą linię brzegową o wysokich, 
a miejscami urwistych brzegach, na których w znacznym stopniu 
porastają lasy. Urozmaicona linia brzegowa, szczególnie od strony 
wschodniej, sprawia, że Jezioro Gowidlińskie pod względem tury-
stycznym należy do bardzo atrakcyjnych akwenów na Pojezierzu 
Kaszubskim. Na brzegu było niegdyś wiele wykopalisk marglu, 
który wywożono na zasobne w glinę pola uprawne celem ich 
spulchnienia i użyźnienia. 

Jezioro Gowidlińskie jest typowym polodowcowym zbiornikiem 
rynnowym, ciągnącym się w kierunku południowym od Gowidlina 
po Sulęczyno. Akwen jest zasilany przez wody opadowe, liczne 
strugi powierzchniowe i źródła podziemne, które znajdują się 
w jego najgłębszych miejscach.

Pochodzenie nazwy Gowidlino 
Wykazy i dokumenty historyczne pozwalają twierdzić, że nazwa 
dzisiejszego Gowidlina ulegała wielowiekowej ewolucji. Na temat 
nazwy istnieje kilka hipotez.
Pierwsza hipoteza: Niektórzy naukowcy twierdzą, że nazwa 
pochodzi od zapomnianego prasłowiańskiego słowa govędo, co 
oznaczało bydło rogate. Do rzeczownika govędo został dodany 
przyrostek no, co daje wyraz gowiędno, który dziś oznaczałoby by-
dlę, być może pastwisko. Zatem pierwotnie mogło być Gowędnino, 
co w późniejszym okresie uległo dysymilacji na Gowędlino. 

Druga hipoteza związana jest z legendą o rycerzu Gowidzie. 
W północno–zachodniej części Jeziora Gowidlińskiego leży 
wyspa Ostrów. Na niej miał istnieć zamek zamożnego rycerza 
o imieniu Gowidlin czy Gowid. Rycerz miał bardzo złą i próż-
ną żonę, która zakochała się w jego bracie Mszczuju. Kiedy 
polowali na dzikie zwierzęta, żona zadała mężowi śmiertelny 
cios strzałą z łuku. Wolna od zobowiązań małżeńskich wobec 
Gowida, mogła wyjść za jego brata. Ale za swój czyn została 
ukarana. Kiedy odbywała się uroczystość ślubna na wyspie 
Ostrów, została porażona piorunem. Weselnicy uciekli z miejsca 
zdarzenia, a po chwili zamek zapadł się pod wodę, zabierające 
ze sobą część wyspy. 

Jednak legenda o rycerzu Gowidzie też nie może być podstawą 
etymologiczną nazwy Gowidlino, ponieważ nie istnieją żadne do-
wody materialne, ani przekazy, czy dokumenty historyczne, ☞

Sołectwo Gowidlino 
(część 1) 

Położenie geograficzne 
Miejscowość Gowidlino leży przy drodze wojewódzkiej 211 na 
trasie Kartuzy–Słupsk.

Gowidlino jest stolicą największego sołectwa w gminie Siera-
kowice z udokumentowaną historią od czasów prehistorycznych. 
Stare cmentarzyska, których ślady napotykano opodal wsi, świadczą 
o tym, że już w V w. p.n.e. do ok. XI w. n.e. okolice Gowidlina 
były zaludnione.

Obszar sołectwa liczy 2029 ha. Wieś należy do Międzyjezierza 
Jasieńsko-Gowidlińskiego. Zabudowania rozciągają się wzdłuż pół-
nocno-wschodniego brzegu Jeziora Gowidlińskiego. Wieś leży na 
pagórkowatej wysoczyźnie morenowej, na średniej wysokości 170 
m n.p.m. i jest zabudowana w kształcie wielodrożnicy. Przeważają 
tu gleby, w skład których wchodzi glina zwałowa z głazami, żwir 
i piaski budujące moreny czołowe oraz gliny zwałowe moreny 
dennej.  

W okolicy Gowidlina znajdują się liczne mokradła, bagna i tor-
fowiska, dziś już częściowo osuszone, zasypane, wykorzystane 
rolniczo lub pod budownictwo. Gowidlińskie torfowiska położone 
na wysokości ok. 160 m n.p.m. są źródłem rzeki Łupawy, będącej 
prawobocznym dopływem Bukowiny. Ciek ten płynie na wschód, 
a następnie w dolinie polodowcowej na północ ku akwenowi 
Jeziora Trzcinowego. 

Najwyższe wzniesienie w okolicy Gowidlina osiąga 239,6 m n.p.m. 
(między Jeziorem Gowidlińskim i Tuchlińskim) i znajduje się około 
1,5 km na południowy-wschód od wsi. Natomiast na zachód od 
wsi występuje wzniesienie osiągające 203,4 m n.p.m. 

Na terenie Gowidlina występuje kilka kompleksów leśnych, 
z czego większość jest własnością prywatną. Do państwowych 
lasów należy tzw. „Las Królewski” na północ od Gowidlina oraz 
las dębowo – bukowy, który znajduje się na zachód od Gowidlina 
(z jeziorem Trzemeszno). Oba te lasy należą do Leśnictwa Kamionka 
z siedzibą w Kowalach.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe
Teren sołectwa szczyci się dużymi walorami krajobrazowymi. 
W celu ich ochrony utworzono, Rozporządzeniem Wojewody 
Gdańskiego w 1994 r., Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu 
o łącznej powierzchni 14736 ha.

Podstawowym walorem krajobrazowym Gowidlińskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu jest silnie rozbudowana sieć hydrogra-
ficzna zbiorników wodnych i jezior, a także duża powierzchnia 

Widok na Gowidlino z Jeziora Gowidlińskiego (fot. B. Gliński)
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które mogłyby potwierdzić istnienie legendarnego Gowida 
i jego grodu.

Trzecia hipoteza sugeruje, że nazwa mogła być związana 
z ukształtowaniem terenu i położeniem ważnych dróg handlowych. 
Warto dodać, że nazwa Gowidlino pojawia się po raz pierwszy 
w dokumencie krzyżackim. Krzyżacy przejęli wieś od niejakiego 
Nikusza Zcerdke, który był rodzimym rycerzem i właścicielem 
Gowidlina. Krzyżacy przejmując Gowidlino określili ją jako starą 
wieś rycerską. 

Czwarta hipoteza - najbardziej prawdopodobna - wskazuje 
powstanie nazwy wsi od cech terenowych i jej związku z panującą 
wówczas kulturą materialną, na co wyraźnie wskazuje trzykrotne 
użycie terminu gowidlino przy okazji opisywania jeziora i poło-
żonych przy jego brzegu ziem rycerskich. Teren obfituje w liczne 
mokradła, bagna, strumyki oraz sąsiaduje z dużym akwenem 
wodnym. To może być podstawą do udowodnienia etymologii 
nazwy wsi.

Statystyka sołectwa
Liczba ludności w sołectwie wynosi 1638 mieszkańców (dane z 2008 
roku – Urząd Stanu Cywilnego).

W skład sołectwa wchodzą następujące miejscowości: Gowidlino 
– 1444 mieszkańców, Dolina Jadwigi – 24 mieszkańców, Lemany – 
133 mieszkańców, Kawle – 37 mieszkańców.

Obszar sołectwa liczy 2029 ha
Liczba gospodarstw rolnych w sołectwie wynosi 171 sztuk, 

o łącznej powierzchni 1416 ha. W tym 22 gospodarstwa przekra-
czają powierzchnię 15 ha (dane z 2009r – Ewidencja Działalności 
Gospodarczej). 

Podmioty gospodarcze. Na terenie sołectwa są 2 ośrodki wcza-
sowe: „Słoneczna Zatoka” i usługi krótkotrwałego zakwaterowania; 
7 kwater agroturystycznych i 6 kwater prywatnych. Oprócz bazy 
turystyczno – wypoczynkowej zarejestrowanych jest 50 innych 
podmiotów gospodarczych: 15 – budownictwo, 2 – gastronomia, 
13 – handel (odzieżą, spożywczy), 3 – mechanika, 2 – ślusarstwo, 
4 – stolarzy, 1 – tartak, 1 – ubojnia, 1 – wyroby skórzane.

Atrakcje turystyczne
Główną atrakcją sołectwa jest Jezioro Gowidlińskie oraz otaczające 
je rozległe lasy. W latach 70-tych rozpoczął się proces turystyczne-
go zagospodarowywania okolic Gowidlina, powstały i funkcjonują 
do dziś duże ośrodki wczasowe. 

W Gowidlinie bierze swój początek Papieski Szlak Kajakowy 
Słupią.

Palącą potrzebą turystyczną Gowidlina są pola namiotowe w są-
siedztwie jeziora, przepisowo urządzone kąpieliska z zapleczem 
sanitarnym, wyznaczone parkingi (najlepiej strzeżone), sanitariaty 
usytuowane wzdłuż linii brzegowej (z myślą o wędkarzach i tury-
stach), a także znacznie większa liczba małej gastronomii. 

Dwa ośrodki wczasowe z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
wymagają dostosowania do obecnych standardów turystycznych. 
Gowidlino posiada liczne osiedla domków letniskowych usytuowa-
nych w pobliżu brzegu jeziora. Jezioro Gowidlińskie i gowidliński 
pejzaż cieszy nie tylko oko i serce, ale pozwala wielu ludziom 
zatrzymać się w natłoku zawodowych obowiązków i nabrać 
nowych sił do dalszego twórczego działania. Dlatego Gowidlino 
słynie z turystyki.

Dla ochrony wód jeziora konieczne jest skanalizowanie terenów 
Gowidlina, co jest w planach inwestycyjnych gminy na rok 2010.

We wsi nie ma zabytków. Zainteresowanie turysty wzbudzić 
może miejscowy kościół. Zbudowano go z cegły i kamienia w stylu 
neogotyckim w latach 1866-68. 

 
Gowidlino słynie z tego, że z tej miejscowości pochodzi kilkuna-

stu ludzi nauki, sztuki, wojskowych i duchownych. Te osoby były 
i są nadal chlubą i ambasadorami gowidlińskiego skrawka ziemi 
kaszubskiej, która posiada swój język, bogatą rodzimą literaturę, 
kulturę materialną i duchową. 

Z historii sołectwa
W Gowidlinie od wieków urzędował sołtys, który odgrywał bar-
dzo ważną rolę. Jego uposażeniem była dziesiąta część obszaru 
wsi, utrzymywał się z rolnictwa, a nie z korzyści wynikających 
z pełnionego urzędu. Z reguły sołtysami zostawali zamożniejsi 
gburzy, lemani lub karczmarze. Na ogół urząd ten przechodził 
z ojca na syna.

W 1756 roku sołtysem w Gowidlinie był Grzegorz Dawidowski, 
który nosił również nazwisko Gowidliński. On posiadał przywilej 
wydany na sołectwo gowidlińskie przez królów Augusta II i Au-
gusta III. Przywilej zwalniał mieszkańców Gowidlina od podatków, 
danin i opłat kontrybucyjnych na okres 50 lat.

W latach 1799–1836 sołtysem w Gowidlinie był niejaki Michał 
Brzeski. Był zobowiązany do płacenia 1 korca żyta i 1 korca owsa 
na rzecz parafii św. Marcina w Sierakowicach.

W okresie zaborów, za cesarza Wilhelma, urząd sołtysa pełnił Au-
gustyn Dawidowski. Po nim tę funkcję odziedziczył jego syn Józef. 

W okresie międzywojennym od około 1935 r. funkcję tę peł-
nił Franciszek Szyca. Następnymi sołtysami byli kolejno: Józef 
Dawidowski, Łucjan (Leon) Krefta (od 1946–1982), Brunon Krefta 
(1982–1994) i od 1994 roku do dziś Stanisław Cybula.

Na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej w 1954 roku 
została utworzona w Gowidlinie Gromadzka Rada Narodowa, 
kierująca działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. Gro-
madzką Radę Narodową w Gowidlinie zlikwidowano 25 paździer-
nika 1971 roku.

Opracowano na podstawie:
1. Zbigniew Joskowski OFMC, „Gród Gowida. Historia wsi i pa-

rafii Gowidlino”, Banino –Pelplin 2006 r.
2. Józef Klasa, „Gmina Sierakowice. Zarys monograficzny”, Sie-

rakowice 1997
3. „Zasoby przyrodnicze dorzecza Słupi i Łupawy” Zeszyt 1, Praca 

zbiorowa pod red. Włodzimierza Lipczyńskiego,Słupsk 2002
4. Włodzimierz Lipczyński, „Informator Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Słupi i Łupawy”, Słupsk 2001.
5. Dokumenty Urzędu Gminy w Sierakowicach.

Za pomoc w zebraniu materiałów składam serdeczne podziękowa-
nie panu inż. Kamilowi Kuczkowskiemi i pani Alicji Bronk.

Maria Karolak

☞
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Jan Bronk – rodzinne korzenie
Wspomina 15 lat młodsza siostra Jubilata – Otylia Koszałka 
z Karłowa

Jan urodził się 4 września1909 r. w Karłowie. Nasi rodzice - 
Józef i Otylia Bronkowie właśnie tam mieli gospodarstwo rolne. 
Było nas piętnaścioro dzieci -10 chłopców i 5 dziewcząt. O na-
szej rodzinie można powiedzieć, że była tradycyjną kaszubską 
rodzinną, gdzie mówiło się po kaszubsku oraz pielęgnowało 
się tradycje regionalne i religijne. Byliśmy muzykalną rodziną. 
Mieliśmy swój zespół – skrzypce i akordeon, a brat Leon sam 
zbudował bas. W domu często śpiewaliśmy i graliśmy na in-
strumentach. 

Cała nasza rodzina żyła z gospodarstwa rolnego. Pracy było dużo 
i pracowało się ciężko, jak zwykle na gospodarstwie, gdy nie było 
maszyn, a wszystko robiło się ręcznie. Jan pracował na ojcowiźnie 
niemal do 30 roku życia, najdłużej ze wszystkich dzieci.

Jan Bronk – mąż i głowa rodziny 
Wspomina córka Joanna

To co opowiem, zabrzmi nieco sielankowo i idealistycznie, ale 
właśnie tak odbierałam i widziałam moją rodzinę! W tej rodzinie 
byłam szczęśliwa. Rodzice nie dali nam bogactwa i zbytku, ale dali 
to co najważniejsze – stworzyli szczęśliwą rodzinę i dali poczucie 
bezpieczeństwa.

Jak rodzice się poznali? Dzisiaj odważę się powiedzieć, że rodzi-
ce zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Czy o losach 
ludzkich decydują przypadki? 

Ksiądz z ambony ogłosił, że do Sierakowic przyjedzie fotograf, 
który będzie robił zdjęcia do dowodów osobistych i dokumentów, 
które w trakcie wojny uległy zniszczeniu lub zagubieniu. Ów 
fotograf przyjechał z moją mamą, skierowaną do pomocy przez 
zatrudniające ją starostwo w Kartuzach.

Do nich zgłosił się mój ojciec. Tam spotkał mamę pierwszy raz. 
Myślę, że od pierwszego spotkania 
coś między nimi zaiskrzyło. Potem 
było kolejne spotkanie, także przy-
padkowe. Następne spotkania chyba 
nie były już przypadkowe.

Rodzice mieli pięcioro dzieci: 
dwie córki – Marię i mnie (Joannę) 
oraz trzech synów – Paweł mieszka 
w Sierakowicach, Andrzej w Gdyni 
i Roman w Niemczech. Doczekali się 
siedmiorga wnuków. Matka zmarła 
przed ośmiu laty.

Każdemu życzę takiego związku, 
jakim byli nasi rodzice. Rodzice 
byli wzorem małżeństwa. Kochali 
się, darzyli się szacunkiem. Mama 
była spontaniczna, bezpośrednia, 
czasem nawet wybuchowa. Gdy 
mama się zdenerwowała i mogło-
by dojść do wymiany zdań czy 
domowej sprzeczki – tata brał 
czapkę i wychodził z domu. Gdy 
po pewnym czasie wracał, napięcie 
już minęło bez jednego przykrego 
słowa lub uniesionego głosu. Nie 
słyszałam, aby powiedział mamie 
złe słowo.

Pamiętam sytuację gdy mama 
była w nienajlepszym humorze. Tata 

schylił się i zaczął chodzić po pokoju na czworakach, zaglądał 
pod stół i pod łóżka. Gdy mama zapytała wreszcie, czego szuka, 
odpowiedział: „twojego uśmiechu”. Mama się roześmiała i tak 
rozładowała się napięta sytuacja. Innym razem, po jakimś przy-
krym zdarzeniu, tata smarował naburmuszonej mamie kąciki ust 
kremem Nivea by, jak powiedział, łatwiej się mogły uśmiechnąć. 
Tata właśnie w taki zabawny sposób łagodził wiele trudnych 
sytuacji rodzinnych.

Co mi jeszcze tak bardzo zapadło w pamięć? Ano to, że ojciec 
zawsze mył mamie nogi i obcinał paznokcie u nóg, nawet wtedy, 
gdy mama przebywała w szpitalu. 

Niejednokrotnie słyszałam, jak tata powtarzał, że nie musi 
podróżować czy oglądać telewizji. Gdy spojrzy na mamę, widzi 
w niej cały świat. Byli prawdziwymi przyjaciółmi, na dobre i na złe. 
Mieli zawsze ze sobą o czym rozmawiać. Rozmawiali do późnych 
godzin nocnych. Przez całe życie nie rozstawali się. Gdy mama 
zdecydowała się pojechać na grzyby do swojej rodziny w Lini 
i zaplanowała przyjechać następnego dnia, tata wymyślił banalny 
pretekst, aby do niej pojechać. Wymyślił, że zapomniała chusteczki 
do nosa i zmuszony jest ją mamie dostarczyć. Wsiadł na komara 
i pojechał do Lini.

Gdy ojciec przeszedł na emeryturę (40 lat temu), niemal codzien-
nie grał z mamą w karty (w tysiąca, w 66, w remibrydża). To był 
ich rytuał.

Jan Bronk – ojciec 
Wspomina córka Maria

Ojciec nie był kłótliwy i wybuchowy. Nie widziałam mo-
jego taty pijanego i nie słyszałam przeklinającego. Gdy był 
zdenerwowany, używał określenia –„të brzëdôlu piãkny”. Gdy 
mama się na nas zdenerwowała i poskarżyła tacie, tata nigdy 
nas nie bił, rozmawiał z mamą, uczył nas szacunku do niej. 
Każdej kobiecie życzyłabym tyle szacunku od swojego męża, 

ile okazywał nasz tata swojej żonie 
a naszej mamie.

Zamiast lania wolał z nami rozma-
wiać. Był dla nas przykładem, często 
się z nami bawił, chodził z nami 
nad jezioro, woził na ramie roweru. 
Mimo swojej pracowitości i nawału 
obowiązków, zawsze znalazł dla nas 
czas. Nie pamiętam aby podnosił na 
nas głos. 

Tata kochał i kocha życie we 
wszystkich przejawach. Na przy-
kład znalezione pająki w domu 
zawsze wynosił bezpiecznie w za-
krytych dłoniach na dwór. Ostatnio 
również muchy zyskały u niego 
status stworzeń boskich – mawia, że 
też one chcą żyć, niech sobie latają 
a my mamy im dać spokój. Bardzo 
często można było zaobserwować 
szacunek, jakim tata darzył drugie-
go człowieka. Cecha ta widoczna 
jest u niego po dziś dzień. Mimo, że 
sam nie zdobył wykształcenia, pod-
kreślał zawsze, że wiedza zdobyta 
w szkołach jest jednym z najwięk-
szych skarbów, jakie człowiek może 
posiąść. Imponowali mu zawsze 
ludzie wykształceni.

100. lecie urodzin Jana Bronka

☞



14 9 (231) wrzesień 2009WIADOMOŚCI SIERAKOWICKIE

Brzydzi się złodziejstwem, kłamstwem, przekleń-
stwami, pijaństwem, kłótliwością, przemocą.

W domu było oszczędnie, a chwilami nawet bied-
nie. Pomimo to nie chodziliśmy zaniedbani i niczego 
nam nie brakowało, byliśmy szczęśliwą rodziną, czu-
liśmy się w niej dobrze. Mama była świetną kucharką, 
potrafiła wyczarować coś z niczego.

Przy swojej wrażliwości i dobroci tata nie należał 
do ludzi wylewnych. Nie lubił mówić o tym co czuje. 
Nie płakał. Brał skrzypce, zaszywał się samotnie 
i grał (na skrzypcach grywa do tej pory!). Grą na 
skrzypcach wyrażał swoje uczucia. Po utworach jakie 
grał odgadywaliśmy jego nastrój i przeżycia. Skrzyp-
ce grały rzewnie, gdy opłakiwał śmierć rodzeństwa 
lub inne bolesne przeżycia. Muzyka niezwykle rado-
sna towarzyszyła jego dobremu humorowi i świętom 
kościelnym. 

Jan Bronk – przyzwyczajenia i nawyki
Mówi córka Joanna

Pomimo swojego wieku tata czuje się w miarę 
dobrze.. Może to zasługa jego pogody ducha? Tata 
ma gołębi charakter – był i jest zawsze pogodny, 
ustępliwy i wybaczający. Kocha ludzi! Oboje rodziców 
miało podobny nałóg – palili papierosy. Tata, gdy 
dowiedział się o chorobie serca, rzucił palenie, lecz 
jak twierdzi – czasami ma ochotę zapalić.

Przez całe życia tata nie przepadał za mięsem, 
w młodości wręcz go unikał. Teraz nie wyobraża sobie 
śniadania bez plasterka szynki lub wędliny. W ogóle 
nie jada serów i twarogu. Na obiad koniecznie muszą 
być ziemniaki. Obiad bez bùlew nie jest obiadem. Lubi 
kawę – pije nawet kilka dziennie. Nie odmawia szkla-
neczki piwa dziennie lub lampki czerwonego, koniecz-
nie słodkiego, wina. Ale do tych napojów przekonał się 
od niedawna. Wcześniej nie uznawał alkoholu. Jada 
tylko słodkie owoce.  Przepada za cebulą, którą od 
lat jada prawie codziennie. Tata nie przestrzega spe-
cjalnej diety. Smakuje mu niemal wszystko, byle nie 
było kwaśne. Nie lubi nowych, udziwnionych potraw. 
Spożywa 4-5 posiłków dziennie w małych ilościach. 
W ogóle ma niezły apetyt.

Jan Bronk – fachowiec i rzemieślnik 
Jubilat, podobnie jak jego rodzeństwo, jest bardzo 
uzdolniony i to nie tylko muzycznie. Specjalnością 
pana Jana jest ślusarstwo. Siostra Jubilata Otylia mówi, 
że w dawnych czasach bracia nie kończyli żadnych 
szkół. Oni byli zdolni w wielu dziedzinach i sami 
się uczyli, był wśród nich kołodziej, stolarz, ślusarz, 
elektryk; sami szyli buty, robili tkaniny z uprawianego 
w swoim gospodarstwie lnu, strzygli się. 

Córka Joanna mówi, że tata przed II wojną świa-
tową krótko pracował na budowie w Gdyni. Do 
Gdyni dojeżdżał rowerem z Karłowa. Tam na piętra 
budowanych domów, nosił po drabinie na plecach 
materiały budowlane: cegłę, zaprawę, a także 
w papierowych workach wodę. Potem wrócił na 
gospodarstwo ojca. Następnie, już w czasie wojny, 
przez około 3 lata pracował w Stoczni Gdynia jako 
mechanik silnikowy na różnych statkach, m.in. ło-
dziach podwodnych i krążownikach.

Już po wojnie przez rok był kierowcą w amery-
kańskiej firmie UNRA, niosącej pomoc dla krajów 
pokonanych. Potem pracował w transporcie: u braci 
Stanisława i Bernarda, a także na tartaku. Pracę na 

☞

Zacnemu Jubilatowi i swojemu parafianinowi życzenia składa ks. Bronisław Dawicki

 Jubilat odbiera życzenia od Teresy Skierka – pracownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
Z lewej siostra pana Jana - Otylia Koszałka i córka Joanna

Pani Teresa Klasa, bratanica Jubilata, częstuje gości tabaką
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podstawie umowy podjął w PKP i w tej instytucji 
wypracował emeryturę.

Fachowość ślusarko-mechaniczną pana Jana ceniło, 
i nadal ceni, wiele ludzi. Naprawiał nie tylko maszyny 
napędzane silnikami spalinowymi, ale także maszyny 
do szycia, centryfugi itp.

Wójt Tadeusz Kobiela wspomina, jak to pan Jan, 
dokładnie 40 lat temu, naprawił mu komara, który 
dostał od swego ojca po trzech latach proszenia. 
Komar naprawiony przez pana Jana służył wiele 
lat. Jak twierdzi, sprawował się doskonale, jeździł 
nim nawet na wreje. Pan Jan, niezwykle opanowany, 
zapalał papierosa wkładając go najpierw do lufki, 
chwilę pomyślał i zabierał się z pełną fachowością do 
roboty, do solidnej roboty. Wójt wspomina, że dumny 
jest z tego, że jego ojciec Brunon Kobiela przyjaźnił 
się z panem Janem. 

Również mój tata, Ryszard Karolak, mile wspomina 
kontakty z panem Janem. Jeżeli pojawił się problem 
z urządzeniem mechanicznym, z którym nie umiał sobie 
sam poradzić, to najlepszym fachowcem w tej dziedzi-
nie był pan Bronk, który nigdy nie odmówił pomocy. 
Zawsze był życzliwy, uczynny i bezinteresowny. 

Dzięki swoim cechom charakteru i fachowości Ju-
bilat ma stałe grono przyjaciół i znajomych, z którymi 
utrzymuje kontakty do dnia dzisiejszego.

Pan Jan Bronk ciągle jest pełnym życia człowie-
kiem. Wygląda młodo. Na temat swojego wyglądu 
usłyszał wiele komplementów.  

Jako receptę na długowieczność podaje czwarte 
przykazanie Boże: „Czcij ojca swego i matkę swoją, aby 
ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi”. 

Uroczystości jubileuszowe
4 września 2009, w dzień setnych urodzin, odbyła 
się skromna uroczystość w domu Jubilata. Oprócz 
życzeń i kwiatów od najbliższych Pan Jan otrzymał 
piękny prezent muzyczny. Do Sierakowic przyjechali 
muzycy z filharmonii i dali kameralny koncert dla 
Jubilata i obecnych gości. Zagrali na skrzypcach 
i akordeonie. Było kameralnie, niezwykle uroczyście 
i wzruszająco.

Z okazji setnej rocznicy urodzin, w sobotę, o godzi-
nie 14.00 została odprawiona msza święta w kościele 
parafialnym św. Marcina w Sierakowicach. Ks. kano-
nik Bronisław Dawicki modlił się w intencji Jubilata 
i wygłosił okolicznościową homilię o ludziach, którzy 
są skarbem Kościoła. Po mszy świętej rodzina i przy-
jaciele Jubilata udali się do sali bankietowej na dalsze 
świętowanie pięknej uroczystości. Biesiadowanie 
miało niezwykle uroczystą oprawę. Ponieważ rodzina 
państwa Bronk jest utalentowana muzycznie – były 
wspólne śpiewy biesiadne ze specjalnie przygoto-
wanego na tą uroczystość śpiewnika, były toasty, 
księga życzeń dla jubilata, do której wpisywali się 
goście. Były finezyjne życzenia, np. w formie skrzy-
piec, wiele kwiatów i mnóstwo dowodów pamięci. 
Występowała kapela państwa Klasów. Pani Teresa 
Klasa szczyci się basem zbudowanym przez jej ojca 
Leona – brata Jubilata. 

Redakcja „Wiadomości Sierakowickich” życzy Panu 
Janowi kolejnych pięknych jubileuszy w zdrowiu, 
życzliwości najbliższych, pamięci przyjaciół i znajo-
mych, w otoczeniu ciepła i miłości rodziny.

Maria Karolak
Foto M. Karolak

Jubilata niezmiernie ucieszyła obecność Wójta Gminy i Jego życzenia. 
Pan Jan mówił, że gdy dowiedział się przed prawie dwudziestu laty, że Tadeusz Kobiela 

kandyduje na wójta gminy, był pewien, że zostanie wójtem i będzie bardzo dobrym 
wójtem, ponieważ ma dobre serce. 

Życzenia Panu Janowi złożył również zastępca wójta Zbigniew Fularczyk

Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć toastów
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Ziemia Sierakowicka 
jako miejsce działań 
TOW „Gryf Pomorski”
Cz. 6 – Rębienica

Niewielka Rębienica, położona w pobliżu Puzdrowa w gminie 
Sierakowice, okazała się szczególnym miejscem działań ruchu 
oporu podczas drugiej wojny światowej. Kiedy Niemcy zajęli tereny 
polskie na początku wojny i dokonywali wywłaszczeń obywateli 
polskich z ich gospodarstw, nie zdawali sobie sprawy z tego, jak 
przysłużyli się partyzantom, przesiedlając rodzinę Koszałków 
z Tuchlina do zlokalizowanej wśród rzadkiej zabudowy Rębienicy. 
Gospodarzem był Juliusz Marcin Koszałka z rodziną, która za-
służyła na to, by pamięć o niej nie zaginęła, bo i ogrom poświęcenia, 
jak też dokonania były niepoślednie. Ale po kolei.

Rodzinną miejscowością Juliusza było Łyśniewo. Urodził się 29 
października 1888 roku, w trudnych dla Polaków czasach zaborów, 
czasach historycznych powikłań i zawirowań. Otrzymał jednak 
w domu staranne patriotyczne i katolickie wychowanie. Dbała 
o to szczególnie matka Łucja z domu Miotk, która niestety wcze-
śnie zmarła. Ojciec – Józef Koszałka – rolnik silnie przywiązany 
do ojczystej ziemi, którą grabieżca starał się różnymi sposobami 
wydrzeć z rąk właścicieli, nie pałał miłością do najeźdźców i swoją 
niechęć przekazał dzieciom. Tak został uformowany narodowy 
kręgosłup dzieci, które co prawda pozbawiono ojczyzny, ale nie 
odebrano wiary w sens marzenia o niepodległości, a co więcej 
czynienia w tym kierunku odpowiednich kroków.

Śmierć matki spowodowała, że Juliusz musiał opuścić rodzinne 
strony w poszukiwaniu środków na dalsze utrzymanie. Dość za-
sobnym i oferującym możliwości rozwoju terenem były Niemcy, 
dokąd w tym okresie wyjeżdżało wiele ludzi. Juliusz zamieszkał 
u wuja w Düsseldorfie. Nie ograniczył się jednak tylko do pracy, 
zdał tam również maturę i posiadł w stopniu doskonałym umie-
jętność posługiwania się językiem niemieckim, co po wielu latach 
okazało się bardzo przydatne. Były też niestety mroczne strony 
tej emigracji, musiał odbyć dwuletnią służbę wojskową w armii 
niemieckiej (1909-1910).

Patriotyczne wychowanie i polski duch zaszczepiony w dzie-
ciństwie nie pozwoliły na wchłonięcie przez niemiecki organizm 

młodego Polaka i Kaszuby. Wrócił do Tatczëznë, jak nazywają 
ojcowiznę Kaszubi. Osiadł w Sierakowicach. Zatrudnienie znalazł 
u zamożnego już wtedy brata Jana, który był właścicielem sporego 
sklepu i restauracji.

Jako człowiek wykształcony nie chciał poprzestać tylko na pracy 
fizycznej i rozpoczął naukę w Szkole Handlowej w Gdańsku. Am-
bitne plany pokrzyżowała jednak I wojna światowa. Powołano go 
do armii niemieckiej i wysłano na front niemiecko-rosyjski gdzie 
był dwukrotnie ranny. Takich jak on było wielu, służyli obcej armii, 
jednak w sercu kiełkowała nadzieja na odzyskanie niepodległości 
dla własnego kraju. Kiedy dostatecznie dojrzała, zdecydował się 
na dezercję i wrócił na Pomorze. Tu trwał już od jakiegoś czasu 
ożywiony ruch niepodległościowy. Organizowały się Polskie 
Straże Ludowe, działało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, do 
których wstępowało coraz więcej spragnionych własnej ojczyzny 
rodaków. Takie organizacje działały też na Kaszubach, popierali 
je i organizowali ks. Bernard Łosiński i ks. Józef Wrycza. Do nich 
trafił Juliusz Koszałka. Głównym celem było wychowanie naro-
dowe, samokształcenie, a przede wszystkim szkolenie wojskowe, 
gdyż słusznie zakładano, że dochodzenie do samostanowienia 
nie obejdzie się bez akcji zbrojnych. Tak powstała Organizacja 
Wojskowa Pomorza. Oczywiście Juliusz Koszałka, jako żołnierz 
z bogatym doświadczeniem wojskowym, został skierowany do 
walk w Powstaniu Wielkopolskim. Dzięki doskonałej znajomości 
języka i taktyki niemieckiej udało mu się przedrzeć do Poznania 
i wziąć udział w zwycięskim zrywie Polaków.

Nie zabrakło też naszego krajana w czasie walk sierpnia 1920 
roku pod Warszawą podczas słynnej batalii polsko-bolszewickiej 
zwanej „Cudem na Wisłą”.

W wolnej już Polsce pracował w żandarmerii, m.in. w Gniewie 
jako wykładowca w Ośrodku Szkoleniowym, potem w Ekspozy-
turze Śledczej w Brodnicy, następnie jako komendant posterunku 
policji w Polskim Brzoziu, Żarnowcu, Łążku, Opaleniu. W listopa-
dzie 1933 r., po przejściu na emeryturę, powrócił do Sierakowic. 

W 1935 r. wydzierżawił od brata Jana gospodarstwo rolne 
w Tuchlinie, gdzie z powodzeniem stosował nowoczesne metody 
agrotechniczne. Nie przestał działać w patriotycznych organiza-
cjach, był członkiem Polskiego Związku Zachodniego. 

Po zajęciu Pomorza przez wojska niemieckie w początkach wrze-
śnia 1939 r. był szykanowany. Ostatecznie 1 grudnia tego roku wy-
właszczono go z jego dobrze utrzymanego gospodarstwa na rzecz 
Niemca Ottona Archutta. W zamian otrzymał inne w Rębienicy. 

Od stycznia 1940 r. włączył się w działalność konspiracyjną. Na 
początku 1941 r. został członkiem Tajnej Organizacji Wojskowej 

„Gryf Kaszubski” w funkcji szefa wywiadu i kontrwywiadu. Za-
przysiężenia dokonał dowódca „Gryfa Kaszubskiego” por. Józef 
Dambek , z którym znali się z Żarnowca, kiedy wspólnie w 1926 
r. rozpracowali przerzut broni z Niemiec do Polski. W organizacji 
posługiwał się pseudonimami „Jeremi”, „Jeż”, „Jagiełło”. 7 lipca 

1934/1935 rok – przed domem Koszałków: Regina, 
Józefka Gierszewskie, Lulka, Wanda, Aga, Anka

1934/1935 – przedstawienie w Sierakowicach
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1941 roku TOW rozszerzyła tereny swej działalności na Pomorze 
i przyjęła nazwę „Gryf Pomorski”. Dzięki poparciu ppłk. rez. księ-
dza Józefa Wryczy ps. „Rawycz”, z którym Juliusz Koszałka znał 
się z czasów przedwojennych patriotycznych działań, powołano 
go w skład Rady Naczelnej jako odpowiedzialnego za sprawy woj-
skowe; jednocześnie dalej był szefem wywiadu i kontrwywiadu. 
Jako współorganizujący podpisywał wszelkie ważne dokumenty, 
np. Statut Ideowy, który nigdy, mimo reorganizacji, nie był zmie-
niany. Zebranie Tajnej Organizacji Wojskowej, mające na celu 
poszerzenie terenu działań i przemianowanie nazwy, odbyło się 
w nocy z 6 na 7 lipca 1941 r. w Czarnej Dąbrowie w powiecie 
bytowskim, w gospodarstwie Bolesława Żmudy-Trzebiatowskiego. 
Wśród decydentów byli m.in. ks. Józef Wrycza, Józef Dambek, 
Leon Kulas, Klemens Bronk, Rudolf Bronk, Bronisław Brunka, Jan 
Gierszewski, Franciszek Borzyszkowski, Józef Kulas, Anastazy-
Witkowski, był też wśród nich Juliusz Koszałka. W partyzanc-
kim życiorysie Juliusza pojawiła się także funkcja komendanta 
naczelnego organizacji pełniona od kwietnia do maja 1942 roku, 
kiedy objął ją Józef Gierszewski ps. „Ryś”, a Koszałka przejął 
funkcję szefa łączności.

Pod koniec 1942 roku Niemcy tropili partyzantów „Gryfa Pomor-
skiego”, a zadania te szczególnie i z wielkim oddaniem wykonywał 
Jan Kaszubowski vel Hans Kassner. W śledztwie padło nazwisko 

i adres Juliusza Koszałki, niepośledniej przecież osobistości w or-
ganizacji. Komendant TOW na powiat kartuski Brunon Bigus 
(późniejszy zięć Koszałki) wspominał, że cały rok 1942 zleciał na 
pracy konspiracyjnej, która głównie odbywała się w Rębienicy 
u Koszałków, gdzie bywali też często „Jur” i „Ryś” (Dambek 
i Gierszewski). Tu odbywały się narady, zjeżdżali się łącznicy, 
stąd wychodziły rozkazy, broń, wiadomości, pomoc materialna. 
W konspiracji działała cała rodzina Juliusza. Córka Agnieszka 
(o której pisano w poprzednim numerze WS) wspomina, że byli 
zaprzysiężeni już od czerwca 1941 roku. Niemcy nie likwidowali 
punktu od razu, liczyli na zdoby-
cie większej ilości dowodów, 
powiązań i nazwisk, śledztwo 
trwało od jesieni 1942 roku. 
Aresztowanie Juliusza Koszałki 
i jego przyszłego zięcia Mie-
czysława Janeckiego nastąpiło 
w lutym 1943 roku. Aresztantów 
zabrano na posterunek żandar-
merii w Sierakowicach. Brunon 
Bigus organizował grupę, która 
miała odbić więźniów, jednak 
nie zgodzili się na to sami aresz-
towani sądzac, że Niemcy nie 
mają o nich dostatecznej wiedzy 
i po krótkim śledztwie wrócą do domu. Tak się jednak nie stało. 
Przewieziono ich do Kartuz, dalej do siedziby gestapo w Gdyni 
(Kamienna Góra), następnie do Gdańska, skąd 19 lipca 1943 roku 
zostali przekazani do Stutthofu. Juliusz Koszałka otrzymał numer 
obozowy 25253.

Represje nie ominęły też pozostałych członków rodziny. 6 mar-
ca 1943 r. do aresztu trafił syn Kazimierz, ps. „Zielony”, skąd 13 
kwietnia przekazano go również do KL Stutthof i nadano mu numer 
21627 ( po wyzwoleniu wyjechał do Francji, skąd wrócił do kraju 
dopiero po stabilizacji w 1989 roku). Tymczasem w Rębienicy trwała 
regularna obława na próbujących się kontaktować partyzantów, 
którzy zostali na czas o tym powiadomieni i nie podchodzili do 
domu. Kiedy gestapowcy zorientowali się, że na próżno czekają, 
dokonali kolejnych zatrzymań. Tym razem aresztowano pozostające 
w domu córki: Agnieszkę (rocznik 1920), Eleonorę (rocznik 1921) 
i Marię (rocznik 1927). Do córek dołączyła 6 czerwca 1943 r. matka 
Anna i 19 lipca osadzono je wszystkie w Stutthofie z numerami: 
24195, 14194, 24189 i 24187.

Juliusz Koszałka został przeniesiony ze Stutthofu do prac w kar-
nej kompanii w Mauthausen. Pracował w kamieniołomach Przed domem w Rębienicy

1942 rok – Rębienica
1945 – Juliusz Koszałka 
w mundurze z obozu

1966 – Juliusz Koszałka, Toruń

Numer obozowy Anny Koszałka

☞
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w Gussen. Można zaryzykować stwierdzenie, że 
to stało się jego wybawieniem, gdyż przebywając na 
terenie Niemiec nie był narażony na niszczycielskie 
oddziaływanie grup UB-NKWD  i cudem uniknął 
śmierci z ich rąk.

Brat Juliusza, Stanisław Koszałka, organizator 
konspiracji w powiecie chojnickim i zastępca ko-
mendanta „Gryfa” na tym terenie, zginął w obozie 
Stutthof w 1945 r. Natomiast brat Jan, będący również 
partyzantem „Gryfa”, był ścigany przez UB.

Juliusz wrócił do kraju schorowany i wycieńczony. 
Chciał dalej gospodarować w Rębienicy. Niemal na-
tychmiast jednak został aresztowany przez MO i UB 
z Kartuz, bo jako jedyny z komendantów naczelnych 

„Gryfa” przeżył wojnę. Zatem jego kłopoty wcale się 
nie skończyły, a wręcz sytuacja uległa pogorszeniu, 
bo teraz torturowali i znęcali sie nad nim „swoi”. 
To samo przechodził jego zięć Brunon Bigus, mąż 
Agnieszki. Borykając się ze służbami bezpieczeństwa, 
doświadczając nieustannych szykan i poniżeń, oddał 
gospodarstwo w 1949 roku i zamieszkał z córką 
Agnieszką w Gowidlinie. Odmówiono mu wypra-
cowanej emerytury, musiał zatem na nowo podjąć 
pracę. W 1958 roku zamieszkał z córkami Eleonorą 
i Marią w Toruniu. Tam zmarł w 1969 roku i tam też 
jest pochowany.

Dzięki wspomnieniom i relacjom Juliusza Koszałki, 
który był bezpośrednim uczestnikiem ważkich wy-
darzeń w historii „Gryfa Pomorskiego”, została dość 
szczegółowo wypełniona karta tej części konspira-
cyjnej działalności na Pomorzu. Sporo do tej historii 
dopisała i dopisuje również jego córka Agnieszka, 
znakomita łączniczka i funkcyjna działaczka ruchu 
oporu z czasów II wojny światowej.

Zwykli „zjadacze chleba” czczą zasłużonych, pa-
miętają o ich heroicznych czynach (przynajmniej 
powinni), najlepiej jednak hołd oddaje im zawsze 
poeta, choć i w jego słowach brzmi czasem nuta 
jakże prawdziwej goryczy:

 
Bezimiennym Bohaterom, ppor. Andrzej Gawroński

      
Nie dla nich „Prezentuj broń”
Nie dla nich „Virtuti Militari”
Tylko szron, co ubielił im skroń
 .
Tylko pamięć tych nocy, tych dni
Kiedy w brudnych koszulach, strudzeni
Zmordowani, krok za krokiem szli
Na swych barkach taszcząc erkaemy.
 ...
A gdy strzały umilkły nareszcie
Nikt im laurów nie kładł na głowy.
Nikt kwiatami nie witał ich w mieście
Nie przygrywał im hymn narodowy.
 .
Kajać im się kazali po sądach
I za własną tłumaczyć się krew
Jak psy kryć się musieli po kątach
W piersiach tłumiąc rozterkę i gniew.

Dziękuję za pomoc, materiały, rodzinne pamiątki 
i zdjęcia córce Juliusza Koszałki – Agnieszce Bigus 
i wnuczce - Danucie Klinkosz.

 Danuta Pioch

☞ Jak zostałem 
genealogiem mojej rodziny?
Aby odpowiedzieć na to pytanie musiałbym się cofnąć do roku 1993, do wizyty 
u kończącego w tym roku 99 lat najstarszego członka mojej rodziny – Antoniego 
Pawelczyka, jedynego żyjącego jeszcze obecnie, syna drzymality kaszubskiego 
Augustyna Pawelczyka. 

Ta wizyta, w moim przypadku, wywarła wielki wpływ na kształt jak i inspiracje 
moich poszukiwań genealogicznych. Do dnia dzisiejszego żałuję, że nie mam na 
taśmie filmowej zapisu z całego spotkania, a tylko jeden fragment oraz swoje notatki. 
Wówczas, po tym spotkaniu narysowałem swoje pierwsze 4 drzewa genealogiczne 
dla czterech gałęzi moich pradziadków. Uzupełniłem je o informacje zdobyte od 
swoich rodziców i włożyłem do kalendarza z 1993 roku. Tam przeleżały one do 
czasu, kiedy na dorocznym spotkaniu rodzinnym w roku 2001 , wujek Kazimierz 
zaprezentował drzewo genealogiczne rodziny mojego dziadka Jana, zamordowanego 
11 listopada 1939 r. w Piaśnicy – syna Augustyna Pawelczyka. Wcześniej poprosił 
mnie o informacje, które uzyskałem ze wspomnianego spotkania w 1993 r. Potem 
przez dwa lata na każdym corocznym spotkaniu rodzinnym wracaliśmy do wrze-
śniowego dnia z 2001 roku. Chyba dobrze się jednak stało, że swoich poszukiwań nie 
rozpocząłem w tym roku ani w następnym, ale w 2003 roku. Nie wiedziałem, że do 
2002 r większość ksiąg parafialnych z terenu byłego zaboru pruskiego znajdowała 
się w Niemieckim Archiwum Parafialnym w Regensburgu i Niemieckim Archiwum 
Państwowym w Lipsku, a w poszczególnych Parafiach Pomorza Gdańskiego były 
księgi parafialne dopiero od ok.1895 r. 31 grudnia 2002 roku był ostatecznym termi-
nem przekazania przez Archiwum w Regensburgu ksiąg kościelnych zrabowanych 
w czasie okupacji przez Niemców Polskim Archiwom diecezjalnym na mocy poro-
zumienia zawartego pomiędzy Episkopatami Polski i Niemiec. 

Na spotkaniach rodzinnych prawie zawsze jest tak ,że gdy pytamy się najstar-
szych krewnych o informacje dotyczące przodków, to są oni w stanie sięgnąć 
pamięcią do imion swoich dziadków, może pamiętają imiona pradziadków. Trud-
ności sprawiają im pytania np. o daty urodzin przodków oraz inne szczegóły. 

Opowiem o swojej przygodzie z genealogią, na przykładzie próby ustalenia 
przodków Augustyna Pawelczyka, znanego szerzej jako drzymalitę kaszubskie-
go – mojego pradziadka. W paru zdaniach chciałbym przybliżyć jego postać, 
korzystając ze wspomnień jego synów Antoniego i Bolesława. 

Zmagania Augustyna Pawelczyka z władzami pruskimi rozpoczęły się już w roku 
1899 przy próbie rejestracji urodzenia jego drugiego syna Jana – mojego dziadka. 
Urzędnik stanu cywilnego zniemczył nazwisko i imię dziecka, a mój pradziadek 
odmówił podpisania aktu urodzenia w takiej formie. Sprawa trafiła do sądu i Au-
gustyn Pawelczyk ją wygrał. Augustyn zamieszkiwał początkowo w Tuchlinie, 
ale już w pierwszych latach XX w. był zmuszony wyprowadzić się z Tuchlina 
na skutek klęski huraganu, który zmiótł jego gospodarstwo z powierzchni ziemi. 
Pawelczyk sprzedał ziemię w Tuchlinie i zamieszkał w dworku państwa Zelew-
skich w Sierakowicach. Następnie nabył parcelę w tej miejscowości i wystąpił 
o pozwolenie wzniesienia domu mieszkalnego oraz zabudowań gospodarczych. 
Władze pruskie pozwoliły zbudować mu stodołę (która stała koło kościoła pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciciela jeszcze do lat 70-tych ubiegłego stulecia.), ale 
nie dom mieszkalny, gdyż weszła w życie słynna ustawa z 10 sierpnia 1904 roku 
o warunkach wznoszenia nowych budynków na świeżo nabytej ziemi. Opierając 
się na tej ustawie i biorąc pod uwagę jego postawę jako „zatwardziałego Polaka” 
wójt sierakowicki odmówił pozwolenia na budowę domu. Pawelczyk skierował 
kolejną sprawę do sądu, ale tym razem ją przegrał. Na podwoziu starej młockarni 
zbudował wóz cygański (podobnie jak Michał Drzymała) i postawił go na podwó-
rzu państwa Zelewskich, gdzie zamieszkiwał tam z żoną i sześciorgiem małych 
dzieci, najprawdopodobniej w latach 1905/6-1908. Był przez władze pruskie jednak 
traktowany jako cygan, a cyganom nie wolno było przebywać w jednym miejscu 
dłużej niż 24 godziny. Pawelczyk znalazł na to sposób – przetaczał swój wóz każ-
dego dnia o ok. 30M, aby nie złamać zakazu. I mieszkałby zapewne w Sierakowi-
cach dłużej, ale pewnego dnia na drzwiach swojego wozu cygańskiego zauważył 
czarny krzyż wymalowany prawdopodobnie przez HAKATĘ i wbity nóż. Po tym 
wydarzeniu zaniepokojony o bezpieczeństwo żony i dzieci załamał się i opuścił 
Sierakowice. Za namową księdza Łosińskiego przeprowadził się do sąsiedniego 
powiatu wejherowskiego i zamieszkał w Dobrzewinie. Sprawy związane z wozem 
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Augustyn Pawelczyk powierzył księdzu Łosińskiemu. Wóz prawdo-
podobnie został wysłany do muzeum w Paryżu. W nowym miejscu 
zamieszkania dawny drzymalita był znany jako czytelnik książek 
w języku polskim i prenumerator „Gazety Gdańskiej” oraz działacz 
społeczno-polityczny.

Na podstawie pisemnych i ustnych wspomnień uzyskanych od 
2-ch synów Augustyna Pawelczyka postanowiłem zweryfikować 
i uzupełnić następujące informacje:

- Augustyn Pawelczyk urodził się w górnym Grzybnie koło Kartuz 
09.09.1870 roku; 

- Augustyn miał czworo rodzeństwa: Jana, Otylię, Michała 
i Wojciecha; 

- Jan uciekł z domu rodzicielskiego na Śląsk i zamieszkał w By-
tomiu; 
- Ojcem Augustyna był Piotr, który urodził się w Kamienicy Kró-

lewskiej w 1831, a matka –  Magdalena nosiła nazwisko panieńskie 
Zaworski; 

- Piotr Pawelczyk umarł 1903r w Sierakowicach lub Nowej Wsi 
k/Kartuz, a jego żona w roku 1885 w Stężycy lub Borucinie; 

- Augustyn Pawelczyk miał 4 żony; 
- Pierwsza żona miała na imię Julianna i nosiła nazwisko pa-

nieńskie Malek; 
- Druga żona miała na imię Augustyna i nosiła nazwisko pa-

nieńskie Ptach; 
- Trzecia żona Augustyna miała na imię Marianna i nosiła na-

zwisko panieńskie Drywa; 
- Czwarta żona miała na imię Teresa z domu Makurat primo 

voto Macholz i poślubił ją już po  I wojnie światowej, po śmierci 
3 żony Marianny w 1920 r. w Dobrzewinie; 

- Dzieje rodziny Augustyna Pawelczyka w jakiś sposób wiążą się 
z miejscowościami Kamienica Szlachecka i Kamienica Królewska

W pierwszej części swojej opowieści przedstawię, z jakimi 
niespodziankami i łatwą możliwością popełnienia pomyłki spo-
tkałem się na początku swoich badań genealogicznych. Pierwsza 
moja wizyta w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie miała miejsce 
w roku 2003. Zacząłem poszukiwania od znalezienia aktu chrztu 
mojego pradziadka Augustyna. Chciałem wiedzieć jak nazywali się 
jego rodzice. Zastanawiałem się do jakiej parafii mogło należeć 
Grzybno? Na podstawie mojej bardzo skromnej wiedzy genealo-
gicznej, słabej znajomości ksiąg parafialnych, założyłem, że są to 
oczywiście Kartuzy! Poprosiłem o księgę chrztów parafii Kartuzy, 
szukałem w niej zapisu z września 1870 roku i. przeżyłem swoje 
pierwsze rozczarowanie genealogiczne. Nie ma w księdze chrztów 
parafii Kartuzy zapisu chrztu mojego pradziadka Augustyna. Chwila 
zastanowienia i zacząłem tego samego dnia swoje poszukiwania 
w księdze chrztów parafii Sierakowice .Znalazłem akty urodzin 
dwóch Augustynów Pawelczyków – jeden urodził się w Paczewie, 
a drugi w Kamienicy Królewskiej. Tylko który z nich jest „moim” 
Augustynem? Żaden z nich niestety nie urodził się 9 września 1870. 
Po chwili namysłu dorobiłem sobie teorię: Augustyn Pawelczyk 
celowo zafałszował swoje miejsce i datę urodzin, ponieważ był 
prześladowany przez władze pruskie. Niestety, moja rodzina z du-
żym podejrzeniem patrzyła na te wywody 

Często w badaniach genealogicznych trafiamy na tzw. fałszywe tro-
py. Upieranie się przy poszukiwaniach przy znajdywaniu właściwego 
aktu chrztu, małżeństwa lub zgonu w jednej tylko parafii, prowadzi 
donikąd. Zdarza się jednak, że pewne wydarzenia lub spotkania 
rodzinne zmieniają tory naszych poszukiwań. W moim przypadku 
było to znalezienie przez kuzyna mojego Taty – Adama kopii aktu 
chrztu niejakiej Marianny Pawelczyk z d. Walkusz  z 3 września 1796 
roku oraz kopii aktu małżeństwa Johanna Pawelczyka z tą Marianną 
Walkusz z 9 listopada 1818 roku oraz wspomnień spisanych na piśmie 
przez synów Augustyna – Bolesława i Antoniego.

Zabrałem się z nowymi siłami i informacjami do dalszych dociekań. 
Zmieniłem teraz miejsce poszukiwań. Dowiedziałem się, że w mo-
mencie wprowadzenia w życie ustawy Państwa Pruskiego o obo-

wiązkowej rejestracji urodzin, zgonów i małżeństw na terenie zaboru 
pruskiego, nawet w małych miejscowościach, powstały Urzędy Stanu 
Cywilnego i były one oddalone od siebie ok 5-15 km. W Urzędach 
tych w obecności urzędnika tzw Standesbeamte od 1 października 
1874 r. prowadzono rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów. Na 
terenie Województwa Pomorskiego stare księgi Urzędów Stanu 
Cywilnego przechowuje się w Archiwum Państwowym w Gdańsku. 
Tam też przy próbach ustalenia daty urodzin rodzeństwa Augustyna 
Pawelczyka. (urodzonych po 1874 roku) podczas przeszukiwania ksiąg 
USC Kartuzy, Sierakowice, Stężyca, Kamienica Szlachecka, trafiłem 
na księgi USC Przodkowo, jednak żadnych interesujących mnie za-
pisów nie znalazłem, ale dowiedziałem się, że zapisy urodzin dzieci 
w Górnym Grzybnie były prowadzone nie w kościele parafialnym 
w Kartuzach, lecz w kościele parafialnym w Przodkowie. Krzykną-
łem Eureka! i pojechałem do Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie. 
Tam w księdze chrztów znalazłem interesujący mnie zapis chrztu 
i urodzin Augustyna Pawelczyka.

Augustyn Pawelczyk urodził się 9 września 1870 r. o godz. 12.00  
w Merglowej Górze (Górnym Grzybnie). Został ochrzczony 18 
września 1870 r. Jego rodzicami byli Piotr Pawelczyk i Magdalena 
z d. Zaworska, a rodzicami chrzestnymi Peter Lange i Antonina 
Zaworska z Merglowej Góry. Myślałem, że może dowiem się kiedy, 
gdzie i z kim Augustyn zawarł związki małżeńskie, (często na mar-
ginesie ksiąg parafialnych księża zapisują te informacje), ale niestety 
margines był pusty. Z ustaleniem danych osobowych czterech żon 
Augustyna Pawelczyka miałem największe problemy, gdyż jak się 
później okazało pewnego rodzaju genealogiczną ciekawostką było 
to, iż pomimo że Augustyn Pawelczyk był znany na terenie ziemi 
sierakowickiej ze swych sporów z rządem pruskim, to jednak nie 
urodził się, nie umarł ani z żadną ze swoich żon nie zawarł związku 
małżeńskiego na tej ziemi. Przysporzyło to moim poszukiwaniom 
sporo kłopotów. Aktów małżeństwa szukałem już nie w parafiach 
powiatu kartuskiego, ale w Archiwum Państwowym w Gdańsku. 
Najłatwiej znalazłem akt małżeństwa z pierwszą żoną Julianną z d. 
Malek i akty zgonu jej oraz drugiej żony Augustyna  – Augustyny 
z d. Ptach. Z tych aktów dowiedziałem się, że obie żony zmarły 
przy porodzie oraz tego, że z pierwszego małżeństwa miał córkę 
imieniem Marta. Znalezienie pozostałych trzech aktów małżeństwa 
zajęło mi około 3 lat. Jako drugi znalazłem w księgach parafialnych 
kościoła w Kielnie, akt małżeństwa Augustyna z Teresą z d. Maku-
rat. Przypadek chyba sprawił, że zweryfikowałem kierunek swoich 
dalszych poszukiwań. Znałem w przybliżeniu rok zawarcia drugiego 
i trzeciego małżeństwa przez Augustyna Pawelczyka, lecz do tej pory 
poszukiwałem interesujących mnie danych tylko w urzędach stanu 
cywilnego powiatu kartuskiego, w miejscowościach, których zna-
łem położenie geograficzne jak np. Sulęczyno, Mirachowo, Kartuzy, 
Przodkowo, Stężyca, Kamienica Szlachecka. Nie szukałem w księ-
gach USC miejscowości, których nazwy mi nic nie mówiły, ani też 
w innych powiatach. Właśnie w takiej małej miejscowości Okalice 
w pow. wejherowskim mieścił się USC, gdzie Augustyn Pawelczyk 
zawarł trzeci związek małżeński z Marianną z d. Drywa. Długo nie 
mogłem jeszcze odszukać aktu drugiego małżeństwa Augustyna. 
Tym razem pomógł mi kolega Grzegorz, którego poznałem podczas 
któregoś z comiesięcznych spotkań Pomorskiego Towarzystwa Ge-
nealogicznego, którego jestem członkiem. Grzegorz powiedział mi, 
że w trakcie swoich poszukiwań genealogicznych w USC Chmielno 
trafił na akt ślubu Augustyna z drugą żoną Augustyną z d. Ptach 
przy okazji swoich poszukiwań. 

Z uwagi na to że moi przodkowie pochodzili z Tuchlina, Paczewa, 
Kamienicy Królewskiej w Pomorskim Towarzystwie Genealogicz-
nym zajmuję się indeksacją Parafii Sierakowice. O doświadczeniach 
zdobytych w trakcie tej indeksacji, a także o kłopotach, na które 
natrafiłem przy budowaniu drzewa genealogicznego Augustyna 
Pawelczyka i swojego opowiem w następnym odcinku swoich 
genealogicznych rozważań.

Janusz Pawelczyk
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br. Zbigniew Joskowski OFMConv.

„Nowy kancyonał pieśni nabożnych” 
i jego nakładca 
Jan Herman Szczypior z Załakowa

Wprowadzenie
W ubiegłym 2008 roku minęła setna rocznica od wydania przez 
Jana Hermana Szczypiora z Załakowa „Nowego Kancyonału Pieśni 
nabożnych…”, czyli śpiewnika używanego w sposób szczególny 
podczas kaszubskiego obrzędu religijnego „Pustych Nocy”. Zain-
teresowanie tym śpiewnikiem, popularnie zwanym „kantyczką”, 
wzrasta współmiernie do chęci podtrzymania zanikającej w wielu 
miejscowościach tradycji odprawiania „Pustych nocy”. Do powsta-
wania i upowszechniania reprintów owej Szczypiorowej „kantyczki” 
wielce przyczynia się urodzony w Załakowie p. Zbigniew Wenta, 
sam gorliwy śpiewak „pustonocny”. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ogólnego za-
rysu historii edycji polskojęzycznych kancjonałów w ogóle, ich 
korespondencji z „Nowym Kancyonałem...” wydanym nakładem 
Jana Hermana Szczypiora oraz charakterystyka jego zawartości 
treściowej, jak też roli jaką odegrał i nadal odgrywa w kulturze 
oraz obrzędowości kaszubskiej. W końcu pragnę w formie biogra-
mu zaprezentować życie oraz „misję” Jana Hermana Szczypiora 
– obwoźnego handlarza książkami polskimi i ich propagatora, na 
sposób Remusa znanego z powieści Aleksandra Majkowskiego. 

Niniejszy artykuł spełni swoją rolę, jeśli choć trochę przyczyni 
się do odrodzenia rodzinnego wspólnego śpiewu i modlitwy oraz 
sięgania do dawnej i współczesnej literatury polskiej i kaszubskiej, 
tej którą nazywamy piękną dlatego, że wychowuje, urabia ducha, 
pobudza do wzniosłych i szlachetnych czynów i postaw.  

Od kancjonału Walentego z Brzozowa 
do „Nowego Kancyonału...” J.H. Szczypiora
Na 4. wewnętrznej stronie Szczypiorowego „Nowego Kancyonału 
Pieśni nabożnych wedle obrządku Św. Kościoła Katolickiego” 
znajdujemy ważną informację o historii jego wydania w oparciu 
o wcześniejsze edycje. Czytamy: „Niniejszy Nowy Kancyonał 
Pieśni nabożnych” jest drugiem poprawionem i rozszerzonem 
wydaniem (pierwsze wyszło w Gdańsku 1894 roku nakładem 
Bernarda Milskiego, opracowane przez ks. T. Raschkiego 
w Kartuzach), wydanego w drukarni Wedela w Gdańsku 1759 r. 
„Kancyonału”, który miał następującą aprobatę kościelną: [Reim-
primatur Nikolausa Antoniusa Szulca]”. Owo „Reimprimatur” na 
wydanie „Kancyonału” zostało dane 21 października 1759 r. przez 
ówczesnego wikariusza generalnego diecezji warmińskiej i kanoni-
ka warmińskiego ks. Mikołaja Antoniego Szulca (1695 – 1791). „Kan-
cyonał” z 1759 r. był jednak kolejnym wydaniem wcześniejszego 
śpiewnika dla polskich gmin ewangelickich z 1737 r., drukowanego 
w Gdańsku czcionkami Tomasza Jana Schreibera. Ten znów nosił 
tytuł „Kancyonał wybrany i zupełny Gdański”1. To tyle słowem 

„rodowodu” Szczypiorowego „Nowego Kancyonału...”.
Początki kancjonałów w ogólności sięgają XV wieku i są ściśle 

związane z protestantyzmem. Ekspansja protestantyzmu (luteran 
i kalwinów) mogła przebiegać w tak szybkim tempie i z wielkim 
powodzeniem m. in. dzięki wynalezieniu przez Jana Gutenberga 
(1399 – 1468) w 1450 r. druku. Bo to właśnie „wynalazek” druku 
ułatwił i przyspieszył proces technologiczny „produkcji” dzieła 
pisanego – książki, a poprzez książkę – dotarcie do szerokiej 
grupy ludzi. Dlatego też pierwsze kancjonały mogły być i były 
drukowane w dużym – jak na owe czasy – nakładzie, by zaspo-
koić potrzeby śpiewacze luteran, czy kalwinów, a dopiero później 
katolików.

Znaczenie słowa „kancjonał” od samego początku nie uległo 
zmianie. Kancjonałem jest zbiór utworów przeznaczonych do 
śpiewu (pieśni) powstałych w efekcie przemyślanego wyboru. 
Autor takiego śpiewnika, dokonując tego wyboru, opierał się na 
zasobie pieśni, który w danej społeczności zaistniał w wyniku 
dłużej lub krótszej tradycji2. Wartość i popularność kancjonałów 
trzeba tłumaczyć ich prostym opracowaniem do powszechnego 
użytku w celach religijnych, a co najważniejsze – w języku ojczy-
stym! Wspomniany wyżej wynalazek druku jedynie przyspieszył 
ich popularyzację.

Pierwszy polskojęzyczny kancjonał (zbiór śpiewów ewangelic-
kich) został wydany w 1554 r. w Królewcu przez ks. Walentego 
z Brzozowa. Był on tłumaczeniem starszego, bo wydanego w 1541 r. 
czeskiego kancjonału Łukasza z Pragi3. Choć kancjonał Walentego 
z Brzozowa zawierał w głównej mierze pieśni śpiewane przez pro-
testantów, to znalazły się w nim również pieśni i hymny używane 
w Kościele katolickim. Chodzi tu głównie o średniowieczny maryjny 
hymn brewiarzowy „Stabat Mater” (w polskiej wersji znany pod 
tytułem „Stała Matka Boleściwa”) autorstwa włoskiego poety 
i mistyka franciszkańskiego Jacopone da Todi (1230-1306). 

Jest rzeczą niezwykle ciekawą, że również powstałe później, aż 
do początków XX wieku, polskojęzyczne kancjonały (a było ich 
ponad siedemdziesiąt4) zawierały psałterz oraz wiele innych pieśni 
i hymnów religijnych, które były tłumaczone głównie z języka nie-
mieckiego, albo z łaciny, a następnie wydawane w Polsce zarówno 
przez katolików, jak i ewangelików. Przykładem kancjonału typowo 
ewangelickiego, zawierającego psalmy tłumaczone na język polski, 
a także pieśni kościelne, z których część wykonywano w kościo-
łach katolickich (w tym o Matce Bożej5 i niektórych świętych) jest 
wydanie z 1782 roku. Znajdziemy w nim, np. pieśń pasyjną z XIV 
wieku „Rozmyślajmy dziś wierni chrześcianie”6, czy też inne prze-
tłumaczone z łaciny pieśni: „Ciebie Boże chwalimy”7 czyli poetycką 
wersję „Te Deum laudamus”, pieśń eucharystyczną „Twoja cześć, 
chwała”8 oraz utwór autorstwa Jana Kochanowskiego (1530 – 1584) 
„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary”9.

Ten wzięty z „polskiego podwórka” ciekawy przypadek, jest 
świadectwem nie tyle ekumenizmu religijnego, co raczej wspól-
noty języka katolików i ewangelików, czy również kalwinów 
zamieszkujących jedną i wspólną im Ojczyznę – Polskę. Jednakże 
dowolne korzystanie przez katolików (świeckich) ze śpiewników 
ewangelickich prowadziło do wielu nadużyć i błędnego rozumienia 
prawd wiary. 

W okresie wielkiej ekspansji protestantyzmu (luteranizmu), 
a potem także w okresie zaborów, kiedy wraz z narzuconą przez 
zaborcę pruskiego kolonizacją Niemców na terenie Pomorza Gdań-
skiego nasilała się germanizacja, w parze z nią nastąpił rozwój sieci 
zborów ewangelickich oraz szkół niemieckich (z wykładowym 
językiem niemieckim)10. Ale na terenie zaboru pruskiego, szcze-
gólnie na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, wielu pastorów 
ewangelickich staje w obronie polskości, a dokładniej – walczy 
o prawa Polaków do swego języka. Jednym z nich, szczególnie 
przyjaznym Polakom (i Kaszubom) był pastor i kaznodzieja polski 
w Gdańsku – Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764 – 1855). Dzia-
łał on przy kościele św. Anny w Gdańsku (obecnie należącym do 
franciszkanów). Wydawał  polskojęzyczne kancjonały i kalendarze, 
prowadził szeroko zakrojoną działalność pedagogiczno – naukową, 
a wszystko czynił w duchu miłości do polszczyzny11. 

Zawartość religijna, literacka i ideowa „Nowego Kancyonału 
pieśni nabożnych…” i jego rola w kulturze i obyczajach 
religijnych Kaszubów
Trudnym zadaniem jest w bardzo krótki sposób dokonać szczegó-
łowej analizy, bogatych w treść religijną i literacką, kancjonałów 
używanych na Kaszubach podczas „Pustych nocy”, bo było ich 
niemało12. Dlatego też za pomocą kilku wybranych pieśni chcę 
zasygnalizować owo bogactwo kulturalne i literackie. Pragnę to 
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uczynić jedynie na przykładzie „kantyczki” wydanej nakładem Jana 
Hermana Szczypiora, której stronice tętnią treściami przepełnio-
nymi miłością do Boga i Ojczyzny – Polski, wyrażonymi słowem 
pięknym – poezją. 

W kontekście wspomnianej wyżej kwestii dowolnego korzy-
stania przez katolików ze śpiewników ewangelickich i wynikłego 
z tego błędnego rozumienia przez nich nauki Kościoła, należa-
łoby rozpocząć analizę od pieśni katechizmowej. Za przykład 
niech posłuży nam zatytułowana: „Trójca Bóg Ojciec, Bóg Syn, 
Bóg, Duch Święty”13, ponieważ jest bardzo często wykonywana 
podczas kaszubskich śpiewów „pustonocnych”. Pochodzi najpraw-
dopodobniej z XVIII wieku14. Tę pieśń Szczypior poznał zapewne 
za pośrednictwem jednego z pierwszych edycji wejherowskiego 
modlitewnika kalwaryjskiego „Droga do Nieba...”15, ponieważ zna-
my na terenie Polski niewiele XIX – wiecznych edycji śpiewników 
(kancjonałów) zawierających tę pieśń katechizmową.  „Trójca Bóg 
Ojciec…” jest utworem poetyckim, stanowiącym swoisty wykład 
głównych prawd wiary. Ten „gatunek” poezji powstał, czy raczej 
rozwijał się obok potrydenckiego kontrreformacyjnego kaznodziej-
stwa katechetycznego (szczególnie prowadzonego przez jezuitów), 
w którym kładziono szczególny nacisk na wykład nauki Kościoła 
katolickiego i zbijania błędnych nauk16. 

Kolejnymi ciekawymi i znanymi powszechnie pieśniami, które 
Szczypior zawarł w „Nowym Kancyonale...”, są utwory polskiego 
poety religijnego Franciszka Karpińskiego: „Kiedy ranne wstają 
zorze”, „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, kolęda „Bóg się ro-
dzi”, czy też „Zmarły człowiecze”17 oraz wybrane psalmy z jego 
„Psałterza”. Poeta Franciszek Karpiński zdawał sobie sprawę z tego, 
jak wielką rolę w wychowaniu religijnym społeczeństwa odgrywa 
poezja religijna. Stąd też pisał utwory religijne, choć proste w swej 
formie i łatwo przyswajalne przez ludzi, to jednak ich poziom teo-
logiczny oraz literacki był bardzo wysoki. Znajomość tych pieśni 
przez Kaszubów wpłynęła nie tylko na rozwój ich duchowości, 
ale była i nadal jest oznaką ich silnego przywiązania do polskiej 
tradycji literackiej, czyli do tego co „swojskie”18. Toć wierni parafii 
sierakowickiej i gowidlińskiej edukowali się w duchu i języku pol-
skim w ramach społeczności rodzinnej, a czynili to przez codzienną 
wspólną modlitwę wieczorną, śpiew i czytanie książek polskich. Te 
praktyki nie były objawem polsko – kaszubskiej ksenofobii wobec 
tego co niemieckie (jako takie), ale w głównej mierze stanowiły 
skuteczny mechanizm obronny wobec szeroko zakrojonej polityki 
germanizacyjnej (poprzez administrację pruską, kulturę, język etc.) 
prowadzonej przez zaborcę. Chociaż ślady wpływów niemieckich 
pozostały w kaszubszczyźnie w postaci zapożyczeń niemieckich, 
to Kaszubi czuli się kulturalnie związani z Polską. A to właśnie 
język jest koniecznym łącznikiem następujących po sobie poko-
leń, bez którego rozwój kulturalny byłby pozbawiony ciągłości19. 
W tym przypadku Kaszubi pielęgnowali swoją jedność kulturalną 
i religijną z pozostałą częścią Polski za pośrednictwem polskoję-
zycznej literatury pięknej, modlitewników i śpiewników religijnych 
(kancjonałów). O tej jedności kulturalno-religijnej z Polską świadczą 
chociażby słowa kaszubskiego poety i działacza kulturalno – spo-
łecznego Hieronima (Jarosza) Derdowskiego: „Czujce tu ze serca 
toni skład nasz apòstolsczi: Ni ma Kaszëb bez Pòlonii, a bez 
Kaszëb Pòlsczi”.

W „Nowym Kancyonale...” mamy też pieśń „Marsz, marsz me 
serce, pobudkę biją”20, która w literaturze jest znana pod tytułem 
„Marsz Konfederatów Barskich” lub „Pieśń żołnierska o Naj-
świętszej Maryi Pannie”. Utwór ten bywa często śpiewany pod-
czas „Pustych nocy”. Na Kaszubach jest znany dzięki śpiewnikowi 
poznańskiemu (wydanemu w Poznaniu i przeznaczonemu głównie 
dla Wielkopolan), któremu kościelną aprobatę dał pochodzący 
z Tuchlina biskup chełmiński Jan Nepomucen Marwicz21. Pieśń 
tę napisał autor anonimowy w latach 1768 – 1772, a więc podczas 
trwania Konfederacji Barskiej, uznawanej za pierwsze powstanie 
narodowe. A warto dodać, że w Konfederacji Barskiej brał udział 

Kaszuba pochodzący z Będomina koło Kościerzyny – Józef Wybicki 
(1747 – 1822). Pisarze i poeci romantyczni (w tym także trzech wiesz-
czów: Mickiewicz, Słowacki i Krasiński) wykreowali Konfederatów 
Barskich na bohaterów swoich utworów. Przedstawiali ich jako 
rycerzy Maryi, męczenników za wiarę, Ojczyznę i Jej wolność. 
Zatem „Marsz, marsz me serce…” jest kolejnym ciekawym utwo-
rem śpiewanym przez Polaków – Kaszubów będących w tamtym 
czasie pod „pruskim pręgierzem”. A pieśń ta „zagrzewała” ich do 
obrony swego języka i kultury. Toć Jan Herman Szczypior pro-
pagował również literaturę polskich romantyków uosabiających 
naszą Ojczyznę – Polskę jako tę, która została złożona w grobie, 
ale zmartwychwstanie jak Chrystus22. 

Inną pieśnią maryjną, którą Szczypior włączył do swego kancjo-
nału, jest: „Stała Matka Boleściwa”23, o której wyżej wspominałem 
przy omawianiu kancjonału Walentego z Brzozowa. 

Kult św. Jana Nepomucena był żywy w całej Polsce. W parafii 
sierakowickiej tym bardziej czczono tego świętego, ponieważ był 
patronem kościoła i parafii obok św. Marcina z Tours. Podczas 
kaszubskich „Pustych nocy” na cześć „Nepomuka” śpiewa się pieśń 
„Witaj Janie z Bolesława”, którą również znajdziemy w „Nowym 
Kancyonale...” Szczypiora24. Nie jest znana data powstania tej pieśni, 
jednakże do jej rozpowszechnienia (a tym samym kultu św. Jana 
Nepomucena) przyczyniły się m. in. śpiewniki wydane w dużym 
nakładzie w Mikułowie (1862)25 i Bielsku(1866)26.

 
Pochodzenie, życie i misja Jana Hermana Szczypiora  
Jan Herman Szczypior przyszedł na świat w trudnym okresie 
dziejowym, bowiem rozebrana przez zaborców Polska czekała 
na swoje polityczne zmartwychwstanie (niepodległość). Podobnie 
trudne i skomplikowane są dzieje jego najbliższej rodziny, w której 
przyszedł na świat oraz tej, którą sam założył. Warto te dzieje w tym 
miejscu dokładnie przedstawić, przeanalizować oraz wyciągnąć 
ogólne wnioski.

Ojciec Jana Hermana, Wojciech Szczypioł (dopiero później piszą-
cy się, jako Szczypior) urodził się w 1814 r. w Załakowie jako syn 
gbura Andrzeja i Ewy z Krampów27. Matka wspomnianego Wojcie-
cha pochodziła ze zniemczonej pomorskiej rodziny ewangelickiej, 
jednak w swojej młodości konwertowała na katolicyzm. 

W 1840 r. Wojciech Szczypioł (Szczypior) ożenił się z Barbarą 
Szymańską (ur. 1804). Mieszkali w Załakowie i prowadzili 29 - 
hektarowe gospodarstwo rolne28. Należy również dopowiedzieć, 
że od Wojciecha Szczypiora dwie morgi ziemi dzierżawił i miał 
tam swój dom pastor zboru ewangelickiego w Bukowinie Jan 
Winkelmann29. Z małżeństwa Wojciecha i Barbary przyszło na 
świat czworo dzieci: Paulina Justyna (1841)30, Adam Piotr (ur. 
1843)31, Józef Mateusz (ur. 1849)32, który emigrował do Ameryki 
i Ewa (1851)33, której obie córki (Paulina Justyna i Ewa) zmarły 
krótko po narodzinach. 31 sierpnia 1854 r. zmarła żona Wojciecha 
Szczypiora – Barbara34. Jeszcze w tym samym roku, 21 listopa-
da35, ożenił się on ponownie z Julią Sobisz (ur. 1830) pochodzącą 
z Puzdrowa. Ta dała mu pięcioro dzieci: Michała Marcelego (ur. 
1855)36, wspomnianego Jana Hermana, Augustynę Cecylię (ur. 
1862)37, Feliksa Augusta (ur. 1865)38 oraz Aleksandra (ur. 1869)39. 
10 czerwca 1871 r. zmarł Wojciech Szczypior40. Owdowiała Julia 
Franciszka wyszła za mąż 15 lutego 1872 r. za Walentyna Abra-
mowskiego (ur. 1846) z Załakowa41. Z tego małżeństwa przyszło 
na świat dwoje dzieci: Leopold (ur. 1872)42 oraz Anna (ur. 1875)43. 
Ciekawostką jest, że dzieci Wojciecha Szczypioła, zarówno 
z pierwszego, jak i drugiego małżeństwa, są w sierakowickich 
księgach parafialnych odnotowane pod „nowym”, zewoluowanym 
nazwiskiem – Szczypiór (Szczypior).

Nakładca „Nowego Kancyonału…”, Jan Herman Szczypior, 
urodził się 11 października 1857 roku w Załakowie, jako syn Woj-
ciecha i Julii z Sobiszów. Tydzień później, bo 18 października 1857 
roku, został ochrzczony w kościele św. Marcina w Sierakowicach 
przez miejscowego proboszcza ks. Aleksandra Pomierskiego. ☞
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Rodzicami chrzestnymi byli Józef i Anna Suchtowie44. Imię 
Herman nasz bohater otrzymał na cześć bł. Hermana Kaleki 
(Contractusa) – benedyktyńskiego mnicha, bibliofila, samouka oraz 
autora wielu pieśni i hymnów kościelnych45. Jednym z najbardziej 
znanych utworów autorstwa bł. Hermana (patrona Jana Hermana 
Szczypiora) jest antyfona maryjna „Salve Regina”, w poetyckim 
tłumaczeniu polskim znana pod tytułem „Witaj Królowo Matko 
litości”46, którą w Polsce zawsze śpiewamy na zakończenie cere-
monii pogrzebowych. Nadanie synowi Szczypiorów germańskiego 
imienia Herman z wielkim prawdopodobieństwem dokonało się 
pod wpływem wspomnianego pastora bukowińskiego Winkel-
manna. Toć w parafii sierakowickiej (oraz sąsiednich – strzepskiej 
i gowidlińskiej) to rzadkie imię nosili zazwyczaj Niemcy oraz 
zniemczeni Kaszubi47.

W dzieciństwie Jan Herman Szczypior ukończył miejsco-
wą szkołę pruską, gdzie nauka była prowadzona w języku 
niemieckim. Jednak umiejętność pisania i czytania oraz per-
cepcja literacka, którą obserwujemy w późniejszym okresie 
jego życia, świadczą o tym, że w szkole  doskonale opanował 
podstawowe wiadomości. W domu, dzięki zabiegom swoich 
rodziców, pogłębiał te umiejętności, ale w języku polskim. 
A naukę domową praktykował według powszechnego wówczas 
na terenie parafii sierakowickiej i gowidlińskiej zwyczaju – za 
pośrednictwem polskich modlitewników i śpiewników kościel-
nych, o czym już wyżej wspominałem. Obowiązek szkolny na 
terenie zaboru pruskiego wydatnie przyczynił się do likwidacji 
masowego analfabetyzmu (w tym na terenie wspomnianych 
wyżej parafii)48. Jednakże germanizacja nie odnosiła pożąda-
nego przez zaborcę skutku z powodu prowadzonej w domach 
nauki w języku polskim!

Jan Herman Szczypior ożenił się z Julią Franciszką Stenzel (ur. 
21 kwietnia 1862), córką Józefa i Anny z Miszków z Załakowa. 
Sakrament małżeństwa został zawarty 21 lutego 1881 roku w ko-
ściele sierakowickim, a pobłogosławił go miejscowy proboszcz ks. 
Dionizy Knast49. 

Jan Herman i Julia Franciszka Szczypiorowie pracowali wspólnie 
na własnym ośmiohektarowym gospodarstwie50. O ich statusie 
społecznym i majątkowym dowiadujemy się nieco więcej m. in. 
z sierakowickich ksiąg parafialnych, gdzie są określani jako „wła-
ściciele” (niem. Eigentümer) nadziałów ziemskich. 

Julia Franciszka powiła Janowi Hermanowi dziesięcioro dzie-
ci, z których jedynie czworo dożyło wieku dorosłego. Byli to: 
Augusta (1883 – 1891)51, Leon Wojciech (1885 – 1891)52, Wincenty 
Teodor (1888 – 1920)53, Otylia (1890 – 1925)54, Jan Leon (ur. 1894)55, 
Franciszek (1896, zmarł po urodzeniu)56, Elżbieta (ur. 1897)57, An-
toni (1899 – 1914)58, Leokadia Pelagia (1902, zmarła po urodzeniu)59, 
Łucja (1903 – 1918)60. Na podstawie powyższych wypisów ze 
zdziwieniem spostrzegamy, że Jan Herman i Julia Szczypiorowie 
bardzo często doświadczali śmierci swoich dzieci. Owa wyso-
ka zachorowalność i śmiertelność dzieci Jana Hermana i Julii 
Franciszki Szczypiorów (szczególnie tych nastoletnich) musiała 
powodować, że pokornie zginali swoje kolana, by na modlitwie 
powierzać Bogu swój rodzicielski ból. Nie mogło być inaczej, 
skoro Jan Herman i jego żona byli gorliwymi katolikami. O świa-
domości religijnej i gorliwości samego Jana Hermana świadczy 
dobitnie zebranie przez niego powszechnie używanych wśród 
bliskiej mu społeczności pieśni i modlitw zgodnych z duchem 
i tradycją katolicką oraz doprowadzenie do ich wydania. A i po-
wstające na terenie parafii sierakowickiej Towarzystwo Śpiewu 

„Lutnia”61 mogło stać się dodatkowym bodźcem skłaniającym go 
do wydania „kantyczki”. Przecież członkowie tego Towarzystwa 
i rodziny śpiewające z terenu parafii gowidlińskiej chętnie 
nabywali od niego egzemplarze tego śpiewnika i pomagali mu 
je rozprowadzać62. Jednak głównym powodem wydania przez 
Szczypiora „Nowego Kancyonału...” było zapotrzebowanie na 
śpiewniki dla odprawiania „Pustych nocy”63.

Ów „Nowy Kancyonał...” wydrukował Wielkopolanin Bernard 
Zygmunt Milski z Poznania (w latach 1891 – 1901 zamieszkały i pro-
wadzący polską drukarnię w Gdańsku)64, z którym Szczypior musiał 
się zetknąć osobiście podczas któregoś z odczytów organizowanych 
w wielu miejscowościach na Pomorzu Gdańskim. Tenże Bernard 
Milski wydawał w Gdańsku gazety polskie oraz literaturę polską 
(„Trylogię” Sienkiewicza). Jan Herman Szczypior na terenie parafii 
sierakowickiej (w Załakowie, Kamienicy Królewskiej, Pałubicach 
i Łyśniewie) oraz parafii gowidlińskiej (w Kowalach i Gowidlinie) 
rozprowadzał wydawane przez Milskiego czasopisma i książki, 
a także literaturę romantyczną (Adama Mickiewicza i Juliusza 
Słowackiego)65.

Jan Herman Szczypior zmarł w Załakowie 29 marca 1922 roku. 
Zaś 3 kwietnia tego roku został pochowany na cmentarzu parafial-
nym w Sierakowicach przez ówczesnego wikariusza tej parafii ks. 
Maksymiliana Krzewińskiego66. Owdowiała Julia Franciszka prze-
prowadziła się do córki Elżbiety i jej męża Franciszka Bulczaków 
zamieszkałych w Kamienicy Młynie (Kamienickim Młynie). Tam 
odeszła do wieczności 15 lipca 1932 roku i została pochowana na 
tym samym cmentarzu co jej mąż67.
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U stóp Jasnogórskiej Pani

W tym roku odbyła się już 18. Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną 
Górę. Tegoroczne jej hasło brzmiało: „Bądźmy obrońcami życia”. Tak samo jak 
w latach ubiegłych trud wędrowania podjęły również osoby z naszej gminy. Tym 
razem grupa liczyła około 40 osób. Godnym podkreślenia jest fakt, że z roku na 
rok liczba pątników z Sierakowic zwiększa się sukcesywnie.

Pielgrzymi szlak na Jasną Górę nie należy jednak do łatwych. Z tą świadomo-
ścią pątnicy wyruszyli do tronu Czarnej Madonny, poniekąd rzucając wyzwanie 
samemu sobie. Ich gorliwość, wierność podjętej decyzji, a przede wszystkim 
pragnienie zaniesienia osobistych intencji i próśb do stóp Częstochowskiej Pani, 
zwyciężyły ze zmęczeniem i znużeniem długotrwałą trasą.

Pielgrzymi pokonali 550 km w 16 dni, średnio idąc 30 km dziennie. Z relacji 
pątników wynika, iż najdłuższym etapem do przejścia był odcinek z Konina do 
Malanowa. Liczył on około 54 km.

Mieszkańcy gminy Sierakowice wyruszyli 29 lipca po Mszy św. o godzinie 
7.00, przyłączając się do grupy lęborskiej. Pierwszym ich celem było dotarcie do 
Kościerzyny na nocleg. Następnego dnia, po uroczystym błogosławieństwie J. E. 
ks. bpa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi, pątnicy wyruszyli w dalszą drogę 
pod przewodnictwem kierownika grupy kościerskiej ks. Marcina Wawrzynkow-
skiego. Wraz z duchownym udało się 6 diakonów oraz 8 kleryków z naszego 
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelpinie.

Ten, kto nigdy nie brał udziału w pielgrzymce, zapewne zastanawia się jak 
wyglądają „rekolekcje w drodze”. Tak bowiem potocznie określa się piesze wę-
drowanie do sanktuariów i miejsc wotywnych.

Uczestnicy opowiadają, że każdy dzień rozpoczynał się od mszy św., po któ-
rej następował wymarsz. W czasie pielgrzymki dostrzegli także różnorodność 
modlitw chrześcijańskich. Wśród nich były m.in. modlitwy poranne, Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu NMP, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, różaniec, Litania Loretańska, Anioł Pański oraz 
Droga Krzyżowa. Nie brakowało także konferencji tematycznych, pogłębiających 
motto tegorocznej pielgrzymki, bogatych maryjno pieśni i skocznych piosenek.

Około godziny 18.00 pielgrzymi przychodzili na miejsce noclegu. Gospodarze 
często witali pątników z dużym entuzjazmem i rozrzewnieniem. Oczekiwali ich 
bowiem cały rok. Nie raz sami pragnęli iść do Królowej Polski, lecz obowiązki 
domowe, praca to uniemożliwiały.
„Tak otwartych serc i życzliwych ludzi nie znajdzie się nigdzie poza letnimi 

rekolekcjami w drodze” – często powtarzają pątnicy.
Każdy dzień pielgrzymki został uwieńczony Apelem Jasnogórskim około 

godziny 21.00. Nie kiedy jednak odbywały się tak zwane „pogodne wieczory”, 
gdzie tańce, wspólne zabawy i śpiewy religijne nie miały końca. 

Matka Boża zadbała o to, by pogoda sprzyjała pielgrzymującym. Przez więk-
szość dni świeciło słońce. Jedynie w dwóch ostatnich dniach padał deszcz.

Dzień przed dojściem na Jasną Górę, pielgrzymi 
zatrzymali się na kilkanaście minut w małej miejsco-
wości Kamyk. Usytuowana jest ona na niewielkim 
wzniesieniu, skąd w oddali dostrzec można szczyt 
wieży sanktuarium częstochowskiego. Ten czas był 
dla pielgrzymów niezwykle wzruszający. Pątnicy 
klękali i ze łzami w oczach wpatrywali się w zarys 
klasztoru. Ich radość nie miała końca. Pokonali setki 
kilometrów. Przezwyciężyli zmęczenie, ból i znie-
chęcenie, i oto dotarli do upragnionego od wielu 
dni miejsca.

Jak się nie cieszyć? Jak nie być szczęśliwym, kiedy 
widzi się tron Matki? To z pewnością najpiękniejsze 
chwile w życiu pielgrzyma.

Tego samego dnia do pieszej pielgrzymki w miej-
scowości Biała, dołączyła się Pielgrzymka Rowerowa 
z Lęborka. Wówczas grupa liczyła 412 pątników, 
w tym 37 rowerzystów.

Na Jasną Górę pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej 
weszła 13 sierpnia o godzinie 7.45. Z wałów jasno-
górskiego klasztoru pątników przywitał ks. Antoni 
Bączkowski – rektor Wyższego Seminarium Du-
chownego w Pelplinie. Natomiast przy cudownym 
obrazie zmęczonych, lecz radosnych „wędrowców” 

oczekiwał ks. bp diecezjalny Jan Bernard Szlaga. 
O godzinie 12.30 odbyła się uroczysta msza święta 
na Wałach.

Jak opowiadają pątnicy udział w pielgrzymce jest 
czymś niesamowitym i niezapomnianym. Jest okazją 
do zbliżenia się ku Bogu, pogłębienia wiary, otwarciu 
się na drugiego człowieka – bliźniego oraz przyj-
rzeniu się własnemu sobie. Na pielgrzymim szlaku 
można spotkać także niezwykłych ludzi, którzy nie 
boją się przyznać do swej przynależności religijnej 
i patriotycznej. 

Za to doświadczenie wiary, wzmocnienie ducha, 
pokrzepienie ciała, okazaną dobroć, wsparcie 
materialne oraz pomoc przy zbiórce środków me-
dycznych pielgrzymi z gminy Sierakowice pragną 
szczególnie podziękować Panu Wójtowi Tadeuszowi 
Kobieli, Zakładowi Produkcyjno-Usługowemu „WIM” 
Pana Wiesława Mechlińskiego, Hurtowni Ogrod-
niczej „ROSA” Pana Jana Labudy, Ubojni Drobiu 

„GOSZ” Pani Agnieszki Gosz, Centrum Handlowe-
mu „EXPERT” Pana Tadeusza Parackiego, Zakła-
dowi Usług Geodezyjno-Projektowych „NADIR”, 
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „WOD-KAN-
GRZENKOWICZ”, Biurowi Rachunkowemu „BEUS” 
oraz Telewizji Kablowej „TELETRONIK” z Kartuz.

Joanna Szymanowska
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Szekspir w Gdańsku
14 września klasy IIa LO, IIb LO i Ia LO ZSP w Sierakowicach wyjechały wraz 
z opiekunami do Gdańska, aby obejrzeć i wziąć udział w widowisku plenerowym 
w reżyserii Andrzeja Wajdy. Była to prawdziwa uczta dla miłośników teatru, 
Szekspira i współczesnego kina polskiego. Na podestach ustawionych wzdłuż 
ulicy Długiej i Długiego Targu na 
gdańskiej Starówce ok. 100 aktorów 
(m.in.: Stanisława Cielińska, Mag-
dalena Cielecka, Andrzej Seweryn, 
Artur Barciś, Jerzy Stuhr, Cezary 
Pazura, Agata Buzek) przedstawiło 
wybrane fragmenty dzieł Szekspira. 
Uczniowie z łatwością rozpoznali 
charakterystyczne dialogi z „Makbe-
ta”, „Hamleta”, „Romea i Julii’. Można 
też było posłuchać brawurowego 
wykonania sonetów Szekspira. 

Artystycznym opiekunem wid-
owiska był Andrzej Wajda. Jego 
udział w tworzeniu spektaklu ma 
symboliczne znaczenie dla Gdańska 
i samego reżysera, bo w teatrze 
Wybrzeże w 1960 r. wyreżyserował 
„Hamleta”- swoją pierwszą sztukę 
szekspirowską. Przedstawienie 
uświetniło rozpoczęcie budowy 
Teatru Szekspirowskiego, który działał w Gdańsku od XVII w. przez blisko 200 
lat. Po spektaklu odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod 
jego budowę. Teatr ma powstać za około 3-4 lata i będzie nowoczesną sceną 
miejską, nawiązującą jednak do tradycji teatru elżbietańskiego. 

Podczas happeningu, oprócz 
kontaktu duchowego z twórczością 
Szekspira, młodzież miała okazję 
do obcowania z artystami znanymi 
ze szklanego ekranu. W akcji „Na 
prośbę Andrzeja Wajdy – aktorzy 
przyjechali” wzięli udział artyści 
starszego i młodego pokolenia. Szc-
zególnie oblegani byli: Jerzy Stuhr, 
Cezary Pazura, Artur Barciś i Anna 
Mucha. Aktorzy chętnie rozdawali 
autografy i pozowali do zdjęć. 

Odsyłam do galerii zamieszczonej 
na stronie internetowej szkoły: www.
zsp.sierawebd.pl

Organizator wyjazdu: 
Ewa Szlaga-Ortmann

Foto: archiwum ZSP

Wystawa porcelany
W sierakowickim Gminnym Ośrodku Kultury moż-
na obejrzeć wystawę „Porcelana ręcznie zdobiona” 
Elżbiety Sütö. 

Pani Elżbieta mieszka i tworzy w Sulęczynie. 
Malowaniem porcelany zajmuje się od kilku lat. Tej 
trudnej sztuki uczyła się w Niemczech. Tam ukoń-
czyła kilka kursów, zebrała potrzebne materiały 
i przybory, a także zakupiła piec do wypalania zdo-
bionej porcelany. Swoje prace wystawia w galeriach 
i na jarmarkach. 

Wystawę można obejrzeć w siedzibie GOK przy ulicy 
Kartuskiej 27 w sali Stałej Ekspozycji Muzealnej.

Serdecznie zapraszamy.

Taniec, śpiew, podróże…
Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach ogłasza 
nabór do Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „SIE-
RAKOWICE”.

Jeżeli lubisz taniec, śpiew, podróże oraz chcesz 
popularyzować rejon kaszubski, dołącz do nas! Za-
praszamy wszystkich od 14 roku życia. 

Gwarantujemy niezapomniane przeżycia, podróże 
po Europie i nie tylko! W tym roku zespół odwiedził 
m.in. Serbię, Słowację, Świdnicę, Strzegom a już 
niedługo pojedzie na Ukrainę. W przyszłym roku 
zamierza zaprezentować kaszubski folklor w Rosji 
oraz w Grecji.

Zespół „SIERAKOWICE” ma na swoim koncie 
wiele nagród. Cieszy się ogromnym powodzeniem 
w kraju jak i za granicą!

Próby w każdy piątek w godzinach 17.30–20.00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
Wszystkich zainteresowa-

nych prosimy o kontakt.
Kierownik zespołu – Irena Kul-
wikowska tel. kom. 694-46-88-74. 
Choreograf – Irena Warmowska 
tel. kom. 694-46-88-76

W kolejnym numerze „Wiadomości Sierakowic-
kich” koniecznie przeczytaj „Wspomnienia z wakacji 
członka zespołu Sierakowice”.

GOK ZAPRASZA

Uwaga dzieci
2 października rozpoczyna się nasz sezon bajkowy! W bibliotece w Sierakowi-
cach w każdy piątek „Spotkanie z Bajką” od godziny 17.00 do 18.00. Zapraszamy 
dzieci i rodziców!

Pierwsze spotkanie w piątek – 2 października o godz. 17.00. 
Zapraszamy wszystkich chętnych, dorosłych i młodzież, do wspólnego czytania. 

Chętnie pomożemy w przygotowaniu spotkania. 
W Filii w Gowidlinie wspólne czytanie bajek pod nazwą „Co tydzień bajka” 

rozpocznie się również 2 października w piątek o godz. 16.00 i będzie kontynu-
owane w każdy kolejny piątek.

Zapraszamy!

Z BIBLIOTECZNEJ SZUFLADY

Bezpośredni kontakt 
z wielkimi gwiazdami polskiego kina – 

na zdjęciu Ewa Szlaga-Ortmann 
z Wojciechem Siemionem

Krzysztof Cierocki z kl. II b LO 
otrzymuje autograf od Jerzego Stuhra
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SPORT

Sukces tenisistów stołowych 
GKS Lis Sierakowice

Spektakularnym sukcesem zakończył się, rozegrany piątego i szó-
stego września w Żukowie, I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
w kategorii młodzików, w którym aż troje naszych reprezentantów 
wywalczyło awans na Półfinały Ogólnopolskie. 

W zawodach wzięło udział 85 zawodników i zawodniczek 
z całego województwa. Najlepiej wypadł Wiktor Nawrocki, który 
zajął I miejsce. W turnieju rozegrał aż 4 pojedynki pięciosetowe, 
z których każdy rozstrzygnął na swoją korzyść. W finale pokonał 
Kacpra Gajewskiego z MRKS Gdańsk 3:2. Wiktor po raz pierwszy 
w karierze został najlepszym tenisistą stołowym województwa. 

Bardzo dobry rezultat zanotowała też Kinga Łosińska, która zajęła 
3 miejsce. W pojedynku o drugą lokatę nie wykorzystała dwóch 
piłek meczowych ze Smolnicką i ostatecznie uległa 2:3. 

Dobrze też spisał się Maciej Kleinschmidt, który był piąty, ale 
w pojedynku o wejście do finału w piątym secie prowadził 10:6 z K. 
Gajewskim, by ulec ostatecznie 11:13. Wszyscy wyżej wymienieni 
uzyskali awans do Półfinałów Ogólnopolskich, które odbędą się 4 
października w Luboniu k/Poznania. 

Pozostałe miejsca zawodników GKS Lis Sierakowice:
9 – Martyna Socha;
11-12 – Michał Trzebiatowski, Kornelia Dunst;
13-16 – Karolina Kleinschmidt.

Paweł Michna 

I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
im. Bronisława Lisa

Aż 93 zawodników i zawodniczek z całego województwa pomor-
skiego zgromadził na starcie I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 
juniorów i juniorek im. Bronisława Lisa. Zawody rozegrano w 
sobotę 12 września w hali sportowej Gimnazjum w Sierakowicach. 
To pierwsza w historii klubu tej rangi impreza poświęcona pamięci 
zmarłego niespełna rok temu sympatyka tenisa stołowego – Bro-
nisława Lisa. Uroczystego otwarcia dokonali: Prezes Pomorskiego 
Wojewódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego- Ryszard 
Weissbrodt oraz Wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. Gośćmi 
honorowymi byli również Elżbieta i Adam Giersz.

Turniej ten był również eliminacją do półfinałów ogólnopolskich, 
które zostaną rozegrane 4 października w Luboniu. Najlepszymi 
w poszczególnych kategoriach okazali się: Agnieszka Kaczmarek 
(MRKS Gdańsk), Marta Krajewska (GKTS Gdańsk), Marta Szy-
mańska (MRKS) - wśród juniorek oraz Marcin Ściblak, Mateusz 
Dykowski (obaj MRKS) i Łukasz Prendota AZS AWFiS Gdańsk 
- wśród juniorów. 

Gospodarze –zawodnicy klubu GKS Lis Sierakowice - wystawili 
dziewięcioosobową reprezentację, jednak duża różnica wieku 
sprawiła, że nie odnieśli większych sukcesów. Najlepiej spisała się 
Kinga Łosińska, którą sklasyfikowano w przedziale 13-16 oraz Maciej 
Kleinschmidt 17-24. Pozotałe miejsca naszych zawodników: Filip 
Dyszer, Michał Trzebiatowski, Wiktor Nawrocki 33-48 , Krzysztof 
Studziński – 49, Dunst Kornelia 17-24, Anna Walaszkowska, Karolina 
Kleinschmidt 25-32.

Głównym sponsorem zawodów było Przetwórstwo Mięsne Lis 
Sierakowice.

Turniej pamięci Bronisława Lisa będzie rozgrywany co roku w 
Sierakowicach. 

Paweł Michna

Dzień Papieski w Sierakowicach
10. Biegi Uliczne „Wokół Ołtarza Papieskiego”
Już po raz dziewiąty w całej Polsce obchodzony będzie Dzień 
Papieski. Jest to święto organizowane corocznie w niedzielę po-
przedzającą 16 października – rocznicę wyboru kardynała Karola 
Wojtyły na papieża. W tym roku przypadnie 11 października, a jego 
hasłem przewodnim będzie Jan Paweł II – Papież Wolności.

Co roku obchody Dnia Papieskiego w Polsce przebiegają w czte-
rech wymiarach: intelektualnym (konferencje i sesje poświęcone 
papieskiemu nauczaniu), duchowym (modlitwy w intencji Ojca 
Świętego), artystycznym (wydarzenia kulturalne) i charytatywnym 
(ogólnopolska zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny).

Gminny Klub Sportowy Sierakowice wraz z współorganizatorami, 
przy wsparciu i pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kartu-
zach, organizuje w niedzielę 11 października tradycyjne już biegi 
uliczne „Wokół Ołtarza Papieskiego”. 

Termin i miejsce nie jest przypadkowe. Biegi odbywają się 
w miejscu posadowienia Ołtarza Papieskiego, jako upamiętnienie 
kolejnej rocznicy wizyty Papieża-Polaka w naszej diecezji. Jest to V 
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SPRZEDAM

Okazyjnie dom wolnostojący o pow. 317 m2 i działkę o pow. ok. 300 m2 w centrum 
Sierakowic. Dom nadaje się na działalność handlową i usługową, cena okazyjna 
2000 zł/m2. Istnieje możliwość nabycia domu na sąsiedniej działce z dwoma ga-
rażami w stanie surowym zamkniętym. Łączna powierzchnia obu działek wynosi 
ok. 600 m2. Tel. 058 718 28 36 lub 0665 79 07 07.

VW T4 Transporter 2.4 D, zielony, trzyosobowy ze skrzynią 2,60×2 m. Spro-
wadzony z Niemiec, przygotowany do rejestracji, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej. Cena: 14 500 zł do uzgodnienia! Istnieje możliwość zamontowania nowej 
plandeki. Tel. kom. 0603 748 535.

Komodę rzeźbioną, kolor jasny, tel. 0509 395 161

Siedlisko 3007 m2, uzbrojone, przy trasie głównej Mściszewice–Klukowa Huta, 
tel. kom. 601 516 088.

Łubin słodki, tel. 0605 524 161.

KUPIĘ

Fiat Seicento w rozsądnej cenie, tel. 0603 748 535.

Przyjmę w rozliczeniu: Fiat 125 p, Fiat 126 p, Polonez, Żuk, Fiat Cinquecento. Płacę 
gotówką! Od 500 do 1000 zł, tel. 0603 748 535.

WYNAJMĘ

Pomieszczenie o powierzchni 80 m2 z przeznaczeniem na magazyn lub hurtownię, 
tel. 0509 395 161. 

WYDZIERŻAWIĘ

Ziemię rolną. Tanio! Powierzchnia 3000 m2. Media przy granicy. 
Tel. 0603 748 535.

PRACA

Konsultantów i menadżerów Oriflame, tel. 0695 148 414.

USŁUGI

Fotografia Ślubna; www.eslubna.pl, tel. 0502 070 954.

Montaż Anten Satelitarnych – Telewizja N, Cyfrowy Polsat, Cyfra+, Telewizja na 
Kartę. Szybko, solidnie i tanio, tel. 0502 070 954.

Wideofilmowanie i fotografia, śluby, wesela, wszelkie okazje. Profesjonalnie, 
fachowo i tanio; tel. 0609 577 430.

Kowalstwo artystyczne, bramy, ogrodzenia, balustrady. Szybko i solidnie. 
Tel. 0603 204 745.

Profesjonalne prowadzenie i nagłaśnianie imprez okolicznościowych, jubileuszy, 
poprawin, 18-stek itp., kozlowski-mateusz@o2.pl, tel. 0669 412 759.

OGŁOSZENIA DROBNEINFORMACJA
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

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

Gminna Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Sierakowicach

Siedziba: Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice
Przewodnicząca Komisji  Maria Karolak,  Urząd Gminy pokój 302  

tel. 058-681-95-41
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. 058-684-77-57
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. 058-684-77-57
spotkania w czwartki 8.30–12.00

Porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego 
udziela bezpłatnie Pani Mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ 

w ostatni piątek każdego miesiąca od godziny 15:30 do 18:00 
w Domu Katolickim przy ulicy ks. B. Łosińskiego 1 w Sierakowicach: 

25 września, *23 października, 27. listopada, *18 grudnia
*przed 1 listopada 2009 r., czyli przed Wszystkimi Świętymi, 

dyżur odbędzie się w piątek - tydzień wcześniej

Mediacje rodzinne 
prowadzi mecenas KATARZYNA KURKIEWICZ w każdy ostatni piątek miesiąca 

od godziny 18.00 oraz po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 058-681-95-41)

Poradnia rodzinna 
przy parafii św. Marcina w Sierakowicach (ul. ks. B.Łosińskiego 1) 

czynna w każdy piątek w godzinach od 17.00 do 19.00. 
Spotkanie uzgodnić telefonicznie z Krystyna Makurat, 

tel. 058-681-91-92 PILNIE POSZUKUJĘ do wynajęcia MIESZKANIA dla starszej osoby, 
na terenie Sierakowic, na dłuższy czas. Tel. kom. 502 355 899.

Dzień Papieski po śmierci Jana Pawła II, ustanowiony przez Polski 
parlament jako Dzień Papieża Jana Pawła II.

Zachęcamy wszystkich do udziału w biegach i imprezach to-
warzyszących, aby w ten sposób oddać hołd Wielkiemu Polakowi 
i spełnić jego życzenie, które wyraził słowami: „by w przyszłości 
nie ulegając wynaturzeniu, sport mógł sprostać potrzebom naszych 
czasów, by był to sport, który chroni słabych i nie wyklucza ni-
kogo, uwalnia młodych z sideł apatii oraz  obojętności i wzbudza 
w nich wolę zdrowego współzawodnictwa; sport, który stanie się 
czynnikiem emancypacji krajów uboższych, pomoże w walce z nie-
tolerancją i w budowie świata bardziej braterskiego i solidarnego; 
sport, który będzie budził miłość do życia, uczył ofiarności, sza-
cunku  i odpowiedzialności, pozwalając należycie docenić wartość 
każdego człowieka”. 
Oto program biegów ulicznych:

13:30 - uroczyste otwarcie zawodów
14:00 - bieg dzieci 7-8 lat (do II klasy włącznie)
14:15 - bieg dziewcząt do IV klasy (do 10lat)
14:30 - bieg chłopców do IV klasy (do 10lat) 
14:45 - bieg dziewcząt do VI klasy (do 12 lat)
15:00 - bieg chłopców do VI klasy (do 12 lat)
15:20 - bieg dziewcząt szkół gimnazjalnych (do 16 lat)

15:40 - bieg chłopców szkół gimnazjalnych (do 16lat)
16:00 - bieg główny kobiet powyżej 16 lat
16:10 - bieg główny mężczyzn powyżej 16 lat 
Zawody mają charakter otwarty (w przypadku reprezentacji 

szkoły może się ona składać z co najwyżej 10 zawodników lub za-
wodniczek w każdej kategorii). Dla młodzieży szkół podstawowych 
(z wyjątkiem chłopców do VI klasy) trasa biegu liczy ok. 600 m., 
natomiast dla pozostałych uczestników ok. 1800 m.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają medale, 
w biegach głównych kobiet i mężczyzn przewidziano nagrody 
pieniężne i rzeczowe. Każdy uczestnik otrzyma herbatę i ciastko 
oraz pamiątkowy znaczek.

Bliższych informacji związanych z zawodami udziela Mirosław 
Senwicki - tel. 0669 320 330 lub 058 681 62 34. 

Zapraszamy !
Organizatorzy
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REKLAMA 
w „Wiadomościach Sierakowickich”

tel. 058-681-95-58od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 8.oo–12.oo

e-mail: wiadomosci@sierakowice.pl


